CINEMATECA JÚNIOR
Sábados em Família
SESSÕES DE CINEMA
Sáb. [15] 15h00

STEAMBOAT BILL JR. | Marinheiro de Água Doce
de Buster Keaton e Charles Reisner
com Buster Keaton, Tom McGuire, Ernest Torrence
Estados Unidos, 1928 - 60 min | legendado em português | M/6
Como todos os grandes actores do cinema burlesco, Buster Keaton está
sempre às voltas com os objectos, desta vez um barco que desce um grande
rio americano. STEAMBOAT BILL JR. é a história de um marinheiro desajeitado
que tenta ajudar o pai e acaba por se apaixonar pela filha do comandante de
um barco rival. Depois de muitas confusões, tudo acabará com uma autêntica
batalha naval. Destaque ainda para a fabulosa sequência do furacão,
verdadeiro tour de force que é um dos pontos altos do cinema de Keaton.
Acompanhado ao piano por Filipe Raposo

Sáb. [22] 15h00

THE WIZARD OF OZ | O Feiticeiro de Oz
de Victor Fleming
com Judy Garland, Frank Morgan Ray Bolger, Bert Lahr, Jack Haley, Frank
Morgan
Estados Unidos, 1939 – 102 min | legendado em português | M/6
Uma viagem pela estrada de tijolos amarelos até à cidade de Esmeralda, a
mais transparente metáfora de Hollywood, que foi também o início da
caminhada para a glória de Judy Garland, que ganhou um Oscar especial.
Premiada também foi a canção que se tornou o leit motiv na vida de Judy,
Over the Rainbow, que culmina a sequência de abertura, a preto e branco,
dirigida por King Vidor.
Sáb. [29] 15h00

FANTASIA | Fantasia
de Walt Disney
Estados Unidos, 1940 - 120 min | versão dobrada em português do Brasil | M/12
O mais ambicioso projecto do mago dos desenhos animados, Walt Disney: um
grande filme de animação que dá a ver (e a ouvir) algumas composições
musicais célebres, da Pastoral, de Beethoven à Sagração da Primavera, de
Stravinski. O primeiro é ilustrado com uma divertida história no Olimpo grego
e a segunda acompanha a origem do mundo e da vida e a extinção dos
dinossáurios. E há mais: uma irresistivelmente cómica Dança das Horas,
dançada por crocodilos e hipopótamos, além da presença convidada de
Mickey Mouse como o Aprendiz de Feiticeiro.

DEZEMBRO 2018

OFICINA
Sáb. [29] 11:00

O NATAL NUMA CAIXA DE SAPATOS
Para famílias: crianças a partir dos 6 anos acompanhadas por um adulto
Duração: 2 horas | Preços: 2,65€ criança; 6,00€ adulto
Poderemos guardar o Natal numa caixa de sapatos, com luzinhas e tudo,
para o podermos espreitar quando nos apetecer? Vamos descobrir a
tradição das caixas óticas e do espetáculo ambulante do Mundo Novo, e
depois vamos aprender a fazer uma caixa parecida, e a dar “efeitos
especiais” às nossas imagens do Natal.
Marcação prévia até dia 24 de dezembro para:
cinemateca.junior@cinemateca.pt

O bilhete da sessão de cinema dá acesso gratuito à

Exposição Permanente de Pré-cinema
Venha ao cinema e aproveite, veja, toque e brinque
com as magníficas máquinas da nossa coleção
(Aberto de 2ª a 6ª das 10h às 17h, sábado das 11h00 às 18h00)

CINEMATECA JÚNIOR
BILHETES À VENDA EM www.cinemateca.bol.pt
Preçário bilhetes: Sessão de cinema/visita à exposição: Júnior (até 16 anos) - €1,10;
adultos - €3,20 (descontos habituais - consultar bilheteira)
Oficina: Júnior (até 16 anos) - €2,65; adultos - €6,00

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

