
 

MARÇO 2013 | SÁBADOS EM FAMÍLIA 
 

SESSÕES DE CINEMA 
 
Sáb. [2] 15h00 
THE ARISTOCATS  Animação 
Os Aristogatos     
de Wolfgang Reitherman 
Estados Unidos, 1970  – 78 min / dobrado em português do Brasil – Para 
todos 
 

Uma bonita gatinha e a sua ninhada são beneficiárias de uma 
herança legada pela dona. Quem não está pelos ajustes é o 
mordomo da velha senhora disposto a tudo para se desfazer da 
gataria, o que o faria herdeiro da fortuna. A gatinha em perigo terá a 
ajuda de um gato vadio e folião que, com o auxílio de outra 
bicharada, porá o vilão no seu devido lugar. 

 
            Sáb. [9] 15h00 

MARY POPPINS 
Mary Poppins 
de Robert Stevenson 
com Julie Andrews, Dick Van Dyke, David Tomlinson, Glynis Johns, Ed Wynn 
Estados Unidos, 1964 – 137 min / legendado em português – M/6 
 

Um dos grandes êxitos da produção dos estúdios Disney nos anos 60, 
MARY POPPINS ganhou, entre vários outros, um oscar pelos seus 
efeitos especiais, que permitiram filmar acções reais sobre fundos 
animados. O argumento parte do livro de P. L. Travers sobre uma ama 
invulgar que, em Londres, por volta de 1910, altera profundamente a vida 
da família Banks. Jane Darwell aparece pela última vez no cinema no 
papel da “mulher dos pássaros”, Julie Andrews e Dick Van Dyke têm 
desempenhos inesquecíveis. 

 

Sáb. [16] 15h00 
SHREK FOREVER AFTER Animação 
Shrek para Sempre   
de Mike Mitchel 
Estados Unidos, 2010 – 93 min / dobrado em português – M/6 
 

Depois de se ter tornado pai de família terá o ogre mais 
famoso perdido a sua raça? Saudoso dos bons velhos 
tempos em que se sentia um "ogre a sério", Shrek é levado a 
fazer um pacto com o falinhas-mansas, Rumpelstiltskin. 
Subitamente, Shrek vê-se numa distorcida versão alternativa 
de Bué-Bué Longe onde os ogres são perseguidos, 
Rumpelstiltskin é rei e o Shrek e a Fiona nunca se 
conheceram. Agora depende de Shrek desfazer o mal que 
fez, na esperança de salvar os seus amigos, restaurar a 
ordem no reino e reclamar o seu Verdadeiro Amor. 
 



Sáb. [23] 15h00 
AN AMERICAN IN PARIS 
Um Americano em Paris   
de Vincent Minnelli 
com: Gene Kelly, Leslie Caron, Nina Fosh, Oscar Levant 
Estados Unidos, 1951 – 113 min / legendado em português – M/6 
 

Este é um dos grandes filmes musicais da história do cinema, que ganhou 6 
Oscares da Academia (entre eles, melhor filme, melhor fotografia a cores e 
música). É a história de um soldado americano que, no fim da guerra, resolve 
ficar em Paris para seguir a sua vocação de pintor, as suas aventuras com 
dois amigos (um cantor popular e um pianista) e a sua paixão por uma jovem 
bailarina. O maravilhoso bailado final, segundo a música de George 
Gershwin, tem coreografia de Gene Kelly. 
 
 

ATELIER 
 

SÁBADO 23 DE MARÇO ÀS 11H30 

 

O CINE-NIC 
 

Dos 7 aos 12 anos / Duração aprox. 2 horas 
 

Já tenho uma história na cabeça! Vamos desenhar e contar essa nossa história para ser 
projectada com uma máquina antiga muito especial que anima os nossos bonecos. 
 

O atelier requer marcação prévia até dia 19 de Março, para o e-mail: cinemateca.junior@cinemateca.pt. 
Esta atividade só se realiza com um número mínimo de 10 participantes. Sujeito a confirmação. 

 
 

O bilhete da sessão de cinema dá acesso à 
Exposição Permanente de Pré-cinema 

 

Venha ao cinema e aproveite, veja, toque e brinque 
com as divertidas máquinas da nossa exposição… 

 
 
INFORMAÇÕES 
 

Palácio Foz - Pç. 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 
 

Bilhetes à venda no próprio  dia (11h00/15h00): Adultos - €3,20 | Júnior (até 16 anos) - €1,10 | Ateliers Escolas: 
€2,65 | Ateliers Família:  Adultos - €6,00 / Júnior (até 16 anos) - €2,65. Descontos para os “Amigos da Cinemateca”, 
Estudantes de Cinema - € 1,35. Descontos para Estudantes, Cartão Jovem, > 65 anos, Reformados - € 2,15. 
Professores e Monitores quando acompanham grupos escolares têm entrada gratuita. 
Programa sujeito a alterações. 
 

Atividades para as Escolas: Solicitar programa pelo email cinemateca.junior@cinemateca.pt 
ou por telefone entre 2ª e 6ª Feira das 10h30 às 12h30 e das 14h30 às  17h00. 

 

PROGRAMA 
 FÉRIAS DA 
PÁSCOA 

18 a 29 de Março 
(para grupos) 


