
Roda Gigante 

Duração: 93 minutos 

Sinopse: Nova Iorque, década de 1950. Ginny é uma ex-actriz 
que agora trabalha como empregada de mesa. Casada com 
Humpty, o operador de carrossel do Parque de Diversões de 
Coney Island, sente a vida passar-lhe ao lado. Um dia, conhece 
Mickey, um jovem e atraente nadador-salvador que sonha tor-
nar-se escritor, por quem se apaixona perdidamente. Mas 
quando Carolina, a filha de Humpty, regressa inesperadamente 
a casa para fugir do marido, Ginny vê-se a dividir com ela a 
atenção do jovem amante. Entre as duas nasce uma rivalidade 
que acaba por colocá-las numa situação particularmente deli-
cada… Com realização e argumento do veterano Woody Allen, 
um filme dramático com Kate Winslet, Jim Belushi, Juno Tem-
ple e Justin Timberlake nos papéis principais.  

Sinopse: Max Medici, o dono de um circo em dificuldades econó-
micas, contrata Holt e os seus dois filhos para cuidarem de 
Dumbo, uma estranha cria de elefante cujas orelhas descomu-
nalmente grandes o transformaram num motivo de chacota. Mas 
quando as crianças descobrem que o animalzinho consegue 
usar as suas grandes orelhas para voar, encontram ali uma ma-
neira de fazer o público regressar ao circo. É então que as actua-
ções de Dumbo chamam a atenção de V.A. Vandevere, um em-
presário rico e ganancioso que fará os possíveis para o levar 
consigo para Dreamland, um parque de diversões de grandes 
dimensões, onde tenciona fazer dele a atracção principal. Mas 
nem tudo correrá como o previsto… 

Dumbo 

Duração: 108 minutos 

Elena e o Segredo de Ava-
lor 

Duração: 86 minutos 

As Estrelas não Morrem 

em Liverpool 

Duração: 106 minutos 

Sinopse: Todas as Histórias têm um começo… Vê como tudo 
começou e descobre o segredo por trás da lenda da nova e 
inspiradora Princesa Coroada da Disney! 

Sinopse: Em Setembro de 1981, o jovem actor britânico Peter 
Turner recebe um telefonema inesperado. A oscarizada atriz 
Gloria Grahame, com quem viveu um romance, sofreu um co-
lapso num hotel de Lancaster, Inglaterra, e pede a sua ajuda. 
Regressou o cancro de mama que combatera anos antes. Ne-
gando-se a retomar os tratamentos, Gloria pede a Peter que a 
leve para a sua casa de família, em Liverpool. Nessas poucas 
semanas que lhes restam, junto à família dele, os dois vão revi-
ver os momentos mais marcantes da sua vida em comum... 
Com Annette Bening, Jamie Bell, Frances Barber, Vanessa Red-
grave, Julie Walters e Kenneth Cranham nos papéis principais, 
um drama romântico realizado por Paul McGuigan e escrito por 
Matt Greenhalgh, que se inspira na obra autobiográfica com o 
mesmo nome da autoria de Peter Turner.  

Veronica 

Duração: 101 minutos  

A Casa do Mickey Mouse: 
Detective Minnie 

Duração: 69 minutos 

Sinopse: Madris, década de 90.Depois de fazer uma sessão de 
tabuleiro Ouija com amigos, uma adolescente é assediada por 
perigosas presenças sobrenaturais que ameaçam fazer sofrer 
toda a família. É um filme inspirado em factos reais, baseado 
em arquivos policiais aterradores, que nunca foram resolvi-
dos.  

Sinopse:  Quem é o maior detetive desde Sherlock Holmes? 
Nada mais, nada menos do que Detective Minie! Em conjunto 
com Mickey, e todos os amigos da Casa Mickey Mouse, Min-
nie irá resolver qualquer mistério mais depressa do que tu 
consegues dizer “Caso errado”!
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monde 

Duração: 103 minutos 

Histórias para Adormecer 

Duração: 96 minutos 

 
Sinopse: Paméla este une jeune portugaise de la deuxiéme 
génération née ici, en France. Empêtrée dans ses contradicti-
ons, ses échecs et son amour absolu pour sa famille, elle se 
sent perdue et paraît incapable d´imaginer comment elle pour-
rait vivre sa vie. 

Sinopse: O divertido Adam Sandler brilha neste filme da Walt 
Disney Pictures, uma comédia famíliar mágica, repleta de aven-
tura e muita emoção. Quando Skeeter Bronson fica a tomar 
conta dos sobrinhos, a sua imaginação corre livremente en-
quanto este inventa elaboradas histórias para adormecer, onde 
ele próprio é sempre o herói. Envolvidas, as crianças acrescen-
tam as suas próprias ideias a estas histórias do "Era uma vez... 
", repletas de heróis e cavalaria. É então... que a magia aconte-
ce. Estas fantasias da hora de dormir tornam-se na realidade 
diária de Skeeter, guiando-o numa aventura real em busca do 
seu próprio final feliz. Repleto de personagens com muita cor, 
humor e fantasia, esta comédia inesquecível vai encantar a sua 
família vezes sem conta. 

Sala de Audiovisuais 


