
A Bela e o Monstro 

Duração: 124 minutos 

Sinopse: O filme "A Bela e o Monstro” é uma adaptação em 
imagem real do clássico de animação. Esta versão moderniza 
as personagens clássicas para um público contemporâneo, 
mantendo-se fiel à música original e atualizando a banda sono-
ra com novas canções. "A Bela e o Monstro” é sobre a fantásti-
ca história de Bela, uma jovem brilhante, bonita e independen-
te, que é aprisionada por um Monstro no seu castelo. Apesar 
dos seus receios, torna-se amiga dos empregados encantados 
do castelo e consegue ver para além do terrível exterior do 
Monstro quando começa a conhecer a alma e o coração do 
verdadeiro Príncipe que vive no seu interior.  

Sinopse:  Disco de bónus Conquest & Rebellion: Uma história 
dos Sete Reinos, com um conteúdo animado de grande qualida-
de que conta a história das 4 principais casas- Targaryen, Stark, 
Lannister e Baratheon.

A Guerra dos Tronos 7ª 
serie 

Duração:  112 minutos 

Hachiko—Amigo para 
sempre 

Duração: 93 minutos 

Will Fog - Viagem ao Cen-

tro da Terra 

Duração: 90 minutos 

Sinopse: Hachiko é um cão especial, com a alcunha de "Hachi", e 
acompanha o seu dono Parker, um professor universitário, todos 
os dias até à estação de comboios para o ver partir, retornando à 
estação, todas as tardes, para cumprimentá-lo ao final de cada dia. 
A natureza emocionalmente complexa do que sucede quando esta 
sua rotina descontraída é interrompida, faz da história de Hachi, 
um conto intemporal; a fiel devoção de um cão ao seu dono mos-
tra o grande poder do amor e revela que o mais simples dos actos 
pode tornar-se no mais grandioso gesto de todos.  

Sinopse:  Por fim chega a esperada adaptação em desenho 

animado da famosa obra de Júlio Verne “Viagem ao Centro da 

Terra”. Uma longa metragem cheia de acão e emoção.  

A Casa Mickey Mouse: 
Vamos Acampar 

Duração: 92 minutos  

Topázio 

Duração: 120 minutos 

Sinopse: 

Junta-te ao Mickey, Donald e companhia  para muita diversão, 
surpresas e aventuras ao ar livre! Venham divertir-se... 

Sinopse:  O Mestre do Suspense, Alfred Hitchcock, transportou 
para o ecrã um famoso romance de espionagem, com surpre-
endentes  resultados, neste fascinante thriller.
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Duração: 95 minutos 

 Axilas 

Duração: 84 minutos 

 
Sinopse: Ainda hoje permanece no imaginário de muitos de 
nós. Agora, os mais novos vão poder viver mais uma fantástica 
aventura da menina mais forte do mundo. E os mais velhos vão 
ter a oportunidade de recordar uma parte da sua infância.  

Sinopse:  Lázaro de Jesus é o filho adoptado de uma senhora 
rica de Lisboa, a quem chama Avó. É ela que o apresenta ao 
Padrinho, um grande empresário que o toma como seu protegi-
do, e a Angelina, a mulher com quem a Avó pretende que ele 
se case. Mas Lázaro tem outros interesses ocultos, o mais 
importante dos quais é uma fixação obsessiva pelas axilas 
femininas. Quando vê a violinista Maria Pia a tocar, Lázaro 
apaixona-se de imediato e passa a viver em função dela, o que 
irá precipitar um final absolutamente imprevisível. 

 Novidades 

Sala de Audiovisuais 


