
Liga da Justiça: O lado 
Negro 

Duração: 73 minutos 

Sinopse: SEGUE AS AVENTURAS DO DC UNIVERSE  
UMA NOVA JUSTIÇA EMERGE DO LADO NEGRO 

Quando cidadãos inocentes começam a cometer terríveis cri-
mes na Metropolis e Gotham City, a Liga da Justiça suspeita de 
uma causa sobrenatural – magia!  
Com o tempo contado Batman decide procurar a ajuda do único 
homem capaz de fazer frente as estas forças do outro mundo: 
John Constantine. Habitualmente um solitário, Constantine 
depressa percebe que para derrotar este lado negro ele vai 
necessitar do místico trabalho de equipa de Zatanna, Deadman, 
Etrigan the Demon e até de um trunfo que Constantine hesita 
em convocar. 

Sinopse:  “Os Traficantes prova claramente que a verdade é 
mais poderosa que a ficção.” 

Dois amigos (Jonah Hill e Miles Teller) que vivem em Miami no 
período da Guerra no Iraque, exploram uma iniciativa do governo 
pouco conhecida que permite a pequenos negócios participarem 
em contratos militares dos EUA. Eles começam com contratos 
pequenos, mas cedo começam a ganhar muito dinheiro e vivem 
agora folgadamente. Mas quando cai nas mão dos amigos um 
negócio, claramente fora da sua liga, no valor de 300 milhões de 
dólares para armar o exército Afegão, estes caem igualmente 
nas mãos de algumas pessoas de carácter duvidoso, que se 
revelam como sendo o próprio governo dos EUA.

Os Traficantes 

Duração: 109 minutos 

Kong: A Ilha da Caveira 

Duração: 113 minutos 

Alvin e  os Esquilos 4 

Duração: 92 minutos 

Sinopse: KONG DOMINA NOVAMENTE Uma equipa de cientistas, 
soldados e aventureiros explora uma desconhecida ilha do Pacífi-
co, mas a sua missão torna-se na derradeira batalha entre homem 
e natureza quando eles entram no domínio do mítico Kong.  

Sinopse: Depois de, nos outros três filmes, Alvin, Simon e The-

odore conseguirem escapar de todas as tropelias em que se 

meteram, vivem felizes na companhia de Dave Seville, o seu 
guardião e amigo. Tudo lhes corre de feição. Até que, sem que 

pudessem esperar, Dave lhes apresenta Samantha, a mulher 

por quem se apaixonou e com quem parece querer partilhar o 

resto da sua vida. Agora, crentes de que vão ser abandonados 

por aquele que se habituaram a considerar como um verdadei-

ro pai, os três esquilos unem-se num objectivo comum: impe-
dir...   

O Pequeno Vampiro 

Duração:  83 minutos  

Foge 

Duração: 100 minutos 

Sinopse:  Baseado nos personagens dos romances best-seller 
de Angela Sommer-Bodenburg, O Pequeno Vampiro conta a 
história de Rudolph, um vampiro de 13 anos, cujo clã está 
ameaçado por um caçador de vampiros de sucesso 
   

Sinopse:  Agora que Chris (Daniel Kaluuya) e a sua namorada 
Rose (Allison Williams) chegaram ao ponto da relação em que 
se apresenta a família, ela convida-o a passar o fim de semana 
em casa dos seus pais. À primeira vista, Chris vê o comporta-
mento excessivamente condescendente da família como tenta-
tivas nervosas de lidar com o relacionamento inter-racial da 
filha, mas com o avançar do fim de semana, uma série de des-
cobertas, cada vez mais perturbadoras, levam-no a uma verda-
de que ele nunca poderia imaginar. 

Este extraordinário thriller da Blumhouse (produtora de A Visita 
, Insidious & Um Presente Do Passado) e da mente de Jordan 
Peele (Key & Peele) é, em igual parte, um arrepiante thriller e 
um documentário provocativo.
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Memórias de Mar-
nie 

Duração: 103 minutos 

A Guerra dos Tronos 7ª 
Série 

Duração:  420 minutos 

 
Sinopse: Baseado no romance de Joan G. Robinson, Memórias 
de Marnie é o último filme do Studio Ghibli e a segunda obra de 
Hiromasa Yonebayashi, o realizador de O Mundo Secreto de 
Arrietty. 

Conta-nos a história de Anna, uma jovem de 12 anos que, por 
razões de saúde, vai passar o verão a Kushiro, uma cidade à 
beira-mar na província de Hokkaido. Anna sempre foi muito 
solitária e nunca fez amigos. Acredita estar fora do círculo má-
gico invisível onde a maior parte das pessoas se encontram, e 
por isso isola-se de todos os que a rodeiam. E é durante um 
dos seus passeios solitários pelo pântano que Anna descobre 
uma misteriosa mansão isolada onde mora Marnie. 

Sinopse:  O Longo Inverno Chegou. Com 7 emocionantes epi-
sódios, a penúltima serie 7 toca-se na convergência de exérci-
tos e atitudes que se esperava há anos.  
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