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Sinopse: METADE’. O primeiro EP de Sara Carreira. Com ape-

nas 20 anos e dois singles, a artista mostra-nos agora mais do 

seu trabalho, abre-nos as portas ao seu mundo. ‘METADE’ é o 

acompanhar do seu crescimento que revela a maturidade musi-

cal que Sara adquiriu com o mundo artístico que a rodeia, e 

onde sempre soube que esse era o seu caminho, onde nos 

mostra que o gosto pela música está intrínseco em si. “Ao lon-

go destes anos, enquanto estava a compor e a trabalhar no EP 

aos poucos, fui passando por algumas situações onde acabei 

por me refugiar na música. 

Cada música tem um traço meu e é um pedaço da minha histó-

ria. 

Sara Carreira: Metade 

2019 
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Sinopse: "Brinca e Aprende com Panda e Os Caricas" reúne 2 

CD’s com uma compilação de algumas das canções mais co-

nhecidas de Panda e Os Caricas.  

Brinca e aprende com 

o Panda e os Caricas 

2019 



 

 

Sinopse:  Inglaterra, o ano é 1927. Robert e Cora Crawley rece-

bem a notícia de que em breve serão visitados pelo Rei Jorge 

V e a Rainha Maria. O entusiasmo e as expectativas de todos 

os habitantes de Downton Abbey é enorme. Mas os ânimos 

exaltam-se quando os empregados dos Crawley percebem que 

em breve ali vão chegar o mordomo e o cozinheiro do rei, que 

terão como função organizar evento.  

Sinopse:  A Atlântida é um poderoso e mágico reino subaquá-

tico governado por Aquaman, mais um fantástico membro da 

Liga da Justiça. Com a sua amada rainha Mera e o seu meio 

irmão Orm  ao seu lado, parece que não existe nada quer o 

Aquaman não possa conquistar. 

Sinopse: IT vai deixá-lo completamente arrepiado A obra pri-

ma de Stephen King ganha vida para uma nova geração. Em 

Derry, no Maine, sete jovens amigos unem-se contra uma 

aterradora criatura sobrenatural que assombra a sua pequena 

cidade há séculos. O maquiavélico palhaço Pennywise, é um 

monstro com um poder inimaginável, que se transforma nos 

maiores medos de quem com ele se cruza. Ameaçados pelos 

seus piores pesadelos, a única forma que o grupo tem de 

sobreviver a isto é manter-se unido.  

Sinopse:  3 Mulheres" é uma série de ficção que, a partir das bio-

grafias e da intervenção cultural e cívica da poetisa Natália Correia, 

da editora, Snu Abecassis e da Jornalista Vera Lagoa (pseudónimo 

de Maria Armanda Falcão), recorda os últimos anos do estado novo 

- 1961 e 1973 - do início da Guerra colonial à véspera da revolução 

de Abril.  

Sinopse: Nova Iorque, 1957. O detetive Lionel Essrog é um 

homem solitário que sofre de síndrome de Tourette, uma per-

turbação neurológica que lhe provoca incómodos tiques nervo-

sos. Depois do estranho assassinato de Frank Minna, seu gran-

de amigo e mentor, Lionel decide dedicar-se exclusivamente à 

investigação da sua morte. As pistas levam-no a percorrer as 

ruas da cidade até encontrar um bairro, maioritariamente habi-

tado por pessoas desfavorecidas, que, aparentemente, alguém 

tenciona demolir em troca de enormes lucros.  

Sinopse: Em 2015, o filme-desastre norueguês "Bølgen: Alerta 

Tsunami" mostrou um tsunami a ameaçar Møre og Romsdal. "O 

Terramoto" passa-se três anos após esse evento, com o geólogo 

Kristian Eikjord (Kristoffer Joner) e a família agora a verem-se a 

braços com uma nova ameaça: um terramoto que está prestes a 

causar destruição em Oslo. Desta feita, em vez de Roar Uthaug, o 

filme tem atrás das câmaras John Andreas Andersen, o diretor de 

fotografia tornado realizador.  

Aquaman: Ataque na 

Atlântida 

74 min. 

2018 

Os órfãos de Brooklyn 

138 min. 

2020 

IT! O Filme 

129 min. 

 2017 

O Terramoto 

106 min. 

2019 

Downton Abbey 

117  min. 

2020 

3 Mulheres 

600 min. (D Discos) 

2019 


