
QUINTA 01, 20H - ATLANTIC CITY (ATLANTIC CITY)  *****
Canadá/França 1980. Policial, drama, romance. Direção: Louis Malle. Elenco: Burt Lancaster, Susan Sarandon. 104min. 12 anos
Lou é um gangster decadente de Atlantic City. Ele vive de lembranças do passado, epoca em que foi grande. Em suas andanças pela cidade, 
ele encontra Sally, uma garota sonhadora que esta aprendendo a ser croupier. 

SEXTA 02, 20H / DOMINGO 04, 18H - ASSASSINATO NO EXPRESSO ORIENTE (MURDER ON THE ORIENT EXPRESS)  *****
EUA/Reino Unido/França 2017. Drama, suspense. Direção: Kenneth Branagh. Elenco: Judi Dench, Johnny Depp.114min. 12 anos
Várias pessoas estão fazendo uma viagem longa em um luxuoso trem. A paz, entretanto, é perturbada por um acontecimento sinistro: um 
terrível assassinato. À bordo da composição está ninguém menos que o mundialmente reconhecido detetive Hercule Poirot.

SÁBADO 03, 19H - ANTES QUE EU VÁ (BEFORE I FALL) ****
EUA 2017. Drama. Direção: Ry Russo-Young. Elenco: Zoey Deitch, Halston Sage. 98min. 10anos
Samantha Kingston é uma aluna do Ensino Médio, que tem tudo: um namorado atencioso, incríveis melhores amigos e roupas para uma 
produção deslumbrante. 12 de fevereiro é apenas mais um dia encantado na vida de Sam, até que ela fica presa e revive essas 24 horas 
durante uma semana inexplicável.Quando Sam desvenda o mistério, ela descobre o verdadeiro valor de tudo e se dá conta do que está prestes 
a perder.

QUINTA 08, 20H - AS PONTES DE MADISON (THE BRIDGES OF MADISON COUNTY) *****
EUA 1995. Drama, romance. Direção: Clint Eastwood. Elenco: Clint Eastwood, Meryl Streep. 135min. 14 anos
Robert Kincaid é um fotógrafo profissional contratado para tirar fotos das belas pontes do condado de Madison, Iowa. Perdido, ele pede 
informações na fazenda dos Johnsons. Francesca Johnson é uma dona de casa, casada há quinze anos e com dois filhos adolescentes. Duas 
vidas unidas pelas estradas do destino. Dois mundos completamente diferentes, tentando resistir a um inesperado romance. 

SEXTA 09, 20H / DOMINGO 11, 18H - SEX AND THE CITY 2 (SEX AND THE CITY 2)  *****
EUA 2010. Comédia, drama, romance. Direção: Michael Patrick King. Elenco: Sarah Jessica Parker, Kristin Davis. 146min. 14 anos
Desta vez elas aparecem na forma de uma aventura glamourosa e ensolarada que carrega as mulheres de Nova York para um dos destinos 
mais luxuosos, exóticos e enigmáticos do planeta, onde a festa nunca termina e há sempre algo misterioso em cada esquina. 

SÁBADO 10, 19H - OS MENINOS QUE ENGANAVAM NAZISTAS (UN SAC DE BILLES)  *****
França/Canadá /República Checa 2017. Drama. Direção: Christian Duguay. Elenco: Dorian Le Clech. 110min. 12 anos
Durante um período de ocupação nazista na França, os jovens irmãos judeus Maurice e Joseph embarcam em uma aventura para escapar dos 
nazistas. Eles se mostram espertos, corajosos e inteligentes em sua escapada, tudo com o objetivo de reunir a família mais uma vez.

QUINTA 15, 20H - ADEUS ÀS ARMAS (A FAREWELL TO ARMS)  *****
EUA 1957. Drama, guerra. Direção: Charles Vidor e John Huston. Elenco: Rock Hudson, Jennifer Jones. 152min. 14 anos
No inverno de 1917, um americano motorista de ambulâncias se alista no exército italiano e é ferido em ação. Ele recebe os cuidados de uma 
bela e jovem enfermeira. Quando percebem que estão apaixonados, tentam fugir dos horrores da guerra indo para a Suíça em busca de paz 
e felicidade. 

SEXTA 16, 20H / DOMINGO 18, 18H - PIRATAS DO CARIBE - NAVEGANDO EM ÁGUAS MISTERIOSAS  *****
(PIRATES OF THE CARIBBEAN: ON STRANGER TIDES)
EUA 2011. Ação, aventura. Direção: Rob Marshall. Elenco: Johhny Depp, Penélope Cruz. 136min. 12 anos
Capitão Jack Sparrow cruza com uma mulher do seu passado, mas fica confuso se a relação deles é de amor ou se ela está apenas interessada 
em saber como chegar até a Fonte da Juventude. A bordo do navio, ele não sabe a quem deve temer mais: seu antigo amor ou seu rival 
declarado.

SÁBADO 17, 19H - UMA FAMÍLIA DE DOIS (DEMAIN TOUT COMMENCE)  *****
França/Reino Unido 2016. Drama. Direção: Hugo Gélin. Elenco: Omar Sy, Clémence Poésy. 118min. 12 anos
Samuel leva uma vida tranquila ao lado das pessoas que ama no litoral sul da França até que vê tudo mudar com a chegada inesperada de 
uma bebê de poucos meses chamada Glória, sua filha.  

QUINTA 22, 20H - MUITO ALÉM DO JARDIM (BEING THERE)  *****
EUA 1979. Comédia, drama. Direção: Hal Ashby. Elenco: Peter Sellers, Shirley Maclaine. 130min. Livre
Chance, um homem ingênuo, não sabe ler nem escrever, não tem carteira de identidade, resumindo: não existe oficialmente. Quando seu 
patrão morre, é obrigado a deixar a casa em que sempre viveu e, acidentalmente, é atropelado pelo automóvel de Benjamin Rand, um grande 
magnata. 

SEXTA 23, 20H / DOMINGO 25, 18H - NA COMPANHIA DO MEDO (GOTHIKA)  *****
EUA 2003. Terror, suspense. Direção: Mathieu Kassovitz. Elenco: Halle Berry, Robert Downey Jr. 98min. 14anos
Miranda Grey é uma conceituada psiquiatra criminal que, repentinamente, descobre estar internada na clínica para deficientes mentais em 
que trabalha. Miranda é acusada de ter assassinado seu marido, mas ela não se lembra de ter cometido o crime. 

SÁBADO 24, 19H - O DIA DO ATENTADO (PATRIOTS DAY)  *****
Hong Kong/EUA 2016. Drama, suspense. Direção: Peter Berg. Elenco: Mark Wahlberg, Kevin Bacon. 133min. 14 anos
Após o atentado à Maratona de Boston, em 2013, o sargento de polícia Tommy Saunders se junta a corajosos sobreviventes, primeiros 
socorristas e investigadores em uma corrida contra o relógio para caçar os criminosos antes que eles pudessem realizar um novo ataque.

QUINTA 29, 20H - A FESTA DE BABETTE (BABETTES GÆSTEBUD)  *****
Dinamarca 19873. Comédia, drama. Direção: Gabriel Axel. Elenco: Stéphane Audran, Bodil Kjer. 102min. 18 anos
Duas adolescentes vivem com o pai, um rigoroso pastor luterano, em um pequeno vilarejo da costa dinamarquesa. Em uma noite de 1871, 
bate à sua porta uma parisiense pedindo refúgio: Babette foge da repressão à Comuna de Paris e se oferece para ser a cozinheira e faxineira 
da família.

SEXTA 30, 18H / DOMINGO 01 ABRIL , 18H - PARA ROMA COM AMOR (TO ROME WITH LOVE)  *****
EUA/Itália/Espanha 2012. Comédia, romance. Direção: Woody Allen. Elenco: Judy Davis, Flavio Parenti. 112min. 14 anos
O filme nos coloca em contato com um reconhecido arquiteto americano revivendo sua juventude; um simples romano que de repente se 
transforma na maior celebridade de Roma; um jovem casal cheio de encontros e desencontros romanticos e um americano diretor de ópera. 
 
SÁBADO 31, 19H - O FANTASMA DA ÓPERA (THE PHANTOM OF THE OPERA)  *****
EUA/Reino Unido 2004. Drama, musical. Direção: Joel Schumacher. Elenco: Gerard Butler, Emmy Rossum. 130min. 14 anos
O belíssimo Teatro de Paris é o lugar perfeito para um “Fantasma” se refugiar. Gênio da música desfigurado, ele encontra na ingênua Christine 
Daaé a cantora ideal para alcançar as suas próprias aspirações.   

SÁBADO 03, 16H - RIO 2 (RIO 2)  *****
EUA 2014. Animação. Direção: Carlos Saldanha. 101min. Livre
É uma selva lá fora para Blu, Jade e seus três filhos, em RIO 2, depois que eles deixam a cidade maravilhosa para se aventurar em uma viagem 
pelo Brasil até chegar na Amazônia, para uma reunião de família. Fora de casa, em um lugar desconhecido, Blu terá que enfrentar seu maior 
medo -- seu sogro -- enquanto procura escapar do plano de vingança de Nigel. 

DOMINGO 04, 16H - MEU AMIGO STORM (STORM)  *****
Dinamarca 2009. Animação, aventura. Direção: Giacomo Campeotto. 82min. Livre
Freddie tem doze anos e mora com seu pai, um oficial de polícia. O menino logo descobre que possui habilidades especiais e por isso não tem 
amigos. Quando encontra um cãozinho que foi maltratado por seu dono, Freddie faz dele um amigo: o chama de Storm, o leva para casa e 
tentar convencer o seu pai a ficar com ele. 

SÁBADO 10, 16H - KUNG FU PANDA 3 (KUNG FU PANDA 3) *****
EUA/China 2016. Aventura, ação, animação. Direção: Alessandro Carloni e Jennifer Yuh Nelson. 95min. Livre
E os Cinco Furiosos estão de volta neste 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.

DOMINGO 11, 16H - A PEQUENA SEREIA - A HISTÓRIA DE ARIEL (THE LITTLE MERMAID: ARIEL'S BEGINNING)  *****
EUA 2008. Animação, drama, aventura. Direção: Peggy Holmes. 77min. Livre
Veja como tudo começou para um dos mais queridos personagens Disney, um filme totalmente novo, em A Pequena Sereia: A História de 
Ariel. Imagine muito tempo antes de Ariel conhecer o príncipe Eric e conseguir andar em terra firme. Um tempo em que a música foi proibida 
no reino submarino de Atlântica. 

SÁBADO 17, 16H - RUGRATS CRESCIDOS EM MEUS 13 ANOS (ALL GROWN UP LUCKY 13)  *****
EUA 2005. Animação. Direção: Andrei Svislotski. 90min. Livre
Não é porque está crescendo que se deve mudar de jeito. Pelo menos isso vale para Angelica! Junte-se a ela e a todos os crescidos Rugrats, 
enquanto eles aprendem algumas lições de vida, sobre trabalhar juntos e fazer as coisas funcionarem.

DOMINGO 18, 16H - IRMÃO URSO (BROTHER BEAR)  ***** 
EUA 2003. Animação, aventura. Direção: Aaron Blaise e Robert Walker. 85min. Livre
Nesta fantástica história baseada em antigos mitos, Kenai é um jovem impulsivo que é transformado em urso. Enquanto busca recuperar sua 
forma humana, aprende importantes lições de vida e conhece o mundo sob novas perspectivas. Impossibilitado de se comunicar com seu 
irmão, Kenai junta-se a Koda, um filhote de urso tagarela, para empreender uma viagem por florestas espetaculares e cenários encantadores.

SÁBADO 24, 16H - CADA UM NA SUA CASA (HOME)  ***** 
EUA 2015. Animação, aventura, comédia, ficção. Direção: Tim Johnson. 94min. Livre
Uma raça alienígena invade a Terra para se esconder de seus maiores inimigos extraterrestres. Eles vivem em segredo, mas o jovem alien J.Lo 
acaba se deparando com um dos tais malvados inimigos, o que o obriga a fugir ao lado da adolescente Tip. Os dois acabam desenvolvendo 
uma próxima e estranha amizade.

DOMINGO 25, 16H - A VERDADEIRA HISTÓRIA DO GATO DE BOTAS (LA VÉRITABLE HISTOIRE DU CHAT BOTTÉ)  *****
França 2009. Animação, aventura, comédia. Direção: Jérôme Deschamps, Pascal Hérold e Macha Makeieff. 80min. Livre
A Verdadeira História do Gato de Botas é uma adaptação jamais contada do livro de Charles Perraultt onde um jovem herda um gato estranho 
que fala e usa botas com poderes mágicos. Através de seus truques e dicas, o gato ajudará seu jovem amo a conquistar a princesa. Outros 
personagens também querem casar com a princesa e farão qualquer coisa para impedir o casamento...

SÁBADO 31, 16H - MEGAMENTE (MEGAMIND)  *****
EUA 2010. Animação, ação, comédia, aventura. Direção: Tom McGrath. 95min. Livre
Megamind é um vilão magro, usa vestes nas cores azul e preta e sua cabeça é careca e grande, devido ao cérebro privilegiado. Ele deseja 
conquistar a cidade de Metro City e faz diversas tentativas, muitas delas são frustradas. 

DOMINGO 01 DE ABRIL, 16H - TINKER BELL E O MONSTRO DA TERRA DO NUNCA  ***** 
(TINKER BELL AND THE LEGEND OF THE NEVERBEAST)   
EUA 2014. Animação, aventura. Direção: Steve Loter. 76min. Livre
A fada Fawn sempre teve um bom coração e se recusou a ver maldade nas pessoas. Por isso, ela torna-se amiga de um gigantesco monstro. 
Tinker Bell e suas amigas temem que essa relação possa ser nociva para todas as moradoras da cidade, e decide combater o vilão antes que 
seja tarde.
 

A partir de março, apenas as sessões infantis das 16h
serão exibidas, devido à baixa demanda de público

para as sessões das 14h.
Programação de filmes, sujeita a alterações de acordo com a disponibilidade da locadora.

M A R Ç O
FILMES ATUAIS E CLÁSSICOS  n QUINTAS E SEXTAS 20H, SÁBADOS 19H, DOMINGOS E FERIADOS 18H

FILMES INFANTIS  n  SÁBADOS E DOMINGOS 16H


