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Intérpretes: Chris Pine, Jennifer Morrison, Zachary Quinto, Simon Pegg, Winona Ryder
Realizador: J.J. abrams
Género: Ficção Científica                  Classificação: M/ 12 anos

A mítica tripulação de Star Trek regressa num filme que mostra o encontro dos seus vários tripulan-
tes e a sua primeira viagem a bordo da Entreprise, a nave mais sofisticada do mundo. 
Quando uma força diabólica ameaça toda a humanidade, a missão de a travar é entregue à jovem 
tripulação da USS Enterprise, entre a qual o jovem inconsequente James Kirk, sedento de aventura, 
e Spock, um vulcano que baseia toda a sua existência na lógica, rejeitando qualquer tipo de emo-
ção. Porém, ao contrário de todos os prognósticos, o instinto fogoso de Kirk aliado à razão pura 
de Spock permite-lhes criar uma forte, apesar de improvável, aliança que conduzirá a Entreprise a 
sítios onde nenhum homem ousou antes ir.

Intérpretes: Nicolas Cage, Chandler Canterbury, Rose Byrne
Realizador: alex Proyas   
Género: Ficção Científica/Thriller              Classificação: M/ 12 anos

O vencedor da Academia Nicolas Cage protagoniza Sinais do Futuro, um apaixonante thriller de ac-
ção de proporções globais sobre um professor que tropeça em profecias assustadoras sobre o futuro 
e se lança numa jornada para impedir que se tornem realidade. Rose Byrne, Chandler Canterbury e 
Lara Robinson integram ainda o elenco do filme sobre a desesperada batalha de um pai para salvar 
o seu filho e também o mundo.

Intérpretes: amy adams, Ben Stiller, Hank azaria, owen Wilson, Robin Williams
Realizador: Shawn Levy
Género: Comédia                   Classificação: M/ 06 anos

O maior museu do mundo recebe uma grande exposição dedicada aos faraós e aos seus poderes 
mágicos. Mas à noite, as figuras do museu ganham vida e o segurança Larry (de novo Ben Stiller) 
e os seus velhos amigos, entre os quais o Presidente Roosevelt e o T-Rex, têm de as pôr na ordem, 
travando uma batalha difícil e delirante contra as criaturas mal-intencionadas.

Intérpretes: Don Cheadle , guy Pearce , Said Taghmaoui
Realizador: Jeffrey Nachmanoff 
Género: Thriller                  Classificação: M/ 12 anos

Quando o competente agente do FBI Roy Clayton encabeça a investigação de uma perigosa cons-
piração internacional, todas as pistas parecem levar ao ex-oficial do grupo de Operações Especiais, 
Samir Horn. Os investigadores do FBI acreditam que Horn esteja ligado a uma fuga em massa da 
prisão de Yemen, a uma bomba em Nice e a um ataque em Londres. Mas, uma série de provas 
contraditórias surge, forçando Clayton a se questionar se Horn não passaria de um ex-militar des-
contente e o que estaria por trás de tudo seria algo muito mais complicado.

Intérpretes: andy Serkis, Brendan Fraser, Helen Mirren
Realizador: Iain Softley  
Género: aventuras                 Classificação: M/ 12 anos

Mortimer “Mo” Folchart e a sua filha de 12 anos, Meggie, partilham a paixão pelos livros. O que 
eles também partilham é o dom único de trazer as personagens dos livros para a vida quando lêem 
em voz alta. Mas há um perigo: por cada personagem trazida para a vida, uma pessoa a sério de-
saparece nas páginas do mesmo livro. Numa das suas viagens a alfarrabistas, Mo ouve vozes que 
já não ouvia há anos, e quando descobre o livro de onde elas vêm, sente um arrepio pela espinha 
acima. É Inkheart, um livro recheado de ilustrações de castelos medievais e estranhas criaturas - 
um livro que ele andava à procura desde que Meggie tinha três anos de idade, quando a sua mãe, 
Resa, desapareceu para o interior do seu místico mundo.
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