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2ª EDIÇÃO DE CINEMA INFANTIL 

 
 

1 Jul, Dom, 11h00 
ABELHA MAIA: OS JOGOS DE MEL (Maya the Bee: The Honey Games) 
De: Noel Cleary, Alexis Stadermann. ALE/Austrália, 2018, 83 min. 
Vozes: Ana Rita, Susana João 
Animação. M/3 
Farta do comportamento inconsequente e estouvado de Maia, a mais entusiasta e fervorosa abelha do seu 
enxame, a rainha de Buzztropolis decide convocá-la para os Jogos do Mel. Se a princípio ela não cabe em si de 
contente, depressa percebe que foi colocada numa equipa de desajustados. Mas sabe que, se quiser salvar o mel 
que tanto se esforçaram por fabricar durante o Verão, o seu grupo tem de se sagrar vencedor. Para isso apenas 
têm de diluir as diferenças e unir os talentos de cada um, transformando o seu grande amigo Willy, as formigas 
Arnie e Barney, e o gafanhoto Flip numa equipa de sonho… 
 
8 Jul, Dom, 11h00 
ROCK DOG - UM SONHO ALTAMENTE! (Rock Dog) 
De: Ash Brannon. EUA/China, 2016, 80 min 
Vozes: Rui Unas, Luís jardim, Diogo Dias 
Animação. M/6 
Bodi é um jovem mastim tibetano criado para seguir a tradição e ocupar o cargo de próximo cão de guarda da 
aldeia. Apesar da personalidade calma e otimista, a verdade é que Bodi nasceu para ser uma estrela de rock e 
não para seguir os passos do seu velho pai, avô ou bisavô. Um dia, estando ele mergulhado nas suas dúvidas 
existenciais, repara num rádio subitamente caído do céu. Qual não é o seu espanto quando, depois de ligar o 
aparelho, se depara com um programa musical em que o apresentador faz uma entrevista a um músico 
conhecido. Esse acontecimento faz nascer dentro de si a certeza de que é chegado o momento de lutar por tudo 
aquilo em que acredita… 
 
15 Jul, Dom, 11h00 
A MINHA VIDA DE COURGETTE (Ma vie de Courgette) 
De: Claude Barras. SUI/FRA, 2016, 66 min. 
Vozes: Pedro Coelho, Sara Mestre, Henrique Melo 
Animação. M/6 
Courgette é a alcunha de Ícaro, um rapazinho de nove anos que, após a morte da mãe, é enviado para um 
orfanato. Apesar das circunstâncias trágicas que o levaram até ali, é exatamente nesse lugar que o pequeno vai 
encontrar o seu lugar no mundo. Ao seu lado terá Raymond, o polícia encarregue do seu caso que se tornou um 
grande amigo, assim como Simon e Camile, dois órfãos que, tal como ele, se viram subitamente sós e com quem 
vai partilhar os mesmos sentimentos de luto, tristeza e raiva, mas também a alegria das brincadeiras e a 
esperança de encontrar um novo lar… 
 
22 Jul, Dom, 11h00 
O GANGUE DO PARQUE 2 (The Nut Job 2: Nutty by Nature) 
De: Cal Brunker. CAN/EUA/Coreia do Sul, 2017, 91 min. 
Vozes: Manuel Marques, Ricardo Carriço, Tiago Teotónio Pereira 
Animação. M/6 
Quando percebem que Muldoon, o presidente da Câmara de Oakton, autorizou a construção de um grande 
parque de diversões dentro dos bosques do Liberty Park, Flecha e a sua comunidade de esquilos entra em 
pânico. Empenhados em impedir a destruição do seu "habitat", convocam todos os roedores do bosque e da 
cidade e rebelam-se contra os responsáveis pelo empreendimento. Mas tudo se complica quando Muldoon 
resolve contratar uma empresa de controlo de pragas... 
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29 Jul, Dom, 11h00 
RATCHET E CLANK (Ratchet and Clank) 
De: Kevin Munroe, Jericca Cleland. EUA, 2016, 94 min. 
Vozes: Tiago Teotónio Pereira, Luciana Abreu, Tiago Peralta 
Animação. M/6 
Ratchet é um lombax, uma criatura alienígena com aparência de felino. Com um talento inato para tudo o que se 
relacione com mecânica e manuseio de armas, toda a sua vida sonhou com grandes aventuras, em que a sua 
coragem fosse apreciada e a sua inteligência posta à prova. Certo dia, conhece acidentalmente Clank, um 
pequeno "robot" dotado de inteligência artificial e sentimentos, de quem se torna grande amigo. Quando se 
deparam com uma arma capaz de fazer explodir todos os planetas do Universo, resolvem juntar-se ao capitão 
Qwark e o seu grupo de Rangers Galácticos para salvar o mundo da total destruição. Com eles, os dois jovens 
amigos vão compreender o verdadeiro valor da amizade, do heroísmo e, mais do que qualquer outra coisa, da 
valorização pessoal. 
 
5 Ago, Dom, 11h00 
ERNEST E CÉLESTINE (Ernest et Célestine) 
De: Stéphane Aubier, Vincent Patar, Benjamin Renner. FRA, 2012, 80 min. 
Vozes: Sissi Martins, Rui Oliveira, Paula Seabra 
Animação. M/4 
Celestine é uma ratinha órfã que sempre se sentiu incompreendida no mundo subterrâneo dos ratos. No 
orfanato onde foi criada, habituou-se a ouvir terríveis histórias sobre a crueldade dos ursos, que vivem no mundo 
superior e se regozijam com ratos ao pequeno-almoço. Certo dia, a ratinha decide deixar as profundezas e 
explorar o perigoso mundo lá de cima. É então que conhece Ernest, um urso bonacheirão que, ao contrário do 
que seria de esperar, adora música e fazer rir todos à sua volta. Porém, no universo dos ursídeos, não é nada 
normal ser-se amigo de ratos e essa relação vai colocá-los em situações complicadas que só uma amizade 
verdadeira será capaz de ultrapassar... 
 
12 Ago, Dom, 11h00 
RAPOSA MANHOSA E OUTRAS HISTÓRIAS (Le grand méchant Renard et autres contes...) 
De: Patrick Imbert, Benjamin Renner. BEL/FRA, 2017, 98 min. 
Vozes: Ruben Chama, Tiago Retrê, Tiago Peralta 
Animação. M/6 
Era uma vez uma quinta onde reinava o sossego e o contentamento. Mas, como nada é perfeito, neste lugar os 
animais eram um pouco dados a desvarios. Ali, entre tantas coisas incomuns, havia uma raposa pouco astuta que 
se esforçava – sem sucesso – por assaltar o galinheiro, um lagarto fluente em mandarim, uma galinha hiperativa, 
um coelho crente que era uma cegonha e um pato que se queria fazer passar por Pai Natal... 
 
19 Ago, Dom, 11h00 
O PEQUENO VAMPIRO (The Little Vampire) 
De: Richard Claus, Karsten Kiilerich. GB/ALE/DIN, 2017, 83 min. 
Vozes: Júlio Isidro, Ana Guiomar, Diogo Valsassina 
Animação. M/6 
Esta é a história de Rudolph, um vampiro de 13 anos de idade, cujo clã está ameaçado por um caçador de 
vampiros muito célebre. Conhece Tony, um mortal da mesma idade, que é fascinado por antigos castelos, 
cemitérios e - vampiros. Tony ajuda Rudolph numa batalha repleta de ação e humor contra os seus adversários e 
juntos salvam a família de Rudolph e tornam-se melhores amigos. 
 
26 Ago, Dom, 11h00 
MAX: ATLANTOS (Max Adventures: Atlantos) 
De: Lee Croudy. TAI, 2015, 94 min. 
Vozes: Diana Chaves, Rui Luís Brás, Erika Mota 
Animação. M/6 
Nascido e criado na selva, o leão Max possui dentro de si a coragem, o instinto e a impulsividade dos grandes 
leões africanos. Com um coração enorme e uma inabalável crença na amizade, todos sabem que podem contar 
com ele nas situações mais difíceis. Com o poder da lendária Pérola da Destruição em sua posse, Kain reúne o 
seu exército de tubarões para atacar todos os que ameaçam o seu reino. Com o mundo marítimo e o terrestre à 
beira do confronto, Max une-se aos seus amigos de modo a recuperar a paz e o equilíbrio entre as partes. Mas, 
para que isso seja possível, terão de encontrar a Pérola da Criação, a única que tem o poder de combater o 
poder da destruição. 

http://us.imdb.com/Name?Kevin%20Munroe
http://us.imdb.com/Name?Jericca%20Cleland
http://us.imdb.com/Name?St%C3%A9phane%20Aubier
http://us.imdb.com/Name?Vincent%20Patar
http://us.imdb.com/Name?Benjamin%20Renner
http://us.imdb.com/Name?Patrick%20Imbert
http://us.imdb.com/Name?Benjamin%20Renner
http://us.imdb.com/Name?Richard%20Claus
http://us.imdb.com/Name?Karsten%20Kiilerich
http://us.imdb.com/Name?Lee%20Croudy

