
 

Atividades para grupos 

Fim das Férias de Verão 
DE 3 A 14 DE SETEMBRO DE 2018 

 
 

 
 

SESSÕES DE CINEMA 
 

 
THE INCREDIBLES | The Incredibles – Os Super-Heróis 
de Brad Bird 
Estados Unidos, 2004 – 115 min | dobrado em português | M/6 
 

Roberto Pêra foi um dos maiores super-heróis do mundo, 
conhecido por todos como Sr. Incrível. Mas, após uma série 
de incidentes, a atividade de super-herói caiu em desgraça e 
foi proibida pelas autoridades. Roberto, a mulher Helena – 
também ela uma ex-super-heroína – e os seus três filhos são 
agora uma família normal. Roberto trabalha para uma 
seguradora e a sua principal batalha consiste agora em lutar 
contra o aborrecimento e a sua considerável barriga. A 
oportunidade de voltar à ação surge quando recebe uma 
comunicação misteriosa que o leva a uma ilha deserta numa 
missão ultra-secreta… 

 
 
FINDING NEMO | À Procura do Nemo 
de Andrew Stanton e Lee Unkrich 
Estados Unidos, 2003 – 100 min | dobrado em português | M/6 

 
Nemo, um pequeno peixe-palhaço, é capturado por 
mergulhadores e levado para um aquário na cidade. O seu 
pai, o tímido e super-protetor Marlin, ajudado por Dory, uma 
amiga amnésica, tentam encontrá-lo e resgatá-lo, numa 
aventura que os vai levar a atravessar os mares e a encontrar 
os mais improváveis dos seus habitantes. 
 
 
 

Estas atividades não têm data pré-definida, podendo ser agendadas pelos grupos visitantes. 
Informações e marcações: cinemateca.junior@cinemateca.pt. 

 

Marcações condicionadas ao nº de participantes: 

 Sessões de Cinema: mínimo 20 (50 em sessões com acompanhamento ao piano) 

 Ateliers Temáticos: mínimo 10 - máximo 25 (ou uma turma) 

mailto:cinemateca.junior@cinemateca.pt


MADAGASCAR : ESCAPE 2 AFRICA  | Madagáscar 2 
de Tom McGrath e Eric Darnell 
Estados Unidos, 2008 – 86 min | dobrado em português | M/6 

 
Os nossos heróis de MADAGASCAR, Alex, o leão, 
Marty, a zebra, Melman, a girafa, e Glória, a hipopótama, 
abandonam a ilha de Madagáscar para regressarem ao 
sossego do zoo de Central Park. Porém a máquina 
voadora que tomam sofre um acidente e acabam por 
descer numa remota e desconhecida região da África, 
onde os esperam novas emocionantes e divertidas 
aventuras. 
 
 

 
UP | UP – ALTAMENTE! 
de Pete Docter e Bob Peterson 
Estados Unidos, 2009 –  96 min | dobrado em português | M/6 

 
Foi o grande êxito do cinema de animação do ano de 
2009, saído da “fábrica maravilha”, a Pixar, e ensina-nos 
que nunca é tarde para realizar as nossas fantasias: 
depois de uma vida pacata e normal, o protagonista Carl 
Fredricksen, um respeitável viúvo de 78 anos, decide 
que está na hora de cumprir o seu sonho, viajar para a 
América do Sul. Não vai de avião nem de barco, segue 
comodamente na sua própria casa, num voo delirante 
que conta com a ajuda de milhares de balões. 
 
 

 
BRAVE | Brave (Indomável) 
de Mark Andrews, Brenda Chapman e Steve Purcell  
Estados Unidos, 2012 – 93 min | dobrado em português | M/6 
 

Situado na Escócia num passado mítico, conta a história 
de Merida, princesa impetuosa e aspirante a archeira. 
Determinada a criar o seu próprio destino, Merida vai 
desafiar alguns dos mais arreigados costumes do seu 
povo, lançando inadvertidamente o caos e a fúria no reino. 
Recorre então a uma bruxa, mas a ajuda vem em forma de 
maldição, transformando a sua mãe num urso. O perigo 
iminente força Merida a descobrir o significado da 
verdadeira coragem para que possa desfazer a terrível 
maldição antes que seja tarde demais. 

 
 
 

 

Cinemateca Júnior - Palácio Foz - Pç. dos Restauradores, Lisboa 
cinemateca.junior@cinemateca.pt | tel. 21 346 21 57 / 21 347 61 29 
Transportes: Metropolitano - Restauradores (Linha Azul) | Autocarros: 91/709/711/732/736/744/745/759 
 

Bilhetes: Filme: €1,10 | Atelier Escola: €2,65. 
Professores e Monitores quando acompanham grupos escolares têm entrada gratuita. 


