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CINEMA PARAÍSO : Cinema no Parque da Devesa  
 

 

DUNKIRK _ 11 de Julho  

Título original: Dunkirk  
(EUA/Grã-Bretanha/Holanda/França, 2017, 106 min.) 
Realização: Christopher Nolan 
Interpretação: Tom Hardy, Cillian Murphy, Kenneth Branagh,  
Harry Styles, Mark Rylance 
Classificação: M/12 

Passados três anos do lançamento de "Interstellar", Christopher Nolan regressa com um épico de 
guerra inspirado na Batalha de Dunquerque, em 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, um episódio 
em que mais de 300 mil soldados aliados foram evacuados de Dunquerque, em França, quando 
estavam rodeados pelo exército alemão. Com recurso a poucos diálogos, uma história não-linear e uma 
atenção redobrada aos pequenos detalhes, o filme procura mostrar o que aconteceu a partir de três 
perspectivas diferentes: da terra, do ar e do mar. 

 
 
FERDINANDO (versão portuguesa) _ 18 de Julho  

Título original: Ferdinand (EUA, 2017, 108 min) 
Realização: Carlos Saldanha 
Classificação: M/6 

Apesar da sua figura imponente e algo assustadora, o touro  
Ferdinand tem um coração generoso e sensível. Ao contrário da  
maioria dos machos da sua espécie, ele prefere a calma e a tranquilidade da quinta onde vive a 
adrenalina das corridas de touros tão famosas em Espanha, o seu país-natal. Tudo lhe corre de feição 
até ao dia em que, por lapso, acaba por ser seleccionado para combater nas touradas de Madrid. No 
lugar para onde ele é levado, Ferdinand acaba por fazer grandes amigos, mas em nenhum momento 
esquece o seu maior objectivo: encontrar uma forma de voltar para Nina, uma menina meiga que é 
também a sua melhor amiga…Produzido pela Blue Sky Studio e realizado pelo bra sileiro Carlos 
Saldanha ("Idade do Gelo", “Rio”), um filme de anim ação para toda a família.  

 
 
BLACK PANTHER  _ 1 de Agosto  

Título original: Black Panther (EUA, 2018, 130 min) 
Realização: Ryan Coogler 
Interpretação: Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o,  
Danai Gurira, Daniel Kaluuya, Forest Whitaker, Sterling K. Brown 
Classificação: M/12 

Além de possuir habilidades obtidas através de um antigo ritual  
da sua tribo, T'Challa, príncipe do reino de Wakanda, é conhecido pelos sentidos apurados e pela 
excepcional inteligência. Quando, após a morte do pai, regressa a casa como seu sucessor, encontra 
um país fracturado e o seu reinado ameaçado por Killmonger, seu adversário de longa data. O conflito 
que se avizinha é de tal dimensão que pode extravasar as fronteiras de Wakanda, com consequências 
avassaladoras para todo o planeta. A história de T'Challa decorre após os eventos de " Capitão 
América: Guerra Civil". Produzido pela Marvel Studi os e distribuído pela Walt Disney Studios 
Motion Pictures, é um filme de acção e aventura que  adapta a carismática personagem criada, 
em 1966, por Stan Lee e Jack Kirby e tem a assinatu ra de Ryan Coogler ("Fruitvale Station: A 
Última Paragem", "Creed: O Legado de Rocky"). 
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CAPITÃO CUECAS - O FILME (versão portuguesa) _ 8 de Agosto  

Título original: Captain Underpants (EUA, 2017, 89 min) 
Realização: David Soren 
Vozes: Sabri Lucas, Quimbé, Eduardo Frazão, César Mourão,  
Jorge Mourato 
Classificação: M/6 

Desde que se conhecem como gente que George e Harold são  
amigos inseparáveis. Apaixonados por banda desenhada, criam um personagem chamado Capitão 
Cuecas, um corajoso super-herói possuidor de cuecas elásticas que o tornam capaz de enfrentar os 
vilões mais aterrorizantes. Na escola, o duo é já conhecido pelas suas diabruras e consequentes idas 
ao gabinete de Benjamin "Benny" Krupp, o irascível director que sente diminuir os seus níveis de 
paciência a cada dia que passa. Num desses dias, Benny usa a sua última cartada educacional: colocá-
los em turmas separadas! Em pânico, George e Harold resolvem hipnotizá-lo e transformam-no num 
Capitão Cuecas de carne e osso. Com argumento de Nicholas Stoller e realização de D avid Soren 
("Turbo"), uma comédia de animação computorizada qu e adapta a banda desenhada homónima 
criada por Dav Pilkey. 

 

 
 
RUTH _ 15 de Agosto  

Título original: Ruth (Portugal, 2018, 120 min) 
Realização: António Pinhão Botelho 
Interpretação:  Miguel Nunes, Miguel Borges, Rui Morisson,  
Anabela Moreira, José Raposo, Teresa Madruga 
Classificação: M/12 

No início, Eusébio da Silva Ferreira foi do Sporting, o de Lourenço Marques, filial moçambicana do 
Sporting Clube de Portugal. E os "leões" de Lisboa quiseram-no, mas Eusébio seguiu o seu coração e 
foi para o Benfica, onde se tornaria um dos maiores futebolistas de sempre. Mas, antes de ser o "King" 
ou o "Pantera Negra", Eusébio foi "Ruth", o nome com que aterrou incógnito em Lisboa, aos 17 anos – 
uma estratégia que o Benfica utilizou para fintar a concorrência à contratação do jovem craque 
moçambicano. É esse episódio do início da carreira de Eusébio qu e conta o filme realizado por 
António Pinhão Botelho, a partir de um argumento es crito pela sua mãe, Leonor Pinhão. A 
história, que acontece entre Lourenço Marques e Lis boa, é sobre o futebol e sobre um homem, 
mas também procura ser um fresco do Portugal coloni al do início dos anos 1960. 

 
 
 
HÁ FESTA NA ALDEIA _ 22 de Agosto  

Título original: Jour de Fête (França, 1949, 70 min) 
Realização: Jacques Tati 
Interpretação: Guy Decomble, Jacques Tati, Paul Frankeur 
Classificação: M/6 

Numa pequena aldeia do centro de França é dia de festa: os  
feirantes chegam à praça com as suas roulotes, carroças, carros,  
cestas, carróceis, lotarias, fanfarras. Instala-se um cinema ambulante. É ocasião para os aldeões 
descobrirem um documentário sobre as proezas dos correios na América. Ridicularizado por toda a 
aldeia, François, o carteiro, decide aprender a executar o seu trabalho "à americana". 


