
D E Z E M B R O
DOMINGO 01, 18:00 – SANGUE NO GELO
EUA 2013. Drama. Direção: Scott Walker. Elenco: Nicolas Cage, John Cusak. 14 anos
O detetive Jack Halcombe está investigando os crimes de Robert Hansen, um seria killer que tem espalhado terror pelo Alaska. Uma de suas 
vítimas escapa e começa a ajudar o detetive na caçada ao criminoso. 105min

QUINTA 05, 20:00 – IL GATTOPARDO
Itália 1963. Drama. Direção: Luchino Visconti. Elenco: Burt Lancaster, Claudia Cardinale. 14 anos
1860, Sicília. Durante o período do "Risorgimento”, o conturbado processo de unificação italiana, o príncipe Don Fabrizio Salina testemunha 
a decadência da nobreza e a ascensão da burguesia. 183min

SEXTA 06, 20:00 / DOMINGO 08, 18:00 – BLADE RUNNER
EUA 1982. Ficção. Direção: Ridley Scott. Elenco: Harrison Ford, Sean Young. 14 anos
No início do século XXI, uma grande corporação desenvolve um robô que é mais forte e ágil que o ser humano e se equiparando em inteligên-
cia. São conhecidos como replicantes e utilizados como escravos na colonização e exploração de outros planetas. Mas, quando um grupo dos 
robôs mais evoluídos provoca um motim, em uma colônia fora da Terra, este incidente faz os replicantes serem considerados ilegais na Terra, 
sob pena de morte. 120min

SÁBADO 07, 19:00 – O GRANDE GATSBY
EUA 2013. Drama. Direção: Baz Luhrmann. Elenco: Leonardo Di Caprio, Tobey Maguire. 14 anos
Nick Carraway tinha um grande fascínio por seu vizinho, o misterioso Jay Gatsby. Após ser convidado pelo milionário para uma festa incrível, 
o relacionamento de ambos torna-se uma forte amizade. Quando Nick descobre que seu amigo tem uma antiga paixão por sua prima Daisy 
Buchanan, ele resolve reaproximar os dois. 182min

QUINTA 12, 20:00 – ASSASSINATO EM GOSFORD PARK
EUA 2001. Policial. Direção: Robert Altman. Elenco: Maggie Smith, Michael Gambon. 14 anos
É novembro de 1932. Gosford Park é a magnífica casa de campo onde Sir William McCordle e sua esposa, Lady Sylvia, juntam amigos e 
parentes para uma festa no fim de semana e estórias pessoais e trágicas culminam em um misterioso assassinato. 127min

SEXTA 13, 20:00 / DOMINGO 15, 18:00 – OS IMPERDOÁVEIS
EUA 1992. Western. Direção: Clint Eastwood. Elenco: Clint Eastwood, Morgan Freeman. 14 anos
Bill Munny, um pistoleiro aposentado, volta ativa quando lhe oferecem 1.000 dólares para matar os homens que cortaram o rosto de uma 
prostituta. Neste serviço dois outros pistoleiros o acompanham. 131min

SÁBADO 14, 19:00 – A NOITE AMERICANA
França 1973. Drama. Direção: François Truffaut. Elenco: François Truffaut, Jaqueline Bisset. 14 anos
Na França começam as filmagens do longa "Je vous présente Pamela", que conta a história de uma jovem inglesa que troca o marido francês 
pelo sogro. Ferrand é o diretor, Alphonse o inseguro galã, Séverine a diva perto da aposentadoria e Julie a protagonista, Pamela, sempre à beira 
de um ataque de nervos. 120min

QUINTA 19, 20:00 – PULP FICTION
EUA 1995. Policial. Direção: Quentin Tarantino. Elenco: John Travolta, Uma Thurman. 14 anos
Vincent Vega e Jules Winnfield são dois assassinos profissionais que trabalham fazendo cobranças para Marsellus Wallace, um poderosos 
gângster. Vega é forçado a sair com a garota do chefe, temendo passar dos limites; enquanto isso, o pugilista Butch Coolidge se mete em 
apuros por ganhar luta que deveria perder. 192min

SEXTA 20, 20:00 / DOMINGO 22, 18H – ACOSSADO
França 1960. Drama. Direção: Jean Luc Godard. Elenco: Jean Paul Belmondo, Jean Seberg. 14 anos
Após roubar um carro em Marselha, Michel Poiccard ruma para Paris. No caminho mata um policial, que tentou prendê-lo por excesso de 
velocidade, e em Paris persuade a relutante Patricia Franchisi, uma estudante americana com quem se envolveu, para escondê-lo até receber 
o dinheiro que lhe devem. 89min

SÁBADO 21, 19:00 – RENOIR
França 2012. Drama. Direção: Gilles Bourdos. Elenco: Michel Bouquet, Christa Theret. 14 anos
Côte d'Azur, 1915. Pierre-Auguste Renoir é atormentado pela morte da esposa, as dores da artrite e a preocupação com o filho Jean, que luta 
na Primeira Guerra Mundial. Eis que surge em sua vida Andrée, uma jovem bela e radiante que desperta no pintor uma inesperada energia. 
120min

QUINTA 26, 20:00 – OS BONS COMPANHEIROS
EUA 1990. Policial. Direção: Martin Scorsese. Elenco: Ray Liotta, Robert de Niro. 14 anos
Henry Hill conta a sua história de garoto do Brooklyn, Nova York, que sempre sonhou ser gângster, começando sua "carreira" aos 11 anos e 
se tornando protegido de James "Jimmy" Conway, um mafioso em ascensão. Tratado como filho por mais de vinte anos, ele se envolve em 
golpes cada vez maiores. 141min

SEXTA 27, 20:00 / DOMINGO 29, 18H – UM CRIME PERFEITO
EUA1998. Suspense. Direção: Andrew Davies. Elenco: Michael Douglas, Gwineth Paltrow. 14 anos
Emily Bradford Taylor, a dona de uma fortuna de 100 milhões de dólares, é casada com Steven Taylor, um rico homem de negócios que atraves-
sa uma gravíssima crise financeira que pode arruiná-lo. No entanto, Emily está apaixonada por David Shaw, um pintor conhecido do casal. 
Steven vai ao apartamento de David para ver seus quadros e lhe diz que sabe que sua mulher está tendo um caso com ele e lhe oferece 
dinheiro para mata-la. 108min

SÁBADO 28, 19:00 – RED 2 
EUA 2013. Ação. Direção: Dean Parisot. Elenco: Bruce Willis, Mary-Louise Parker. 14 anos
Tudo o que Frank Moses queria era levar uma vida normal ao lado da namorada Sarah, mas seu sonho vira um pesadelo quando seu parceiro 
Marvin Boggs aparece com uma novidade: suas vidas estão em perigo. 120min

FILMES INFANTIS  n  SÁBADOS E DOMINGOS 16H

DOMINGO 01, 16:00 – DE VOLTA AO JARDIM SECRETO
EUA 2001. Infantil. Livre
Martha Sowerby é a nova guardiã da chave para o jardim secreto, um pátio interno de acesso misterioso. Dessa vez, a órfã Lizzia Buscana é 
enviada a um internato erguido no mesmo terreno em que a protagonista da história original, Mary Craven, encontrou o jardim pela primeira 
vez. Agora, adulta, Lady Mary entregou a chave mágica aos cuidados de Sowerby, mas o jardim mais uma vez parece estar morrendo. 

SÁBADO 07, 16:00 – OPERAÇÃO PRESENTE
EUA 2011. Comédia. Livre
Assim como outras crianças, Arthur quer saber: como Papai Noel  faz para entregar os presentes de todas as crianças do mundo em uma noite? 
Inacreditavelmente, ele obtém uma resposta: o Bom Velhinho conta com o apoio de uma excitante e ultrassecreta operação no Pólo Norte.

DOMINGO 08, 16:00 – A LOJA MÁGICA DE BRINQUEDOS
EUA 2007. Fantasia. Livre
A Loja Mágica do Sr. Magorium é um paraíso de brinquedos onde tudo ganha vida, inclusive a própria loja. Um dia o sr. Edward Magorium , 
que tem 243 anos, decide ceder o controle de seu estabelecimento à insegura e jovem gerente Molly Mahoney. 

SÁBADO 14, 16:00 – MEU MALVADO FAVORITO 2
EUA 2013. Animação. Livre
Gru mudou radicalmente sua vida e agora seu negócio é se dedicar às filhotas Agnes, Edith e Margo, deixando de lado os tempos de vilão. Ele 
só não contava que seu passado de "ladrão da Lua" pudesse falar mais alto e ser responsável pelo seu recrutamento, através da AVL , para 
salvar o mundo na companhia da agente Lucy. 

DOMINGO 15, 16:00 – O MUNDO DOS PEQUENINOS
Japão 2010. Animação. Livre
Nos subúrbios de Tóquio, sob o assoalho de uma casa velha, Arrietty vive em seu minúsculo mundo com a família, fazendo de tudo para manter 
em segredo a existência de todos.

SÁBADO 21, 16:00 – O GATO DO RABINO
França/Áustria 2011. Animação. Direção: Joann Sfar. Livre.
Argélia, 1920. O rabino Sfar vive com sua filha Zlabya, um papagaio barulhento e um gato brincalhão que começa a falar depois de engolir o 
papagaio.

DOMINGO 22,16:00 – AVIÕES
EUA 2013. Animação. Direção: Brenda Chapman. Livre
Dusty é um avião que trabalha pulverizando plantações. Seu grande sonho é participar de corridas internacionais, ao lado de alguns dos mais 
famosos competidores, mas seu medo de altura e a própria composição da carroceria impedem que esta vontade se torne realidade. 

SÁBADO 28, 16:00 – DORA A AVENTUREIRA EM UM CONTO DE NATAL
EUA 2010. Animação. Direção: Gary Confra. Livre
Animação a respeito das confusões vividas por uma pequena e esperta garota.

DOMINGO 29, 16:00 – O NATAL DO BOB ESPONJA
EUA 2003. Animação. Livre
Apesar do maior clima de festa, Papai Noel não aparece na manhã do Natal e Bob Esponja é a mais desapontada das criaturas. Mas Natal é 
alegria e logo aparece alguém para mudar o humor dessa turminha. 

FILMES ATUAIS E CLÁSSICOS  n QUINTAS 20H, SEXTAS 20H, SÁBADOS 19H E DOMINGOS 18H

Atenção: os filmes adultos exibidos as sextas-feiras serão reprisados
aos domingos na sessão das 18H.


