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Sinopse: Desta vez é Kronk, o musculoso guarda-costas do 

imperador, a estrela principal desta comédia. Quando tudo parecia 

correr bem, a malvada Yzma regressa ao reino disposta a enganar 

todo o povo usando como isco o tonto Kronk. Graças aos seus ami-

gos, o nosso novo herói acaba por conseguir descobrir a verdade e 

livrar-se das garras de Yzma. No entanto, isto não é tudo, pois para 

que o seu pai se sinta orgulhoso dele, Kronk terá de conseguir três 

coisas: uma mulher, filhos e uma grande casa na colina...  

Pacha e O Imperador 2: A 

grande aventura de Kronk 

75 min. 

2005 

 

Sala  

de  

Audiovisuais 

 

Sinopse: Philippe ( Cristian Clavier) e Carole (Mathilde Seigner), 

ambos recentemente divorciados, acabam de se conhecer. Muito 

apaixonados, Philippe está disposto a tudo para conquistar os dois 

filhos adolescentes de Carole. Faz então um desafio mais velho 

desta: se ele acabar o liceu, poderá escolher o local das próximas 

férias de Verão. E a escolha é Ibiza! Philippe, habituado a férias 

mais tranquilas na costa norte de França, entra em estado de cho-

que, mas vai ter a maior surpresa da sua vida... 

 

IBIZA 

82 min. 

2019 



 

 

Sinopse:  Barbie e as suas irmãs descobrem que tudo ´é muito 

mais divertido quando o fazemos com as nossas amigas, nesta 

aventura ao sol. Depois de as meninas e os seus animais de esti-

mação chegarem a uma ilha paradisíaca para competição de dança 

da Chelsea, elas decidem fazer uma pequena excursão para visitar 

o Festival de Dança de Cavalos... 

Sinopse:  Midway foca-se na famosa batalha de Midway, um 

confronto entre a Frota Norte-Americana e a Marinha Imperial Ja-

ponesa que mudou o rumo dos acontecimentos no teatro de guerra 

do Pacifico durante a Segunda Guerra Mundial. O filme baseia-se 

em eventos verídicos e heróis verdadeiros, narrando a história da 

audácia e da coragem, de ambos os lados, naquela que foi a mais 

longa batalha marítima da Segunda Grande Guerra.  

Sinopse:  

Músicas: 

Rádio Toc Toc; Pulguinha Teimosa; Os sons dos amiguinhos; 

Roda vestido Rosa; Eu gosto de ti; Abraços Abracinhos; Toc Toc 

quem é?; A Horta; Jogo das Escondidas; A Magia existe. 

Sinopse:  
Músicas: 

The Ringer; Greatest; Lucky You ft. Joyner Lucas; Paul; Normal; Em 

calls Paul; Stepping Stone; Not Alike; Kamikaze; Fall; Nice Guy; Good 

Guy; Venom. 

Sinopse:  António Joaquim Rodrigues Ribeiro nasceu a 3 de De-

zembro de 1944, numa pequena aldeia do concelho de Amares, 

distrito de Braga. Sendo um dos 12 filhos de um casal de campone-

ses, fez a escola primária e desde cedo se habituou a ajudar no 

campo. Com 12 anos partiu para Lisboa, onde trabalhou como 

aprendiz de balconista e caixeiro. Mais tarde cumpriu serviço militar 

em Angola e, em 1975, viajou por Londres e Amesterdão, onde se 

descobriu e aprendeu a profissão de barbeiro. Regressa a Lisboa 

em 1977, onde durante o dia trabalha como cabeleireiro, e à noite 

estuda e se dedica à música... 

Sinopse: Bem-vindos à nova “Clínica Veterinária da Doutora Brinque-

dos”! Porque nem todos os brinquedos conseguem falar, a Doutora 

necessita de usar todas as suas aptidões para perceber o que está 

errado e ajudá-los a sentirem-se melhor – como uma verdadeira veteri-

nária. Junta-te à Doutora enquanto ela ajuda o Findo a “buscar” nova-

mente, desentrelaça as adoráveis cabras bebé do Fazendeiro Mack, 

adota um amigo peludo e muto mais! Com mais de duas horas de mui-

ta música e ainda mais diversão, DocMcStuffin: Pet Vet é purrrr-feito a 

ajudar os mais pequenos a descobrir a alegria...  

MIDWAY 

132  min. 

2020 

Variações 

103 min. 

2019 

Xana Toc Toc: Rádio Toc 

Toc 

 2019 

Doutora Brinquedos: Doutora 

Veterinária 

115 min. 

2016 

Barbie e suas irmãs numa 

aventura de cachorrinhos 

75  min. 

2016 

Eminem: Kamikaze 

2018 


