
 

Atividades para grupos 
 
 

Férias da Páscoa 
 
 

 3 a 14 de abril de 2023 
 
 

SESSÕES DE CINEMA 
 

 
 
SNOW WHITE AND THE SEVEN DWARFS | Branca de Neve 
e os Sete Anões 
de Walt Disney 
Estados Unidos, 1937 – 83 min / dobrado em português | 
M/4 
 

Primeira longa-metragem de animação de Walt Disney e 
desde sempre um dos seus maiores êxitos de bilheteira, 
este filme foi reposto várias vezes, conquistando várias 
gerações de espectadores que se encantaram com a 
graciosidade da Branca de Neve e com a família de anões 
que a acolheu depois de fugir da inveja da rainha má. Um 
dos mais extraordinários filmes de toda a história do 
cinema de animação. 
 

 
 
ERNEST & CELESTINE | ”Ernest e Celestine” 
de Benjamin Renner, Vincent Patar e Stéphane Aubier 
França, 2012 - 76 min / dobrado em português | M/4 
 

Ernest é um urso muito grande e Celestine uma pequena 
ratinha. Juntos vão viver muitas aventuras e demonstrar 
que não existem amizades impossíveis. Baseado nos livros 
de Gabrielle Vincent, o filme conta uma história cheia de 
generosidade e fantasia. 
 

Estas atividades não têm data pré-definida, podendo ser agendadas pelos grupos visitantes. 
Informações e marcações: cinemateca.junior@cinemateca.pt. 

 

Marcações condicionadas ao nº de participantes: 

• Sessões de Cinema: mínimo 20 (ou pagamento equivalente) 

• Oficinas Temáticas: mínimo 10 – máximo 20 

CINEMATECA JÚNIOR 

mailto:cinemateca.junior@cinemateca.pt


 
 
TOY STORY | Toy Story – Os Rivais 
de John Lasseter 
Estados Unidos, 1995 – 81 min / dobrado em português 
| M/6 
 

Woody, um cowboy de brincar, é o brinquedo preferido 
de Andy, mas tudo pode mudar com o novo brinquedo 
que este recebe como prenda de aniversário, o 
espetacular astronauta Buzz Lightyear. 
 
 

 
A BUG’S LIFE | Uma Vida de Inseto 
de John Lasseter e Andrew Stanton 
Estados Unidos, 1999 – 95 min / dobrado em português | M/6 
 

Inspirado em OS SETE SAMURAIS, A BUG’S LIFE conta a história 
de Flik, uma pequena formiga que parte à procura de ajuda 
para salvar o formigueiro dos abusos dos gafanhotos que 
querem ficar com toda a comida armazenada para o inverno. 
O seu plano para recrutar os guerreiros mais corajosos segue 
um caminho inesperado e acaba por regressar com uma trupe 
desastrada de insetos, vindos de um circo de pulgas. No 
entanto, irão descobrir que a arma secreta está nos caminhos 
da imaginação e na força de novas amizades. 

 
THE INCREDIBLES | Os Super-Heróis 
de Brad Bird 
Estados Unidos, 2004 – 115 min / dobrado em português | 
M/6 
 

Há anos que a atividade dos super-heróis caiu em desgraça e 
estes vivem agora vidas pacatas e anónimas, impedidos por lei 
de dar uso aos seus superpoderes. O Sr. Incrível, outrora o 
maior herói do planeta, adapta-se com dificuldade ao 
emprego numa companhia de seguros, consistindo a sua 
principal batalha em lutar contra o aborrecimento e uma 
considerável barriga. A oportunidade de entrar novamente em 
ação surge quando um velho inimigo volta a atacar. Mas ele 
terá de contar com a ajuda de toda a família para vencer o vilão! 

 
 
SONG OF THE SEA | A Canção do Mar 
de Tomm Moore 
Irlanda, Bélgica, França, Luxemburgo, Dinamarca, 2014 - 93 min 
/ dobrado em português | M/6 
 

Filme de animação inspirado nas "Selkies", criaturas de origem 
mitológica do folclore irlandês, que vivem como focas no mar, 
mas que em terra se tornam humanas. A CANÇÃO DO MAR 
conta a história de Ben e sua irmã mais nova Saorsie, que, desde 
a trágica morte da mãe, vivem com o pai num grande farol junto 

ao mar. Ambos embarcam numa viagem fantástica, através de um mundo de lendas e criaturas mágicas, em que 
terão de enfrentar os seus medos mais profundos. Realizado por Toom Moore foi nomeado para o Oscar de 
Melhor Filme de Animação, conquistando outros importantes prémios. 



 
 
 

THE KID | O Garoto de Charlot 
de Charles Chaplin 
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”. 
 
 
 

 
 
 
 
 
GO WEST | O Rei dos Cowboys 
de Buster Keaton 
com Buster Keaton, Howard Truesdale, Kathleen Myers 
Estados Unidos, 1925 – 80 min / legendado em 
português| M/6 
 

Incapaz de arranjar e manter um emprego na cidade, 
um jovem 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. 
 
 
 
 

HUGO | A Invenção de Hugo 
de Martin Scorsese 
com Bem Kinsley, Sacha Baron Cohen, Asa Butterfield, 
Chloë Grace Moretz, Jude Law 
Estados Unidos, 2011 – 126 min | legendado em 
português | M/12 
 

Hugo é um rapaz órfão de 12 anos que vive numa 
movimentada estação de comboios em Paris no 
começo dos anos 30. Aprendeu com o pai o importante 
ofício de cuidar dos relógios da estação, e dele recebeu 
também um misterioso autómato, que tenta a todo o 
custo reparar. Nas suas aventuras clandestinas pela 
estação conhece um senhor de idade que vende 
brinquedos e que está afinal ligado à origem deste 
mecanismo – e também à fantástica história dos 
primeiros anos do cinema. 

 

 



OFICINAS TEMÁTICAS 
 
 
 

OS BRINQUEDOS ÓTICOS: 
A Magia das Imagens em Movimento 
A partir dos 6 anos 
 

Podemos animar os nossos desenhos? Descobre e 
constrói aparelhos que animam imagens surpreendendo-
te com o movimento dos teus desenhos! 

 
 
 
 
 
 
 
 
A LANTERNA MÁGICA 
A partir dos 5 anos  
 
Antes do nascimento do cinema já existiam grandes espetáculos que 
atraíam o público para ver histórias mágicas projetadas num ecrã. 
Vamos reviver esse tempo, ilustrar a nossa história primeiro para 
depois a contar, à luz deste maravilhoso antigo projetor!  
 
 

 
 
O CALEIDOSCÓPIO: 
ESPREITAR POR UM LABIRINTO DE ESPELHOS 
A partir dos 8 anos 
 
 
O Caleidoscópio foi inventado há dois séculos e originou um 
brinquedo que nunca deixou de nos fascinar, tal como outros 
inventos e brinquedos óticos da época que podemos ver em 
exposição na Cinemateca Júnior. Os complicadíssimos e 
espetaculares padrões coloridos, sempre a mudar, são 
conseguidos por um processo simples que recorre a espelhos… 
Vamos descobrir o caleidoscópio e como podemos fazer um com 
materiais fáceis de encontrar. 
 
 

Bilhetes à venda no próprio dia. Filme: €1,10 | Oficina: €2,65. 
Professores e monitores quando acompanham grupos escolares têm entrada gratuita. 
 

Palácio Foz - Praça dos Restauradores, Lisboa | Tel. 21 346 21 57 / 21 347 61 29 | 
www.cinemateca.pt 
Transportes: Metropolitano - Restauradores (Linha Azul) | Autocarros: 
36/44/91/709/711/732/745/759 
 

Programa sujeito a alterações. 
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