
 

 

CINEMATECA JÚNIOR 
Sábados em Família NOVEMBRO 2021 

 

SESSÕES DE CINEMA 
 

Sábado [6] 15h00 

AN AMERICAN TAIL | Fievel, um Conto Americano 
de Don Bluth 
Estados Unidos, 1986 – 80 min / legendado eletronicamente em português | M/6 
 

A história da família judia dos ratinhos Ratowitz que imigram da Rússia para os 
Estados Unidos no final do século XIX, devido às perseguições do regime czarista. 
Convictos que irão encontrar nesse novo país o seu “american dream”, ruas 
pavimentadas com queijo e sem o seu maior inimigo, os gatos. Fievel, o jovem 
ratinho é separado da sua família e, vendo-se sozinho na América, descobre que 
a realidade é bem mais dura do que esperava. 

 
Sábado [13] 15h00 

RIVER OF NO RETURN | Rio Sem Regresso 
de Otto Preminger 
com Robert Mitchum, Marylin Monroe, Rory Calhoun, Tommy Rettig 
Estados Unidos, 1954 – 91 min / legendado eletronicamente em português | M/12 
 

Um western singular com um par igualmente singular (Mitchum e Marilyn) num 
dos primeiros filmes em Cinemascope, em que o formato largo corresponde 
inteiramente a um projeto estético, ligando a vastidão dos cenários naturais à 
dimensão moral da história dos três protagonistas. Não é dos mais conhecidos 
filmes de Marilyn (e não foi uma rodagem pacífica) mas é um dos seus grandes 
papeis. 

 
Sábado [20] 15h00 

SPY KIDS | Spy Kids- O Filme 
de Robert Rodriguez 
com Antonio Banderas, Carla Gugino, Alexa PenaVega, Daryl Sabara 
Estados Unidos, 2001 – 88 min / legendado em português | M/6 
 

A Carmen e o Juni adoram as histórias que a mãe conta antes de adormecerem, 
sobretudo aquela sobre dois espiões que se apaixonam, casam e formam família. 
O que eles não sabem é que a história não é inventada e que os pais foram mesmo 
agentes supersecretos. O que os pais não sabem, nem podem imaginar, é que os 
filhos se vão transformar também em pequenos “James Bond”. 

 
Sábado [27] 15h00 

MOONFLEET | O Tesouro do Barba Ruiva 
de Fritz Lang 
com Stewart Granger, Jon Whiteley, Joan Greenwood, George  Sanders, Viveca 
Lindfors 
Estados Unidos, 1955 – 87 min / legendado em português | M/6 
 

O universo de Stevenson, entre Treasure Island e Kidnapped, não teve melhor 
versão no cinema do que nesta obra-prima de Fritz Lang, que adapta o livro de 
outro escritor, J. Meade Falkner. A estranha história de um miúdo, órfão, que se 
liga de amizade com um contrabandista. Juntos, partem à descoberta do fabuloso 
diamante do Barba-Ruiva, escondido na cisterna de uma fortaleza. “Com 
MOONFLEET atingimos um dos pontos mais altos da obra de Fritz Lang. Uma das 
obras mais deslumbrantemente belas alguma vez filmadas, um dos filmes mais 
fascinantes e mágicos da história do cinema” (João Bénard da Costa). 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

OFICINAS 
 

Sáb. [13] 11h00 

POR DETRÁS DOS DESENHOS DE ALICE 

Conceção e orientação: Maria Remédio 

Dos 5 aos 8 anos | Duração: duas horas 

Preço 4,00€ | Presença gratuita mas obrigatória de um adulto para trabalho em 

conjunto com a criança 

Marcação prévia até 9 de novembro AQUI 
 

Com que traços se fazem os desenhos em movimento? Que pontos de vista e 
perspetivas inspiram a realidade? Que modelos nos servem de inspiração para a 
criação de uma personagem animada? Vamos conhecer alguns esboços por detrás 
da criação da personagem da Alice, e mergulhar no seu mundo das maravilhas, 
para lá encontrarmos novas personagens muito parecidas connosco!  
 
 
 
Sáb. [20] 10h00 às 13h00            ATENÇÃO AO HORÁRIO 

CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOS ÓTICOS 

Para Educadores / Professores / Técnicos Serviços Educativos 

Conceção e orientação: equipa da Cinemateca Júnior 

Duração: três horas 

Preço: €6,00 

Marcação prévia até 16 de novembro AQUI 
 

Nesta oficina vamos descobrir a história destes inventos do século XIX – o 
taumatrópio, o fenaquistiscópio, o zootrópio e o praxinoscópio – que foram os 
primeiros a criar a ilusão da imagem em movimento, e que podemos ver na 
exposição permanente de Précinema da Cinemateca Júnior. Vamos abordar os 
princípios da animação de imagens e colocá-los em prática, construindo réplicas 
funcionais do taumatrópio, do fenaquistiscópio e do zootrópio. 
 
 
 
Sáb. [27] 11h00 

O MUNDO NOVO 
Conceção e orientação: equipa da Cinemateca Júnior 
Duração: duas horas 
Dos 6 aos 10 anos | Preço 4,00€ 
Marcação prévia até 23 de novembro AQUI 
 

Os antigos gostavam de espreitar por uma lente para uma caixa fechada, e ver lá 
dentro um “mundo novo”, onde o tempo passava rápido e ao dia se sucedia a 
noite, com as suas luzes coloridas. Com papéis de cores, lápis e canetas vamos dar 
vida a paisagens do passado, através de um truque ótico fascinante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

BILHETES À VENDA EM Cinemateca.Bol.pt 
 

Preçário bilhetes: Sessão de cinema: Júnior (até 16 anos) - €1,10; adultos - €3,20  
(descontos habituais - consultar bilheteira) 

Oficina: 4,00€ por criança  

 

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 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_xxQi3td5mQD7gLgd_IuzpslKKbH6cYk0ej8jcXzdU8dFaw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgraML7WOzyKIAbTKWLRa1ZnqxWNJTPm6kE0vwKBSnQFW-dg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAC3ykeDuuVeZOFaNgXRXi-svPm5qpaSA7EM8rXoR6GopyVw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link
https://www.bol.pt/Comprar/Pesquisa?q=cinemateca&dist=0&e=0
http://www.cinemateca.pt/

