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Sinopse:  
Quando, no meio da atrapalhação, uma cegonha do centro de en-

trega de bebés se engana no endereço e deixa um panda recém-

nascido na família errada, o caos instala-se. O urso pardo Mik-Mik, 

que nem sequer tinha encomendado nenhuma cria, vê-se assim 

obrigado a resolver a questão com a máxima urgência.   

A grande viagem 

85 min. 

2019 

Sala  

de  

Audiovisuais 

 

Sinopse:  
Armando Teixeira assumiu a produção musical e, através das famo-

sas cassetes de António Variações, deu corpo às músicas que ele 

gravara na garagem, com músicos amadores, no final dos anos 70. 

‘Toma o comprimido’, ‘Teia’, ‘Perdi a memória’, ‘Canção de engate’ 

ou ‘Quero dar nas vistas’, tema inédito encontrado no espólio de 

António Variações, são, para além de ‘Na Lama’, algumas das can-

ções que compõem a banda Sonora do filme de tributo à primeira 

estrela da pop Portuguesa que chega aos cinemas dia 22 de agos-

to.  

Variações 

CD 

2019 



 
 

Sinopse:  
Vários anos se passaram desde que conhecemos Hiccup, o peque-

no "viking" pouco convencional que, com inteligência e espírito de 

sacrifício, nos mostrou o poder da verdadeira amizade. Agora, já 

adulto, assumiu-se como líder do seu clã e é a prova viva de como 

a gentileza, a inteligência e o carácter são muito mais importantes 

do que a bravura ou força física.  

Sinopse:   

Passaram-se cinco anos desde que tudo esteve  fantástico e os 

cidadãos  do Tijoloque  enfrentam agora uma nova e enorme ame-

aça: invasores extraterrestre Lego Duplo. Cuja velocidade de des-

truição ultrapassa a da reconstrução. 

Sinopse: .  
A dupla Calema, composta pelos irmãos António e Fradique, con-

ta já com mais de 100 milhões de visualizações no youtube e 

realizaram no último ano, mais de 100 concertos em cerca de 12 

países. O lançamento do single “Vai"" foi a grande afirmação dos 

Calema em Portugal, que marcou a estreia em airplay nas rádios 

nacionais. dois irmãos...  

Sinopse:  
A série televisiva “Panda e os Amigos” ganha agora uma edição em CD, 

no qual estarão reunidas as muitas e divertidas canções que têm feito 

desta uma das produções de maior sucesso entre os mais novos. Este 

CD de “Panda e os Amigos” conta com a participação de um convidado 

muito especial, o ator e cantor Rúben Madureira...  

Sinopse:   
O destino da Casa do Mickey Mouse está em jogo! Traz o teu cha-

péu, arruma as malas e prepara-te para embarcar numa emocio-

nante aventura Em Busca do Mickey de Cristal! Não há tempo per-

der, depois de o malicioso Pete ter roubado o Mickey de Cristal, da 

Casa do Mickey Mouse. Sem os poderes mágicos desta estátua de 

Cristal a Casa do Mickey Mouse pode desaparecer para sempre! 

Será que o herói mais extraordinário de todo o mundo, Mickey, con-

segue recuperar o cristal a tempo?  

Sinopse: 
Nascido em Lincoln (Nebraska, EUA), a 30 de Janeiro de 1941, Dick 

Cheney inicia-se na política na década de 1960. Começando como 

estagiário do congressista William A. Steiger, durante a administração 

de Richard Nixon, junta-se, pouco tempo depois, à equipa de Donald 

Rumsfeld, de quem se tornará muito próximo nas décadas seguintes. 

Entre os anos 1975 e 1977 serve como chefe de gabinete de Gerald 

Ford.   

Lego 2 -  O Filme 

103  min. 

2019 

A Casa  do Mickey Mouse: 

em busca do Mickey de 

Cristal 

93 min. 

2019 

A nossa vez (Calema) 

CD  

2019 

VICE 

132 min. 

2019 

Como treinares o teu Dra-

gão: o  mundo secreto 

100 min. 

2019 

Panda e os amigos 

CD 

2016 


