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Sinopse: Há milhares de anos, durante o período Neolítico, uma 

tribo de homens das cavernas leva uma existência pacífica e em 

total sintonia com a Mãe Natureza. Até que, um dia, é expulso das 

suas terras por um exército liderado pelo ganancioso Lord Nooth, 

com o argumento de que terminou a Idade da Pedra e se deu início 

à Idade do Bronze. É então que Dug, um corajoso rapaz das caver-

nas, decide unir o seu clã contra o poderoso exército inimigo numa 

batalha de futebol. A partida, apesar de difícil, acaba por se tornar 

épica e por salvar a pequena tribo do jugo do adversário… 

A idade da pedra 

85 min. 

2018 

Sala  

de  

Audiovisuais 

 

Sinopse: O 9º clássico de animação da Disney é uma aventura 

mágica resplandecente, com a particularidade de ser o único que 

reúne quatro das mais famosas personagens da Walt Disney - o 

Rato Mickey, o Pato Donald, o Pateta e o Grilo Falante....  

Batalha de Gigantes 

70 min. 

2002 



 

 

Sinopse: Esta é a história de um jovem escritor que sacrifica o 

seu presente para encontrar a felicidade no passado, onde o verda-

deiro amor o espera. O jovem Richard Collier (Christopher Reeve) 

é abordado por uma mulher de idade que lhe dá um relógio de ouro 

e lhe suplica que regresse com ela. Anos mais tarde, Richard Col-

lier é arrebatado pela fotografia de uma bela e jovem mulher (Jane 

Seymour). Outra fotografia desta mesma mulher, agora com mais 

idade revela-lhe que ela é a idosa que lhe deu o relógio de ouro.  

Sinopse: Dizem que as férias é a oportunidade perfeita para 

tentar coisas novas. Durante uma viagem ao México, duas irmãs 

Lisa e Kate (Mandy Moore e Claire Holt), decidem aventurar-se 

num mergulho para observar tubarões, mas tudo corre terrivelmen-

te mal quando o cabo que prendia a jaula de observação ao barco 

se parte e ambas ficam presas no fundo do oceano a 47 metros de 

profundidade. Com grandes tubarões brancos famintos próximos 

da jaula e com botijas de oxigénio para apenas uma hora, elas 

terão de descobrir como atravessar 47 metros de água para chegar 

até ao barco acima delas..  

Sinopse: No coração da cidade encantada de Agrabah, o jo-

vem Aladdin faz os possíveis por conquistar o amor da Princesa 

Jasmine, por quem se apaixonou no instante em que a viu pela 

primeira vez. A grande oportunidade surge quando ele e o seu fiel 

macaco Abu encontram uma lâmpada mágica de onde surge um 

génio capaz de conceder três desejos ao seu senhor. Mas o mal-

vado Jafar, conselheiro do sultão, ao saber da existência da lâm-

pada, não vai olhar a meios para adquirir o seu poder.  

Sinopse: Em termos de grande espectáculo, poucos filmes podem 

afirmar que igualam a grandiosidade do remake de 1956 do épico de 

Cecil B. DeMille, Os Dez Mandamentos. Filmado no Egipto e no deserto 

do Sinai, como um dos maiores cenários jamais construídos para um 

filme, esta versão conta a história da vida de Moisés (Charles Heston), 

outrora um dos favoritos do templo do Faraó (Yul Brynner), mas que vira 

as costas a uma vida de privilégio para conduzir o seu povo até à liber-

dade. Com uma rara introdução do próprio Cecil B. DeMille..  

Sinopse:  Xangai (China). Desde a morte do pai que Yi se sente 

vazia e incompreendida. Um dia, ao refugiar-se no terraço do prédio 

onde vive, depara-se com algo absolutamente espantoso: uma 

grande e peluda cria de yeti. Compreendendo que o animal precisa 

de ajuda, a adolescente decide que tem de o levar de volta a casa, 

situada no alto do monte Evereste, Himalaias. Com a ajuda de Jin e 

Peng, os seus dois melhores amigos, Yi espera tornar isso possí-

vel...  

Sinopse: Com apenas 16 anos de idade, Maria Stuart, filha legítima 

de Jaime V, rei da Escócia, casou-se com Francisco II, herdeiro direto 

de Henrique II, rei de França. Após a morte acidental de Henrique, 

Francisco, então com 15 anos, ascendeu ao trono fazendo de Maria 

sua consorte. Quando o jovem rei morre, 17 meses depois, Maria recu-

sa-se a voltar casar e é obrigada a abdicar. Assim, regressa à sua 

Escócia natal, onde pretende reclamar o trono que é seu por direito de 

sucessão.  

47 metros de terror 

86 min. 

2018 

Abominável 

93 min. 

2019 

Aladdin 

1230 min. 

 2019 

Maria, Rainha dos Escoceses 

120 min. 

2019 

Algures no tempo 

100 min. 

2014 

Os dez mandamentos 

222 min. 

2001 


