Cinemateca Júnior
REGRAS DE FUNCIONAMENTO

SESSÕES PÚBLICAS
A partir de dia 22 de abril de 2022, já não será obrigatório a utilização da máscara no espaço da Cinemateca Júnior e,
como acontece desde 1 de outubro de 2021, temos disponíveis todos os 120 lugares do Salão Foz.
Mantemos o conselho de compra antecipada de bilhetes, procurando com isso minimizar a aglomeração de pessoas no
período que antecede a sessão.
A reserva de bilhetes é permitida apenas para associados – Amigos da Cinemateca.
Os bilhetes poderão ser comprados através da plataforma BOL ou nas bilheteiras da Cinemateca Portuguesa.

VENDA DE BILHETES
Bilheteira sede (ed. Sede ‐ Rua Barata Salgueiro, nº 39)
Horário: de 2ª a sábado, das 13h30 às 21h30
Bilheteira Cinemateca Júnior (Palácio Foz – Praça dos Restauradores)
Horário: de 2ª a sexta, das 10:00 às 17:00; Sábado: das 11h00 às 18h00
Bilheteira On‐line – www.cinemateca.bol.pt

EXPOSIÇÃO PERMANENTE DE PRÉ- CINEMA (visita autónoma)
Sempre com contacto telefónico prévio, para confirmar a disponibilidade do espaço, a exposição de pré-cinema pode ser
visitada ao sábado, das 11h00 às 14h30 e das 17h00 às 18h00, e durante a semana, das 10h00 às 17h00.
Os espaços expositivos e a sala de cinema são o espaço de trabalho do serviço educativo da Cinemateca Júnior, razão
pela qual as visitas devem ser antecedidas de um contacto telefónico.

SERVIÇO EDUCATIVO (para grupos durante a semana)
Sessões de cinema - mínimo 20 estudantes ou espectadores / máximo 120
Oficinas - mínimo 10 estudantes / máximo uma turma
Visita guiada à Exposição Permanente de Pré‐Cinema - mínimo 10 estudantes / máximo uma turma

BILHETES
Os bilhetes poderão ser pagos antecipadamente por transferência ou no dia da atividade, preferencialmente por
multibanco.
Júnior: 1,10 Euros | Adulto: 3,20 Euros
Amigos da Cinemateca, Estudantes de cinema, Desempregados: 1,35 Euros
Estudantes, Cartão Jovem, Maiores de 65 anos, Reformados: 2,15 Euros
Júnior Oficina (Escola): 2,65 Euros
Júnior Oficina (Sábados em família): 4,00 Euros
Professores e Monitores têm entrada gratuita

Cinemateca Júnior - Palácio Foz, Pç. dos Restauradores, Lisboa
cinemateca.junior@cinemateca.pt
Tel. 21 346 21 57 / 21 34761 29
Transportes: Metropolitano - Restauradores (Linha Azul)
Autocarros: 709, 711, 732, 736, 759

