
O Regresso de Mary 
Poppins 

Duração: 130 minutos 

Sinopse: Londres, década de 1930. Passados 20 anos, Mary 
Poppins, a ama com poderes mágicos criada por P.L. Travers, 
volta para ajudar a família Banks, que está a tentar ultrapassar 
uma tragédia. Michael e Jane, as crianças da história original, 
são agora crescidas e, no caso de Michael, já têm os seus pró-
prios filhos, mas precisam da ama mais do que nunca. Para 
assisti-la, Jack, que trata dos postes de iluminação pública e 
era aprendiz de Bert, o limpa-chaminés/faz-tudo do original. 

Assinada por Rob Marshall, o ex-dançarino transformado em 
realizador de filmes como "Chicago" ou "Caminhos da Flores-
ta", esta sequela chega 54 anos após "Mary Poppins", o filme 
de Robert Stevenson. 

Sinopse: Realizado por Garth Davis ( Lion — A longa Estrada 
para Casa e Top of the Lake) e tendo como cenário a Terra Santa 
no primeiro século, uma jovem mulher (Rooney Mara) deixa a 
sua pequena vila piscatória e a sua tradicional família para trás 
para se juntar a um novo e radical movimento social liderado por 
um carismático homem de nome Jesus de Nazaré ( Joaquin Pho-
enix) , que promete que o mundo vai mudar...

Maria Madalena 

Duração: 115 minutos 

Sozinho em Casa 

Duração: 99 minutos 

Papel de Natal 

Duração: 63 minutos 

Sinopse: Deixado acidentalmente para trás pela sua família 
nas férias de Natal, Kevin McCalister de oito anos (Macaulay 
Culkin) tornou-se, da noite para o dia, no homem da casa! 
Sozinho, tímido e desajeitado ele tenta resolver os problemas: 
ir às compras, cozinhar, lavar a roupa e até tomar banho. Mas 
tudo se complica quando os dois ladrões tentam assaltar a 
sua casa, e ele tem de defender da única maneira que sabe. 

Escrito e produzido por John Hughes (“101 Dálmatas”), esta 
louca e cómica aventura apresenta um fabuloso elenco que 
inclui Catherine O´Hara e John Heard como os pais de Kevin, 
Joe Pesci e Daniel Stern como os bandidos, e John Candy 
como o “Rei da Polca”. 

Sinopse: O Papel de Natal é um filme de causas, é um grito de 
alerta para a importância  da defesa das florestas e do desen-
volvimento de uma consciência ecológica desde a infância.  

Patrulha de Gnomos 

Duração: 82 minutos  

O 12º Homem 

Duração: 135 minutos 

Sinopse: Chloe e a mãe vão mudar de casa, De Novo! Forçada 
a mudar para uma velha casa decrépita  e cheia de gnomos de 
que  jardim, Chloe descobre rapidamente que esta casa escon-
de algo assustadoramente importante.  Enquanto está sozi-
nha, depois da escola, Chloe e um vizinho abelhudo chamado 
Liam descobrem que os gnomos estão vivos! Afinal, há anos 
que os gnomos protegem o Planeta. 

Sinopse:  No circulo polar ártico, no norte da Noruega, o jo-
vem combatente da resistência, Jan Baalsrud, é o único so-
brevivente  de um grupo de doze sabotadores da resistência a 
escapar dos alemães. Com a Gestapo em perseguição, ape-
nas a sua força incrível e os seus corajosos compatriotas o 
mantêm vivo. Quando procura refugio numa caverna nas 
montanhas, acaba por ficar retido por um nevão durante duas 
semanas.  Após este desafio Jan é recuperado, fraco, conge-
lado e quase morto, mas mesmo assim numa corrida contra o 
tempo para alcançar a Suécia e a sua salvação.
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Trolls: Dias de Festa 

Duração: 30 minutos 

Lady Macbeth 

Duração: 85 minutos 

 
Sinopse: Quando Poppy, a eterna  otimista rainha dos Trolls, se 
apercebe que os Bergens já não têm Natal no seu calendário , 
ela pede ajuda a Branch e ao resto do grupo e dá inicio a uma 
divertida missão para recuperar algo que os Bergen não sabi-
am ter perdido. E tu não vais perder estes fabulosos  Dias de 
Festa dos Trolls! 

Sinopse: Inglaterra, 1865. Katherine (Florence Pugh), uma jo-
vem que foi forçada a casar-se com um homem de meia-idade, 
herdeiro de uma grande fortuna industrial, sente-se confinada 
à casa rural que ambos partilham, sem grande satisfação na 
vida, nem sequer atenção do marido. Quando este vai para 
uma viagem de várias semanas, Katherine começa a libertar-se 
das amarras opressoras do casamento, que envolvem horários 
rigorosos e a impossibilidade de sair de casa, e envolve-se 
com um homem que trabalha na propriedade. 
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