+6 BONS FILMES
Kung Fu Panda
Ano: 2008; Duração: 92 min
Sinopse: O Guerreiro Dragão tem
que enfrentar o selvagem Tai Lung
enquanto o destino da China está
em jogo. Um episódio caricato faz
com que o título de Guerreiro
Dragão seja concedido a um
panda obeso que é novato em artes marciais.
Especialmente indicado para mais novos:

The Star
Ano: 2017; Duração: 86 min
Sinopse: Um pequeno mas
corajoso burro chamado Bo anseia
por uma vida além da sua rotina
diária no moinho da vila. Um dia
reúne tem a coragem para se
libertar e finalmente embarcar na
aventura de seus sonhos. Ao longo de sua
jornada, você encontrará Ruth, uma adorável
ovelha que perdeu seu rebanho, e Dave, um
pombo voando alto. Acompanhado por três
camelos espirituosos e alguns animais estáveis e
excêntricos, Bo e seus novos amigos seguirão a
estrela e tornar-se-ão heróis inesperados na
melhor história já contada: o primeiro Natal.
Especialmente indicado para mais novos:

The Book Thief
Ano: 2013; Duração: 135 min
Sinopse: Liesel mora com os pais adotivos
Hans e Rosa Hubermann na Alemanha
nazi. A rapariga encontra consolo contra
os horrores em seu redor roubando livros
da casa do prefeito para aprender novas
palavras.

Batman Begins
Ano: 2005; Duração: 140 min
Sinopse: Depois de testemunhar a morte
de seus pais, Bruce viaja até ao Extremo
Oriente onde aprende a artes marciais.
Quando regressa a Gotham City inicia
uma luta para libertar a cidade assolada
por crime e corrupção.

12 Angry Men
Ano: 1957; Duração: 96 min
Sinopse: Após os argumentos finais de um
julgamento por assassinato, os 12 membros
do júri devem deliberar, sendo que um
veredicto de culpa significa a morte do
acusado. A pouco e pouco, um jurado
consegue convencer os outros de que o caso não é tão
obviamente claro como parecia à primeira vista.

The Matrix
Ano: 1999; Duração: 136 min
Sinopse: Thomas Anderson, um
programador informático, é levado a travar
uma guerra subterrânea contra
computadores poderosos que simularam
toda a sua realidade com um sistema
chamado Matrix.

