
Resgate Debaixo de Fogo 

Duração: 90 minutos 

Sinopse: Um grupo de terroristas raptou um poderoso senador 
americano. 
 
Agora, cabe ao general Thurmond (Stacy Keach) das operações 
especiais encontrá-lo em território inimigo. Será que o irão en-
contrar a tempo, ou será que os terroristas vão ganhar esta 
batalha contra os Estados Unidos?  

Sinopse:  A família de Ana Luísa reúne-se em casa para festejar 
o aniversário do pai. Enquanto os convidados se sentam à volta 
da mesa, partilham recordações com um denominador comum: a 
falecida Josefa, mãe de Ana Luísa. Ao ouvir as histórias, Ana 
Luísa apercebe-se do impacto que a falecida mãe teve sobre as 
suas escolhas de vida e imagina o que teria acontecido se tives-
se seguido outros caminhos, tomado outras opções e dito o que 
ficou por dizer. 

A Mãe é que sabe 

Duração:  89 minutos 

As novas Tartarugas 
Ninja: O grande ata-
que 

Duração: 65 minutos 

Os  Incríveis 

Duração: 115 minutos 

Sinopse: Venham viver uma grande aventura com estes novos 
episódios das aventureiras Tartarugas Ninja, muita diversão. 

Sinopse:  Dos criadores - galardoados pela Academia - de Toy 

Story, Monstros e Companhia e À Procura de Nemo, chega-nos 

uma hilariante aventura repleta de acção . 
Roberto Pêra foi um dos maiores super-heróis do mundo. Co-

nhecido por todos como Sr. Incrível, salvou vidas e lutou con-

tra o mal diariamente, como que por profissão. Agora, quinze 

anos depois, Roberto e a mulher Helena (também uma famosa 

super-heroína na altura), que adoptaram identidades civis, vi-

vem nos subúrbios com os três filhos, levando vidas tranqui-
las.  

A Casa Mickey Mouse: As 
Olimpíadas do Mickey 

Duração: 146 minutos  

Descarrilada 

Duração: 119 minutos 

Sinopse: É TEMPO PARA APLAUDIR! Calça os teus ténis e 
prepara-te para o maior evento desportivo de sempre. Junta-te 
ao árbitro Pateta e a todos os seus companheiros da Casa do 
Mickey Mouse numa competição muito divertida com uma 
emissão muito especial conduzida pelos repórteres Pete e 
Pato Donald. Quem vai ganhar a Medalha de Ouro do Mickey?  

Sinopse:  Desde pequena que o patife do pai incutiu em Amy 
que a monogamia não é realista. Agora escritora numa revista, 
Amy rege-se por esse lema: desfrutar de uma vida desinibida, 
livre de sufocos e compromissos românticos aborrecidos, mas 
na verdade, ela caiu na rotina. Quando se apercebe que se está 
a apaixonar pelo tema do seu novo artigo, o charmoso e bem-
sucedido médido Aaron Conners, Amy começa a pensar se 
outros adultos, incluindo este tipo que parece gostar realmente 
dela, podem estar a fim de algo. 
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Os Miúdos estão bem 

Duração: 107 minu-
tos 

 Oliver e Benji: A caminho 
da glória 

Duração: 75 minutos 

 
Sinopse: Nic e Jules (Annette Bening e Julianne Moore) estão 
casadas e partilham uma acolhedora casa no Sul da Califórnia 
com os seus filhos adolescentes, Joni e Laser (Mia Wasi-
kowska e Josh Hutcherson). À medida que Joni se prepara para 
partir para a Universidade, Laser, com 15 anos, pressiona-a 
para que lhe faça um grande favor: que o ajude a encontrar o 
pai biológico de ambos – foram concebidos através de insemi-
nação artificial. Embora algo contrariada, Joni honra o pedido 
do irmão e consegue entrar em contacto com o “bio-pai” Paul 
(Mark Ruffalo), um bem-disposto empresário da restauração.  

Sinopse:  Voltaram as grandes aventuras de Futbol com Oliver 
e Benji. Não percam estas novas aventuras com muita diver-
são.
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