
Manchester by the Sea 

Duração: 137 minutos 

Sinopse: Em Manchester By the Sea, o mais recente filme do 
premiado cineasta Kenneth Lonergan (Margaret, Podes Contar 
Comigo), a vida de um solitário servente de Boston é irreversi-
velmente transformada quando ele regressa à sua cidade natal 
para cuidar do sobrinho adolescente que ficou recentemente 
órfão. 

A história dos Chandlers, uma família de classe trabalhadora 
que há gerações vive na mesma vila piscatória em Massachu-
setts, faz deste filme uma exploração, profundamente comoven-
te e inesperadamente divertida, do poder do amor familiar, do 
sentido de comunidade, do sacrifício e da esperança humana. 

Sinopse:  Apesar de Christine “Lady Bird” McPherson 
(SAOIRSE RONAN) lutar contra isso, é exatamente igual à 
sua extremamente apaixonada, profundamente opinativa e 
muito teimosa mãe (LAURIE METCALF) , que trabalha in-
cansavelmente como enfermeira para sustentar a sua famí-
lia depois do pai ( TRACY LETTS) ter perdido o emprego.  
Lady Bird é um olhar afetuoso sobre as relações que nos 
moldam, as crenças que nos definem e a beleza incompa-
rável do nosso lar.

Lady Bird: A hora de voar 

Duração: 103 minutos 

Smurfs: A Aldeia Perdida 

Duração: 86 minutos 

Lego Ninjago: O Filme 

Duração: 98 minutos 

Sinopse: Na pequena aldeia dos Smurfs todos desempenham 
o seu papel. Todos, exceto a pequena Smurfina que, por aca-
so, também é a única rapariga da história. Com um sentimen-
to de total inadequação, embrenha-se na floresta proibida em 
busca de algo que dê sentido à sua vida. E é nesse lugar que 
encontra o mapa de uma aldeia perdida onde parecem existir 
criaturas idênticas a si. Determinada a conhecer esse lugar, 
resolve enfrentar os perigos e atravessar a floresta. Ao seu 
lado estarão, como sempre, alguns dos seus melhores ami-
gos: Trapalhão, Valentão e Óculos. O pior é que há mais al-
guém a persegui-los: o malvado feiticeiro Gargamel…  

Sinopse: Na batalha pela cidade de Ninjago , Lloyd ( Dave Fran-
co), estudante de dia Ninja Verde à noite, é lançado para a der-
radeira aventura juntamente com os seus amigos que, secreta-
mente , são todos guerreiras ninjas.  

“ Diversão para todas as idades” 

Fátima 

Duração:  154 minutos  

Meg - Tubarão Gigante 

Duração: 108 minutos 

Sinopse: Maio de 2016. Um grupo de onze mulheres parte de 
Vinhais, Trás-os-Montes, em peregrinação a Fátima. Ao longo 
de nove dias e quatrocentos quilómetros, atravessam meio 
país em esforço e sacrifício para cumprir as suas promessas. 
O cansaço e o sofrimento extremos levam-nas a momentos de 
rutura. Revelam-se então as suas identidades e motivações 
mais profundas. Chegadas a Fátima, cada uma terá que reen-
contrar o seu próprio caminho para a redenção. Prémios So-
phia 2018: 
Melhor Atriz Principal - Rita Blanco  

Sinopse:  Quando uma criatura  gigante ataca um submergí-
vel, a equipa do mesmo fica presa na parte mais profunda do 
Oceano Pacifico. Para salvá-los das presas do Megalonte—
um pré-histórico tubarão com 22 metros de comprimento que 
se julgava extinto… 

“Tubarão Gigante, Ação Gigante, Diversão Gigante”...
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Blinky Bill: O Filme 

Duração: 93 minutos 

Star Wars: Os últimos Jedi 

Duração: 146 minutos 

 
Sinopse: Blinky Bill é um coala com uma grande imaginação. 
Aventureiro de coração, ele sonha deixar a pequena cidade 
onde vive para seguir as pisadas exploradoras do seu pai. O Sr. 
Bill desapareceu no deserto australiano há algum tempo atras e 
Blinky é o único a acreditar que ele ainda esta vivo. 

Sinopse: "É tempo de os Jedi acabarem." 

Luke Skywalker (Mark Hamill), em tempos um dos heróis da 
galáxia e o mais poderoso dos seus Jedi, quebra o seu exílio 
quando é encontrado por Rey (Daisy Ridley), uma jovem que 
desconhece a sua família e cujo poder em torno da Força a faz 
procurar um mestre. Mas está relutante. Rey é também uma 
emissária da Resistência da general Leia Organa (Carrie Fis-
her, no seu último papel), irmã de Luke, que precisa da ajuda 
do Jedi eremita para combater a Primeira Ordem de Kylo Ren 
(Adam Driver) e Armitage Hux (Domhnall Gleeson). 
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