
Mark Felt: O homem 
que derrubou a casa 
branca 

Duração: 96 minutos 

Sinopse:  Mark Felt, o "garganta Funda", foi um mistério guar-
dado durante mais de trinta anos, até que o próprio se revelou 
num artigo da Vanity Fair, em 2005. Apesar disso, até hoje 
poucos conhecem a vida privada e profissional do brilhante e 
destemido Felt, que arriscou tudo, incluindo a sua família, car-
reira e liberdade, para trazer a verdade ao mundo. "Mark Felt - 
O Homem que Derrubou a Casa Branca", aborda o caso Water-
gate como nunca o foi anteriormente dado a ver, através da 
perspetiva das altas figuras dos gabinetes do poder, e de um 
governo em crise.  

Sinopse: 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 captu-
rar 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 alternati-
vos… 

Produzido pela Columbia Pictures e Sony Pictures Animation, 
um filme de animação baseado na popular série de banda dese-
nhada da Marvel, criada por Stan Lee e publicada pela primeira 
vez em 1962.

Homem-Aranha: No uni-
verso Aranha 

Duração: 112 minutos 

Ovelhas e Lobos 

Duração: 80 minutos 

As Guardiãs 

Duração: 102 minutos 

Sinopse: Numa terra mágica distante, abrigada entre prados 
verdejantes e redondas colinas, há uma pequena e pitoresca 
aldeia onde vive um despreocupado rebanho de ovelhas. Mas 
a sua vida rural e calma é interrompida quando uma alcateia 
de lobos se instala numa ravina ali perto. 

Enquanto as ovelhas tentam descobrir como viver lado a lado 
com os novos vizinhos, os lobos têm de escolher o novo su-
cessor para o seu líder que se retira. O favorito da alcateia, o 
eterno brincalhão Grey aceita um desafio para provar a todos, 
incluindo à sua noiva Bianca, que é digno de se tornar o líder. 

 No entanto, enfrenta um pequeno contratempo pelo caminho: 
depois de tomar uma poção mágica, ele vai acordar no corpo 
de um… carneiro! 

Sinopse:  Um drama que tem como pano de fundo a 1ª Guerra 
Mundial. Quando os homens são chamados à guerra as mulhe-
res ocupam os seus trabalhos e ganham independência. Novas 
máquinas permitem-lhes triunfar sobre a terra, tudo parece 
estar bem até que os homens retornam e conflitos surgem.  

Mamã 

Duração: 96 minutos  

Lego DC Super Heróis: 
The Flash 

Duração: 75 minutos 

Sinopse: Guillermo del Toro apresenta Mamã, um aterrorizante 
thriller sobrenatural com a atriz nomeada os Óscares® Jessica 
Chastain (00:30 A Hora Negra, As Serviçais) e Nikolaj Coster-
Waldau (Esquecido, Guerra dos Tronos). 
 
Duas meninas desaparecem na floresta no dia em que os pais 
morrem. Anos mais tarde, quando são encontradas e come-
çam uma nova vida, descobrem que alguém ou alguma coisa 
ainda surge durante a noite para as levar.  

Sinopse:  A toda a velocidade com o Flah e a liga da Justiça! 
O sol da manhã reflete na joia da cidade de Metrópolis, o edifí-
cio do Dally Planet. Mas quando o Joker decide que este edifí-
cio necessita de uma renovação, é necessário fazer soar o 
alerta porque tijolos estão prestes a voar! 
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Um bilhete para longe 

daqui... 

Duração: 101 minutos 

É só Rir vol.3 

Duração: 67  minutos 

 
Sinopse: Um bilhete para longe daqui é a historia de uma mu-
lher normal que toma uma decisão extraordinária . Tara ama 
profundamente os seus filhos, e para os que a rodeiam, a sua 
vida parece perfeita. Ma ela sente-se muita presa. Ela sabe que 
há lago fundamental que lhe falta. Algo não realizado. Algo 
desconhecido.  

Sinopse: Quando achavas que não conseguias rir mais, o 
Mickey e os seus amigos estão de volta com mais brincadeiras 
e tropelias neste novo volume de É Só Rir! 
 
Embarca na aventura com o Mickey, o Pateta e o Donald, que 
vão à caça da baleia e acabam borda fora! Ri-te sem parar 
quando o Pluto persegue uns roedores e acaba por destruir 
todo o jardim da Minnie. E entra no jogo com o Pateta e assiste 
ao seu jogo de golfe que de repente – BLAM! – se torna um 
caos total.
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