
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
Desta vez os Clubes de Cinema e o Clube Europeu juntam-se e fazem a 1ª parceria para 

comemorar “O dia de Los Muertos” com a projeção do filme “Coco, Viva - A Vida é uma 

Festa” é uma Festa no dia 2 de Novembro na Biblioteca Escolar. E claro está, estão todos 

convidados para mais este grande evento... 

 

 

 

 

 

Coco (Viva - A Vida É uma Festa) é um filme musical de animação computadorizada 

norte-americano de 2017, produzido pela Pixar Animation Studios e distribuído pela 

Walt Disney Studios Motion Pictures. 

 A história é sobre um rapaz de 12 anos chamado Miguel Rivera que, acidentalmente, é 

transportado para o mundo dos mortos e, com a ajuda de seu trisavô músico, tenta 

regressar para a sua família no mundo dos vivos. 

Filme “Coco, Viva – A Vida é uma Festa” 



 

 

O conceito do filme é baseado no feriado mexicano do Dia dos Mortos e tem um elenco 

composto, exclusivamente, por atores latinos. 

A pré-estreia de Coco ocorreu no dia 20 de outubro de 2017, durante o Festival 

Internacional de Cinema de Morelia, no México. Foi lançado nas salas de cinema do 

México na semana seguinte e, na semana anterior ao Dia dos Mortos, tornou-se o filme 

de maior bilheteira de todos os tempos na história do país. Estreou nos Estados Unidos 

em 22 de novembro de 2017, no feriado do Dia de Ação de Graças.  

Coco foi aclamado pela crítica, que elogiou a animação, as performances vocais, a banda 

sonora, as canções, a história emocional e o respeito pela a cultura mexicana. Recebeu 

duas indicações ao Globo de Ouro 2018, sendo eleito o Melhor Filme de Animação, título 

que também conquistou no 71.º British Academy Film Awards. Na 90.ª cerimónia de 

entrega dos Óscares, venceu nas duas categorias em que concorreu, de Melhor Canção 

Original, por "Remember Me", e Melhor Filme de Animação. 

Razões mais que suficientes para te juntares a nós!! 

 

 
 
 
 
 
 


