
Milagre no Rio Hudson 

Duração: 92 minutos 

Sinopse: Hanks e Eastwood são uma ‘Equipa de Sonho’ No dia 15 

de Janeiro de 2009, o Capitão Chesley “Sully” Sullenberger (Tom 

Hanks) e o seu co-piloto (Aaron Eckhart) dão início a uma rotina de 

voo que se vai tornar num pesadelo. Sully consegue o impossível e 

amara o seu avião danificado nas frias águas do Rio Hudson, sal-

vando as vidas dos 155 passageiros a bordo. No entanto, mesmo 

aclamado pelo público e imprensa pelo seu feito e extraordinária 

competência, Sully enfrenta uma investigação que ameaça destruir 

a sua reputação e carreira.  

Sinopse:  O filme é um relato impressionante da vida de Eusébio 

da Silva Ferreira visto pelo seu lado mais íntimo e humano. Desde 

os tempos de menino, que sonhava ser jogador da bola, até ser 

consagrado como o melhor jogador do mundo, o “Pantera Negra” 

revela-nos, na primeira pessoa, os momentos gloriosos da sua 

carreira ao serviço da seleção e do seu clube do coração, o Sport 

Lisboa e Benfica. O amor e a paixão à camisola fizeram de Eusé-

bio um nome que entrou para sempre na história de Portugal...  

Eusébio: História de uma 
lenda 

Duração: 92 minutos 

Barbie e suas irmãs nu-
ma aventura de cãezi-
nhos 

Duração: 72 minutos 

Atlântida: O Continente per-

dido 

Duração: 92 minutos 

Sinopse: Família, Diversão e Amigos Peludos! Barbie™, as suas 

irmãs, Skipper™, Stacie™ e Chelsea™, e os seus novos e adorados 

amigos cãezinhos vão deparar-se com uma inesperada e misteriosa 

aventura no seu regresso a Willows, a sua cidade natal. Enquanto 

revisitam memórias no sótão da sua avó, as irmãs descobrem um 

mapa antigo cuja lenda diz que encerra o segredo da localização de 

um tesouro perdido há muito, enterrado algures na cidade.  

Sinopse:  Prepara-te para a aventura da tua vida à medida que a 

Disney desvenda o mistério do lendário continente perdido da Atlân-

tida, neste emocionante e imaginativo épico animado!  

Decidido a encontrar o mítico reino há muito desaparecido, um jo-

vem aventureiro chamado Milo descobre um diário antigo com pis-

tas que o poderão conduzir à sua localização. Juntamente com um 

grupo dos melhores peritos, liderado pelo confiante comandante 

Rourke, Milo embarca no Ulysses, um espectacular submarino, a 

caminho de uma arriscada expedição ao fundo do oceano. .. 

A Família Bélier  

Duração: 92 minutos  

120 batimentos por  

minuto 

Duração: 143 minutos 

Sinopse: A família Bélier é uma simpática família francesa que 

se dedica à produção de laticínios. Todos são surdos com exce-

ção de Paula (Louane Emera), de 16 anos. Ela é a intérprete 

dos seus pais e um elo essencial, em especial, no que respeita 

ao funcionamento diário da quinta da família. 

  

Sinopse:  Início dos anos 90. Com a SIDA a ceifar inúmeras vidas 

nos últimos dez anos, os activistas da Act-Up Paris multiplicam as 

suas acções para lutar com a indiferença generalizada. Nathan, um 

jovem que se junta ao movimento, vê a sua vida transformada por 

Sean, um dos militantes mais activos. 
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Uma mulher não chora 

Duração: 90 minutos 

 

Sinopse: Dos realizadores de Aladdin e A Pequena Sereia e, 

seguindo a tradição dos clássicos Disney, chega esta especta-

cular história onde o jovem Jim Hawkins se depara com uma 

fantástica aventura muito além dos seus sonhos. 

Um lendário mapa do tesouro inspira uma caça ao tesouro inter-

galáctica que levará Jim a encontrar a maior fortuna do univer-

so. A bordo de um espectacular galeão solar, Jim converte-se 

no ajudante do cozinheiro do barco, John Silver - metade ho-

mem, metade máquina - que lhe ensina a forma de ser um bom 

explorador do espaço.  

Sinopse:  A vida de Katja desmorona-se inesperadamente quan-

do o marido Nuri e o filho Rocco morrem num atentado à bom-

ba. Os amigos e familiares tentam apoia-la em udo o que po-

dem e Katja consegue sobreviver ao funeral. Mas a busca pelos 

assassinos e as razões que levaram ao atentado agravam o luto 

de Katja, abrindo feridas e muitas duvidas. Comovente!

Setembro 

2018 

Sala de Audiovisuais 

O Planeta do tesouro 

Duração: 91 minutos 


