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SESSÕES DE CINEMA 
 

Sáb. [6] 15h00 

STAR WARS, EPISODE V: THE EMPIRE STRIKES BACK | Star Wars 

Episódio V: O Império Contra-Ataca 

de Irvin Kershner 

com Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Billy Dee Williams, 

Anthony Daniels 

Estados Unidos, 1980 – 124 min | legendado em português | M/12 
 

O regresso dos três heróis de STAR WARS, agora numa intriga mais 
complexa e que começa a revelar os segredos das origens de Luke 
Skywalker. Aparecem novos aliados para a luta contra o Império e 
Luke recebe as primeiras lições do místico Ioda. Oscar para os Efeitos 
Especiais e também para o som de Don Macdougall, Ray West, Bob 
Minkler e Derek Ball. 
 

Sáb. [13] 15h00 

UP | UP – Altamente 

de Pete Docter e Bob Peterson 

Estados Unidos, 2009 – 96 min | dobrado em português | M/6 
 

O filme que foi o grande êxito do cinema de animação do ano de 
2009, saído mais uma vez da “fábrica maravilha”, a PIXAR, UP ensina-
nos que nunca é tarde para realizar as nossas fantasias. O 
protagonista Carl Fredricksen, um respeitável viúvo de 78 anos, depois 
de uma vida pacata e normal decide que está na hora de cumprir seu 
sonho de viajar para a América do Sul. Não precisará de ir de avião 
nem de barco, irá comodamente na sua casa que voará com a ajuda 
de milhares de balões. 
 

Sáb. [20] 15h00 

SEN NOCI SVATOJANSKE |  “Sonho de uma Noite de Verão” 

de Jirí Trnka 

Checoslováquia, 1959 – 72 min |legendado em português | M/6 
 

O realizador checo, Jiri Trnka (1912-1969) foi um dos grandes vultos 
do cinema de animação europeu, e especialmente quando a matéria 
dessa animação são as marionetas e a técnica do chamado “stop 
motion”, que implica uma rodagem fotograma a fotograma. 
Dele veremos, nesta sessão, o belo resultado da aproximação do seu 
trabalho a um texto da dramaturgia clássica ocidental, o Sonho de 
uma Noite de Verão de Shakespeare. Talvez o mais célebre dos seus 
filmes e, seguramente, um dos mais bonitos. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

Sáb. [27] 15h00 

FANTASTIC MR. FOX |  “O Fantástico Senhor Raposo” 

de Wes Anderson 

com George Clooney, Meryl Streep, Bill Murray, Owen Wilson (vozes) 

Estados Unidos, 2009 – 87 min | legendado em português | M/6 
 

A primeira animação de Wes Anderson (em “stop motion”) adapta um 
conto infantil de Roald Dahl, mantendo-se fiel ao território de THE 
ROYAL TENENBAUMS (2001) e THE DARJEELING LIMITED (2007), dois 
dos seus filmes mais conhecidos. A história é a de um casal de raposas 
(com as vozes de George Clooney e Meryl Streep) e da sua família 
(com as vozes de vários dos actores que habitualmente trabalham 
com Wes Anderson). O Fantástico Senhor Raposo é um aventureiro, 
que sossegou depois do casamento com a Senhora Raposo, mas 
embarca em nova aventura quando, para alimentar a família, rouba 
três agricultores abastados de má índole. É só o início da aventura 
deste fantástico filme de Wes Anderson. 

 
 
 

 
 
 

ATELIER 
 

Sábado [27] 11h00 
 

DUAS HORAS NA VIDA DE CHARLOT 
Conceção e orientação: Vanessa Sousa Dias 

Dos 5 aos 10 anos | Duração: 2 horas 
 

E se pudesses ser, por um período de duas horas, o Charlot (Charlie 
Chaplin)? Que magníficas peripécias viverias? Consegues imaginar-te 
com o seu chapéu, bigode, sapatos largos e bengala? Não?! – Então 

vem daí e prepara-te para uma grande aventura! 
 

Marcação prévia até 23 de maio: 

cinemateca.júnior@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) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

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) | Atelier: Júnior (até 16 

anos) - €2,65; adultos - €6,00 

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 

 


