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Minari
Uma história terna e abrangente sobre as nossas raízes, Minari segue uma família coreano-americana
que se muda para uma pequena quinta no Arkansas em busca do seu próprio sonho americano.
A tender and sweeping story about what roots us, Minari follows a Korean-American family that moves
to a tiny Arkansas farm in search of their own American Dream.
Género | Genre: Drama | Drama
Ano | Year: 2021
Elenco | Cast: Steven Yeun, Yeri Han, Yuh-Jung Youn

Godzilla vs. Kong
Kong e os seus protetores empreendem uma perigosa viagem para encontrar o seu verdadeiro lar e,
com eles, está uma órfã. Mas inesperadamente encontram-se no caminho dum Godzilla enfurecido.
Kong and his protectors undertake a perilous journey to find his true home, and with them is an
orphaned girl. But they unexpectedly find themselves in the path of an enraged Godzilla.
Género | Genre: Ficção Cientifíca | Science Fiction
Ano | Year: 2021
Elenco | Cast: Alexander Skarsgard, Millie Bobby Brown

Wander
Depois de ser contratado para investigar uma morte na pequena cidade de Wander, um investigador
mentalmente instável convence-se de que o caso está relacionado com a morte da sua filha.
After getting hired to probe a suspicious death in the small town of Wander, a mentally unstable
private investigator becomes convinced the case is linked to the death of his daughter.
Género | Genre: Ação | Action
Ano | Year: 2020
Elenco | Cast: Aaron Eckhart, Tommy Lee Jones, Heather Graham
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FRIENDS

Foi assim que aconteceu | How i met your mother

Este é um programa sobre uma época da vida em que tudo é possível ...Acima de tudo, é sobre amizade
- porque quando se é jovem e solteiro na cidade, os amigos são família.

Uma comédia sobre Ted e como se apaixonou. Tudo começou quando o amigo de Ted, Marshall, largou a
bomba de que iria pedir em casamento a sua namorada de longa data, e agora esposa, Lily.

This is a show about a time in life when everything is possible... Most of all, it’s about friendship--for
when you’re young and single in the city, your friends are your family.

A comedy about Ted and how he fell in love. It all started when Ted’s friend, Marshall, dropped the
bombshell that he was going to propose to his long-time girlfriend, and now wife, Lily.

Género | Genre: Comédia | Comedy

Género | Genre: Comédia | Comedy

Jess e os Rapazes | New girl

Anatomia de Grey | Grey´s Anatomy

Um grupo de seis amigos, as suas façanhas românticas um tanto interligadas e as suas muitas vezes
hilariantes e equivocadas tentativas de encontrar os seus respetivos lugares no mundo.

Os médicos do Seattle Grace Hospital lidam com decisões de vida ou morte diariamente - e é uns nos
outros que encontram conforto, amizade e amor.

A group of six friends, their somewhat interconnected romantic exploits and their often hilariously
misguided attempts to find their respective places in the world.

The doctors of Seattle Grace Hospital deal with life-or-death consequences on a daily basis - it’s in one
another that they find comfort, friendship and love.

Género | Genre: Comédia | Comedy

Género | Genre: Drama | Drama

Apanha-me se puderes | White collar
Sobre a mais improvável parceria entre um vigarista e um agente do FBI, que há anos brincam ao gato
e ao rato.
About the most unlikely of partnerships between a con artist and an FBI agent, who have been playing
cat and mouse for years.
Género | Genre: Comédia | Comedy
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Lego Batman: O filme | The Lego Batman

Elena de Avalor | Elena of Avalor

Se Batman quiser salvar Gotham da ameaça do Joker, poderá ter de deixar de ser um vigilante solitário,
tentar trabalhar com outros e, talvez, aprender a relaxar.

A viagem da princesa Elena começou há muito tempo. Elena é a legítima herdeira ao trono mas tem
apenas 16 anos e terá de aprender a governar Avalor com a ajuda do Grande Conselho.

If LEGO Batman wants to save Gotham from The Joker’s hostile takeover, he may have to drop the lone
vigilante thing, try to work with others and maybe learn to lighten up.

Princess Elena’s journey began long ago. While Elena is the rightful heir to the throne, she is only 16,
and must learn to rule Avalor with the help of a Grand Council

Género | Genre: Animação | Animation

Género | Genre: Comedia | Animation

Ano | Year: 2017
Elenco | Cast: Will Arnett, Zach Galifianakis, Michael Cera

Phineas e Ferb | Phineas and Ferb

Unikitty!! | Unikitty!!

As aulas terminaram para as férias de verão, e os meio-irmãos Phineas e Ferb decidem fazer de cada
dia uma aventura.

O senhorio ameaça Brock com despejo. Preocupado, Brock convida Unikitty e o grupo para ajudar.
Hawkodile encarrega-se de ensinar aos esquilos o seu estilo de guerreiro.

School’s out for the summer, and stepbrothers Phineas and Ferb decide to make each day an adventure.

O senhorio ameaça Brock com despejo. Preocupado, Brock convida Unikitty e o grupo para ajudar.
Hawkodile encarrega-se de ensinar aos esquilos o seu estilo de guerreiro.

Género | Genre: Animação | Animation

Género | Genre: Animação | Animation

Mickey Mouse: Vamos à Aventura! | Mickey and the Roadster Racers
Mickey, Donald, Pateta, Minnie e Margarida têm uma garagem em Hot Dog Hills e preparam-se para
competir com seus veículos em corridas pela cidade e por todo o mundo!
Mickey, Donald, Goofy, Minnie and Daisy run a garage in Hot Dog Hills as they get ready to compete
with their transforming roadsters in races around town and around the world!
Género | Genre: Animação | Animation
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The Originals

Dois Homens e Meio | Two and a Half Men

Centrada na família de vampiros Original e no perigoso híbrido de vampiro/lobisomem, Klaus, que volta
ao caldeirão mágico que é o Bairro Francês de Nova Orleans.

Charlie Harper é um solteiro com jeito para as mulheres. O seu estilo de vida informal é interrompido
quando o seu irmão Alan, e Jake, o filho de Alan, vêm morar com ele.

Centres on the Original vampire family and the dangerous vampire/werewolf hybrid, Klaus, who returns
to the magical melting pot that is the French Quarter of New Orleans.

Charlie Harper is a well-to-do bachelor with an easy way with women. His casual lifestyle is interrupted
when his tightly wound brother, Alan, and Alan’s son, Jake, come to stay with him.

Género | Genre: Terror | Terror

Género | Genre: Comedia | Comedy

God Friended Me

Whiskey Cavalier

Se Deus quisesse alcançar um profeta moderno, enviaria uma sarça ardente? Pouco provável. Nesta era
de redes sociais, o que aconteceria se Deus estendesse a mão através do Facebook?

O agente do FBI Will Chase é um ex-piloto de helicóptero da Marinha, licenciado em poesia e um dos
principais agentes da agência, nome de código: Whiskey Cavalier.

If God wanted to reach a modern prophet, would he send a burning bush? Not likely. In this age of
social media, with everyone seeking a connection, what if God reached out on Facebook?

FBI agent Will Chase is a former Marine helicopter pilot and college poetry major who’s now one of the
Bureau’s top agents, his codename is Whiskey Cavalier.

Género | Genre: Comediy | Comedy

Género | Genre: Ação | Action

Castle Rock

Pequenas Mentirosas | Pretty Little Liars

Castle Rock é uma série de terror psicológico que decorre no universo alternativo de uma das mais
amadas obras de Stephen King e é um misto de conto mitológico com personagens intimistas.

Quando a sua melhor amiga desaparece, quatro raparigas pensam que os seus segredos estão seguros.
Mas quando começam a receber ameaças, a verdade pode estar a apenas a um sms de distância.

A psychological-horror series set in the Stephen King multiverse, CASTLE ROCK, combines the mythological scale and intimate character storytelling of King’s best-loved works.

When their best friend mysteriously vanishes, four girls believe their secrets are safe forever. But
when they begin to receive threatening messages, the truth may be only one text away.

Género | Genre: Suspense | Suspense

Género | Genre: MIstério | Mystery
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Viver na Noite | Live by Night

A Casa da Lagoa | The Lake House

Impulsionado pela necessidade de corrigir os erros cometidos contra ele e as pessoas próximas dele,
Joe segue por um caminho arriscado que vai contra a sua educação e código moral.

Enquanto a solitária Dra. Forster troca cartas com o arquiteto Wyler, essa correspondência transforma-se em amor, mas percebem que estão a morar na mesma casa com dois anos de diferença.

Driven by a need to right the wrongs committed against him and those close to him, Joe heads down a
risky path that goes against his upbringing and his own moral code.

As lonely Dr. Kate Forster exchanges letters with architect Alex Wyler, a correspondence grows into
love, but the two realize that they are living in the same house two years apart.

Género | Genre: Ação | Action

Género | Genre: Drama | Drama

Ano | Year: 2017

Ano | Year: 2006

Elenco | Cast: Ben Affleck, Elle Fanning, Brendan Gleeson

Elenco | Cast: Keanu Reeves, Sandra Bullock, Dylan Walsh

A Tempo e Horas | Due Date

No Coração do Mar | In the Heart of the Sea

Peter Highman, um futuro pai, apressa-se para apanhar um voo para casa. As suas melhores intenções
de nada valem quando um encontro casual força Peter a ir à boleia com um preguiçoso.

No inverno de 1820, o navio baleeiro Essex foi atacado por algo em que ninguém podia acreditar: uma
baleia de tamanho e vontade gigantesca, e uma sensação quase humana de vingança.

Peter Highman, an expectant first-time father, hurries to catch a flight home. His best intentions go
awry when a chance encounter forces Peter to hitch a ride with a slacker.

In the winter of 1820, the New England whaling vessel Essex was assaulted by something no one
could believe: a whale of mammoth size and will, and an almost human sense of vengeance.

Género | Genre: Aventura | Adventure

Género | Genre: Ação | Action

Ano | Year: 2010

Ano | Year: 2015

Elenco | Cast: Robert Downey Jr., Zach Galifianakis, Michelle Monaghan

Elenco | Cast: Chris Hemsworth, Benjamin Walker, Cillian Murphy

Marte Ataca! | Mars Attacks

The Hunger Games: Os Jogos da Fome | The Hunger Games

Wade vence o primeiro dos desafios de James Halliday no mundo virtual do OASIS, o que o coloca em
grave perigo.

Quando uma organização secreta causa o misterioso desaparecimento de cidadãos de diferentes terras,
um trio parte numa viagem fantástica por novos mundos na sua missão de resgate.

The only time Wade Watts truly feels alive is when he escapes to the OASIS, an immersive virtual
universe where most of humanity spend their days.

When a secret organization causes citizens from different lands to vanish from thin air, a trio go on a
fantastic journey across new worlds to gather clues for their rescue mission.

Género | Genre: Fantasia | Fantasy
Ano | Year: 1996
Elenco | Cast: Jack Nicholson, Glenn Close, Annette Bening

Género | Genre: Ação | Action
Ano | Year: 2012
Elenco | Cast: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth
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Beleza Negra | Black Beauty

Chefes Intragáveis | Horrible Bosses

Baseado no intemporal conto de Anna Sewell. A história do cavalo Black Beauty durante bons e maus
tempos, amigos leais e inimigos cruéis e desastres, naturais e provocados pelo homem.

Três amigos decidem matar os seus respetivos chefes, quando se apercebem de que a sua vida seria
bem mais feliz sem eles.

Based on the timeless novel by Anna Sewell. The story of the horse Black Beauty through good times
and bad, trusted friends and callous enemies and disasters both natural and man-made.

Three friends conspire to murder their awful bosses when they realise they are standing in the way of
their happiness.

Género | Genre: Aventura | Adventure

Género | Genre: Comédia | Comedy

Ano | Year: 1994

Ano | Year: 2011

Elenco | Cast: Sean Bean, David Thewlis, Jim Carter

Elenco | Cast: Jason Bateman, Charlie Day, Jason Sudeikis

Se Eu Ficar | If I stay

Lanterna Verde | Green Lantern

Um passeio em família num dia de neve muda a vida de Mia para sempre. Presa entre a vida e a morte,
Mia passa um dia a contemplar um futuro que é agora mais desconhecido do que nunca.

No inverno de 1820, o navio baleeiro Essex foi atacado por algo em que ninguém podia acreditar: uma
baleia de tamanho e vontade gigantesca, e uma sensação quase humana de vingança.

A family drive on a snowy day changes Mia’s life forever. Caught between life and death, Mia spends
one critical day contemplating a future that is now more unknowable than ever.

In the winter of 1820, the New England whaling vessel Essex was assaulted by something no one
could believe: a whale of mammoth size and will, and an almost human sense of vengeance.

Género | Genre: Drama | Drama

Género | Genre: Ficlção Cientifíca | Science Fiction

Ano | Year: 2014

Ano | Year: 2011

Elenco | Cast: Chloë Grace Moretz, Mireille Enos, Joshua Leonard

Elenco | Cast: Ryan Reynolds, Blake Lively, Peter Sarsgaard

Os Profissionais da Crise | Our Brand Is Crisis

Kit Kittredge: An American Girl

Quando a brilhante mas reformada estratega “Calamity” Jane Bodine e a sua equipa de gestão de elite
são convocadas por um candidato presidencial boliviano, ela é persuadida a voltar à ação.

Quando uma onda de crimes varre Cincinnati, atingindo a mãe de Kit – e os amigos de Kit são suspeitos
– Kit decide encontrar o culpado, mas descobre algo que vai muito além de Cincinnati!

When brilliant-but-retired strategist “Calamity” Jane Bodine and her elite management team is enlisted
by a Bolivian presidential candidate, she’s coaxed back into the game.

When a crime spree sweeps Cincinnati, striking Kit’s mother -- and Kit’s friends are suspected -- Kit
determines to find the culprit but discovers a plot that goes far beyond Cincinnati!

Género | Genre: Comédia | Comedy

Género | Genre: Mistério | Mystery

Ano | Year: 2015

Ano | Year: 2008

Elenco | Cast: Sandra Bullock, Billy Bob Thornton, Anthony Mackie

Elenco | Cast: Abigail Breslin, Julia Ormond, Chris O’Donnell

Veja a nossa seleção de destaques em

Jóias escondidas
Hidden gems

Jóias escondidas
Hidden Gems

O Farol | The Lighthouse

Local Hero

Uma história cativante e alucinante de dois faroleiros numa ilha remota e misteriosa da Nova Inglaterra
durante a década de 1890.

Uma empresa petrolífera americana envia um homem à Escócia para comprar uma aldeia inteira onde
querem construir uma refinaria. Mas as coisas não correm como o esperado.

A hypnotic and hallucinatory tale of two lighthouse keepers on a remote and mysterious New England
island in the 1890s.

An American oil company sends a man to Scotland to buy up an entire village where they want to build
a refinery. But things don’t go as expected.

Género | Genre: Drama | Drama

Género | Genre: Comédia | Comedy

Ano | Year: 2019

Ano | Year: 1983

Elenco | Cast: Willem Dafoe, Robert Pattinson

Elenco | Cast: Burt Lancaster, Peter Riegert, Fulton Mackay

O Segredo dos Seus Olhos | Secret in Their Eyes

Magia e Sedução | Practical Magic

Inspirado em acontecimentos reais, Jean Seberg foi alvo do FBI na década de 1960 devido ao seu apoio
ao movimento dos direitos civis e envolvimento romântico com Hakim Jamal, entre outros.

Numa pequena cidade da Nova Inglaterra, duas irmãs de uma família de bruxas lutam para usar o seu
dom para guiar magicamente o destino e superar a maldição da família.

Inspired by true events, Jean Seberg was targeted by the FBI in the 1960’s because of her support of
the civil rights movement and romantic involvement with Hakim Jamal, among others.

In a small New England town, two sisters from a family of witches struggle to use their gift for magically guiding fate to overcome their family curse.

Género | Genre: Thriller | Thriller

Género | Genre: Comédia | Comedy

Ano | Year: 2015

Ano | Year: 1998

Elenco | Cast: Nicole Kidman, Julia Roberts, Chiwetel Ejiofor

Elenco | Cast: Sandra Bullock, Nicole Kidman, Dianne Wiest

Speed Racer

Love & Basketball

A correr destemidamente pela pista, cambaleando ao longo da competição no seu trovejante Mach 5,
Speed Racer nasceu para os carros de corrida.

Quincy e Monica apaixonam-se e partilham um grande interesse pelo basquetebol. Na faculdade, o
casal luta para manter o seu relacionamento vivo enquanto procuram o sucesso como atletas.

Fearlessly hurtling down the track, careening around, over and through the competition in his thundering Mach 5, Speed Racer was born to race cars.

Quincy and Monica fall in love and share an all-consuming interest in basketball. In college, the couple
struggle to keep their relationship alive as they pursue success as athletes.

Género | Genre: Ação | Action

Género | Genre: Drama | Drama

Ano | Year: 2008

Ano | Year: 2000

Elenco | Cast: Christina Ricci, Matthew Fox, Emile Hirsch

Elenco | Cast: Omar Epps, Sanaa Lathan, Alfre Woodard

Criminosos à Solta | Knockaround Guys
Os caminhos de Harley, Huntress, Black Canary e Renee Montoya colidem, e o improvável quarteto não
tem escolha a não ser unir-se e derrubar Roman.
Harley, Huntress, Black Canary and Renee Montoya’s paths collide, and the unlikely foursome have no
choice but to team up to take Roman down.
Género | Genre: Crime | Crime
Ano | Year: 2002
Elenco | Cast: Barry Pepper, Vin Diesel, Seth Green
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