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IndieJúnior 2016 
 
O Festival IndieJúnior vai espalhar por Lisboa a magia da 7.ª Arte, entre esta quarta-feira, 
20, e o dia 1 de maio. Filmes, jogos, música, livros, pinturas e muito apelo à imaginação 
que prometem momentos memoráveis No IndieJúnior os jovens espetadores são 
convidados a descobrirem a magia do cinema. Mesmo para lá dos filmes. Atividades 
variadas como jogos, música, livros, pinturas e muito apelo à imaginação. O Jardim da 
Culturgest transforma-se na morada principal das atividades. No dia 24 de Abril (domingo), 
às 16h00, os pequenos visitantes podem explorar este espaço repleto de atividades 
lúdicas e educativas. Oficinas de ilustração, construção de fantoches, livros digitais, 
pinturas e muito mais. Para terminar, a convidada especial é Lena d'Água, numa atuação 
dedicada aos melhores mini-espetadores do mundo. Na sala 2 da Culturgest (dias 23, às 
14h30-16h00, e 24, às 16h00-17h00) e no Jardim da Culturgest (dia 24, às 14h30-16h00) 
têm lugar as actividades do oficina Anima-te a ti mesmo!. e à tua família. Nos dias 22 , 27 
e 29 (09h30-10h30) e nos dias 26 e 29 de Abril (15h30-16h30), decorrem na sala 2 da 
Culturgest as atividades do oficina O Nosso Filme é como um Grão. Com pontos, riscos, 
manchas e movimento. No dia 24 de Abril, às 16h00, no Jardim da Culturgest, o Museu 
Nacional de História Natural e da Ciência alegra os visitantes com fantoches de animais e 
plantas construídos a partir de materiais recolhidos no Jardim Botânico de Lisboa. Os 
livros dão cócegas à imaginação na Biblioteca Indie. Dia 24 de Abril (16h00), no Jardim da 
Culturgest e no dia 1 de Maio (11h00) no Cinema Ideal é montada a biblioteca. Ela é como 
uma mala que anda a vaguear por todo lado, carregada de livros e imagens. Este ano 
destaque especial para a longa metragem O Novo Aluno para jovens dos 10 e 13 anos. A 
longa metragem de Rudi Rosenberg conta a história de Benoit, um rapaz de 14 anos que 
se muda do campo para a cidade de Paris. Logo no primeiro dia de aulas as coisas correm 
pelo pior e ele é excluído do grupo dos populares, acabando por só se dar com três 
rapazes. Apesar disso o seu coração não deixa de desejar Johanna.O filme francês, para 
mais de 10 ano irá passar no dia 23 de Abril (sábado), no Cinema São Jorge, às 15h00. A 
projecção repete no dia 1 de Maio (domingo), de novo no Cinema São Jorge, às 15h00. As 
sessões para toda a família Não podemos deixar de referir a animação portuguesa Dona 
Fúnfia - Volta a Portugal em Bicicleta. A dona Fúnfia tem usado saias desde que se 
lembra. Um dia, decide experimentar um par de calças e pôr-se à estrada. Esta e outras 
curtas metragens compõem a sessão dos dias 24 (domingo) e 1 (domingo) de Abril, 
respetivamente, na Culturgest e no Cinema ideal, às 15h00 e 11h00. www.indiejunior.com 
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