
CINEMATECA JÚNIOR 
Programa Carnaval 2018 

Dias 12 e 14 de fevereiro 

SESSÕES DE CINEMA 
 

Para grupos com um mínimo de 20 alunos e um máximo de 120 
1,10€ por criança | Entrada livre para acompanhantes 

Segunda-feira dia 12 às 14h30 
 

RIO | Rio 
de Carlos Saldanha 

Estados Unidos, 2011 – 96 min | dobrados em português | M/6 
 

Blu é uma arara colorida domesticada de uma espécie em vias de 
extinção, que vive numa pacata cidade nos Estados Unidos com 

Linda, a sua dona e melhor amiga. Quando os cientistas anunciam 
a descoberta uma fêmea da sua espécie no Rio de Janeiro, Blu e 

Linda decidem partir à aventura, de forma que Blu possa 
encontrar, e porque não apaixonar-se pela arara Jewell. Já no 

Brasil, quando as duas aves se encontram, algo terrível acontece: 
Blu e Jewel são raptados por um grupo de traficantes de aves 

exóticas. Com a ajuda da desembaraçada Jewel e de um grupo de 
pássaros de cidade astutos e manhosos, conseguem escapar. Com 

a nova amiga a seu lado, Blu terá de arranjar coragem para 
ultrapassar a sua fobia e aprender a voar. Uma comédia musical 
(com muito samba) de animação realizada pelo brasileiro Carlos 

Saldanha, criador da série Idade do Gelo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
Quarta-feira dia 14 às 14h30 

 

SHREK 3 | Shrek 3 
de Chris Miller/Ramon Miller Estados Unidos, 2006 – 93 min | 

dobrado em português | M/6 
 

Há quem diga que os ogres são feios, que cheiram mal e que são 
assustadores… mas Shrek ensinou-nos que até o mais temido dos 
ogres pode ser um herói! Desta vez, com a ajuda dos seus amigos 

– Burro, Gato das Botas, Pinóquio, os Três Porquinhos, entre 
outros –, Shrek vai ajudar o futuro Rei Artur a subir ao trono. 



OFICINAS 
 

2,65€ por criança | Entrada livre para acompanhantes 

Segunda-feira dia 12 às 10h30 
 

Os Truques do Medo – Vilões da Disney 
 

Conceção e orientação: Vanessa Sousa Dias 
dos 5 aos 10 anos | Duração: 2 horas 

Para grupos com um máximo de 20 alunos 
 

Por que é que os “monstros” são chamados de “monstros”? E 
será que são necessariamente “maus”? Através de heróis, anti-

heróis e de vilões dos filmes clássicos (e menos clássicos) da 
Disney, vamos tentar responder a estas questões! 

Ah, e criar os nossos próprios monstrinhos!  
 
 
 
 

 
 
 

Quarta-feira dia 14 às 10h30 
 

Olhar para Trás 
 

Conceção e orientação: Madalena Miranda 
dos 8 aos 12 anos | Duração: 2 horas 

Para grupos com um máximo de 15 alunos 
 

Quando olhamos para trás no cinema, podemos ver outros 
tempos, outros usos, outras estórias. 

Por ocasião do Carnaval e através de imagens em movimento dos 
tempos dos nossos avós e bisavós e até tetravós, vamos 

mergulhar nos festejos do Carnaval na Lisboa daquela época. 
Vamos deixar-nos surpreender e encantar e descobrir um novo 

mundo… 

Marcação prévia até 5 de fevereiro para: 
cinemateca.junior@cinemateca.pt 

CINEMATECA JÚNIOR 
Palácio Foz. Praça dos Restauradores. Lisboa. 

Tel. 21 346 21 57 / 21 347 61 29 
www.cinemateca.pt 

Transportes: Metropolitano – Restauradores (Linha Azul) | Autocarros: 36/44/91/709/711/732/745/759 

 

http://www.cinemateca.pt/

