
A B R I L
FILMES ATUAIS E CLÁSSICOS  n QUINTAS E SEXTAS 20H, SÁBADOS 19H, DOMINGOS E FERIADOS 18H

SÁBADO 01, 19H - ATENTADO EM PARIS (BASTILLE DAY)  ****
EUA/Reino Unido/França 2016. Ação. Direção: James Watkins. Elenco: Idris Elba, Richard Madden. 92min. 14 anos
Michael Mason é um norte-americano que vive em Paris e se encontra nas mãos da CIA quando ele rouba uma bolsa que contém mais do 
que uma carteira. Sean Briar, o agente de campo no caso, rapidamente percebe que Michael é apenas um peão de um jogo muito maior e 
também é o seu melhor trunfo para descobrir uma conspiração criminosa em grande escala no coração da força policial.

DOMINGO 2, 18H - CALLAS FOREVER (CALLAS FOREVER)  ****
Itália/França/Reino Unido/Espanha/Romênia 2002. Drama. Direção: Franco Zeffirelli. Elenco: Fanny Ardant. 108min. 12 anos
Aos 53 anos Maria Callas vive reclusa em seu apartamento, em nada lembrando a grande cantora que encantou público e crítica no passado. 
Após grande insistência, seu amigo Larry Kelly consegue vê-la. 

QUINTA 06, 20H - AMOR PAGÃO (PAGAN LOVE SONG)  ***
EUA 1950. Romance. Direção: Direção: Robert Alton. Elenco: Esther Williams, Howard Keel, Mimi Bennett. 76min. 14 anos
O professor americano de Ohio, Hazard Endicott, chega ao Taiti para tomar posse de terras em plantações que recebeu como herança. Lá, ele 
conhece a bela Mini Bennet, que é meio-americana e meio-taitiana. Ele apaixona-se perdidamente pela moça, e toma-a por uma nativa da 
ilha.

SEXTA 07, 20H / DOMINGO 09, 18H - CATS, O MUSICAL (CATS)  ****
EUA/Canada 1998. Comédia, musical, romance. Direção: David Mallet. Elenco: Elaine Paige, John Mills, Ken Page. 120min. Livre
No musical, os gatos jellicle, palavra que só eles sabem o seu significado, se reúnem uma vez ao ano para que seu líder escolha um e apenas 
um deles para ir a um lugar melhor. Entre os personagens mais marcantes estão Munkustrap, o narrador da história, Grizabela, the glamour 
cat e "Old Deuteronomy", o líder dos gatos jellicle.

SÁBADO 08, 19H - O ÚLTIMO REI (BIRKEBEINERNE)  ****
Noruega 2016. Ação, aventura, drama. Direção: Nils Gaup. Elenco: Michael Aasen, Anders Dahlberg. 09min. 14 anos
Baseado em fatos reais, o filme acontece durante a guerra civil de 1206 na Noruega. Com a ajuda de um grupo rebelde o Rei luta pela sua 
sobrevivência contra a Igreja, que almeja assumir o trono. 

QUINTA 13, 20H - PAIXÃO EM JOGO (THRILL OF A ROMANCE)  ****
EUA 1945. Comédia, musical, romance. Direção: Richard Thorpe. Elenco: Danny Borzage, Esther Williams. 105min. 14 anos
A bela Cinthya Glenn, uma jovem instrutora de natação, esta perdidamente apaixonada por um grande executivo, Hobart Glenn, ávido por 
novos negócios. Mas, em plena a lua-de-mel, seu marido a abandona para perseguir um novo e grande negócio, e a moça fica completamen-
te desolada. 

SEXTA 14, 18H / DOMINGO 16, 18H - ANJO DE VIDRO (NOEL)  ****
EUA/Canada 2004. Drama. Direção: Chazz Palminteri. Elenco: Susan Sarandon,  Paul Walker,  Penélope Cruz. 96min. 14 anos
Nova Iorque é onde tudo acontece. Palco de grandes negócios, de muito dinheiro e de muitos solitários que fazem a Big Apple funcionar. Rose 
é uma executiva e divorciada que vive apenas em função de sua mãe que tem o mal de Alzheimer. Nina é uma cubana que veio para os EUA 
quando pequena e se apaixona por Mike, um policial americano pra lá de ciumento. 

SÁBADO 15, 19H - O BEBÊ DE BRIDGET JONES (BRIDGET JONES'S BABY)  *****
Irlanda/Reino Unido/França/EUA 2016. Comédia. Direção: Sharon Maguire. Elenco: Renée Zellweger. 123min. 12 anos
Estável no emprego como produtora de TV, Bridget Jones continua solteira. Depois de aceitar o convite de uma amiga do trabalho para ir a 
um festival de música pop, lá ela acaba “acidentalmente” dormindo com o desconhecido e sedutor Jack Qwant. 

QUINTA 20, 20H - O VALE DAS BONECAS (VALLEY OF THE DOLLS)  *****
EUA 1967. Drama, romance. Direção: Mark Robson. Elenco: Barbara Parkins, Patty Duke, Paul Burke. 123min. 16 anos
Grande sucesso de bilheteria, o filme foi relançado dois anos depois, após o assassinato de Sharon Tate pela Família Manson, provando 
novamente seu sucesso com o público americano. A estudante Anne Welles sonha em ser uma estrela da Broadway, e com seu jeito espontâ-
neo e determinado, resolve largar tudo para fazer parte do show biz. 

SEXTA 21, 18H / DOMINGO 23, 18H - MERCADO DE CAPITAIS (EQUITY)  ***
EUA 2016. Drama. Direção: Meera Menon. Elenco: Anna Gunn, James Purefoy, Sarah Megan Thomas. 100min. 12 anos
Uma investidora, lutando para conseguir uma promoção na sua firma em Wall Street, lidera uma controversa ação no meio de uma crise 
financeira mundial, onde as regulações são apertadas e a pressão para que o investimento renda é ainda maior.

SÁBADO 22, 19H - O CONTADOR (THE ACCOUNTANT)  ****
EUA 2016. Drama. Direção: Gavin O'Connor. Elenco: Ben Affleck, Anna Kendrick, J.K. Simmons. 128min. 14 anos
O matemático Christian Wolff sente-se muito mais à vontade lidando com números do que com pessoas. Atualmente, trabalha como 
contador autônomo para uma das maiores organizações criminosas do mundo. Com a receita federal no encalço, ele resolve mudar de ares.

QUINTA 27, 20H - OS DEZ MANDAMENTOS: O MUSICAL (THE TEN COMMANDMENTS: THE MUSICAL)  ****
EUA 2006. Musical. Direção: Robert Iscove. Elenco: Val Kilmer, Kevin Earley, Lauren Kennedy. 120min. 12 anos
Esta versão para a clássica história de Moisés foi dirigida por Robert iscove, veterano da Broadway, do cinema e do balé. A música foi assinada 
pelo aclamado compositor de cinema e produtor musical Patrick Leonard (autor de Like a Prayer, de Madonna) e as letras são de autoria de 
Maribeth Derry (duas vezes vencedora do Emmy e indicada para o Grammy). 

SEXTA 28, 20H / DOMINGO 30, 18H - DOUTOR ESTRANHO (DOCTOR STRANGE)  *****
EUA 2016. Aventura. Direção: Scott Derrickson. Elenco: Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor. 115min. 12 anos
“Doutor Estranho” é a história do mundialmente famoso neurocirurgião Dr. Stephen Strange cuja vida muda pra sempre após um terrível 
acidente de carro impedir que ele possa continuar utilizando as mãos. Quando a medicina tradicional fracassa, ele é forçado a procurar cura, 
e esperança, em um lugar improvável - um enclave misterioso conhecido como Kamar-Taj. 

SÁBADO 29, 19H - MUNDOS OPOSTOS (ENAS ALLOS KOSMOS)  ****
Grécia 2015. Drama, romance. Direção: Christopher Papakaliatis. Elenco: Christopher Papakaliatis. 113min. 10 anos
O longa aborda três histórias de amor paralelas entre um "estrangeiro" e um grego, onde todas se uniram em um único propósito ao final. 
Cada episódio apresenta uma faixa etária diferente, mas com o mesmo plano de fundo: a crise socioeconômica que assola o país europeu.

SÁBADO 01, 16H - MEU AMIGO, O DRAGÃO (PETE'S DRAGON)  *****
EUA 2016. Aventura. Direção: Bryce Dallas Howard. 103min. Livre
Durante anos, o velho escultor de madeira Mr. Meacham tem encantado crianças locais com suas histórias sobre o temível dragão que mora 
no meio da floresta do Noroeste do Pacífico. Para sua filha, Grace, que trabalha como guarda florestal, essas histórias são pouco mais do que 
histórias fantásticas... até que ela conhece Pete. 
 
DOMINGO 02, 16H - OS MOSCONAUTAS NO MUNDO DA LUA (FLY ME TO THE MOON)  ****
Bélgica/EUA 2008. Animação, aventura. Direção: Ben Stassen. 84min. Livre
Em 1969, Nat, I.Q. e Scooter, três jovens e curiosas mosquinhas, estão em busca de novas aventuras e acabam entrando para a história quando 
embarcam na lendária viagem da nave Apollo 11 para a Lua. Uma animação que promete conectar uma nova geração de crianças e seus pais 
por meio da exploração espacial e de um dos momentos mais importantes da história da humanidade, experimentado em sua grandiosidade 
através de efeitos especiais de última geração.

SÁBADO 08, 16H - PLANETA DO TESOURO (TREASURE PLANET)  ****
EUA 2002. Ação, aventura, romance, ficção. Direção: Ron Clements e John Musker. 95min. Livre
É a história de Jim Hawkins, um jovem corajoso que embarca em um esplêndido galeão espacial. Ao se tornar amigo de um tripulante do 
navio, o simpático cozinheiro-ciborgue (metade homem, metade máquina, Jim amadurece sob sua liderança e demonstra ser um ótimo 
aprendiz de marinheiro espacial.

DOMINGO 09, 16H - SAMMY - A GRANDE FUGA (SAMMY'S AVONTUREN 2)  ****
Bélgica 2012. Animação, aventura. Direção: Vincent Kesteloot e Ben Stassen. 92min. Livre
Sammy e Ray, tartarugas marinhas e amigos para sempre, estão curtindo o coral, com muita água e areia, e ensinando os recém-chocados 
Ricky e Ella a nadar. Quando, de repente, um caçador aparece e os leva para ser parte de um espetacular show aquático em Dubai. 

SÁBADO 15, 16H - MOGLI - O MENINO-LOBO 2 (THE JUNGLE BOOK 2)  ****
EUA/Austrália 2003. Aventura, animação, musical. Direção: Steve Trenbirth. 72min. Livre
Este filme começa no ponto em que terminou o original, pouco depois de Mogli ter deixado a selva. O menino lobo agora vive na aldeia, entre 
os homens, aprendendo pela primeira vez sobre o amor à família. Em sua nova vida tem um irmãozinho, Ranjan, e uma melhor amiga, Shanti. 

DOMINGO 16, 16H - A ESCOLA DE SUSTO DO GASPARZINHO (CASPER'S SCARE SCHOOL)  ****
EUA 2006. Animação, comédia, aventura. Direção: Mark Gravas. 78min. Livre
Gasparzinho se matricula em uma escola aprender a lidar com o seu lado mau e se tornar uma assombração realmente assustadora. Mas o 
Fantasminha Camarada acaba descobrindo que o ambicioso dono da escola tem um plano secreto para dominar o mundo. 

SÁBADO 22, 16H - DOGÃO - AMIGO PRA CACHORRO (DOOGAL)  ****
EUA/Reino Unido/França 2006. Animação. Direção: John Dave Borthwick, Jean Duval e Frank Passingham. 78min. Livre
Dogão é um cachorro bem trapalhão que mora numa cidadezinha onde todo mundo é melhor amigo um do outro. E numa de suas trapalha-
das, ele prende sua amiga Duda e liberta o Zé do Mal, um feiticeiro muito cruel, que escapa para encontrar três diamantes mágicos capazes 
de criar uma força capaz de congelar o sol. 

DOMINGO 23, 16H - O ESPANTA TUBARÕES (SHARK TALE)  ****
EUA 2004. Animação, aventura, comédia. Direção: Bibo Bergeron, Vicky Jenson e Rob Letterman. 90min. Livre
Oscar é um pequeno peixe que tem sonhos grandes, que se torna um herói involuntário após pregar uma grande mentira. Após ser perseguido 
pelo filho do tubarão-chefe, Oscar presencia sua morte. Querendo bancar o herói, ele assume a autoria do assassinato e, com isso, se torna 
uma grande celebridade no mundo aquático. 

SÁBADO 29, 16H - O URSINHO POLAR SONHANDO EM VOAR (DER KLEINE EISBÄR)  ****
Alemanha 2006. Animação, aventura. Direção: Piet De Rycker e Thilo Rothkirch. 80min. Livre
Baseado nos livros infantis, o Ursinho Polar é um maravilhoso conto de aventura, animação empolgante e uma mensagem suave sobre aceitar 
os outros, apesar das diferenças. 

DOMINGO 30, 16H - ANIMAIS UNIDOS JAMAIS SERÃO VENCIDOS (KONFERENZ DER TIERE)  ****
Alemanha 2010. Animação, comédia, aventura. Direção: Reinhard Klooss e Holger Tappe. 93min. Livre
A destruição causada pelos humanos força um grupo de animais a sair de seu habitat. Em uma banheira enferrujada, eles vão para o Delta do 
Okavango, na África. Mas lá, outros animais estão sofrendo com a falta de água. Desesperados, eles descobrem que um hotel de luxo represou 
toda a água e não há mais nada para os animais. 

FILMES INFANTIS  n  SÁBADOS E DOMINGOS 16H

Programação de filmes, sujeita a alterações de acordo
com a disponibilidade da locadora.


