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Sinopse: Bodi é um jovem mastim tibetano criado para seguir a 
tradição e ocupar o cargo de próximo cão de guarda da aldeia. 

Apesar da personalidade calma e optimista, a verdade é que 

Bodi nasceu para ser uma estrela de rock e não para seguir os 

passos do seu velho pai, avô ou bisavô. Um dia, estando ele 

mergulhado nas suas dúvidas existenciais, repara num rádio 

subitamente caído do céu... 

Rock Dog 

85 min. 

2017 
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Sinopse: Vencedor Óscar para Melhor Ator Secundário e Me-

lhor Design de ProduçãoVencedor Prémio Bafta para Melhor 

Ator SecundárioLos Angeles (EUA). O ano é 1969. Rick Dalton 

é um actor de westerns televisivos que, juntamente com o seu 

duplo e amigo de longa data Cliff Booth, chega a Hollywood 

determinado a reavivar a sua carreira.  

Era uma vez em… Hol-

lywood  

155  min. 

2019 



 

 

Sinopse:  A ovelha Choné e o seu rebanho têm uma existência 

tranquila no Vale Verdejante. Sob a proteção de um agricultor 

bonacheirão e do seu cão pastor, os seus dias são de felicida-

de pura. Mas tudo isto se altera com a extraordinária aparição 

de um OVNI. Choné e os amigos ficam assim a conhecer um 

simpático extraterrestre que se perdeu da família... 

Sinopse:  Vencedor Óscar para Melhor Edição e Melhor Edição 
de Som 

EUA, década de 1960. Com a Ferrari a ganhar protagonismo do 

ramo automobilístico pelo "glamour" dos seus veículos e pe-

las excelentes prestações em corridas, a Ford percebe que tem 

de recriar a imagem da marca e mostrar a força dos seus auto-

móveis... 

Sinopse:  Luke Hobbs, o agente federal interpretado por 

Dwayne "The Rock" Johnson que foi antagonista da equipa 

de "Velocidade Furiosa" no Rio de Janeiro, no quinto filme da 

saga, e depois se tornou aliado deles, e Deckard Shaw, vilão 

do sétimo filme e posteriormente também comparsa a quem é 

dada vida por Jason Statham, juntam-se para o primeiro 

"spin-of" de um dos mais populares "franchises" da atualida-

de, que dura desde 2011.  

Sinopse:  A saga de terror "The Conjuring", inspirada no trabalho 

do casal de investigadores do paranormal Lorraine e Ed Warren, 

está de volta para o sétimo capítulo, o terceiro da série 

"Annabelle", que é centrada numa boneca assombrada. Vera Farmi-

ga e Patrick Wilson continuam a fazer do casal da vida real neste 

que é o primeiro filme de "The Conjuring" desde que Lorraine mor-

reu. Desta feita, os Warren tentam esconder a boneca num quarto 

trancado com outros artefactos, com vidro abençoado por um pa-

dre a tapá-la, para evitar que ela cause mais estragos.  

Sinopse:  A saga de uma família proprietária de um dos maio-

res latifúndios da Europa, na margem sul do rio Tejo, convida-

nos a mergulhar profundamente nos segredos da sua Herdade, 

fazendo o retrato da vida histórica, política, social e financeira 

de Portugal, dos anos 40, atravessando a Revolução do 25 de 

Abril e até aos dias de hoje.  

Sinopse: Bráulio é um gatinho curioso e brincalhão que sonha 
conhecer a lendária Gatópia, o lugar onde todos os felídeos são 
felizes e vivem aventuras épicas. Contudo, as suas ambições são 
sempre desencorajadas por Blanket, o seu acomodado e receoso 
pai, e pelas paredes do pequeno apartamento onde ambos vivem 
com a sua família humana. Um dia, cansado dos dias sempre 
iguais, Braulio foge. É assim que Blanket enfrenta os medos (e a 
preguiça) e sai de casa em busca do filho que, muito provavelmen-
te, já se encontra em sarilhos…  

Le Mans´66: O Duelo 

152  min. 

2020 

A Herdade 

166 min. 

2020 

Velocidade Furiosa 

135 min. 

 2019 

Bráulio e o Mundo dos Gatos 

87 min. 

2019 

A ovelha choné: O Filme 

83  min. 

2020 

Annabelle 3 

115 min. 

2019 


