
Bohemian Rhapsody 

Duração: 134 minutos 

Sinopse:  Um filme autobiográfico sobre os Queen, uma das 
maiores bandas de rock de sempre. Apesar de ter Freddie Mer-
cury  como foco principal, é mostrada a amizade entre os seus 
elementos e as circunstâncias que os tornaram verdadeiros 
ícones do panorama musical da época. Um desses momentos 
cruciais acontece no concerto Live Aid, realizado no Estádio 
de Wembley (Londres), a 13 de Julho de 1985, onde Mercury - 
recebendo a ovação de uma plateia de quase 80 mil pessoas e 
vários milhões de espectadores em mais de 100 países -, abriu 
o espetáculo com "Bohemian Rhapsody”. 

Sinopse:  Prepara-te para uma fantástica aventura dentro do 
mundo secreto dos gnomos de jardim. Quando Gnomeu (James 
McAvoy) e Juliet (Emily Blunt) descobrem que os seus amigos e 
família desapareceram, recorrem ao único gnomo que os pode 
ajudar –o lendário detective Sherlock Gnomes (Johnny Depp). O 
mistério vai levá-los para lá dos muros de jardim e diretamente 
para o coração da cidade de Londres, numa viagem inesquecível 
repleta de aventura e momentos divertidos.  

Sherlock Gnomes 

Duração: 91 minutos 

Dia de Surf 2 

Duração: 80 minutos 

O Homem do Coração de 

Ferro 

Duração: 115 minutos 

Sinopse: Cody Maverick, o pinguim surfista cujo espírito nos 
seduziu em 2007, está de regresso ao grande ecrã, pronto 
para novas aventuras. Quando o Hang 5, um famoso grupo de 
surfistas que faz as delícias de todos os amantes da modali-
dade, chega à ilha Pen-Gu, o pequeno Cody e os seus compa-
nheiros, Lani e Chicken Joe, não cabem em si de contentes. 
Ao tornarem-se amigos dos seus heróis, os pequenos pin-
guins – e galináceo – vão aprender as vantagens de trabalhar 
em equipa e outra importante lição: a verdadeira coragem 
revela-se na capacidade de superar os medos mais íntimos.  

Sinopse:  Alemanha, 1942. O poder do III Reich está no auge. 
Josef Gabcík e Jan Kubiš, dois pára-quedistas checos treina-
dos pela resistência inglesa, são enviados a Praga para execu-
tar uma missão ultra-secreta: assassinar Reinhard Heydrich, 
chefe dos Serviços Secretos das SS e da Gestapo, a quem Hi-
tler chamava "o homem com coração de ferro". Heydrich foi um 
dos ideólogos da chamada Solução Final, um plano de aniquila-
ção total do povo judeu na Europa, formalizado na Conferência 
de Wannsee (Berlim), a 20 de Janeiro de 1942. Embora com 
muitas dificuldades, a missão de Gabcík e Kubiš acabou por 
ser bem-sucedida. Porém, a morte do oficial causou terríveis 
danos colaterais, com milhares de pessoas a serem enviadas 
para os campos da morte devido a represálias dos nazis.  

Um bilhete para longe daqui 

Duração: 101 minutos  

Homem-Aranha no Uni-
verso Aranha 

Duração: 111 minutos 

Sinopse: A viver em Inglaterra, Tara é casada com Mark e mãe 
a tempo inteiro de Teddy e Florrie. A sua vida é uma constante 
repetição de tarefas. A cada dia que passa, sente-se mais infe-
liz, cansada e sufocada. Dedicada exclusivamente ao marido e 
aos filhos, foi colocando de parte cada um dos seus sonhos e 
prazeres. Num dia particularmente difícil, sai de casa e compra 
um bilhete só de ida para Paris. Apenas pretende afastar-se 
um pouco para se reencontrar e recuperar forças. Contudo, 
nada disso vai acontecer.  

Sinopse:  Vencedor do Globo de Ouro de melhor filme de 
animação 2018. 

Miles Morales é um adolescente comum até descobrir que 
depois de ter sido picado por uma aranha, adquiriu superpo-
deres. Fã incondicional do Homem-Aranha, ele decide seguir-
lhe os passos e dá início a uma vida dupla onde se dedica a 
capturar vilões e salvar pessoas em perigo. É então que lhe 
aparece o melhor professor que alguma vez poderia desejar: 
o próprio Peter Parker. Agora, para enfrentar um poderoso 
inimigo que ameaça destruir o mundo, Morales e Parker vão 
procurar todos os homens-aranha existentes nos diversos 
universos alternativos…
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Monsieur & Madame 

Adelman 

Duração: 102 minutos 

Paddington 2  

Duração: 99 minutos 

 
Sinopse: “ Brilhantemente bem escrito, por vezes super engra-
çado , e subentendido pela bela emoção de um amor que atra-
vessa o tempo” 

Sinopse: Paddington o urso mais desastrado e divertido, que 
nesta aventura vai fazer de tudo para conseguir a prenda per-
feita para a sua tia Lucy. Como sempre, apesar dos contratem-
pos, deixa marca por onde passa e faz novos amigos, vais 
querer perder? 

 Novidades 

Setembro 2019 

Sala de Audiovisuais 


