
+6 BONS FILMES 
 

The Prince of Egypt 
Ano: 1998; Duração: 96 min 

Sinopse: Este é a história extraordinária 
de dois irmãos chamados Ramsés II e 
Moisés, um nascido de sangue real e 
outro órfão com um passado secreto. 
Crescendo como melhores amigos, 
partilham um forte vínculo de juventude 
de espírito livre e rivalidade saudável. Mas a verdade acabará 
por colocá-los em confronto, pois um torna-se o governante 
do império mais poderoso da Terra e o outro o líder escolhido 
do seu povo. 

 

Hidalgo 
Ano: 2004; Duração: 120 min 

Sinopse: O duro cowboy Frank Hopkins é 
um cavaleiro especialista que se apresenta 
no Wild West Show de Buffalo Bill. Quando o 
rico Sheik Riyadh, cheio de histórias sobre o 
talento de Hopkins, desafia o cowboy a 
provar-se numa traiçoeira corrida de cavalos 
de longa distância chamada Oceano de Fogo, Hopkins é 
obrigado a obedecer. No Médio Oriente, com seu mustang 
americano, ele deverá correr contra cavalos de puro sangue, 
montados pelos melhores cavaleiros do mundo, com a sua 
reputação - e vida - em risco.. 

 

Alita: Battle Angel 
Ano: 2019; Duração: 122 min 

Sinopse: Situado num mundo futurista, a 
abandonada Alita é encontrada no ferro-
velho de Iron City por Ido, um cyber-
médico compassivo que leva a ciborgue 
inconsciente Alita à sua clínica. Quando 
Alita acorda, não tem memória de quem 
ela é, nem mostra nenhum reconhecimento do mundo em 
que se encontra. Enquanto Alita aprende a navegar na sua 
nova vida e pelas ruas traiçoeiras de Iron City, Ido tenta 
protegê-la de um passado misterioso.

 
 

 

Slumdog Millionaire 
Ano: 2008; Duração: 120 min 

Sinopse: Enquanto Jamal Malik, de 18 
anos, responde a perguntas na versão 
indiana de "Quem Quer Ser Milionário", 
flashbacks mostram como chegou até lá. 
Parte de uma quadrilha de jovens ladrões 
depois da morte de sua mãe, Jamal e seu 
irmão, Salim, sobrevivem nas ruas de Mumbai. Salim 
considera a vida do crime agradável, mas Jamal abre 
caminho por pequenos trabalhos até conseguir um lugar no 
game show. 

 

Gladiator 
Ano: 2000; Duração: 155 min 

Sinopse: Situada na época romana, conta 
a história de um general outrora poderoso 
que é traído e forçado a tornar-se num 
gladiador comum. Na escola de 
gladiadores e na arena, o antigo general re-
escreve a sua história, mas a sua 
popularidade subsequente nos combates 
chama a atenção do pérfido imperador.. 

 

Infernal Affairs 
Ano: 2002; Duração: 101 min 

Sinopse: Sinopse: O cadete Chan Wing-Yan 
é recrutado pelo superintendente da polícia 
Wong para se infiltrar profundamente 
como membro da sociedade criminosa da 
Tríade. Na mesma turma de cadetes, o chefe 
do crime Hon Sam instala o novo membro 
da Tríade, Lau Kin Ming, para se tornar uma toupeira de 
longo prazo para a quadrilha. Uma década depois, ambos 
subiram na hierarquia sob os seus respectivos pseudónimos - 
mas quando os dois disfarces correm o risco de ir pelos ares, 
começa um jogo de vida e de  morte. 
  


