
CINEMATECA JÚNIOR 
Sábados em Família 

SETEMBRO 2018 

 

SESSÕES DE CINEMA 

 

Sáb. [1] 15h00 

BRIDE OF FRANKENSTEIN | A Noiva de Frankenstein 
de James Whale 
com Boris Karloff, Elsa Lanchester, Colin Clive, Valerie Hobson, Ernest 
Thesiger 
Estados Unidos, 1935 – 75 min | legendado em português | M/12 
 

Continuação de FRANKENSTEIN, também de James Whale, BRIDE OF 
FRANKENSTEIN é um daqueles raros casos em que a sequela consegue 
superar o original, introduzindo novas personagens, como um fabuloso 
"cientista louco" (Ernest Thesiger) que miniaturiza pessoas e animais, e uma 
noiva para o monstro, criada como ele. Elsa Lanchester interpreta o duplo 
papel da noiva (uma imagem de horror e sonho incomparável) e de Mary 
Shelley, a autora do romance Frankenstein que está na base do filme. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sáb. [8] 11h00 

 
A Júnior com o MOTEL/X  

OFICINA: CRIADORES DE CRIATURAS TEMÍVEIS 
Conceção e orientação: Mari a Remédio 

Dos 7 aos 10 anos (presença gratuita e não obrigatória dos pais) 
Duração: 2horas | Preço do bi lhete: 2,65€ 
 

Do que têm medo? O que vos faz arrepiar? Quem conhece Frankenstein e a 
criatura que fez nascer? Venham temê-lo numa sala escura de cinema e 
saber do que é capaz! Depois teremos espaço para sermos também 
cientistas/engenhocas/criadores de um mini-monstro com um conjunto 
variado de materiais disponíveis no nosso laboratório/oficina! Vamos fazer 
umas experiências? 
 
 

Marcação prévia até dia 4 de setembro para: cinemateca.junior@cinemateca.pt  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

 

Em colaboração com o 

MOTEL/X Festival Internacional de Cinema de Terror de Lisboa 

Secção Lobo Mau 



Sáb. [8] 15h00 

A Júnior com o MOTEL/X – Sustos Curtos (Programa I) 
 
BETWEEN THE TREES | “Entre as Árvores” de Frank Harper  
Reino Unido, 2015 – 4 min / legendado eletronicamente em português 
BIG GAME | “O Jogo da Caça” de Jarrod Hasenjager, Matthew Furnell, Miro Kol enic, 

Romy Latter, Aari n Lehmkuhl  e Sarah Scri mgeour  
África do Sul, 2013 – 6 min / legendado eletronicamente em português 
DECAF | “Descafeinado” de Christopher Masuabi   
África do Sul, 2017 – 4 min / legendado eletronicamente em português 

PLODY MRAKŮ | “As Frutas das Nuvens” de Kateři na Karhánková 
República Checa, 2017 – 10 min / legendado eletronicamente em português 
MÉDICO DE MONSTRO de Gustavo Teixeira  

Brasil, 2017 – 11 min / legendado eletronicamente em português 
MR. NIGHT HAS A DAY OFF | “A Folga da Noite”de Ignas Meilunas 
Lituânia, 2016 – 2 min / legendado eletronicamente em português 
NOUVELLE CUISINE de Manuel Reyes Halaby 

Espanha, 2017 – 4 min / legendado eletronicamente em português 
THE PASSENGER |“O Passageiro” de Chris Jones 
Austrália, 2006 – 7 min / legendado eletronicamente em português 

SPACE COCKS |“Galos Espaciais” de Janina Putzker 
Alemanha, 2016 – 1 min / legendado eletronicamente em português 
 
Duração total da projeção: 50 min (aprox.) | M/6 

Primeiras exibições na Cinemateca.  

 
 

 
 

Sáb. [15] 15h00 

FRANKENWEENIE | Frankenweenie 
de Tim Burton 
com Winona Ryder, Catherine O'Hara, Martin Short, Martin Landau, Charlie 
Tahan, Atticus (vozes) 
Estados Unidos, 2012 – 87 min | legendado em português | M/12 
 
 

FRANKENWEENIE é a longa-metragem de animação realizada por Tim Burton 
em 2012 como “remake” da sua curta de 1984. Este filme a preto e branco 
foi feito em “stop motion”, técnica usualmente utilizada pelo autor sempre 
que se aventura por este género cinematográfico. Trata-se de uma fusão 
criativa entre a comédia e o terror. Uma encantadora homenagem ao 
universo de Frankenstein de Mary Shelley. Assim como no filme de 1984, 
FRANKENWEENIE conta a história de Victor Frankenstein, um rapazinho 
solitário que perde o seu cão Sparky num acidente de carro. Depois do seu 
professor de ciências o ensinar sobre bioeletricidade, Victor tenta trazer 
Sparky de volta à vida. Será que consegue?  
 
Sáb. [22] 15h00 

ARSENIC AND OLD LACE | O Mundo é um Manicómio 
de Frank Capra 
com Cary Grant, Priscilla Lane, Raymond Massey, Peter Lorre, Jack Carson, 
Josephine Hull, Jean Adair, John Alexander, Edward Everett Horton 
Estados Unidos, 1944 - 118 min | legendado em português | M/12 
 
 

Com ARSENIC AND OLD LACE, Capra interrompeu a sua série de filmes 
“sociais” para voltar ao burlesco puro. Cary Grant e Priscilla Lane são recém-
casados e visitam as tias, ignorando que as “simpáticas” velhinhas se 
entretêm a envenenar velhos solteirões que enterram na cave. A isto, junta-
se um tio que julga ser o presidente Theodore Roosevelt e a visita 
inesperada de um parente fugido da cadeia e seu cúmplice, para a loucura 
ser total. E a personagem de Raymond Massey, de traços idênticos aos de 
Boris Karloff em FRANKENSTEIN. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



Sáb. [29] 15h00 

HOTEL TRANSYLVANIA | Hotel Transylvania 
de Genndy Tartakovsky 
com as vozes de Adam Sandler, Kevin James, Selena Gomez, Steve Buscemi, 
Molly Shannon, Andy Samberg 
Estados Unidos, 2012 – 91 min | legendado em português | M/6 
 
 

HOTEL TRANSYLVANIA passa-se num hotel cujo dono é o Conde Drácula e os 
hóspedes são as míticas figuras do universo do terror, a Múmia, 
Frankenstein, Lobisomem, que ali procuram refúgio dos humanos. 
Aproveitam esta reunião para celebrar a 118º aniversário de Mavis, filha de 
Drácula, e tudo está a correr bem até que aparece um jovem intruso, 
Jonathan, que pode por em risco este refúgio de monstros. 

 
 
 
 
 

OFICINA 
Sábado [29] 11h00 

 

FOTOGRAFIA EM 3D: 

COMO FAZER IMAGENS ESTEREOSCÓPICAS 
 

Conceção: Joana Ascensão 
Orientação: equipa Cinemateca Júnior 

Dos 10 aos 14 anos (presença gratuita e não obrigatória dos pais) 
Duração: 2 horas | Preço do bilhete: 2,65€ 

 

Nesta oficina trataremos de estereoscopia, ou seja, faremos 
fotografias em relevo destinadas a um visionamento em três 

dimensões, um processo fotográfico muito popular há mais de cem 
anos, na altura do aparecimento do cinema. 

 
Marcação prévia até 24 de setembro 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.cinemateca.bol.pt. 
 

Preçári o bi lhetes: Sessão de ci nema/visita à  exposição: Júnior (até 16 anos) - €1,10; 

adul tos - €3,20 (descontos habituais - consultar bi lheteira) 
Ofi cina: 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 

 


