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CINEMA MUDO AO PIANO 
THE CIRCUS | O CIRCO 
de Charles Chaplin 
com Charlie Chaplin, Merna Kennedy, Harry 
Crocker, Allan Garcia 
Estados Unidos, 1928 – 70 min / legendado em 
português | M/6 
 
O nosso conhecido vagabundo, Charlot, vai 
trabalhar no circo por acaso e torna-se rapidamente 
a estrela da companhia. THE CIRCUS é das maiores 
homenagens ao espetáculo circense feitas em 
cinema, pelo mais sublime palhaço de todos os 
tempos, Charlie Chaplin. A apresentar em cópia 
digital. 
 
 
 

 

 

dia 21 de dezembro às 10.30H | Marcação prévias até dia 14 de dezembro AQUI  
dia 28 de dezembro às 14.30H | Marcação prévias até dia 21 de dezembro AQUI  
 

 

GO WEST | O Rei dos Cowboys  
De Buster Keaton 
Com Buster Keaton, Howard Truesdale, Kathleen Myers 
EUA, 1925 – 80 min / intertítulos traduzidos em 
português | M/6  
 
Incapaz de arranjar e manter um emprego na cidade, um 
nova-iorquino tenta a sorte no campo. Apesar da falta 
de jeito, arranja emprego num rancho, e entre muitas 
peripécias, trava amizade com uma vaca de belos olhos 
castanhos. Mais uma longa-metragem hilariante do 
grande Buster Keaton, desta vez numa relação intensa 
com gado.  

 

 
 
dia 22 de dezembro às 10.30H | Marcação prévias até dia 14 de dezembro AQUI  
dia 29 de dezembro às 14.30H | Marcação prévias até dia 21 de dezembro AQUI  

SESSÕES ACOMPANHADAS AO PIANO POR 
CATHERINE MORISSEAU 

 

SESSÕES ACOMPANHADAS AO PIANO POR 
CATHERINE MORISSEAU 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNFrWJl_KMEsamWMTAlFtIkRy3tXdty1DNaQ4DT1NLwnJj5w/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRzGMiEOP1ZAgl5yhMjT1xkqQG1ISO5fRCagJCGjkhjQn-Lg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctZacILDF0-hHKFvd-5rbDHhjGs6ENmtWgRQSXMJvJ2nhDFQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeam-_Bzm6X5eb76fpLkizzhP4tl4zru5yQOONlrtx1FUOawg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


 

CINEMA MUDO AO PIANO 
  

THE FRESHMAN | O Caloiro 
de Fred Newmeyer 
com Harold Lloyd, Jobyna Ralston, Brooks Benedict  
EUA, 1925 - 77 min / intertítulos legendados em 
português | M/6  
 
Um dos maiores sucessos de bilheteira  “de” Harold 
Lloyd e uma referência nas comédias dos anos vinte 
a par dos maiores êxitos de Chaplin, Keaton ou 
Langdon, THE FRESHMAN  combina inúmeros 
gags com uma  linha narrativa simples, conta a 
história de um caloiro universitário obcecado com a 
popularidade. O eterno optimista peca, desta vez, 
por excesso de candura, mas a confiança é 
recuperada e premiada no fim.  
 

 

 

 

dia 28 de dezembro às 10.30H | Marcação prévias até dia 21 de dezembro AQUI  
dia 29 de dezembro às 10.30H | Marcação prévias até dia 21 de dezembro AQUI  
 
 

SESSÕES DE CINEMA PARA GRUPOS - lotação máxima da sala:  63 lugares 
Preçário: 1,10€ por aluno | Entrada gratuita para professores e monitores 
REGRAS DE SEGURANÇA AQUI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

SESSÕES ACOMPANHADAS AO PIANO POR  
FILIPE RAPOSO 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9HzxKJBnSOybuBR4GBZAbBP6Lp9uZEd1UJpS1WC2FOgZ9qw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9HzxKJBnSOybuBR4GBZAbBP6Lp9uZEd1UJpS1WC2FOgZ9qw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfblibKzt5jgTL95Ipnr5f6Efyw1eaR66RvbZqgw_WMpBbQ6A/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
http://www.cinemateca.pt/CinematecaSite/media/Documentos/Regras-Seguranca-Cinemateca-Junior.pdf
http://www.cinemateca.pt/

