
 

FEVEREIRO 2013 | SÁBADOS EM FAMÍLIA 
 

SESSÕES DE CINEMA 
 

Sáb. [2] 15h00 
KING KONG 
King Kong 
de Peter Jackson 
com Naomi Watts, Jack Black, Adrien Brody, Thomas Kretschmann 
Estados Unidos, 2005 – 187 min / legendado em português – M/12 
 
Nova versão do clássico KING KONG de 1933, inovador no cinema 
fantástico do seu tempo. O filme de Peter Jackson, o autor de O SENHOR 
DOS ANEIS, é um brilhante trabalho no cinema de aventuras, explorando 
uma profusão de efeitos digitais para as sequências em que Kong enfrenta 
os animais pré-históricos e para a sua fabulosa fuga pela cidade de Nova 
Iorque. Um dos grandes filmes de ação e aventura do cinema 
contemporâneo. 
 
Sáb. [9] 15h00 
DUMBO   
de Ben Sharpsteen 
Estados Unidos, 1941 – 64 min / versão dobrada em português do Brasil – Para 
Todos 
 
Uma pequena maravilha saída dos estúdios de Walt Disney. DUMBO é a 
adaptação de uma série de histórias populares da autoria de Helen Aberson 
e Harold Pearl, que contam as aventuras de um elefante marcado pela 
diferença: Dumbo é de tamanho reduzido e tem orelhas enormes. Mas 
descobrirá que estas lhe permitem voar. Um filme que mostra que a 
“diferença” não conta. 
 
Sáb. [16] 15h00 
KING KONG 
King Kong 
de Merian C. Cooper, Ernest B. Schoedsack 
com Fay Wray, Robert Armstrong, Bruce Cabot 
Estados Unidos, 1933 – 94 min / legendado em português – M/12 
 
Uma versão delirante de A Bela e o Monstro. Um filme que marca uma data 
na história do cinema, em parte por causa dos extraordinários efeitos 
especiais de Willis O’Brien: numa ilha dos mares do Sul, uma equipa de 
cinema descobre um mundo pré-histórico e captura o lendário gorila gigante 
King Kong. A paixão da fera pela bela Fay Wray será o seu fim na famosa 
sequência do Empire State Building. KING KONG foi objeto de algumas 
paródias e dois remakes, em 1976 e em 2005. 
 
 
 



Sáb. [23] 15h00 
MONONOKE HIME 
Princesa Mononoke 
de Hayao Miyazaki 
com Yoji Matsuda, Yuriko Ishida, Yuko Tanaka (vozes) 
Japão, 1997 – 134 min / legendado em português – M/6 
 
O mais famoso filme de um dos mestres da moderna animação 
japonesa, e uma das suas obras-primas, de incomparável carga 
poética. Conta a lenda de um príncipe infetado por uma misteriosa e 
mortal doença transmitida por um deus javali. Em busca de cura, errará 
pela floresta, acabando por ser envolvido numa batalha entre os 
exploradores de uma mina que está a destruir o ambiente, e os animais 
da floresta conduzidos pela princesa.  

 
ATELIER 

 SÁBADO 23 DE FEVEREIRO ÀS 11H30 
AS SOMBRAS MÁGICAS DOS ANIMAIS 

Dos 5 aos 8 anos/ Duração aprox. 2 horas 
 

 
Sabias que uma das formas mais antigas de contar histórias foi o teatro de 
sombras, representado desde há milhares de anos nos países da Ásia, e 
depois também na Europa? Vamos descobrir a história deste espetáculo, 
no qual se usa também um ecrã e uma luz no escuro. Vais fazer a tua 
sombra articulada e manipulá-la, para que possa contar a sua história. 
 

O atelier requer marcação prévia até dia 19 de fevereiro, 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. 


