CINEMATECA JÚNIOR
Sábados em Família
SESSÕES DE CINEMA
Sáb. [5] 15h00

Carta Branca a Joana Toste
A GRUTA DE DARWIN
Portugal, 2017 – 13min
A DAMA DA LAPA
Portugal, 2004 – 4min
CÃES MARINHEIROS
Portugal, 2007 – 7 min
CHAPÉU
Portugal, 2011 – 5 min
ANA, UM PALINDROMO
Portugal, 2013 – 5min
JURAS E JUROS
Portugal, 2018 – 2min

MENU
Portugal, 2005 – 3min
R-XYZ
Portugal, 2010 – 4 min
SERÃO
Portugal, 2006 – 4 min
VOA VOA
Portugal, 2009 – 4 min
GUISADO DE GALINHA
Portugal, 2008 – 5 min

Duração total de 56 minutos (aprox.) | M/6
Com a presença de Joana Toste
A realizadora Joana Toste apresenta onze curtas-metragens de animação com
o seu traço e humor particulares, em que se destacam ainda a maravilhosa
sonoplastia e banda sonora. Da filosófica GRUTA DE DARWIN ao saboroso
GUISADO DE GALINHA, uma carta-branca cheia de cor. Depois dos filmes a
festa continua em conversa com a realizadora.
Sáb. [12] 15h00

YOYO | Yo-Yo
de Pierre Étaix
com Pierre Étaix, Claudine Auger, Luce Klein, Philippe Dionnet, Pipo, Dario
França, 1965 – 95 min | legendado em português | M/12
Homenagem ao mundo do circo, de que Étaix sempre foi um cúmplice
privilegiado, YOYO conta as aventuras de um milionário arruinado e de uma
amazona, cujo filho se torna palhaço assim restaurando a fortuna da família.
“É o tipo de filme que, na melhor das hipóteses, surge de 10 em 10 anos! É o
melhor de Linder, de Chaplin, sendo simultaneamente e por direito próprio
um trabalho profundamente original, com um excecional sentido de rigor,
comicidade e ternura. (…) Vão rir. Vão ficar comovidos. Vão deixar a sala de
cinema em estado de graça” (André Lafargue). Jean-Luc Godard classificou-o
como um dos dez melhores filmes de 1964.
Sáb. [19] 15h00

MEET THE ROBINSONS | Os Robinsons
de Stephen J. Anderson
Estados Unidos, 2007 - 95 min – dobrado em português | M/6
Nesta divertida e explosiva viagem no tempo, uma animação da Walt Disney,
somos conduzidos para o inventivo e inesperado mundo do futuro, onde os
sonhos mais inacreditáveis podem tornar-se realidade. O protagonista, o
pequeno Lewis é um cientista brilhante e autor de um número surpreendente
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de inteligentes invenções. O seu último projeto é o “Scanner de Memória”,
uma máquina que o vai ajudar a encontrar a sua mãe para que, juntos, possam
ser uma verdadeira família.
Sáb. [26] 15h00

MOONFLEET | O Tesouro de Barba Ruiva
de Fritz Lang
com Stewart Granger, Jon Whiteley, Joan Greenwood, George Sanders, Viveca
Lindfors
Estados Unidos, 1955 – 87 min | legendado em português | M/12
O universo de Stevenson, entre Treasure Island e Kidnapped, não teve melhor
versão no cinema do que esta obra-prima de Fritz Lang, que adapta o livro de
outro escritor, J. Meade Falkner. O filme conta a estranha história de um
garoto, órfão, que se liga de amizade com um contrabandista, partindo com
ele à descoberta do fabuloso diamante do Barba-Ruiva.

OFICINA
Sáb. [26] 11:00

O TEATRO DAS SILHUETAS
Conceção e orientação: equipa Cinemateca Júnior
Para famílias: crianças dos 5 aos 8 anos acompanhadas por um adulto
Duração: 2 horas | Preços: 2,65€ criança; 6,00€ adulto
Animais, monstros ou princesas encantadas… Qual é a história de que gostas
mais? Com muita imaginação vai construir um teatrinho-brinquedo,
desenhar e recortar as personagens da tua história e criar um espetáculo de
silhuetas.
Marcação prévia até dia 22 de janeiro 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

