CINEMATECA JÚNIOR
OFICINAS & VISITAS DE NATAL
Já repararam que as coisas que normalmente nos dão mais prazer, não são aquelas que compramos mas as
outras, aquelas que fazemos com as nossas mãos e cabeça. Para além de nos darem mais prazer têm ainda
uma outra vantagem, são muito mais baratas. Foi a pensar em todas estas virtudes que, este ano, vos damos
a oportunidade de serem o próprio PAI NATAL. Já ouviram falar de lanternas mágicas, brinquedos que
animam as imagens, caixas óticas ou teatros de sombras? Estes são os objectos que podem aprender a fazer
e usar na JÚNIOR e transformar em presentes ou pequenos espectáculos para espantar a família este Natal.
Para além das oficinas, vão poder conhecer a história completa destes objectos e espectáculos em visitas
guiadas à exposição permanente de pré-cinema da JÚNIOR. A história do cinema e materiais de trabalho já
temos, renas também, ficamos só à vossa espera!

O Teatro de Silhuetas
21 de dezembro | das 14h30 às 16h30
Dos 8 aos 10 anos
Preço: 4€
Marcação prévia até 18 de dez. AQUI
Animais, monstros ou personagens fantásticos...
Qual é a história de que gostas mais? Com muita
imaginação vamos construir um teatrinhobrinquedo, desenhar e recortar as personagens da
nossa história e criar um espetáculo de silhuetas.

Brinquedos Óticos: A Magia das Imagens em Movimento
22 de dezembro | das 14h30 às 16h30
Dos 6 aos 12 anos
Preço: 4€
Marcação prévia até 18 de dez. AQUI
Podemos animar os nossos desenhos? Descobre e
constrói aparelhos que animam imagens, e
surpreende-te com o movimento dos teus
desenhos! Do mais simples, o Taumatrópio, ao mais
complicado, o Fenaquistiscópio, passando pelo
Zootrópio, vamos conhecer o funcionamento de
todos e vamos construir um ou dois, conforme a
vossa idade e ousadia.

Espreitar o Mundo Dentro de uma Caixa – o Mundo Novo
23 de dezembro | das 10h30 às 12h30
Dos 6 aos 10 anos
Preço: 4€
Marcação prévia até 18 de dez. AQUI

Os antigos gostavam de espreitar por uma lente para
uma caixa fechada e ver lá dentro um “mundo novo”,
onde o tempo passava rápido e ao dia se sucedia a
noite, com as suas luzes coloridas. Com papéis de
seda coloridos, lápis e canetas vamos dar vida a
paisagens do passado, através de um truque ótico
fascinante.

A Lanterna Mágica
23 de dezembro | das 14h30 às 16h30
Dos 6 aos 10 anos
Preço: 4€
Marcação prévia até 18 de dez. AQUI

Antes do nascimento do cinema já existiam grandes
espetáculos que atraíam o público para ver histórias
mágicas projetadas num ecrã. Vamos reviver esse
tempo, ilustrar a nossa história primeiro para
depois a contar, à luz deste maravilhoso e antigo
projetor!

Visita Orientada à Exposição Permanente de Pré-cinema
30 de dezembro | das 10h30 às 12h00
M/6 | Marcação prévia até 18 de dez. AQUI
30 de dezembro | das 14h30 às 16h00
M/6 | Marcação prévia até 18 de dez. AQUI
Preço: 1,10€
Já ouviste falar de lanternas mágicas, brinquedos
que animam as imagens, caixas óticas ou teatros de
sombras? Estes são alguns dos objetos que podes
ver e experimentar na nossa exposição, que conta a
história da animação das imagens feitas à mão até
à invenção do cinema, com a fotografia.
Vamos ver os primeiros filmes exibidos há mais de
100 anos e realizados com uma invenção dos irmãos
Lumière, a que eles chamaram “cinematógrafo”…
Medidas de segurança:


Estas atividades são organizadas de acordo com as medidas de prevenção indicadas pela DGS (higiene regular das mãos,
etiqueta respiratória, não partilha de artigos pessoais, ventilação e arejamento dos espaços).
 A atividade terá um máximo de 8 participantes. Cancelamentos da inscrição até 48 horas da atividade.
 A cada participante é garantido um kit individual de materiais.
 Os participantes devem trazer um involucro para guardar a máscara e nenhum outro brinquedo ou dispositivo
desnecessário à actividade.
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