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CONVITE : SESSÃO DE APRESENTAÇÃO DOS FILMES-FINAIS 

2012-2013 NA CINEMATECA PORTUGUESA – MUSEU DO 
CINEMA  
 

 

A associação Os Filhos de Lumière organiza anualmente no âmbito do programa 

"Cinema cem anos de juventude" - em que participa desde 2006 - uma sessão 

na Cinemateca Portuguesa para a apresentação de todos os filmes que resultaram 

do trabalho realizado no ano anterior. 

 

 

Este ano a sessão irá acontecer no dia 13 de Março às 19h. Vão ser apresentados 

os 6 filmes-finais realizados em Portugal a partir do tema “a mise en scène no 

cinema” que todos exploraram ao longo do ano e alguns filmes realizados nos 

outros países a partir das mesmas regras do jogo. 

 

 

Como sabem é essencial a participação de todos os que colaboraram e participaram 

nestes filmes no ano de 2012-2013  e todos aqueles que estão a participar noutros 

projectos de sensibilização ao cinema através da nossa associação. 

No mesmo dia pelas 15h, antes da apresentação dos filmes-ensaio, todos terão 

também a oportunidade de assistir a um filme na Cinemateca Júnior, escolhido 
em função do tema de 2013-2014 em trabalho sobre o “plano-sequência”. 

Este é um dos momentos importantes de encontro entre todos os participantes 

portugueses no Cinema Cem Anos de Juventude, um programa pedagógico que liga 

várias escolas de diferentes cidades e países, e que conta com o apoio da Câmara 

Municipal da Moita, da Câmara Municipal de Serpa, da Cinemateca Francesa, da 

Cinemateca Portuguesa, do Institut Français du Portugal e do  ICA – Programa Ver. 

Pedimos que no confirmem, o mais breve possível, a vossa participação e a 

presença dos alunos, professores, familiares etc., no dia 13 de Março às 19h e a de 
todos os participantes na sessão de cinema na Cinemateca Júnior às 15h. 

Os participantes deste programa devem estar na Cinemateca Júnior em Lisboa 

(Palácio Foz-Restauradores) pelas 14h30 e sair da Cinemateca Portuguesa (Rua 
Barata Salgueiro) por volta das 20h30. 

 

Com um abraço, 

Inês Alves 

Teresa Garcia 
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PROGRAMA E CONTACTOS 

 

13 de MARÇO de 2014 
 
Encontro com professores,  alunos, cineastas, familiares, 

amigos e público em geral 

 
Programa das Actividades: 

 
14h30: Chegada à Cinemateca Júnior  

 

15h – 17h: Projeção de um filme e conversa 

 

17h – 18h30: Lanche(*) e deslocação até à Cinemateca 

Portuguesa 
 

19h – 20h: Apresentação dos filmes que resultaram do trabalho 

realizado no ano 2012-2013 no programa pedagógico “Cinema, cem 
anos de juventude”.  

 

20h30: Partida da Cinemateca Portuguesa – Museu do Cinema 
 
*Aconselhamos a todos levarem o seu lanche de casa ou comprar na padaria junto à 
Cinemateca 
 
 

Contactos 
Os Filhos de Lumière: 916859933 | 213460164 | 

filhos.lumiere@gmail.com 

 
Cinemateca Júnior 
Palácio Foz - Pç. dos Restauradores, 1250-187 Lisboa • 

www.cinemateca.pt/Cinemateca-Junior.aspx 
Transportes: 

Metro: Restauradores (Linha Azul) 

Bus:709, 711, 732, 736, 759 

 
Cinemateca Portuguesa – Museu do Cinema 
Rua Barata Salgueiro, 39 LISBOA • www.cinemateca.pt 

Transportes: 
 Metro: Marquês de Pombal, Avenida (Linha Azul ou Amarela) 

 Bus: 2, 9, 36, 44, 45, 90, 91, 732, 746  

http://www.cinemateca.pt/Cinemateca-Junior.aspx
http://www.cinemateca.pt/

