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The Boy Who 

Harnessed the Wind 
Ano: 2019; Duração: 117 min 
Sinopse: Um rapaz de 13 anos 
tem de abandonar a escola que 
adora quando a sua família já não 
consegue financiar mais os seus 
estudos. Então ele infiltra-se na 
biblioteca para descobrir 
como salvar a sua aldeia da fome. 

 

 

The Lord of the Rings: 

The Fellowship of the Ring 
Ano: 2001; Duração: 178 min 
Sinopse: Um pequeno Hobbit do 
Shire empreende uma viagem com 
mais oito companheiros para 
destruir o poderoso Anel Um e 
salvar a Terra Média das garras do 
temível Senhor das Trevas Sauron. 

 
 

A Hidden Life 
Ano: 2019; Duração: 174 min 
Sinopse: Um agricultor austríaco 
de uma aldeia perdida nos Alpes 
debate-se com o dilema de jurar 
fidelidade a Hittler e servir o seu 
país, ou recusar o juramento 
enfrentando a ameaça de 
execução e expondo a sua 
família às prováveis repercussões.  
Especialmente indicado para pais 
e mais velhos, com apurado sentido 
estético. Faz o que quiseres com esta 
indicação.... 
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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. 

 

 

The Robe 
Ano: 1953; Duração: 130 min 
Sinopse: O tribuno Marcelo Gálio 
preside à cruxificação de Jesus 
cumprindo as ordens do 
governador da Judeia, Pôncio Pilatos. Mais tarde ao 
jogo ganha a túnica de Jesus e é atormentado por 
pesadelos e terríveis visões. Decide regressar à 
Judeia para perceber melhor quem era o homem 
que tinha cruxificado. 

 
 

The Passion of the Christ 
Ano: 2004; Duração: 127 min 
Sinopse: As últimas 12 horas da 
vida de Jesus de Nazaré. Judas 
acelera a prisão de Jesus, 
entregando-o aos soldados. Pedro 
foge. João acompanha Maria, 
Mãe de Jesus, e Maria Magdalena, 
horrorizadas enquanto Jesus é 
torturado e condenado à morte por 
Pôncio Pilatos. [filme para mais velhos. 


