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Contatos:  
Largo da Picota – Ponte de Lima  

258 900 411  
Biblioteca@cm-pontedelima.pt 

Sinopse: Vencedor Óscar para Melhor Fotografia, Melhor Mistu-

ra de Som e Melhores Efeitos Visuais. 

Vencedor Prémio Bafta para Melhor Filme, Melhor Realizador, 

Melhor Fotografia, Melhor Filmes Britânico, Melhor Design de 

Produção, Melhores Efeitos Visuais. 

Em Abril de 1917, com a Primeira Grande Guerra a atingir o seu 

auge, Schofield e Blake, dois jovens soldados britânicos, ficam 

encarregues de uma missão urgente: atravessar território inimi-

go e entregar, em mãos, uma mensagem que salvará a vida dos 

1600 homens... 

1917 

114 min. 

2020 

 

 

Sala  

de  

Audiovisuais 

Sinopse: Theodore Decker tinha 13 anos quando a mãe foi 

morta num atentado no Metropolitan Museum of Art em Nova 

Iorque.  A tragédia muda o curso da sua vida, lançando-o numa 

odisseia de tristeza e culpa, reinvenção e redenção, a ate mes-

mo amor. 

O Pintassilgo 

143  min. 

2019 



 

 

Sinopse:  Era uma vez uma ilha habitada por aves de todos os 

géneros e feitios. Como em qualquer outro lugar, existem os 

que são naturalmente populares e os que se esforçam por ser 

aceites. É o caso de Red, Chuck e Bomb, três passarocos mui-

to amigos cuja inadaptação resultou em graves problemas de 

autocontrolo. Certo dia, a ilha foi invadida por porcos verdes. 

Os temperamentais Red, Chuck e Bomb, a quem nunca nin-

guém deu importância, puseram a sua raiva contida ao serviço 

de uma rebelião que os libertou a todos do jugo dos suínos. 

Sinopse:  Vencedor Óscar para Melhor Filme, Melhor Filme 

Internacional, Melhor Realizador e Melhor Argumento Original. 

Vencedor Prémio Bafta para Melhor Filme em Língua Estran-

geira, Melhor Argumento Original 

Ki-taek tem uma família unida, mas estão todos desemprega-

dos e as suas perspetivas futuras são negras.  

Sinopse: Esta é a história de Maléfica, a fada cuja terrível mal-

dição induziu a princesa Aurora a um sono profundo, de onde 

apenas pôde despertar após 100 anos. Afinal, lançar o feitiço 

sobre a filha recém-nascida do soberano era a única forma de 

proteger o Reino da Floresta de inimigos dispostos a destruí-

lo. À medida que a princesa cresce no bosque, longe dos peri-

gos do reino a que pertence, vê-se num conflito entre o ambi-

ente da floresta que aprendeu a amar e o do humano de onde 

provém.  

Sinopse:  Brad Pitt tem um desempenho poderoso neste “ absolu-

tamente em emocionante “( Peter Travers, Rolling Stone) triller de 

ficção cientifica ambientado pelo espaço. 

Sinopse:  Os Estúdios de Animação da Pixar apresentam a 

aventura de uma vida! Quando Woody, Buzz e os seus amigos 

se juntam a Bonnie numa viagem de carro com o seu novo 

projeto artesanal que se tornou o seu novo brinquedo de nome 

Garfy... 

Sinopse: Lance Sterling é um super-espião famoso que já salvou o 

mundo várias vezes, muitas delas com a ajuda das engenhocas 

desenvolvidas por um jovem cientista. Um dia, uma das invenções 

do seu ajudante dá para o torto e Sterling transforma-se num pom-

bo. É com essa desvantagem que terá de conseguir salvar o dia 

uma vez mais.  

Parasitas 

126  min. 

2019 

Toy Story 4 

96 min. 

2019 

Maléfica 2:  Mestre do Mal 

167 min. 

 2019 

Armados em Espiões 

101 min. 

2020 

Angry Birds 2: O Filme 

93  min. 

2019 

AD Astra 

123 min. 

2019 


