
CINECONCHAS 2014 

 

 

O cinema regressa em junho aos espaços verdes da Quinta das Conchas, no Lumiar.  

A sétima edição da mostra de cinema ao ar livre decorre entre 26 de junho e 12 de julho, e 
promete voltar a chamar milhares de pessoas a um dos mais bonitos jardins da cidade de 
Lisboa. 

Sempre com entrada livre e uma programação variada que permite reunir diversos 
públicos, o Cineconchas 2014 propõe a magia e emoção do cinema em ecrã gigante de 
12m x 5m com sessões às quintas, sextas e sábados, durante três semanas e sempre às 
21H45.  

Este ano, a programação abre com a animação adulta da iraniana Marjane Satrapi e do 
francês Vincent Paronnaud, em “Persépolis”. Nomeado para o Oscar de melhor filme de 
animação e prémio do júri do Festival de Cannes, é a história comovente de uma menina 
que cresce no Irão durante a Revolução Islâmica. Através dos olhos da precoce e 
extrovertida Marjane, de 9 anos, vemos a esperança de um povo ser destruída quando os 
fundamentalistas tomam o poder.  

A 27 de junho, às 21h45, o FBI persegue uma equipa de ilusionistas que inclui assaltos a 
bancos nos seus espectáculos em "Os Mestres da Ilusão", de Louis Leterrier, com Jesse  



 

Eisenberg, Woody Harrelson, Isla Fisher, Dave Franco, Mark Ruffalo, Mélanie Laurent, 
Morgan Freeman e Michael Caine. 

As habituais opções para toda a família estão em destaque a 28 de junho, às 21h45, com 
"Gru o Maldisposto 2", filme de animação de Pierre Coffin e Chris Renaud. Gru, as 
meninas e os minions regressam para um segundo filme. Desta vez, Gru é recrutado pela 
Liga Anti-Vilões para auxiliar à captura de um novo bandido que dá pelo nome de Eduardo. 

A 3 de julho, às 21h45, "Her - Uma História de Amor", de Spike Jonze, com Joaquim 
Phoenix, Amy Adams, Rooney Mara, Olivia Wilde e Scarlett Johansson. Num futuro não 
muito distante, Theodore, um escritor solitário, adquire um novo sistema operativo 
projetado para corresponder a todas as necessidades do utilizador. Para sua própria 
surpresa, Theodore vê-se a desenvolver uma relação romântica nada convencional. 

A 4 de julho, às 21h45, "Os Falsificadores", vencedor do Oscar para o Melhor Filme 
Estrangeiro, em 2008. Realizado pelo austríaco Stefan Ruzowitzky, com Karl Markovics, 
August Diehl e Devid Striesow. Um plano secreto da Alemanha nazi durante a Segunda 
Guerra Mundial pretende desestabilizar o Reino Unido inundando a economia britânica 
com notas de libra falsas. O filme centra-se na personagem de Salomon Sorowitsch, um 
falsificador judeu coagido a auxiliar na operação no campo de concentração de 
Sachsenhausen. 

A 5 de julho, às 21h45: "A Gaiola Dourada", de Ruben Alves, com Rita Blanco, Joaquim 
de Almeida, Roland Giraud, Chantal Lauby, Barbara Cabrita, Lannick Gautry e Maria 
Vieira. Maria e José Ribeiro emigraram jovens para França e viveram durante quase trinta 
anos no rés-do-chão de um edifício situado numa bonita zona de Paris. Um belo dia chega-
lhes a notícia de que receberam uma avultada herança em Portugal. A possível partida dos 
portugueses deixa vizinhos, patrões e restante familia em completo pânico. 

Até onde serão capazes de ir para reter Maria e José na sua gaiola dourada? 

A 10 de julho, às 21h45: " A Caça", filme de origem dinamarquesa, nomeado para o Oscar 
de melhor filme estrangeiro. Do realizador Thomas Vinterberg, com Mads Mikkelsen. Após 
um duro divórcio, Lucas, de 40 anos, tem uma nova namorada, um novo emprego e está a 
conseguir reestabelecer os laços com o filho adolescente, Marcus. De repente, é o caos. 
Um pequeno comentário. Uma mentira ao acaso. Quando a neve cai e as luzes de Natal 
se acendem, o boato já se espalhou como um vírus invisível. O choque e a desconfiança 
ficam fora de controlo e a pequena comunidade entra num súbito estado de histeria, 
enquanto Lucas inicia um combate solitário pela dignidade e pela vida. 

Para 11 de julho, às 21h45: "Gravidade", do mexicano Alfonso Cuarón, com Sandra 
Bullock e George Clooney, filme vencedor de 7 Oscars. Uma missão de rotina no espaço é 
atingida pelo desastre. Com a sua nave destruída, dois astronautas ficam presos um ao 
outro sem hipótese de salvamento. 

A programação do CineConchas 2014 termina a 12 de julho, com a exibição de "Os 
Croods", às 21h45. O filme de animação de Kirk De Micco e Chris Sanders acompanha 
uma família pré-histórica numa viagem épica em busca de um novo lar. 

 



 

Quem organiza o CineConchas? 

O CineConchas é organizado pelo Centro Social da Musgueira (www.csmusgueira.org ) 
em parceria com a EGEAC (www.egeac.pt) e integra o programa oficial das Festas de 
Lisboa (www.festasdelisboa.com).  

Mais informação na página de facebook do CineConchas 
(www.facebook.com/cineconchas)  

 

Como chegar ao CineConchas? 

A Quinta das Conchas pertence à Freguesia do Lumiar, e tem cinco entradas: 

a) Alameda das Linhas de Torres 
b) Rua Ladislau Patrício 
c) Rua Luís Pastor de Macedo 
d) Rua Arnaldo Ferreira 
e) Av. Eugénio de Andrade 

Existem diversas alternativas de transportes públicos para chegar à Quinta das Conchas. 

Metro: Estação Quinta das Conchas - linha amarela 

Autocarros Carris: 717, 736, 796, 798 (carreiras diurnas) e 207 (carreira noturna) 

 

Para mais informações contactar: 

Centro Social da Musgueira 
Ana Barata 
Telefone: 21 759 17 75 
e-mail: geral@csmusgueira.pt 
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