
O Menino de Cabul 

Duração: 123 minutos 

Sinopse:  

O livro best-seller é agora um dos mais aclamados filmes do ano. 

Enquanto jovens, Amir e Hassan eram amigos inseparáveis, até 

que um acto fatídico os separou. Anos mais tarde, Amir embarcará 

numa perigosa demanda para corrigir o passado - e redimir-se de 

uma forma que nunca esperou - ao demonstrar grande coragem e 

devoção ao seu amigo. Realizado por Marc Forster (À Procura da 

Terra do Nunca, Depois do Ódio), "O Menino de Cabul permite-nos 

acreditar que talvez exista justiça no mundo" (Richard Corliss, TI-

ME).  

Sinopse:   

Prepara-te para o baile! Este é um conto encantado, que tem lugar 

numa charmosa e mágica Casa do Mickey Mouse, inspirado na tua 

história de fadas favorita!Para surpreender a Minnie com um pre-

sente especial, o Mickey e os seus amigos, mantêm-na ocupada 

com um sem fim de tarefas, para terem tempo de escolher a pren-

da perfeita. Cansada de tanto trabalhar, a Minnie adormece... e a 

sua fantasia começa. Com um “Mouseke-doodle-lee-do”, a sua 

Fada Madrinha Clarabelle agita a sua varinha mágica e começa a 

magia.

A Casa do Mickey Mou-
se: Minnie-Rela 

Duração: 121 minutos 

A Guarda do Leão: Li-
berta o Poder 

Duração: 130 minutos 

Thelma 

Duração: 111 minutos 

Sinopse:  

Cada herói tem o seu talento especial. Mas quando os campeões 

se juntam o resultado é Bunga-tástico! Cinco melhores amigos, 

uma equipa fantástica! 

Sinopse:  

Thelma (Eili Harboe) é uma jovem tímida que sempre viveu numa 

pequena localidade rural da Noruega. Quando ingressa no curso de 

Biologia na Universidade de Oslo, vê-se sozinha pela primeira vez. 

Um pouco assustada com a sua nova vida, descobre em Anja (Kaya 

Wilkins) o apoio de que necessita. Mas, à medida que se desenvol-

ve uma relação amorosa entre as duas raparigas, Thelma descobre 

em si inesperados poderes paranormais que afectam não só a pró-

pria saúde, mas tudo em seu redor. 

Madame 

Duração: 100 minutos  

Demónio da Tasmânia  

Duração: 84 minutos 

Sinopse:  

Anne é supersticiosa, e ter 13 pessoas à mesa é impensável. Em 

pânico para resolver o problema insiste que a sua criada se junte 

ao grupo de convidados, mal ela sabe que vai precipitar um conjun-

to de acontecimentos hilariantes. Toni Colette está absolutamente 

maravilhosa neste filme. 

Sinopse:   

De manhã, à tarde, ou à noite - é sempre hora de comer para o  

Taz. O pequeno e voraz demónio tem sobretudo um apetite para a 

brincadeira nesta aguardada coleção em DVD dos Primeiros 4 

episódios de Demónio da Tasmânia. 
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Do jeito que elas 

querem 

Duração: 100 mi-

nutos 

As aventuras de Tom & 
Jerry vol. 2 

Duração: 86 minutos 

 

Sinopse:  

E se o melhor ainda estiver para vir? Nos arredores da Califórnia, 

quatro amigas de longa dsta  na casa dos 60 anos decidem ler, no 

seu clube do livro mensal, o polémico romance “ As Cinquenta Som-

bras de Grey”. Assim se inicia uma mudança que vai abalar as suas 

vidas por completo...  

Sinopse:  

12 Novas Histórias Divertidas  de Gato e Rato de um  Mundo cheio 

de Riso e Diversão!

 Novidades 

Julho 2019 
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