+6 BONS FILMES
The Blind Side
Ano: 2009; Duração: 129 min

It’s a Wonderful Life
Ano: 1946; Duração: 130 min

Sinopse: Michael Oher é um jovem
negro sem-abrigo que tem deambulado
por diversas escolas. Quando Michael é
acolhido por uma família de bem, os
Tuohy, começa uma inesperada
aventura que transformará a vida de
todos. O tamanho gigante do jovem
e os seus intintos protetores constituem
um talento formidável no futebol americano.
Com a ajuda da sua nova família
e o seu dedicado tutor, Michael
apercebe-se do seu potencial
como estudante e como atleta.

Sinopse: Um anjo é enviado do Céu para
ajudar um pai de família desesperado e
homem de negócios frustrado, mostrandolhe como teria sido a vida se ele nunca
tivesse existido.

How to Train your Dragon
Ano: 2010; Duração: 158 min
Sinopse: Um desafortunado jovem
Viking que sonha com caçar dragões
torna-se no improvável amigo de um
jovem dragão, e descobre que talvez haja
mais sobre estas criaturas do que ele
inicialmente pensava.

Wonder
Ano: 2017; Duração: 113 min
Sinopse: August Pullman é um menino
que nasceu com má-formações facias o
que, até agora, o impediu de ir à escola.
Quando entra no quinto ano do colégio
local, com o apoio dos seus pais, Auggie
inicia uma extraordinária viajem onde a
compaixão e aceitação dos seus novos
companheiros e do resto da comunidadeserá posta à prova.

Jojo Rabbit
Ano: 2019; Duração: 108 min
Sinopse: Uma paródia hilariante com
momentos de puxar pela lágrima, em que
um jovem rapaz no exército de Hitler
descobre que a sua mãe está a esconder
uma judia em casa.

RED: Retired and Extremely
Dangerous
Ano: 2010; Duração: 111 min
Sinopse: Quando a sua vida tranquila é
ameaçada por um assassino high-tech, o
ex-agente de operações especiais Frank
Moses reune a sua velha equipa num
exasperado esforço para sobreviver e
descobrir a identidade dos seus assaltantes.
Uma comédia repleta de ação,
do primeiro ao último minuto.

