
Grinch 

Duração: 90 minutos 

Sinopse: Grinch, uma criatura verde, peluda e de feitio irascível, 

chegou para estragar o Natal. Nauseado com a alegria que irradia 

das pessoas nesta época do ano, decide roubar todos os símbolos 

associados à festividade e terminar de vez com o espírito natalício. 

Disfarçado de Pai Natal, entra pelas chaminés de todas as casas 

da cidade e rouba os presentes lá colocados. No meio de tanta 

obsessão em desfazer a felicidade a toda a gente, Grinch vai es-

quecer-se de algo muito importante: o otimismo e a gratidão mo-

vem montanhas...  

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...

A Promessa 

Duração: 127 minutos 

Sozinho em Casa 2: Perdi-
do em Nova Iorque 

Duração: 115 minutos 

A casa do Mickey Mouse: 

O cabeleireiro para ani-

mais da Minnie 

Duração: 121 minutos 

Sinopse: Quem disse que a mesma história não se repete duas 

vezes???O pequeno Kevin McCalister (Macaulay Culkin), outra 

vez sem a família, está agora em Nova Iorque, enquanto os pais, 

tios, primos e irmãos voaram até à Flórida, para passarem um 

agradável Natal.Bem... sozinho, sozinho, ele não está, já que se 

reencontra com os famosos "bandidos molhados" (Joe Pesci e 

Daniel Stern), recentemente fugidos da prisão e desejosos de lhe 

deitar as mãos!  

Sinopse:  Seja qual for o teu animal de estimação, um cachorro 

brincalhão, um divertido sapo ou um coelho saltitão, ele perten-

ce ao novo e brilhante cabeleireiro para animais da Minnie, 

aberto para negócios...e aventura! 

Meu amigo Dragão 

Duração: 102 minutos  

Tully 

Duração: 91 minutos 

Sinopse: Pedro, um órfão de nove anos, foge do lar dos seus 

crueis padrastos com a ajuda de um adorável e traquinas dra-

gão chamado Elliott que tem a faculdade de ficar invisível 

quando quer. Apesar de Elliott se envolver constantemente em 

sarilhos, Pedro é acolhido pela guardiã de um farol (Helen 

Reddy) e pelo seu pai (Mickey Rooney). Mas quando os pa-

drastos de Pedro aparecem reclamando o seu regresso, a no-

va família de Pedro, liderada por um dragão que cospe fogo, 

recusa-se a deixá-lo partir! 

 

Sinopse:  A história acompanha as dificuldades de Marlo 

(Charlize Theron), uma mãe que cuida sozinha dos seus três 

filhos, entre eles, um recém-nascido. Para a salvar das des-

gastantes tarefas diárias, o irmão contrata uma ama; uma 

mulher moderna, cheia de sorrisos e juventude que a vai aju-

dar a cuidar da casa e dos filhos. Hesitante a tanta extrava-

gância no início, Marlo acaba por criar um vínculo de amizade 

único com a jovem surpreendente e às vezes desafiadora, 

Tully (Mackenzie Davis). 
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Tom & Jerry e Sher-

lock Holmes 

Duração: 48 minutos 

Réplicas 

Duração: 107 minutos 

Sinopse: A cidade de Londres está a ser tomada de assalto por um 

ladrão de jóias, deixando a Scotland Yard confusa e levando a que 

Red, uma atraente cantora, seja injustamente incriminada dos rou-

bos. Este é um caso para o lendário detective Sherlock Holmes, o 

único que pode encontrar o verdadeiro ladrão, com a ajuda do seu 

assistente Dr. Watson – e é claro, de Tom e  Jerry. 

Sinopse: William Foster (Keanu Reeves) é um neurocientista que 

trabalha em pesquisa biomédica em Porto Rico. Após conseguir 

transferir com sucesso a consciência de um soldado que morreu 

para um andróide, recorre ao mesmo método para trazer a sua 

mulher e os seus três filhos de volta à vida depois de morrerem 

todos num desastre de viação do qual William foi o único sobrevi-

vente. É algo que vai contra todas as regras e acaba por trazer-lhe 

inúmeras complicações. 
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