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Margaret Thatcher, a antiga Primeiro-Ministro, agora octogenária, está a tomar o pequeno-
almoço na sua casa de Chester Square, em Londres. Apesar do seu marido, Denis, ter 
falecido há já alguns anos, a sua decisão de se ver livre finalmente do seu guarda-roupa 
desencadeou uma sucessão de memórias. Na realidade, quando ela se prepara para mais 
um dia, Denis aparece-lhe tão real como quando estava vivo – leal, adorável, travesso. O 
staff de Margaret expressa a sua preocupação a Carol Thatcher sobre a aparente confusão 
da sua mãe entre passado e presente. A preocupação torna-se mais forte quando, num 
jantar que oferece essa noite, Margaret recebe bem os seus convidados mas é depois 
distraída pelas memórias do jantar em que conheceu Denis pela primeira vez, 60 anos 
antes. Depois do jantar terminar, Margaret retira-se para o seu quarto, mas não consegue 
dormir. Levanta-se e põe-se a ver alguns filmes caseiros onde vê claramente os sacrifícios 
que fez na sua vida privada em proveito da sua carreira. No dia a seguir ao jantar, Carol 
persuade a sua mãe a ir a um médico. Margaret mantém que não há nada de errado com 
ela. Mas não revela ao medico nada sobre as suas vívidas memórias dos momentos chave 
da sua vida que a estão a impedir de dormir. De regresso a Chester Square, Margaret luta 
contra a crescente presença das suas memórias. Empacota todos os pertences de Denis e 
declara a sua independência – é claro que continuará a ter memórias mas também tem 
uma vida no presente – uma vida mais modesta que antes, mas mesmo assim uma vida 
que vale a pena viver.
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Título original:
    The Iron Lady
De:
    Phyllida Lloyd
Com:
    Meryl Streep, Jim Broadbent, Olivia Colman
Género:
    Drama, Biografia
Classificação:
    M/12
Outros dados:
    GB, 2011, Cores, 105 min.
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Sinopse

Certa noite no ano de 2003, o génio da programação e aluno de Harvard, Mark 
Zuckerberg, senta-se ao computador e começa a trabalhar numa nova ideia. Aquilo 
que inicialmente era apenas uma mistura de programação e blogging, cedo se 
tornou numa rede social à escala mundial, que revolucionou a forma de comunicar.

Seis anos e 500 milhões de amigos depois, Mark Zuckerberg é o mais novo 
bilionário da História... mas para este empresário, o sucesso vai trazer-lhe também 
problemas pessoais e legais. 

Realização
    David Fincher 
Interpretação
    Andrew Garfield Jesse Eisenberg Justin Timberlake Rashida 
Jones 
Argumento
    Aaron Sorkin 
Ator / Atriz
    Andrew Garfield Jesse Eisenberg Justin Timberlake Rashida 
Jones
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Abraham Lincoln nasceu a 12 de Fevereiro de 1809, na cidade de Washington. Liderando 
uma nação instável durante o difícil período da Guerra Civil Americana, era um homem 
determinado e com ideias precisas sobre governação, algo que foi demonstrando desde a 
sua eleição, em 1860, até ao seu assassinato, em Abril de 1865.
Com realização de Steven Spielberg e com Daniel Day-Lewis como protagonista, esta é a 
adaptação cinematográfica da obra "Team of Rivals: The Political Genius of Abraham 
Lincoln" escrita, em 2005, por Doris Kearns Goodwin. Contudo, em vez de retratar toda a 
vida de Abraham Lincoln, centra-se apenas nos últimos quatro meses da sua vida, com 
especial enfoque nos seus esforços para a aprovação, pela Câmara dos Representantes, 
da 13.ª Emenda à Constituição americana, que resultou numa das mais importantes 
transformações sociais dos EUA: a abolição da escravatura.
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Título original:
    Lincoln
De:
    Steven Spielberg
Com:
    Daniel Day-Lewis, Sally Field, David Strathairn, Joseph 
Gordon-Levitt, Tommy Lee Jones, John Hawkes, Jared Harris
Género:
    Drama, Biografia
Classificação:
    M/12
Outros dados:
    EUA/Índia, 2012, Cores, 150 min.
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Título original:
    Black Swan
De:
    Darren Aronofsky
Com:
    Natalie Portman, Vincent Cassel, Mila Kunis, Barbara 
Hershey, Winona Ryder
Género:
    Drama, Thriller
Classificação:
    M/16
Outros dados:
    EUA, 2010, Cores, 108 min.

Nina (Natalie Portman) pertence à companhia de Ballet de Nova Iorque e praticamente 
todos os dias da sua vida foram dedicados à dança. Erica (Barbara Hershey), sua mãe, é 
uma ex-bailarina cuja única obsessão é ver a sua filha triunfar e que, por essa razão, 
controla todos os seus movimentos. Quando Thomas Leroy (Vincent Cassel), o director 
artístico da companhia, decide substituir a intérprete principal no imortal "O Lago dos 
Cisnes", de Tchaikovsky, Nina aparece como uma das escolhas mais prováveis. Mas Lily 
(Mila Kunis), uma outra jovem em ascensão, revela algumas características essenciais ao 
papel que faltam a Nina. Assim, à medida que as duas raparigas se tornam cada vez mais 
próximas, a doce Nina começa a revelar o seu lado mais negro...
Realizado por Darren Aronofsky ("A Vida não é um Sonho", "O Último Capítulo" e "O 
Wrestler"), um thriller psicológico sobre a dicotomia entre o Bem e do Mal, latente na 
personalidade de todos os seres humanos.
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