BONS FILMES
McFarland, USA
Ano: 2015; Duração: 125 min

I Can Only Imagine
Ano: 2018; Duração: 110 min

Sinopse: 1987. Despedido como
treinador da equipa de futebol
americano de uma escola secundária de
Boise (Idaho), Jim White deve aceitar um
trabalho num centro escolar de
McFarland, uma pequena cidade da
California habitada fundamentalmente
por imigrantes hispanos.

Sinopse: Bart Millard é o líder de uma
banda que consegue o maior êxito do
gospel americano com uma música
especial. Essa canção, “I Can Only Imagine”,
esconde a história de uma dura vida de
abandonos, abusos e uma relação co um
pai que grunhe mais do que fala e é mais
propenso a bater que a abraçar. Quando Bart alcança o
sucesso o seu pai afronta o seu pior momento, o que o obriga
a regressar a casa e a enfrentar o seu passado complicado.
Um reencontro onde a fé abre a possibilidade da
reconciliação.

Dangal
Ano: 2016; Duração: 161 min
Sinopse: Mahavir Singh Phogat, um
lutador aposentado, decide perseguir o
seu sonho de ganhar uma medalha de
ouro para o seu país. Para tal vai treinar
as suas filhas para os Commonwealth
Games, apesar dos estigmas sociais
existentes.

Ford vs Ferrari
Ano: 2019; Duração: 152 min
Sinopse: A história real do visionário
desenhador americano de automóveis
Carroll Shelby (Damon) e o intrépido
piloto britânico Ken Miles (Bale), que
enfrentaram juntos os obstáculos
corporativos, as leis da física e os seus
demónios pessoais para construir um
revolucionário carro de corridas para
Ford Motor Company e acabaram
com o domínio dos bólides de Enzo
Ferrari nas 24 Horas de Le Mans,

em França, em 1966.

Tolkien
Ano: 2019; Duração: 112 min
Sinopse: Explora os anos de formação do
escritor órfão na sua procura pela amizade,
o amor e a inspiração artística no grupo de
inquietos estudantes do qual forma parte.
Neste contexto, estala a Primeira Guerra
Mundial, que ameaça destroçar esta
“associação”. Todas estas experiências
inspirariam Tolkien a escrever os seus
famosos romances da Terra Média.

The Invisible Guest
Ano: 2016; Duração: 106 min
Sinopse: Acusado de um assassinato do
qual se declara inocente, o bem sucedido
empresário Adrián Doria contrata os
serviços de Virginia Goodman, a melhor
preparadora de testemunhas do país. No
decorrer de uma noite, ambos trabalharão
para encontrar uma dúvida razoável que
o livre do cárcere. A aparição de uma nova testemunha
ameaça destruir a estratégia, e recompôr a contra-relógio as
peças de um puzzle impossível. Filme para mais velhos.

