
S E T E M B R O

FILMES INFANTIS  n  SÁBADOS E DOMINGOS 16H

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

Sábado dia 03, devido a longa duração do filme AMADEUS, excepcionalmente, 
a sessão começara às 18H.

O filme de sexta-feira dia 23, MIA MADRE, não será reprisado. 

O filme de sábado dia 24 A GOROTA DINAMARQUESA, será reprisado domingo dia 25.

QUINTA 01, 20H - A CLASSE GOVERNANTE (THE RULING CLASS)  *****
Reino Unido 1972. Comédia, drama, musical. Direção: Peter Medak. Elenco: Peter O'Toole, Alastair Sim. 154min. 18 anos
Após a chocante, bizarra e hilariante morte de seu pai, Jack recebe um título de nobreza e se torna o 14º Earl of Gurney, um membro de uma 
família de nobres aristocratas. Mas, mesmo tendo chegado atrasado ao funeral de seu pai e como herdeiro das propriedades de sua família, 
ele resolve ostentar seu título com toda a nobreza e confiança que o título exige, afinal...ele é Jesus Cristo ou pelo menos, acredita nisso.

SEXTA 02, 20H / DOMINGO 04, 18H - UMA LINDA MULHER (PRETTY WOMAN)  *****
EUA 1990. Comédia, romance. Direção: Gary Marshall. Elenco: Richard Gere, Julia Roberts, Ralph Bellamy. 119min. 16 anos
Magnata perdido pede ajuda uma prostituta que "trabalha" no Hollywood Boulevard e acaba contratando-a por uma semana. Neste período 
ela se transforma em uma elegante jovem para poder acompanhá-lo em seus compromissos sociais, mas os dois começam a se envolver e a 
relação patrão/empregado se modifica para um relacionamento entre homem e mulher.

SÁBADO 03, 18H - AMADEUS (AMADEUS)  *****
EUA 1984. Drama, musical, histórico. Direção: Milos Forman. Elenco: Tom Hulce, F. Murray Abraham. 160min. 14 anos
Após tentar se suicidar, Salieri confessa a um padre que foi o responsável pela morte de Mozar e relata como conheceu, conviveu e passou a 
odiar Mozart, que era um jovem irreverente mas compunha como se sua música tivesse sido abençoada por Deus.
 
QUINTA 08, 20H - RAY (RAY)  *****
EUA 2004. Biografia, drama, musical. Direção: Taylor Hackford. Elenco: Jamie Foxx, Kerry Washington. 152min. 16 anos
Em 1932 Ray Charles nasce em Albany, uma pequena e pobre cidade do estado da Georgia. Ray fica cego aos 7 anos, logo após testemunhar 
a morte acidental de seu irmão mais novo. Inspirado por uma dedicada mãe independente, que insiste que ele deve fazer seu próprio caminho 
no mundo, Ray encontrou seu dom em um teclado de piano. Fazendo um circuito através do sudeste, ele ganha reputação. 

SEXTA 09, 20H / DOMINGO 11, 18H - O DONO DO JOGO (PAWN SACRIFICE)  ****
EUA/Canadá 2014. Biografia, drama. Direção: Edward Zwick. Elenco: Tobey Maguire, Liev Schreibers. 115min. 12 anos
Os soviéticos eram considerados os reis do xadrez e Boris Spassky era tido como invencível. Mas eis que Bobby Fischer, jovem fenômeno 
norte-americano, o desafia no Campeonato Mundial de 1972, em plena Guerra Fria. EUA e URSS se enfrentam no tabuleiro em Reykjavík, 
capital da Islândia, e apenas um enxadrista sairá vencedor.

SÁBADO 10, 19H - A CONDENAÇÃO (CONVICTION)  *****
EUA 2010. Drama, suspense. Direção: Tony Goldwyn. Elenco: Hilary Swank, Sam Rockwell, Minnie Driver. 107min. 14 anos
Uma mulher matricula-se em uma faculdade de direito, em um esforço para representar o seu irmão, que foi injustamente condenado por 
assassinato e esgotou suas chances de recorrer da condenação por defensores públicos.

QUINTA 15, 20H - MOULIN ROUGE (MOULIN ROUGE!)  *****
EUA/Austrália 2001. Musical, romance. Direção: Baz Luhrmann. Elenco: Nicole Kidman, Ewan McGregor. 127min. 12 anos
Christian é um jovem escritor que possui um dom para a poesia e que enfrenta seu pai para poder se mudar para o bairro boêmio de 
Montmartre, em Paris. Lá ele recebe o apoio de Henri de Toulouse-Lautrec, que o ajuda a participar da vida social e cultural, que gira em torno 
do Moulin Rouge. 

SEXTA 16, 20H / DOMINGO 18, 18H - SECRETARIAT – UMA HISTÓRIA IMPOSSÍVEL (SECRETARIAT)  *****
EUA 2010. Drama. Direção: Randall Wallace. Elenco: Diane Lane, John Malkovich, Scott Glenn. 123min. 10 anos
A dona de casa e mãe Penny Chenery não entendia nada de corrida de cavalos, uma área dominada até então por homens. Mas ela assumiu 
o controle do estábulo de seu pai doente e com a ajuda de um treinador veterano, contra todas as probalidades negativas, acabou fazendo 
o primeiro vencedor da Trípice Coroa em 25 anos de história do esporte, em 1973. Baseado em fatos reais.

SÁBADO 17, 19H - A CHAVE DE SARAH (ELLE S'APPELAIT SARAH)  ****
França 2015. Drama, guerra. Direção: Gilles Paquet-Brenner. Elenco: Kristin Scott Thomas, Mélusine Mayance. 111min. 14 anos
Julia é uma jornalista que vê a sua vida envolvida com a de uma garota chamada Sarah: uma menina que teve a família destruída por nazistas, 
na maior perseguição de judeus na França. Às vezes o passado pode desvendar o futuro. 

QUINTA 22, 20H - MARY POPPINS (MARY POPPINS)  *****
EUA 1964. Comédia, aventura, musical. Direção: Robert Stevenson. Elenco: Julie Andrews, Dick Van Dyke. 139min. Livre
Julie Andrews no papel que lhe deu o Oscar é uma adorável babá que vem voando para cair dentro dos corações de todos que encontra. Com 
uma maleta feita com tapetes, cheia de aventuras mágicas, Mary e seu amigo Bert distribuem alegria e surpresas para uma família atrapalhada.

SEXTA 23, 20H - MIA MADRE (MIA MADRE)  *****
Itália/França/Alemanha 2015. Drama. Direção: Nanni Moretti. Elenco: Margherita Buy, John Turturro. 106min. 10 anos
Margheritaé uma diretora de cinema que está prestes a iniciar as filmagens de seu novo longa-metragem, que será protagonizado pelo 
galanteador astro internacional Barry Hughins. 

SÁBADO 24, 19H / DOMINGO 25, 18H - A GAROTA DINAMARQUESA (THE DANISH GIRL)  ****
Reino Unido/EUA/Bélgica/Dinamarca/Alemanha 2015. Drama. Direção: Tom Hooper. Elenco: Eddie Redmayne. 119min. 14 anos
Cinebiografia de Lili Elbe, que nasceu Einar Mogens Wegener e foi a primeira pessoa a se submeter a uma cirurgia de mudança de gênero. 
Em foco o relacionamento amoroso do pintor dinamarquês com Gerda e sua descoberta como mulher.

QUINTA 29, 20H - LA SERVA PADRONA (LA SERVA PADRONA)  *****
Brasil 1999. Comédia, musical. Direção: Carla Camurati. Elenco: Thales Chacon, Sylvia Klein. 70min. 14 anos
Filme feito a partir da Ópera La Serva Padrona de Gianbatista Pergolesi, composta em 1733. Compositor de grande importância na criação de 
óperas cômicas, apesar de sua breve carreira, La Serva Padrona acaba por ser um marco na história da ópera devido ao grande sucesso 
alcançado na França em 1752.

SEXTA 30, 20H / DOMINGO 02/10, 18H - ABRAÇOS PARTIDOS (LOS ABRAZOS ROTOS)  ****
Espanha  2009. Drama, romance, suspense. Direção: Pedro Almodóvar. Elenco: Penélope Cruz, Lluis Homar. 127min. 14 anos
Há 14 anos, o cineasta Mateo Blanco sofreu um trágico acidente de carro, no qual perdeu a visão. Neste mesmo acidente, a pessoa que o 
acompanhava morreu. A partir de então ele abandona sua posição de cineasta e preserva apenas o lado de escritor.

SÁBADO 03, 16H - CANTANDO DE GALO (UN GALLO CON MUCHOS HUEVOS)  ***
México 2015. Animação. Direção: Gabriel Riva Palacio Alatriste e Rodolfo Riva Palacio Alatriste. 98min. Livre
Toto é um jovem galo que é o menor de todos na granja onde nasceu. Ele tem o grande sonho de se tornar o grande galo do povoado. Mas 
quando um fazendeiro ameaça destruir o seu lar e a sua família, Toto e seus amigos irão viajar para encontrar um treinador que possa ajudá-lo 
a defender seu lar ao mesmo tempo em que vivem uma grande aventura e a descoberta do amor.

DOMINGO 04, 16H - KUNG FU PANDA 3  (KUNG FU PANDA 3)  *****
China/EUA 2016. Animação, ação, aventura. Direção: Alessandro Carloni e Jennifer Yuh Nelson. 95min. Livre
Filme hilariante que vai agradar toda a família! Po descobre um vilarejo de pandas divertidos e desajeitados e agora ele precisa treiná-los para 
vencer Kai, um vilão sobrenatural que ameaça acabar com o kung fu.

SÁBADO 10, 16H - O CASTELO ANIMADO (HAURU NO UGOKU SHIRO)  *****
Japão 2004. Animação, aventura. Direção: Hayao Miyazaki. 119min. Livre
Sofia é uma jovem de 18 anos que trabalha na chapelaria de seu pai. Em uma de suas raras idas à cidade ela conhece Hauru, um mágico 
bastante sedutor, mas de caráter duvidoso. 

DOMINGO 11, 16H - HORTON E O MUNDO DOS QUEM (HORTON HEARS A WHO!)  ****
EUA 2008. Animação, aventura, comédia. Direção: Jimmy Hayward e Steve Martino. 86min. Livre
Hortoné um elefante que, um dia, ouve um pedido de socorro vindo de uma partícula de poeira que flutua no ar. Surpreso, ele passa a descon-
fiar que possa existir vida dentro daquela partícula. Trata-se dos Quem, seres que ignoram a existência de vida fora da cidade em que vivem, 
a Quemlândia. Mesmo com todos à sua volta acreditando que perdeu o juízo, Horton decide ajudar os moradores de Quemlândia.

SÁBADO 17, 16H - A CASA MONSTRO  (MONSTER HOUSE)  ****
EUA 2006. Animação, aventura, comédia, suspense. Direção: Gil Kenan. 91 min. Livre
DJ Walters, de 12 anos, que foi pego em flagrante em meio aquele delicado e momento intimo entre a infância e o começo da puberdade, 
possui tempo livre de sobra e ninguém tira de sua cabeça que existe alguma coisa estranha em relação à casa do velho Nebbercracker do outro 
lado da rua. As coisas não param de desaparecer dentro daquela estrutura em ruínas: bolas de basquete, triciclos, brinquedos e animais de 
estimação. 

DOMINGO 18, 16H - MANDA-CHUVA – O FILME (DON GATO Y SU PANDILLA)  *****
México/Argentina 2011. Ação, animação, aventura, comédia. Direção: Alberto Mar. 87min. Livre
A vida de Manda-Chuva é abalada por uma nova onda de crimes em Nova York. Quem comanda este cenário é um vilão poderoso, que usa 
recursos tecnológicos para dominar a cidade. O Guarda Belo anda preocupado porque seu chefe está insatisfeito com sua atuação e pede 
providências urgentes. Manda-Chuva e sua turma estão prontos a ajudar e, claro, também a atrapalhar no meio disso tudo.

SÁBADO 24, 16H - O GRINCH (DR. SEUSS' HOW THE GRINCH STOLE CHRISTMAS)  *****
Alemanha/EUA 2000. Aventura, comédia. Direção: Ron Howard. 104min. Livre
Um Grinch que odeia o Natal resolve criar um plano para impedir que os habitantes da pequena cidade de Quemlândia possam comemorar a 
data festiva. Para tanto, na véspera do grande dia, o Grinch resolve invadir as casas das pessoas e furtivamente roubar delas tudo o que esteja 
relacionado ao Natal.

DOMINGO 25, 16H - FIEVEL – UM CONTO AMERICANO (AN AMERICAN TAIL)  ***
EUA 1986. Animação, aventura, comédia, drama, musical. Direção: Don Bluth. 80min. Livre
Os ratinhos da família Ratowitz imigram da Rússia para os Estados Unidos no final do século 19 para escapar do regime czarista. Eles foram 
em busca do sonho americano e acreditavam que o novo continente era um paraíso de ruas pavimentadas com queijo e sem gatos. 


