CINEMATECA JÚNIOR
Sábados em Família

SESSÕES DE CINEMA
Sáb. [5] 10h30 [ATENÇÃO AO HORÁRIO]

LA TORTUE ROUGE | A Tartaruga Vermelha
de Michael Dudok de Wit
França, Bélgica, Japão 2016 - 80 min / sem diálogos | M/6
Um homem sobrevive a um naufrágio e acorda numa ilha deserta. Constrói
uma jangada para sair da ilha, depois mais uma e outra, mas todas são
destruídas por um ser misterioso. Esse ser é uma imensa tartaruga
vermelha, que se vai revelar ainda mais surpreendente. Resultado da
parceria entre produtoras europeias e o famoso estúdio Ghibli e com o
consagrado realizador de animação holandês - Michael Dudok de Wit - ao
leme, este filme é um poema visual e sonoro e tornou-se um clássico
instantâneo. Primeira apresentação na Cinemateca.

Sáb. [12] 10h30 [ATENÇÃO AO HORÁRIO]

GO WEST | O Rei dos Cowboys
de Buster Keaton
com Buster Keaton, Howard Truesdale, Kathleen Myers
Estados Unidos, 1925 – 80 min / mudo, intertítulos em inglês, legendados
em português| M/6
Sessão acompanhada ao piano por Catherine Morisseau
Incapaz de arranjar e manter um emprego na cidade, um jovem tenta a sorte
no campo. Apesar da falta de jeito, arranja emprego num rancho, e entre
muitas peripécias, trava amizade com uma vaca de belos olhos castanhos.
Mais uma longa-metragem hilariante do grande Buster Keaton, desta vez
numa relação intensa com gado.

Sáb. [19] 10h30 [ATENÇÃO AO HORÁRIO]

RATATOUILLE | Ratatui
de Brad Bird e Jan Pinkava
Estados Unidos, 2007 – 111 min / dobrado em português | M/6
Dos filmes de animação mais populares dos últimos anos, RATATOUILLE
segue a divertida história de um rato com mão especial para a cozinha, que
faz de um rapaz que o recolhe um verdadeiro “maître”, manipulando-o
“pelos cabelos” na escolha dos ingredientes e demais andanças culinárias.

DEZEMBRO 2020

OFICINA
Qua. [23] 14h30 [ATENÇÃO AO DIA E HORÁRIO]

OFICINA: A LANTERNA MÁGICA
Conceção e orientação: Cinemateca Júnior
Dos 6 aos 8 |Duração: 2 horas
Preço: 4,00€ por criança
Marcação prévia até 18 de dezembro AQUI

Antes do nascimento do cinema já existiam grandes espetáculos que
atraíam o público para ver histórias mágicas projetadas num ecrã. Vamos
reviver esse tempo, ilustrar a nossa história primeiro para depois a contar, à
luz deste maravilhoso antigo projetor!

e por fim… BOM NATAL!

BILHETES À VENDA EM Cinemateca.Bol.pt
Preçário bilhetes: Sessão de cinema: Júnior (até 16 anos) - €1,10; adultos - €3,20
(descontos habituais - consultar bilheteira)
Oficina: 4,00€ por criança

CINEMATECA JÚNIOR
Palácio Foz. Praça dos Restauradores.
Lisboa.
Tel. 21 346 21 57 / 21 347 61 29
Mais informações:
cinemateca.junior@cinemateca.pt
www.cinemateca.pt

