
Salsicha Party 

Duração: 85 minutos 

Sinopse: Uma comédia de animação para adultos em torno da 
história de uma salsicha lidera um grupo de produtos de super-
mercado numa demanda para descobrir a verdade sobre a sua 
existência e o que realmente acontece quando são escolhidos 
para sair do supermercado. 

Enquanto estão em exposição nas prateleiras nos supermerca-
dos, os alimentos esperam ansiosamente pelo momento em 
que algum ser humano os escolha e os leve consigo. Na sua 
visão romanceada da existência, eles vêem-se a entrar numa 
nova dimensão onde viverão felizes para sempre.  

Sinopse:  Os nomeados a Óscar® da Academia Amy Adams e 
Jake Gyllenhaal protagonizam este inquietante thriller romântico 
dirigido pelo aclamado argumentista/realizador Tom Ford (Um 
Homem Singular). Susan (Amy Adams) vive um casamento infe-
liz no momento em que recebe um manuscrito do ex-marido, 
Edward (Jake Gyllenhaal). O romance é dedicado a ela mas o 
seu conteúdo é violento e devastador. Susan não consegue evi-
tar relembrar os momentos mais privados da sua própria história 
de amor com o autor. Tentando fazer uma introspeção, Susan 
começa a interpretar o livro como um conto de vingança, que a 
obriga a reavaliar as escolhas que fez e que reacende um amor 
que ela temia ter perdido. 

Animais Noturnos, que conta ainda com a participaçãoo de Ar-
mie Hammer e Michael Shannon é um thriller com um nível de 
intimidade e tensão chocantes.

Animais Noturnos 

Duração: 112 minutos 

A Grande Muralha 

Duração: 99 minutos 

Os Piratas 

Duração: 84 minutos 

Sinopse: Quando um guerreiro mercenário (Matt Damon) é preso 
dentro da Grande Muralha, ele descobre o mistério por trás de 
uma das maiores maravilhas do mundo. Como onda após a onda 
de bestas a assediar a estrutura maciça, a sua busca por fortuna 
transforma-se numa jornada rumo ao heroísmo. E com ele se junta 
um enorme exército de guerreiros de elite para enfrentar a força 
inimaginável e aparentemente imparável.   

Sinopse: 
 
Com uma tripulação maltrapilha a seu lado, e parecendo não 

ligar às probabilidades que estão totalmente contra ele, o Capi-

tão tem um sonho: derrotar os seus rivais Black Bellamy e Liz 
Lâmina e ganhar o muito cobiçado Prémio de Pirata do Ano. 

Esta é uma aventura que leva os nossos heróis desde a costa 

da exótica Ilha Sangrenta até às ruas enevoadas de Londres 

Vitoriana.  

 

Ao longo do caminho eles terão de lutar contra uma rainha 
diabólica e aliar-se a um jovem cientista, mas sem nunca per-

der de vista aquilo que os piratas mais gostam: aventura!  

Festa na Escola 

Duração:  55 minutos  

Coisa Ruim 

Duração: 100 minutos 

Sinopse:  

  As tuas canções favoritas com muita alegria e animação 

Sinopse:  Uma família lisboeta recebe como herança um casa 
numa pequena aldeia do interior. Com a casa, diz o povo, vem 
também a maldição... Em Portugal, tal como um pouco por todo 
o mundo, existem crenças, superstições e cepticismo relativa-
mente aos mais obscuros temas. E as aldeias são, provavel-
mente, o melhor exemplo dos locais onde se podem encontrar 
mais pessoas que acreditam firmemente em tudo o que se diz e 
ouve por aí. Compreende-se então a opção de Rodrigo Guedes 
de Carvalho em se basear nestes mitos para contar uma histó-
ria que originou o frequentemente apelidado "primeiro filme de 
terror português". 
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O Salta-Pocinhas 

Duração: 95 minutos 

Uma hora de Amor 

Duração: 83 minutos 

 
Sinopse: Reinaldo é um famoso fora-da-lei, uma raposa de es-
pírito vivo cuja única maldade é roubar aos ricos para alimentar 
a família. O seu maior inimigo é Lupino, um terrível lobo que 
procura a todo o custo prender Reinaldo para sempre, e que se 
revela difícil e embaraçoso devido à astúcia da raposa. 
Certa noite, ao fugir das garas do malvado Lupino, Reinaldo 
acaba por levar para casa, acidentalmente, um mapa. da Rapo-
sa", "0 Salta-Pocinhas" é um divertido filme para toda a família, 
repleto de aventura.  

Sinopse:  Operário numa fábrica, António Luís é descoberto 
por um empresário, que o lança como cançonetista de êxito, 
apos grande campanha publicitaria. O seu convívio comStela  
Maria, grande vedeta da radio e da TV, afasta-o de Lina, uma 
rapariguinha que o adora, e cuja doença se agrava. A partida 
de Stela Maria para o Brasil, onde a chama um contrato, capa-
cita enfim António Luís—que acaba de triunfar—dos seus er-
ros e desvario, pedindo a Deus um milagre para Lina. 

Sala de Audiovisuais 


