
A Forma da Água 

Duração: 123 minutos 

Sinopse: Início da década de 1960. Elisa Esposito é uma rapari-
ga muda que trabalha como empregada de limpeza num labora-
tório de segurança máxima em Baltimore, EUA. A sua vida alte-
ra-se quando ali chega um humanóide anfíbio capturado nos 
mares da América do Sul que é mantido em cativeiro e usado 
em vários testes laboratoriais. Com o passar do tempo, Elisa 
começa a afeiçoar-se a ele e entre os dois surge algo muito 
parecido com amor. Quando os cientistas decidem usá-lo como 
cobaia num programa espacial, ela resolve salvá-lo. Para isso, 
terá a ajuda de Zelda e Giles, os seus mais fiéis amigos…  

Sinopse:  ARTUR, como todas as crianças da sua idade, vive 
fascinado com os contos fantásticos que a sua avó lhe conta. Os 
seus sonhos estão povoados de ìncríveis histórias e invenções 
relatadas por um antigo livro mágico que pertenceu ao seu avó. 
 
E se estas fábulas forem verdadeiras e existir um tesouro escon-
dido no jardim? E se os Minimeus, adoráveis e minúsculas cria-
turas descritas pelo avô, desaparecido misteriosamente há qua-
tro anos atrás, realmente existirem? 
 
Quando uma empresa construtora ameaça retirar a casa da famí-
lia à sua avó, Artur decide entrar em acção e seguir as pistas 
deixadas pelo seu avô para encontrar o tesouro escondido no 
fantástico micro-mundo dos Minimeus. 

Artur e os Minimeus 

Duração: 100 minutos 

O Herói da Quinta: Uma 
aventura com muitos ovos! 

Duração: 94 minutos 

A Múmia 

Duração: 106 minutos 

Sinopse: Toto é um jovem galo, que sonha em fazer algo mais 
da sua vida do que apenas acordar os animais da quinta to-
das as manhãs. Ele quer ser um grande galo de luta, no rin-
gue da aldeia... E o seu desejo vai realizar-se de forma inespe-
rada. 

Quando a quinta onde vive entra em falência, Toto não tem 
outra alternativa senão enfrentar o terrível galo Bankivoide, o 
campeão dos campeões, no ringue da aldeia, sabendo que o 
destino da quinta e de todos os seus amigos "está nas suas 
asas". 

Sinopse: Tom Cruise protagoniza esta espetacular versão da 

lenda que fascinou culturas por todo o mundo desde o inicio da 

civilização: A Múmia. Apesar de estar sepultada num túmulo 
algures nas profundezas do impiedoso deserto, uma ancestral 

princesa (Sofia Boutella) cujo destino lhe foi injustamente rou-

bado, é despertada no presente, trazendo com ela toda a male-

volência acumulada ao longo dos milénios, e horrores que de-

safiam a compreensão humana. Desde as extensas areias do 

deserto do Médio Oriente até aos labirintos secretos no mundo 
subterrâneo de Londres, A Múmia traz uma intensidade surpre-

endente e equilíbrio entre surpresa e emoções.  

O Herói de  Hacksaaw Ridge 

Duração:  133 minutos  

A casa do Mickey Mouse: 
O comboio do Mickey 

Duração: 46 minutos 

Sinopse: O Herói de Hacksaw Ridge conta a extraordinária 
história verídica de Desmond Doss (Andrew Garfield) que em 
Okinawa, numa das batalhas mais sangrentas da 2ª Guerra 
Mundial, salva 75 pessoas sem disparar uma única arma. 

Ele foi o único soldado americano que, durante a 2ª Guerra 
Mundial, luta na frente de batalha sem estar armado, acreditan-
do que apesar de a guerra ser justificada, matar continuava a 
ser errado. Como médico do exército, consegue evacuar, por 
si só, os feridos que tinham ficado em território inimigo, arris-
cando a ser abatido enquanto tratava dos soldados caídos, 
sendo ferido pela explosão de uma granada e atingido pelos 
tiros de snipers. 

Sinopse:  Estás preparado para te divertires muito com Mickey 
e seus amigos em mais uma fantástica aventura? O pequeno 
rato corajoso enfrenta super aventuras no seu mundo de diver-
são. Margarida, Pluto, Pato Donald, Minnie e todas as outras 
personagens Disney juntam-se a ele. Vem também tu viver esta 
aventura. 
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Vitória & Abdul 

Duração: 107 minutos 

20,13 

Duração: 108 minutos 

 
Sinopse: A extraordinária história verídica de uma amizade 
inesperada nos últimos anos do notável reinado da Rainha 
Vitória (a vencedora de Oscar® Judi Dench). Quando Abdul 
Karim (Ali Fazal), um jovem escrivão, viaja da Índia para partici-
par no Jubileu de Ouro da Rainha é surpreendido ao cair nas 
boas graças da Rainha. Enquanto a Rainha começa a questio-
nar as constrições do seu já longo cargo, cria-se uma aliança 
inesperada entre os dois, sendo a lealdade que têm um para 
com o outro ameaçada tanto pela família como pelo círculo 
restrito da Rainha. À medida que a amizade se intensifica, a 
Rainha começa a ter uma visão diferente do mundo, recuperan-
do o seu sentido de humanidade.  

Sinopse:  "20,13" trata-se da segunda parte de uma trilogia que 
o realizador Joaquim Leitão quer dedicar à guerra colonial 
portuguesa( a primeira parte foi "Inferno", de 1999), aqui em 
"20,13" a acção decorre na véspera de Natal de 1969, num 
quartel de Moçambique, e centra-se nos acontecimentos de 
uma noite determinante para todos os soldados e restantes 
presentes no local... 

 Novidades 

Março 2019 

Sala de Audiovisuais 


