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SESSÕES DE CINEMA 
 

Sáb. [4] 15h00 
OFFSIDE | Offside - Fora-de-Jogo 
de Jafar Panahi 
com Sima Mobarak-Shahi, Safar Samandar, Shayesteh Irani 
Irão, 2006 – 93 min | legendado em português | M/12 
 

Foi o último filme realizado por Jafar Panahi antes da proibição de filmar de 
que foi alvo por parte do governo iraniano. Urso de Prata em Berlim 2006, 
OFFSIDE inspira-se num acontecimento verídico para contar a história da 
detenção de uma rapariga que tenta assistir a um jogo de futebol no Irão, 
onde o acesso aos estádios é interdito a mulheres mas não é (ou não era) 
invulgar que as muitas adeptas assistissem aos jogos disfarçadas de homens. 
Rodado num estádio real durante um jogo de qualificação da seleção 
iraniana, trata-se de um filme extraordinário. 
 
Sáb. [11] 15h00 
CHICKEN RUN | A Fuga das Galinhas 
de Peter Lord, Nick Park 
Estados Unidos, Inglaterra e França, 2000 – 84min | legendado em 
português | M/4 
 

O casal Tweedy é dono de uma quinta em Yorkshire, Inglaterra, onde existe 
um galinheiro em que aves vivem como prisioneiras. A sua função principal é 
porem ovos e se não cumprem a quota diária sabem que no fim do dia 
podem terminar no forno ou na panela. As galinhas, fartas deste tratamento 
desumano, lideradas por Ginger, a galinha mais inteligente da quinta, 
arquitetam uma fuga e terão como aliado o recém-chegado galo Rocky. Será 
que os nossos heróis conseguirão ludibriar a malévola Sra. Tweedy?  
Filme de animação em stop motion inspirado no famoso filme dos anos 
sessenta, A GRANDE EVASÃO, com Steve Mc Queen. Primeira exibição na 
Cinemateca. 
 
Sáb. [18] 15h30  
 

Em parceria com a Fundação INATEL 
no âmbito da iniciativa “Salão Piolho” 

 

THE KID | O Garoto de Charlot 
de Charles Chaplin 
com Charles Chaplin, Jackie Coogan, Edna Purviance, Charles Reisner, Lita 
Grey 
Estados Unidos, 1921 – 68 min | legendado em português | M/6 
 

Primeira longa-metragem de Chaplin, mistura de burlesco e “pathos” (o 
sonho do paraíso, a criança abandonada) que revelou Jackie Coogan e 
lançou a moda dos “meninos-prodígios”. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Com acompanhamento musical ao vivo por 
NUNO COSTA e OSCAR GRAÇA 



 
Sáb. [25] 15h00 
FANTASIA | Fantasia 
de Walt Disney 
Estados Unidos, 1940 – 120 min | dobrado 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. A primeira é ilustrada 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 “Aprendiz de Feiticeiro”. 

 
 
 
 

 
 

ATELIER 
 

Sábado [4] 11h00 
 

AS TÉCNICAS DO CINEMA DE ANIMAÇÃO – RECORTES 
(2ª edição) 

Conceção e orientação: Teresa Cortez 
Dos 7 aos 12 anos | Duração: 2 horas 

 

O que é o cinema de animação? Será que posso fazer um filme em 
animação? Neste atelier vamos perceber que o cinema de animação pode ser 

feito de diversas formas. Para além do desenho, podemos utilizar areia, 
pintura, recortes, objetos e pessoas, entre outros materiais. 

Vem experimentar esta técnica e fazer um pequeno filme em animação! 
 

Marcação prévia até dia 30 de outubro para: 
cinemateca.junior@cinemateca.pt 

 
Sábado [18] 11h00 

 

IMAGENS COM LUZ DENTRO  
Conceção e orientação: Maria Remédio  
Dos 6 aos 10 anos | Duração: 2 horas 

 

Quando se apagam umas luzes e se acendem outras, que imagens nascem à 
nossa volta? Como podemos fazer os nossos desenhos crescer em dois 

tempos? E será que cabemos dentro deles? Vamos descobrir várias formas 
de projectar imagens e mergulhar com elas pela luz dentro! 

 

Marcação prévia até 13 de novembro para: 
cinemateca.junior@cinemateca.pt 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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) | 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 
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