Filme “Impossível”

Nos dias 4, 12 e 14 de Maio o Clube de Cinema irá colaborar com a disciplina de Ciências
Naturais para mostrar o poder dum tsunami.
Mais uma vez o clube junta-se a uma disciplina para, como a magia do cinema, tentar
que os alunos percebam, de outra maneira, um conteúdo programático. Desta vez, os
alunos premiados são os alunos do 7º
ano.

No filme, o casal Maria (Naomi Watts) e Henry (Ewan McGregor) está a aproveitar as
férias de inverno na Tailândia junto com os três filhos. Mas na manhã de 26 de dezembro
de 2004, enquanto curtiam aquele paraíso após uma linda noite de Natal, um tsunami
de proporções devastadoras atinge o local, arrastando tudo o que encontra pela frente.
Separados em dois grupos, a mãe e o filho mais velho vão enfrentar situações
desesperadoras para se manterem vivos, enquanto noutro lugar, o pai e as duas crianças
menores não têm a menor ideia se os outros dois estão vivos. É quando eles começam

a viver uma trágica lição de vida, movida pela esperança do reencontro e misturando os
mais diversos sentimentos.
Um filme sensacional, que retrata bem o que as pessoas passaram na tragédia do
Tsunami e que mostra o quão difícil deve ter sido para os presentes na grande
devastação da Tsunami. Com este filme conseguimos ter a noção de como foram feitos
os resgates, o apoio e acompanhamento médico de todos os sobreviventes ... Mesmo
assim, o filme não se aprofunda muito e dá-nos uma visão um pouco superficial dos
acontecimentos, pois foca-se basicamente apenas em numa família. Mas mesmo assim,
não deixa de mostrar os angustiantes momentos passados pelas pessoas, e a dificuldade
encontrada no caos causado pela Tsunami. Atuação esplêndida da Naomi Watts, de Tom
Holland e também do Ewan McGredor.
A não perder!!

