
Snu Abecassis 

Duração: 120 minutos 

Sinopse: Snu é dinamarquesa e a fundadora da editora D. Quixote, 

publicando livros que desafiam a censura do Estado Novo. Francis-

co é um dos mais carismáticos políticos portugueses. Ambos são 

casados. Ele tem cinco filhos e ela tem três. Snu Abecassis conhe-

ce Francisco Sá-Carneiro no dia 6 de Janeiro de 1976. Apaixonam-

se irremediavelmente e decidem assumir esse amor num Portugal 

em plena reconstrução das cinzas do fascismo, abalando as con-

venções nacionais. Partilham valores e ambição, lutam juntos pela 

democracia e pela liberdade, deixando a sua marca na política e na 

sociedade. Morrem tragicamente em 1980, protagonizando uma 

das grandes histórias de amor do século XX.  

Sinopse: A vida é pacífica na aconchegante vila costeira de Sunny-

town, onde um pequeno gato chamado Mitcho e o pequeno elefante 

Sebastian passam o tempo. Tudo parece bastante comum até que 

um dia o adorado “Mayor” da cidade, “JB”, desaparece inesperada-

mente da cidade! Enquanto está a pescar, Mitcho encontra uma men-

sagem dentro de uma garrafa - é uma pequena semente e uma carta 

do desaparecido JB, que diz que está preso numa Ilha Misteriosa e 

que fez uma grande descoberta. Mitcho e Sebastian ao acordarem no 

dia seguinte, vêem que a semente se transformou magicamente nu-

ma pêra gigante! Usando a enorme pera como um barco, os dois 

amigos enchem-se de coragem e embarcam numa grande aventura, 

enfrentando dragões marinhos, piratas e fantasmas curiosos para 

ajudar a salvar o “Mayor” e levá-lo para casa. 

A incrível  história da Pera 
Gigante 

Duração: 79 minutos 

Tom & Jerry Trapalhadas 
de Inverno 

Duração: 50 minutos 

The Nun: A Freira Maldita 

Duração: 92 minutos 

Sinopse: Chegaram as férias de Natal! Festeje esta temporada 

com o Tom e o Jerry nestas 7 aventuras animadas que irão afastar 

a tristeza do Inverno. Uma boa perseguição merece outra, e vários 

amigos juntam-se à diversão, quer seja o Spike num trenó, um 

abominável rato da neve ou um São Bernardo que efetua um sal-

vamento, cheio de alegria. Independentemente dos novos amigos 

que eles façam, Tom e Jerry serão sempre os melhores amigos... 

mas ainda melhores inimigos. Vistam os agasalhos para uma 

tempestade de neve, recheada de diversão para toda a família!  

Sinopse:  Valak! Nunca mais irás esquecer este nome depois de 

veres "The Nun - A Freira Maldita". Descobre a história desta perso-

nagem que teve origem no universo "The Conjuring". Não vais que-

rer perder um dos melhores filmes de terror de 2018. Atreves-te a 

Aquaman 

Duração: 137 minutos  

A Casa do Mickey Mouse: 
Os Laços de Inverno da 
Minnie 

Duração: 117 minutos 

Sinopse: Fruto do amor entre um humano e a rainha da Atlântida, 

Arthur Curry viveu toda a sua vida na superfície terrestre. Com 

uma estranha capacidade de comunicar com criaturas aquáticas e 

manipular marés, ele sempre se sentiu diferente de todos em seu 

redor. Até que um dia é contactado por Mera, uma jovem atlante 

que lhe diz que Orm, seu meio-irmão e atual rei da Atlântica, está 

decidido a reunir os governantes dos sete mares e atacar o mun-

do à superfície antes que a poluição os destrua. Para o impedir, 

Arthur tem de assumir o trono, proteger o seu povo, e evitar uma 

catástrofe sem precedentes que ameaça a extinção de toda a vida 

Sinopse:  A Minnie e as suas sobrinhas embarcam acidentalmente 

num balão de ar e acabam por ser transportadas numa emocio-

nante viagem até à Casa do Mickey Mouse no Polo Norte! E agora 

que elas voaram para tão longe de casa, será que elas vão conse-

guir voltar a tempo da festa dos Laços de Inverno da Minnie? 

Com uns pózinhos mágicos da Fada da Neve Clarabelle e a tua 

ajuda, os seus desejos de Inverno podem tornar-se realidade! 

Repleto de muita música, surpresas e três episódios adicionais 

esta aventura natalícia é a prova de que nada aquece mais o co-

ração do que a família e os amigos! 
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Bucha & Estica 

Duração: 94 minutos 

Captive State: Cercados 

Duração: 105 minutos 

 

Sinopse: BUCHA & ESTICA, a dupla de comediantes mais amada 

do mundo, ganha uma elogiada homenagem neste novo filme de 

Jon S. Baird (Lixo), com argumento de Jeff Pop (Filomena) e mara-

vilhosas interpretações de Stece Coogan (como Laurel) e John C. 

Reilly (como Hardy). O filme retrata a digressão de despedida da 

eterna dupla, por Inglaterra, em 1953. Diminuídos pela idade e com 

a sua era de ouro como os reis da comédia de Hollywood a decair, 

eles enfrentam um futuro incerto.  

Bucha & Estica é um filme humano, honesto e verdadeiro. 

Sinopse: Há dez anos, uma força alienígena invadiu o planeta 

Terra. Sob a ilusão de uma unidade pacífica que extinguiu a 

fome, as guerras e a criminalidade, os extraterrestres submete-

ram todas as criaturas humanas. Contudo, alguns grupos de 

rebeldes ainda lutam contra a invasão, numa tentativa de recu-

perar a liberdade perdida. Em Chicago, vive William Mulligan, 

um agente da polícia que persegue Gabriel Drummond, o filho 

do seu ex-parceiro, que recentemente se juntou a um grupo de 

revolucionários.   
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