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Domingos, 10H30
7 Julho
O HERÓI DA QUINTA (Un gallo con Muchos Huevos)
De: Gabriel Riva Palacio Alatriste, Rodolfo Riva-Palacio Alatriste. MEX, 2015, 94 min.
Vozes: César Mourão, Dânia Neto, Agir
Animação. M/6
“O Herói da Quinta” marca a estreia da animação computorizada tridimensional na
série que começou por ser publicada online, no site Huevocartoon.com, em 2001, pelos
irmãos Gabriel e Rodolfo Riva Palacio-Alatriste, corealizadores e coargumentistas dos
três filmes. A história centra-se num jovem galo chamado Toto, que tenta salvar da
bancarrota a casa onde vive, através de um combate de boxe com um profissional.
14 Julho
CEGONHAS (Storks)
De: Nicholas Stoller, Doug Sweetland. EUA, 2016, 83 min.
Vozes: Nuno Markl, Leonor Seixas, Manuel Marques, Eduardo Madeira, Quimbé
Animação. M/3
Desde tempos imemoriais que as cegonhas se dedicam a entregar bebés. Humanos de
todas as épocas e lugares esperavam ansiosamente pelo momento da sua chegada.
Todos eram felizes e gratos por fazer parte de um momento tão importante. Atualmente,
porém, a cornerstore.com, a empresa “online” que antes se dedicava exclusivamente
a essas entregas, decidiu generalizar os seus serviços a qualquer mercadoria. É então
que a cegonha Júnior, um dos seus mais perfeccionistas e dedicados trabalhadores,
ativa involuntariamente a Máquina de Fazer Bebés e produz uma menina, algo que já não
acontecia há imenso tempo.
21 Julho
MARY E A FLOR DA FEITICEIRA (Meari to Majo no Hana)
De: Hiromasa Yonebayashi. JAP, 2017, 103 min.
Vozes: Renata Belo, Raquel Ferreira, João Gouveia, Zé Nobre
Animação. M/6
Mary, de 11 anos, é uma menina inteligente e cheia de vida que está a passar as férias de
Verão em casa da sua tia-avó. Aborrecida e sem nada para fazer, espera ansiosamente
pelo início das aulas. Um dia, ao seguir o percurso de dois gatinhos, é guiada até um
bosque onde encontra uma velha vassoura e uma flor que tem a particularidade de só
desabrochar a cada sete anos. Ao tocar-lhes, um estranho feitiço é ativado e a menina é
levada numa maravilhosa aventura.
28 Julho
MARNIE E OS AMIGOS (Marnies Welt)
De: Christoph Lauenstein, Wolfgang Lauenstein. ALE/BEL, 2018, 84 min.
Vozes: Victor de Sousa, Quimbé, Diana Pereira, Vanessa Oliveira
Animação. M/6
Marnie é uma gata a quem não deixam sair de casa. Até ao dia em que se cruza com um
um burro, um cão e um galo e os quatro partem numa missão secreta para apanhar um
bando de ladrões. Isso leva-a finalmente a conhecer o mundo real, algo que com que até
agora só se confrontou através do ecrã de televisão.

4 Agosto
RALPH VS INTERNET (Ralph Breaks the Internet)
De: Phil Johnston, Rich Moore. EUA, 2018, 108 min.
Vozes: Pedro Laginha, Carla Garcia, Tomás Alves
Animação. M/6
Em tempos, Ralph foi o vilão do Fix-It Felix Jr, um jogo de vídeo muito popular, em que
o herói reparava um edifício que Ralph tinha de destruir constantemente. Mas, depois
de mais de três décadas dedicadas à malevolência, Ralph mudou de vida e tornou-se o
“bom da fita”. Foi assim que entrou no Sugar Rush, um jogo de corrida feitas de doces
e biscoitos, onde conheceu Vanellope von Schweetz, uma menina algo temperamental.
11 Agosto
ASAS PELOS ARES (Duck Duck Goose)
De: Christopher Jenkins. EUA/China, 2018, 91 min.
Vozes: Mariana Pacheco, Inês Herédia, Miguel Costa, Ricardo Monteiro
Animação. M/6
Com o final do Verão à porta, o ganso Penca prepara-se para a grande viagem migratória
com destino ao Sul. Ele é solteiro por opção, autocentrado e muito, mas mesmo muito
autoconfiante. O que gosta realmente de fazer são acrobacias e outras habilidades em
alta velocidade. Depois de um acidente em que se vê involuntariamente envolvido, acaba
por esbarrar com Ping e Pong, dois patinhos separados da sua família. Apesar de muito
contrariado, Penca vê-se forçado a cuidar dos dois irmãos e garantir-lhes a sobrevivência
durante o voo para Sul.
18 Agosto
CAI NA REAL, CORGI (The Queen’s Corgi)
De: Ben Stassen. BEL, 2019, 92 min.
Vozes: Pedro Leitão, Mário Bomba, Luis Barros, Mário Redondo, Mila Belo
Animação. M/3
Rex, um cão de raça corgi, foi oferecido à rainha pelo rei de Inglaterra. A soberana
adora-o mais do que qualquer outra criatura viva e, para desgosto de muitos, não há
nada que possa ser feito para alterar esse facto. Um dia ele, ele perde-se na cidade
e acaba metido num canil onde, apesar do “pedigree” duvidoso dos seus colegas de
cárcere, acaba por fazer bons amigos. Com eles, Rex vai tentar engendrar um plano de
fuga que o leve de volta ao palácio real.
25 Agosto
ASTÉRIX: O SEGREDO DA POÇÃO MÁGICA (Astérix: Le Secret de la Potion Magique)
De: Alexandre Astier, Louis Clichy. FRA, 2018, 82 min.
Vozes: Manuel Marques, Eduardo Madeira, Bárbara Bandeira
Animação. M/6
“Estamos no ano 50 antes de Cristo. Toda a Gália está ocupada pelos romanos... Toda?
Não! Uma pequena aldeia habitada por irredutíveis gauleses resiste, ainda e sempre,
ao invasor. E a vida não é fácil para guarnições de legionários romanos”. Depois de
sofrer uma queda aparatosa que poderia ter sido fatal, Panoramix, o grande druida da
aldeia dos mais corajosos gauleses, percebe que é chegado o momento de encontrar um
sucessor mais jovem a quem seja possível revelar o segredo da poção mágica.

