
A origem dos Guardiões 

Duração: 93 minutos 

Sinopse: Dos criadores de Como Treinares o teu Dragão. 

"A nova animação da DreamWorks é uma divertida e mágica 
história sobre os lendários guardiões – Jack Gelado, Coelhinho 
da Páscoa, Pai Natal, Fada dos Dentes e Sandy – que se juntam 
todos.  
Quando o malvado Pitch ameaça conquistar o mundo, cabe aos 
nossos amados heróis proteger as esperanças e sonhos das 
crianças de toda a parte. 

Repleto de ação e gargalhadas sem limite, este é um deslum-
brante filme de família considerado um “clássico instantâneo. 
Podem acreditar." 

Sinopse:  EMOÇÃO E AÇÃO NO SEU MELHOR! 

Depois de a famosa falha de San Andreas finalmente ceder de-
sencadeando um sismo de magnitude 9 na Califórnia, um piloto 
de helicóptero de resgate e salvamento (Dwayne Johnson) e a 
sua mulher (Carla Gugino), de quem já estava afastado há algum 
tempo, fazem juntos o caminho de Los Angeles a São Francisco 
para salvarem a sua única filha. Mas esta arriscada viagem é 
apenas o início. E quando eles pensam que o pior já passou... 
está, na verdade, a começar.

San Andreas 

Duração: 110 minutos 

Transformers: o ultimo 
cavaleiro 

Duração: 148 minutos 

Litlle Einsteins: À desco-

berta da Natureza 

Duração: 70 minutos 

Sinopse: Do Realizador Michael Bay e Produtor Executivo 
Steven Spielberg chega-nos “o melhor Transformers até à 
data.”* O nosso herói mundial torna-se o nosso maior inimigo 
quando o Optimus Prime lança uma missão para salvar 
Cybertron, que envolve a destruição do planeta Terra. Agora 
cabe a Bumblebee e Cade Yeager (Mark Wahlberg) liderar os 
Autobots contra o seu prévio aliado na derradeira batalha 
para salvar a humanidade da aniquilação total. *The Telegraph  

Sinopse: Partindo dos grandes bosques do Arcansas até ao 

Noroeste do Pacífico, divertimento, amizade e muitas surpresas 

aguardam-te nesta grande viagem pela América! 
 

A grande excitação começa quando toda a equipa viaja até às 

Montanhas Ozark com o Tapper, um pica-pau cor de marfim. 

Mas primeiro vais ter de passar por um misterioso pântano – 

com a ajuda de um veloz barco – mas atenção aos crocodilos!  

Kubo: As duas cordas 

Duração:  100 minutos  

Aliados 

Duração: 124 minutos 

Sinopse: Do aclamado estúdio de animação LAIKA (Coraline) 
chega-nos uma aventura épica com as vozes dos vencedores 
de Óscar® Charlize Theron e Matthew McConaughey. 

Kubo encanta as pessoas na sua aldeia com o seu talento 
mágico para evocar lendas antigas em origami. Quando ele, 
acidentalmente, evoca um espírito maligno à procura de vin-
gança, Kubo é forçado a iniciar uma jornada para resolver o 
mistério do seu falecido pai samurai e do seu armamento mís-
tico, como também descobrir os seus próprios poderes mági-
cos. 

Kubo e as Duas Cordas "é uma aventura incrivelmente imagi-
nativa e mágica". – Scott Mantz, Access Hollywood 

Sinopse:  Do realizador de Forrest Gump e O Náufrago chega-
nos “um thriller romântico imperdível”. (Mark S. Allen, ABC/TV). 
Quando o oficial Max Vatan (o nomeado a Óscar® Brad Pitt) 
descobre que a sua mulher (a vencedora de Óscar® Marion 
Cotillard) poderá estar a trabalhar secretamente para o inimigo, 
ele tem apenas 72 horas para provar a sua inocência e salvar a 
sua família antes de fazer o impensável. Assista a esta excitan-
te corrida contra o tempo que os críticos já elegeram como “o 
melhor filme do ano” (Athenia Veliz-Dunn, FPO Hollywood To-
day Live). 
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Planeta 51 

Duração: 846minutos 

Mamma Mia! 

Duração: 165 minutos 

 
Sinopse: Quando Chuck o astronauta (Dwayne Johnson) aterra 
num planeta distante repleto  de pequenos seres verdes, ele 
fica surpreso  por descobrir que nós não estamos sozinhos na 
galáxia. Mas Chuck apanha o choque da sua vida quando os 
residentes do Planeta 51 erradamente acreditam que a sua pre-
sença é o principio de uma invasão alienígena de raça humana! 

Sinopse:  Alguns anos após os eventos do primeiro filme, So-
phie vive com Sky na ilha grega de Kalokairi e aguarda impaci-
entemente o nascimento do primeiro filho de ambos. Um pou-
co insegura em relação às responsabilidades que a maternida-
de implica, a rapariga inspira-se na história de vida de Donna, a 
sua mãe que, mesmo sozinha, conseguiu vencer todos os obs-
táculos. E com a ajuda de Tanya e Rosie, as melhores amigas 
de Donna, faz uma viagem aos loucos anos 1970, quando a 
progenitora conheceu os três grandes amores da sua vida, fez 
parte do trio Donna & the Dynamos e se tornou proprietária de 
um pequeno hotel numa ilha paradisíaca. No percurso, Sophie 
vai conhecer alguém muito especial: Ruby Sheridan, a sua 
excêntrica avó materna.  


