
Três cartazes à beira da 
estrada 

Duração: 115 minutos 

Sinopse: assaram-se sete meses sobre o brutal assassinato de 

Ângela, a filha adolescente de Mildred Hayes. Inconformada com a 

atuação das autoridades, que parecem pouco empenhadas em 

encontrar o culpado, Mildred resolve chamar a atenção para o caso 

alugando três cartazes à entrada da cidade de Ebbing, no estado 

norte-americano do Missuri. As frases que publica em cada um 

questionam diretamente a competência de William Willoughby, o 

chefe de polícia. Essa atitude vai desencadear uma espiral de vio-

lência na cidade, com a polícia a querer demonstrar a falsidades das 

acusações e Mildred a tentar a todo o custo que seja feita justiça. 

 

Sinopse:  A Abelha Maia, o seu melhor amigo Willi e todos os seus 

amigos aventureiros, estão de volta ao cinema – para um 2º filme!!! 

Abelha Maia 2 – Os Jogos do Mel começa com a Abelha Maia muito 

entusiasmada, mas a causar uma situação embaraçosa à Imperatriz 

de Buzztropolis. Por causa deste descuido, Maia terá de se desculpar 

juntando-se a um grupo de insetos inadaptados e competir nos Jogos 

do Mel. Mas a responsabilidade desta equipa é enorme. Se perderem 

os jogos, a imperatriz ficará com todo o mel que a colmeia conseguiu 

reunir no verão... 

Abelha Maia: Os Jogos do 
Mel 

Duração: 83 minutos 

My Little Pony: A Magia 
dos Póneis 

Duração: 112 minutos 

Pirata das Caraíbas: Ho-

mens mortos não contam 

histórias 

Duração: 124 minutos 

Sinopse: Estão todos convidadas para uma maravilhosa festa 

mágica! Quando uma força maldita ameaça Ponyville e os Mane 6, 

os amigos entram numa aventura até ao fim da Equestria para 

salvar a casa amada e pelo caminho vão fazer novas amizades e 

novos perigos têm que enfrentar e vencer. 

Sinopse: Começa a aventura final da Disney e do produtor Jerry 

Bruckheimer chega-nos o emocionante Piratas das Caraíbas Ho-

mens Mortos Não Contam Histórias. Embarca numa viagem com o 

capitão Jack Sparrow (Johnny Depp), que se vê perseguido por 

piratas fantasmas liderados pelo terrível  Capitão Salazar (Javier 

Bardem) que, no momento em que conseguiram fugir do Triângulo 

do Diabo, juraram matar todos os piratas—incluindo Jack – numa 

história épica repleta de humor, suspense e fantásticos efeitos visu-

ais. 

Jogo da Alta - Roda 

Duração: 135 minutos  

A Casa do Mickey Mouse: 
Minnie a estrela Pop! 

Duração: 102 minutos 

Sinopse: Uma mulher que decide criar um jogo ilegal de poker para 

pessoas com acesso a largas somas de dinheiro. Durante 10 anos 

consegue passar despercebida até que no meio da noite é presa 

pelo FBI, devido a ligações com a máfia russa. Charlie Jaffey é o 

advogado que a vai defender.  

Sinopse:  Quando o sonho da Minnie de cantar num palco está 

prestes a tornar-se realidade, os seus companheiros da Casa do 

Mickey Mouse e membros da banda descobrem que os seus ins-

trumentos musicais desapareceram e, neste momento, começa a 

corrida para descobrir os instrumentos e chegar à Montanha Melo-

dia a tempo. Mas mesmo que eles descubram os instrumentos, a 

Minnie ainda tem que decidir se vai cantar os blues, uma música 

country ou uma alegre música disco. Para isso ela vai necessitar 

da TUA ajuda – e das Orelhuteis corretas - para arrasar em palco! 

Com muita diversão, surpresas e episódios adicionais Minnie, A 

Estrela Pop!, é um espetáculo! 
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House of Cards 2ª 

temporada 

Duração: 636 minutos 

BigFoot Júnior 

Duração: 92 minutos 

 

Sinopse: O ambicioso e implacável Frank Underwood está de volta 

para tentar garantir, através das suas maquinações sem escrúpulos, 

a sua ascensão ao cargo mais alto da política: Presidente dos Esta-

dos Unidos da América. Kevin Spacey continua a deliciar-nos na 

pele de Underwood.  

Sinopse: Adam, na irreverencia dos 13 anos, embarca numa épica 

aventura para descobrir o mistério que esconde o seu pai, desapa-

recido desde sempre.

 Novidades 

Junho 2019 

Sala de  

Audiovisuais 


