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Sinopse:  

Tudo começa quando Zak, um rapaz com síndrome de Down, deci-

de fugir da casa de acolhimento onde vive e aventurar-se no mun-

do, determinado a inscrever-se numa escola profissional de 

"wrestling". É assim que conhece Tyler, um fora-da-lei de bom cora-

ção que o acolhe e quer ajudá-lo a concretizar o seu sonho. Com o 

passar dos dias, os dois tornam-se próximos.  

O Falcão Manteiga de 

Amendoim 

95 min. 

2019 

 

Sala  

de  

Audiovisuais 

Sinopse:  

A verdadeira amizade no glamoroso mundo da Pop.  A amizade das 

meninas é testada quando a mega estrela pop Livi chega a Heartla-

ke City. Quando a canção de sucesso das nossas amigas - “Girlz” – 

é roubada pelo agente de Livi, elas elaboram um astuto plano. E 

enquanto as amigas tentam dizer a Livi a verdade sobre o seu mais 

recente sucesso, elas aprendem que a fama não é tudo e às vezes 

a amizade é mesmo o tesouro mais precioso do mundo.  

Lego Friends: Ami-

gas para Sempre 

76  min. 

2016 



 

 

Sinopse:   

Trouble é um cachorro nascido em berço de ouro. Adotado por uma 

família milionária, desde cedo se habituou às maiores mordomias. 

Um dia, recebe uma notícia trágica: a dona morreu e ele deixou de 

ter quem cuidasse de si. Abandonado à sua sorte na cidade, vê-se 

a enfrentar perigos que nunca imaginou que existissem. Até que, 

no labirinto de ruas onde se perde, Trouble faz amizade com um 

grupo de animais vadios, que lhe vão ensinar algumas lições impor-

tantes sobre sobrevivência.  

Sinopse:   

Vencedor Óscar para Melhor Ator Principal e Melhor Banda 

Sonora Original. 

Vencedor Prémio Bafta para Melhor Banda Sonora Original, 

Melhor Casting 

Gotham City, início da década de 1980. Habituado ao desprezo 

dos seus semelhantes, o comediante Arthur Fleck esforça-se 

por arrancar sorrisos aos poucos espectadores que ainda lhe 

restam.  

Sinopse:   

Com um passado marcado pela violência, o veterano de guerra 

John Rambo decidiu retirar-se, vivendo agora num rancho no 

Arizona, junto à fronteira com o México. Leva uma vida simples e 

recatada. Outrora um homem capaz de encarar todos os que se 

intrometiam no seu caminho, hoje Rambo olha o conflito com 

relutância. Apesar de os anos terem amenizado algumas das 

suas vivências mais dolorosas, ainda tem muitas feridas por cica-

trizar.   

Sinopse:   

Ao acordar naquela manhã, Stu, motorista da Uber, nunca poderia 

imaginar que estava prestes a viver a mais aterrorizante – e emocio-

nante – aventura de toda a sua vida. Quando Vic, um detetive da 

polícia de Los Angeles, entra no seu veículo decidido a caçar um 

perigoso terrorista, Stu vê-se sem qualquer possibilidade de contestar 

os seus propósitos. Em pânico, o motorista tenta sobreviver à perse-

guição, ao mesmo tempo que se esforça por merecer cinco estrelas 

no nível de satisfação do mais exigente cliente com quem alguma vez 

se cruzou. 

Sinopse:  

Marla é a irmã mais velha de Charlie.  Habituada a tê-lo sob sua 

responsabilidade, a rapariga fica sem saber o que fazer quando, 

durante uma brincadeira, percebe que entraram misteriosamente 

dentro do universo dos Playmobil. Subitamente transformados em 

pequenos bonecos de sete centímetros e meio, com mãos em for-

ma de "u", os dois irmãos vão viver uma perigosa (e inesquecível) 

aventura de sobrevivência ao lado de vikings, agentes secretos, 

"cowboys", robôs, fadas, piratas, motociclistas e dinossauros.  

Sinopse:  

Os Super Heróis adolescentes Robin, Starfire, Raven, Beast Boy e 

Cyborg vão levar as aulas para um nível muito à frente de diversão 

e gargalhadas em Teen Titans Go! 

Joker 

130 min. 

2019 

Playmobil: O Filme 

95 min. 

2019 

Rambo: A Última Batalha 

96 min. 

 2019 

Teen Titans Go!: Regresso à 

Escola 

96 min. 

2019 

Trouble: Aventura na 

Cidade 

84  min. 

2019 

Stuber 

93 min. 

2019 


