
CINEMATECA JÚNIOR
– SÁBADOS EM FAMÍLIA –

ACESSO ÀS SESSÕES E REGRAS PARA VENDA ANTECIPADA DE BILHETES 

• As sessões continuam a estar condicionadas em termos de lotação por forma a cumprir 
as regras estabelecidas pelas Autoridades de Saúde e garantir todas as condições de 
seguranças aos nossos espetadores. 

• Continuamos a promover e a aconselhar a compra antecipada de bilhetes, procurando 
com isso minimizar a aglomeração de pessoas no período que antecede a sessão. 

• Os bilhetes poderão ser comprados através da plataforma Bol (https://cinemateca.bol.
pt/) ou nas bilheteiras da Cinemateca Portuguesa, dentro dos horários anunciados.

• Ainda continua suspensa a opção da Cinemateca de cativação de um conjunto de 
bilhetes (em quantidades distintas de acordo com a sala em questão) para venda no 
próprio dia da sessão e apenas na bilheteira local.

• Admite-se a reserva de bilhetes apenas para os associados – Amigos da Cinemateca.

• Voltamos a chamar a atenção para o facto de, contrariamente à tradição da Cinemateca, 
os bilhetes adquiridos corresponderem a lugares marcados, que respeitarão as normas 
em vigor sobre o intervalo obrigatório entre espectadores, com exceção dos grupos 
de coabitantes. Neste último caso, o número máximo de lugares contíguos que 
será possível adquirir é de três. 

VENDA DE BILHETES

Bilheteira Local (ed. Sede - Rua Barata Salgueiro, nº 39)

Horário: de 2ª a sábado, das 14:30 às 15:30 e das 18:00 às 21:30

Bilheteira Local (Salão Foz – Praça dos Restauradores) 

Horário: de 2ª a sexta, das 10:00 às 17:00  |  Sábado: das 11h00 às 18h00.

Bilheteira On-line - https://cinemateca.bol.pt/  

Modos de pagamento disponíveis: Multibanco (*) - MB Way - Cartão de Crédito - Paypal (**) 

(*) O pagamento através de Referência Multibanco tem um custo adicional de 0,50€ para montantes inferiores a 10,00.

(**) O pagamento através de Paypal tem um custo adicional de 0,40€ para montantes inferiores a 30,00. 

A aquisição de bilhetes em https://cinemateca.bol.pt/ e nos pontos de venda aderentes tem custos de operação 
associados no valor de 6%, acrescidos de IVA, sobre o valor total da compra. 
Mais informações: https://www.bol.pt/Ajuda/CondicoesGerais | Pontos de venda aderentes (consultar lista em https://
www.bol.pt/Projecto/PontosVenda)

EXPOSIÇÃO PERMANENTE DE PRÉ-CINEMA 
REGRAS ESPAÇO

• O acesso à Exposição Permanente de Pré-Cinema é feito mediante uso obrigatório de máscara e 
desinfeção das mãos com álcool gel disponibilizado nos vários espaços da exposição e mantendo 
a distância de segurança mínima de dois metros entre visitantes. 

• A visita livre à Exposição Permanente de Pré-Cinema permanece gratuita por não ser, por enquanto, 
possível dar acesso a todos os objetos interativos presentes na exposição.

• Os aparelhos interativos (réplicas de brinquedos óticos: taumatrópio, zootrópio, praxinoscópio, 
praxinoscópio teatro, fenaquistiscópio) continuam desativados, podendo ser vistos mas não 
manuseados. O Kinetoscópio da sala Lumière encontra-se igualmente desativado.

• A brochura da exposição deve ser pedida na receção.

ATIVIDADES PARA GRUPOS DURANTE A SEMANA
            Será possível acolher grupos organizados para:

€ Sessões de cinema até a lotação máxima da sala de 63 lugares. 

€ Oficinas (organizadas em conformidade com as disposições da DGS em vigor à data da solicitação)

€  Visitas guiadas à Exposição Permanente de Pré-Cinema (organizadas em conformidade com as 
disposições da DGS em vigor à data da solicitação)

             Os bilhetes poderão ser pagos antecipadamente por transferência ou no dia da atividade, preferen-
cialmente por multibanco

CONTACTOS PARA RESERVAS: 

Palácio Foz. Restauradores – TEL. 213 462157 / 213 476 129 (das 10h às 17h00)  
cinemateca.junior@cinemateca.pt

REGRAS DE SEGURANÇA E HIGIENE NA SALA DE CINEMA

A sala de cinema é desinfetada e nebulizada antes de ser aberta ao público. Para grupos organizados, os 

lugares serão intercalados com uma ou mais cadeiras de intervalo dependendo do número de espectadores 

e será garantida, no mínimo, uma fila de intervalo entre turmas ou subgrupos. A partir dos 1O anos é 

obrigatório o uso de máscara durante a sessão. Existe um circuito fixo, devidamente assinalado, de entrada 

e saída da sala bem como de acesso às casas de banho.

PLANO DE CONTINGÊNCIA 
CINEMATECA PORTUGUESA | CINEMATECA JÚNIOR

Disponível para consulta no site da Cinemateca Portuguesa:

https://www.cinemateca.pt/CinematecaSite/media/Documentos/

Plano-de-Contingencia.pdf
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