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SESSÕES DE CINEMA 
 
Sáb. [5] 15h00 
COMÉDIA INFANTIL 
de Solveig Nordlund 
com Evaristo Abreu, Adelino Branquinho, Augusto Cabral 
Portugal, Suécia, Moçambique, 1998 – 95 min | M/12 
 

Solveig Nordlund realizou COMÉDIA INFANTIL a partir de um argumento 
baseado no romance homónimo do escritor sueco Henning Mankell 
centrado na personagem de um miúdo africano que perde a família durante 
a guerra civil de Moçambique e é levado para um campo de treino de 
meninos soldados. É de lá que o rapaz consegue fugir para a capital, onde se 
torna líder de um pequeno grupo de crianças da rua, que lhe atribuem 
poderes sobrenaturais. 

 
Sáb. [12] 15h00 
DUMBO | Dumbo 
de Ben Sharpsteen 
Estados Unidos, 1941 – 64 min | dobrado em português do Brasil |M/6 
 

Uma pequena pérola 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. [19] 15h00  
THE GRAPES OF WRATH | As Vinhas da Ira 
de John Ford  
com Henry Fonda, Jane Darwell, John Carradine, Charles Grapewin, Ward 
Bond 
Estados Unidos, 1940 – 129 min | legendado em português | M/12 
 

Um dos retratos mais duros do cinema americano sobre a terrível situação 
de muitos agricultores americanos durante a Grande Depressão. THE 
GRAPES OF WRATH adapta o romance homónimo de John Steinbeck sobre o 
périplo dos agricultores do Oklahoma arruinados por uma desastrosa seca 
na década de trinta e expulsos das suas terras pelos bancos, rumo à “terra 
prometida” da Califórnia. No papel principal, Henry Fonda tem uma das 
maiores criações da sua carreira. Um filme duro, com um tom 
inegavelmente “de esquerda” (“We are the people”), que mostra que John 
Ford, embora conservador, tinha as suas contradições. Foi o segundo Oscar 
de Ford como melhor realizador e o filme em que Jane Darwell conquistou o 
Oscar de melhor atriz secundária. 

 
Sáb. [26] 15h00 
MA VIE DE COURGETTE | A Minha Vida de Courgette 
de Claude Barras 
Suíça, França, 2016 – 66 min | dobrado em português | M/6 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  



 

Um menino chamado Ícaro, mais conhecido pela sua alcunha de Courgette, 
vai para um orfanato depois da trágica morte da mãe. Depois deste terrível 
revés na sua vida e no meio das dificuldades que tem em integrar-se no seu 
novo lar, vai ter uma preciosa ajuda do polícia Raymond e dos seus amigos, 
Camille e Simon. Primeira longa-metragem do suíço Claude Barras, A Minha 
Vida de Courgette é um filme de animação em "stop motion" adaptado da 
obra "Autobiographie d'Une Courgette" (2002) da autoria do escritor francês 
Gilles Paris. Estreou na edição de 2016 do Festival de Cinema de Cannes e foi 
nomeado para o Óscar de Melhor Filme de Animação na edição de 2017. 

OFICINA 
 

Sábado [26] 11h00 
 

A CÂMARA ESCURA: 
VER O MUNDO DE PERNAS PARA O AR 

 

Dos 9 aos 14 anos | Duração: 2 horas 
Preço do bilhete: criança: 2,65€ | adulto: 6,00€ 

 

Uma câmara escura é um lugar mágico onde podemos ver o que nos 
rodeia projetado de pernas para o ar. Pode ser tão grande como um 

quarto escuro ou tão pequena como uma caixa de fósforos. A câmara 
escura foi descoberta há muitos séculos, e sem ela não teria sido 

possível inventar a fotografia e, depois, o cinema. Vem aprender a 
fazer uma com materiais que podes encontrar lá por casa. 

 
 

Marcação prévia até 21 de maio 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) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BILHETES À VENDA EM www.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 

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 

 

Por motivos alheios à Cinemateca Júnior, a oficina anteriormente divulgada 
para o mês de maio (ESTRELAS EM CARTAZ, no dia 12) teve que ser 
cancelada, sendo substituída por A CÂMARA ESCURA, no dia 26. 
Lamentamos eventuais transtornos causados por esta alteração. 

http://www.cinemateca.bol.pt/
http://www.cinemateca.pt/

