
Por água abaixo 

Duração: 82 minutos 

Sinopse: Num dos filmes do ano mais bem recebidos pela crítica, 

Roddy é um rato de estimação muito mimado, que vive numa casa 

cheia de luxo e que pensa que a vida não podia ser melhor... Até ser 

literalmente despejado Por Água a Baixo para um fervilhante sub-

mundo de rãs ninja, gangs de ratos capangas e de lesmas cantoras. 

“Por Água Abaixo, alia o humor irreverente dos estúdios Aardman à 

excelência técnica dos de Spielberg" (Manuel Cintra Ferreira, Ex-

presso) e é decididamente "... uma das comédias mais divertidas 

que vamos ver todo este ano." (Jorge Mourinha, Público). Esta ima-

ginativa comédia / aventura é uma inundação de divertimento, quer 

para crianças, quer para adultos. 

Sinopse:  Morgan Freeman, Michael Caine e Alan Arkin protagoni-

zam este filme como os melhores amigos Willie, Joe e Al, que deci-

dem quebrar as regras pela primeira vez na vida deles quando o seu 

fundo de pensões sofre um golpe corporativo. Desesperados por 

pagar as suas contas e das suas famílias, os três arriscam tudo ao 

embarcarem num arriscado plano para roubar o exato banco res-

ponsável pelas suas falências. 

Ladrões com muito estilo 

Duração: 92 minutos 

Passageiros 

Duração: 111 minutos 

Scooby-Doo: Hollywood 

Assombrada 

Duração: 72 minutos 

Sinopse: A Starship Avalon é uma nave espacial que transporta 

mais de cinco mil pessoas em hibernação numa viagem que dura 

120 anos. O destino? Um planeta-colónia chamado Homestead II. 

Só que uma das câmaras abre-se acidentalmente 90 anos antes 

da chegada ao destino e o seu inquilino, Jim Preston (Chris Pratt), 

um engenheiro mecânico, descobre que não era suposto ter acor-

dado tão cedo.    

Sinopse: Scooby Doo e os amigos no seu primeiro filme da LE-

GO®Oooh, Hollywood! O brilho, o glamour... o Cavaleiro Sem Cabe-

ça! Junta-te ao teu detetive canino favorito, Scooby-Doo, o seu 

grande amigo Shaggy e à equipa da Mistery Inc. e ajuda-os a resol-

ver este mistério. Numa visita VIP aos lendários Estúdios Brickton, 

Scooby e os amigos experienciam em primeira mão os tão falados 

fenómenos sobrenaturais, quando monstros dos filmes clássicos 

decidem aparecer para um casting. Existe apenas uma maneira de 

resolver este enigma e salvar o Estúdio - deixar a Mistery Inc. fazer 

a sua magia habitual. Vai buscar os teus aperitivos, senta-te confor-

tavelmente e assiste a mais um divertido e original filme da LEGO®. 

Batman: O Filme 

Duração:  100 minutos  

Annabelle 2: A criação 
do Mal 

Duração: 105 minutos 

Sinopse: No espírito irreverente de diversão que fez de LEGO® o 

Filme um fenómeno mundial, o auto-descrito protagonista desse 

grupo – LEGO® Batman – protagoniza agora a sua grande aventu-

ra no ecrã. Mas Gotham está a sofrer grandes alterações e se ele 

quer salvar a cidade da usurpação hostil de O Joker, o Batman vai 

ter que deixar o vigilante solitário de lado, aprender a trabalhar com 

os outros e se calhar, mas só se calhar, relaxar.  

Sinopse:  Viste-a destruir vidas. Agora, os criadores do terror 

por trás de The Conjuring desafiam-te a conhecer a aterradora 

historia de como ela foi criada. Anos após a perda trágica da 

sua filha, um criador de bonecas e a sua mulher abrem as 

portas de sua casa a uma freira e varias raparigas de um orfa-

nato encerrado. O que parecia ser uma resposta ás suas pre-

ces torna-se uma maldição quando os seus hóspedes se 

transformam em alvos da boneca possuída, Annabelle.



Biblioteca Municipal de Ponte de Lima 

Largo da Picota — Ponte de Lima 

Contatos: 

Tel: 258900411 

Correio electrónico:  

biblioteca@cm-pontedelima.pt 

                      31-01-2019 

O melhor da Música 
dos Brinquedos 

Duração: 45 minutos 

A paixão de Van Gogh 

Duração: 90 minutos 

 

Sinopse: Musicas divertidas interpretadas por: Caixinha de Sonhos; 

Música dos Brinquedos; Pigloo; Karol; A turma da Elsa; Os Pintai-

nhos; Pinguins; Clara Chocolate; Nina e Holly Dolly. 

Sinopse:  Este "biopic" sobre Vincent Van Gogh apresenta-se como 

a primeira longa-metragem "completamente pintada do mundo". 

Para animar o filme, foram pintados e repintados 853 quadros a 

óleo, feitos por mais de 100 artistas diferentes, a partir de 130 obras 

do lendário pintor holandês. Ao todo, 65 mil fotogramas. A história 

foca-se mais na morte do que na vida do artista, com a acção a 

desenrolar-se um ano após a sua morte e pessoas a tentarem per-

ceber o que é que aconteceu ao certo a Van Gogh. Um filme de 

Hugh Welchman, o animador britânico responsável pela BreakThru 

Films, produtora que ganhou um Óscar pela curta Pedro e o Lobo 

em 2006, e da sua esposa, a polaca Dorota Kobiela, que no currícu-

lo o filme familiar The Flying Machine, nunca saído em Portugal. 
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