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NÚCLEO GERADOR 6: URBANISMO E MOBILIDADE 

Domínio de Referência 3 

• Actuar face a instituições reguladoras da administração e segurança do território, compreendendo os seus campos de actuação e 
modos de regulação. 
• Actuar na organização técnica de sistemas administrativos ligados à gestão de serviços relacionados com prevenção e segurança 
na mobilidade. 
• Actuar utilizando os conhecimentos científicos que suportam normas e códigos reguladores de segurança e administração do 
território (por exemplo no código rodoviário: controlo de velocidade, restrições em piso molhado, distância mínima entre carros, 
etc.) e, a um nível mais sofisticado, avaliar da justiça dessa regulamentação tendo em conta os modelos estatísticos e matemáticos 
que governam a matéria regulada. 
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VALIDAÇÃO 

 

Nome: ______________________________________________ Turma: _____ Nº: _____ 

 

Domínio de Referência 3 Saberes, Poderes e 
Instituições 

Administração, Segurança 
e Território 

 
Data ___/___/___ 

TEMPO PREVISTO PARA A ACTIVIDADE: 6 módulos de 45 minutos. 
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Filme: Sete Vidas  

Título Original: Seven Pounds  

Género: Drama  

País: Estados Unidos  

Ano: 2008 

Duração: 118 minutos  

Realização: Gabriele Muccino  

Argumento: Grant Nieporte  

Elenco 

Will Smith (Ben Thomas) 
Segurança Rodoviária? 

Rosario Dawson (Emily Posa) 

Woody Harrelson (Ezra Turner) 

Barry Pepper (Dan) 

Elpidia Carrillo (Connie Tepos) 

Robinne Lee (Sarah Jenson) 

Joe Nunez (Larry) 

Bill Smitrovich (George Ristuccia) 

Tim Kelleher (Stewart Goodman) 

Judyann Elder (Holly Apelgren) 

Sarah Jane Morris (Susan) 

Octavia Spencer (Kate)  

Michael Ealy (Irmão de Ben) 

Connor Cruise (Ben Thomas - jovem) 

David Haines (Pai de Ben - jovem) 

  
                    



Sinopse: 

 Tudo começa com uma lista de sete nomes: Ben Thomas, 

Holly Apelgren, Connie Tepos, George Ristuccia, Nicholas Adams, 

Ezra Turner e Emily Posa. A única coisa que eles têm em comum é 

que todos chegaram a um ponto de viragem na sua vida, e cada um 

precisa de ajuda em diferentes sentidos: financeiro, espiritual e de 

saúde. Ben escolheu cuidadosamente cada uma destas pessoas para 

as ajudar, de modo a se redimir a ele próprio. Mas é Emily Posa, uma paciente com 

problemas cardíacos, que consegue uma coisa que Ben achava impossível – mexer com 

ele de forma sentimental. É desta forma que Emily transforma a visão que Ben tinha do 

mundo... 

 

Qual o significado do título do filme no original (seven pounds)? 

 No livro de William Shakespeare O Mercador de Veneza a personagem central 

exige o pagamento de uma libra de carne a todos aqueles que estão em dívida para com 

ele. A "libra de carne" refere-se a uma pesada dívida; uma que seja de difícil pagamento 

ou que existe a incapacidade de ser paga dadas as exigências impossíveis de cumprir 

(mas mesmo assim é exigida); uma que está muito para além do montante devido.  

 Ben tem uma dívida de sete vidas que ele tomou e, por isso, a frase é tanto 

metafórica como literal visto que seis das dívidas são reembolsadas com a sua própria 

"carne".  

 Em alguns lançamentos, fora dos Estados Unidos da América, o título muda. Por 

exemplo, o título francês é set vies ("sete vidas"), porque no francês "sete quilos" é 

idêntico a "sete livros" (ambos são "set livres"), o que iria confundir audiências. Em 

Portugal o título é também Sete Vidas dada a dificuldade de traduzir literalmente o 

significado dão título em inglês. 
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Tarefa 

Depois de visionar o filme construa 3 questões, dando-lhes resposta, que relacionem o 

filme com a temática trabalhada neste Domínio de Referência. 

 

BOM TRABALHO! 

  
                    


