
QUINTA 01, 20H - TUDO BEM NO ANO QUE VEM - O FILME (SAME TIME, NEXT YEAR)  ****
EUA 1979. Comédia dramática. Direção: Robert Mulligan. Elenco: Alan Alda, Ellen Burstyn. 119min. 14 anos
Doris e George, um casal de amantes, mantêm um caso por mais de 25 anos, mas com uma peculiaridade: se encontram apenas um fim de 
semana por ano. No decorrer deste relacionamento é traçado um perfil das mudanças ocorridas na América desde o início dos anos 50.

SEXTA 02, 18H / DOMINGO 04, 18H - OLHOS DA JUSTIÇA (SECRET IN THEIR EYES)  ****
EUA 2015. Suspense, drama, policial. Direção: Billy Ray. Elenco: Julia Roberts, Nicole Kidman. 111min. 12 anos
A vida dos investigadores do FBI Ray e Jesse da procuradora Claire é severamente abalada pelo assassinato da filha adolescente de Jess. Treze 
anos após o crime, Ray continua buscando pistas e finalmente parece ter encontrado um caminho para solucionar o caso. A verdade é chocan-
te e os limites entre justiça e vingança tornam-se imperceptíveis.

SÁBADO 03, 19H - UMA BELEZA FANTÁSTICA (THIS BEAUTIFUL FANTASTIC)  ****
EUA/Reino Unido 2017. Drama, comédia. Direção: Simon Aboud. Elenco: Jessica Brown Findlay, Andrew Scott. 92min. Livre
Sonhando em um dia ser uma respeitada escritora de contos infantis, a jovem Bella Brown vai cruzar com alguém que representa o oposto do 
que pretende ser: um velho rabugento, viúvo e de poucos amigos. Incrivelmente, ela vai criar um forte laço de amizade com ele, iniciando 
uma relação curiosa e inspiradora.

QUINTA 08, 20H - A MISSÃO (THE MISSION)  ****
EUA/Reino Unido 1986. Drama, aventura. Direção: Roland Joffé. Elenco: Robert de Niro, Jeremy Irons. 125min. 14 anos
No final do século XVIII Mendoza, um mercador de escravos, fica com crise de consciência por ter matado Felipe, seu irmão, num duelo, pois 
Felipe se envolveu com Carlotta. Ela havia se apaixonado por Felipe e Mendoza não aceitou isto, pois ela tinha um relacionamento com ele. 
Para tentar se penitenciar Mendoza se torna um padre e se une a Gabriel, um jesuíta bem intencionado que luta para defender os índios, mas 
se depara com interesses econômicos.

SEXTA 09, 20H / DOMINGO 11, 18H - O PROTETOR (THE EQUALIZER)  ****
EUA 2014. Suspense, policial, ação. Direção: Antoine Fuqua. Elenco: Denzel Washington, Chloê Grace Moretz. 132min. 16 anos
Baseado na série de televisão "The Equalizer" dos anos 1980, o filme apresenta Robert McCall, um homem misterioso que costumava 
trabalhar como oficial da polícia. Motivado pelas injustiças sociais, ele ajuda vítimas e qualquer pessoa em perigo. 

SÁBADO 10, 19H - MOMENTUM (MOMENTUM)  ***
EUA/África do Sul 2015. Suspens. Direção: Stephen S. Campanelli. Elenco: Olga Kurylenko, Morgan Freeman. 96min. 16 anos
Alex, uma misteriosa ladra, é intimada por seu ex-parceiro para um último golpe. Mas, rapidamente ela descobre que não foi chamada apenas 
para roubar os diamantes. Um assassino brutal está a sua caça e agora ela deve descobrir as mentiras por trás do assalto e os segredos dos 
homens que fizeram dela um alvo.

QUINTA 15, 18H - MÚSICA FEROZ (TANGO FEROZ: LA LEYENDA DEL TANGUITO)  ****
Argentina 1993. Biografia, drama, romance. Direção: Marcelo Piñeyro. Elenco: Fernán Mirás, Cecilia Dopazo. 131min. 16 anos
A história de amor entre Tanguito e Mariana é utilizada como pretexto para mostrar uma época, final dos anos 60 e princípio dos 70, o 
nascimento do rock argentino, o enfrentamento entre os velhos valores e a liberdade, o amor, a paz e a solidariedade da juventude argentina 
da época.

SEXTA 16, 20H / DOMINGO 18, 18H - UM CONTRATEMPO (CONTRATIEMPO)  ****
Espanha 2016. Policial, suspense. Direção: Paulo Oriol. Elenco: Mario Casas, Ana Wagener. 110min. 14 anos
Tudo está indo muito bem para Adrian Doria. Seu negócio é um sucesso e lhe trouxe riqueza, sua bela esposa teve a criança perfeita, e sua 
amante está bem com o caso dos dois escondido. Tudo está ótimo até que Doria desperta num quarto de hotel, depois de ser atingido na 
cabeça, e encontra sua amante morta no banheiro, coberta com um monte de notas em euros. 

SÁBADO 17, 19H - FAROL DAS ORCAS (EL FARO DE LAS ORCAS)  ****
Espanha 2016. Drama, romance. Direção: Gerardo Olivares. Elenco: Maribel Verdú, Joaquín Furriel. 110min. 12 anos
Uma mãe vai à Patagônia com o filho autista, esperando que um guarda e baleias orcas o ajudem a encontrar suas emoções.

QUINTA 22, 20H - SEM DESTINO (GENERATION UM)  ****
Reino Unido 2012. Drama, comédia. Direção: Mark Mann. Elenco: Keanu Reeves, Daniel Sunjata. 96min. 16 anos
Durante um dia na cidade de Nova York, John rouba uma câmera e passa a filmar a vida de duas garotas cujas rotinas são marcadas pelo sexo, 
pelas drogas e pela falta de perspectivas. Aos poucos, os três se envolvem e acabam descobrindo um pouco mais sobre si mesmos. 

SEXTA 23, 20H / DOMINGO 25, 18H - O GUARDIÃO INVISÍVEL (EL GUARDIÁN INVISIBLE)  ****
Alemanha/Espanha 2017. Drama. Direção: Fernando González Molina. Elenco: Marta Etura, Elvira Mínguez. 128min. 16 anos
A Inspetora Amaia Salazar lidera uma investigação que vai levá-la de volta para Elizondo, a aldeia das chuvas no coração do País Basco, onde 
ela nasceu e para a qual ela esperava nunca mais voltar.

SÁBADO 24, 19H - 1922 (1922)   *****
Canadá 2017. Suspense, drama. Direção: Zak Hilditch. Elenco: Thomas Jane, Molly Parker. 101min. 16 anos
Wilfred James, até então um pacato fazendeiro, bola um plano macabro para solucionar o seu problema financeiro. Ele decide assassinar 
Arlette, sua mulher. Mas, para conseguir fazer tudo direito, Wilfred precisa convencer Henry, seu filho, a ajudá-lo.

QUINTA 29, 20H - CAVALEIROS DO ASFALTO (MEAN STREETS)  ****
Reino Unido 2012. Drama, comédia. Direção: Mark Mann. Elenco: Keanu Reeves, Daniel Sunjata. 96min. 16 anos
Charlie anda algo à deriva, ele gosta de uma garota, que não tem a aprovação familiar e o seu tio quer que ele siga o negócio da família, para 
o qual não tem grande jeito. Foi com esta crônica da vida numa comunidade influenciada pelo mundo do crime que Martin Scorsese 
encontrou a sua voz como cineasta, criando uma impressionante obra-prima que viria a ter grande impacto no curso do cinema americano 
dos anos 70.

SEXTA 30, 20H / DOMINGO 02/12, 18H - A TROCA (CHANGELING)  ****
EUA 2009. Suspense, drama. Direção: Clint Eastwood. Elenco: Angelina Jolie, John Malkovich. 141min. 16 anos
Los Angeles, março de 1928. Christine Collins, uma mãe solteira, se despede de Walter, seu filho de 9 anos, e parte rumo ao trabalho. Ao 
retornar descobre que Walter desapareceu, o que faz com que inicie uma busca exaustiva. 
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SÁBADO 03, 16H - NO MUNDO DA LUA (ATRAPA LA BANDERA)  ****
Espanha 2018. Animação, aventura, família. Direção: Enrique Gato. 95min. Livre
Richard Carson III, um milionário ganancioso, quer colonizar a Lua. Ele pretende apagar todos os vestígios os feitos dos astronautas da Apollo 
XI para poder explorar o hélio-3, a energia limpa do futuro, em benefício próprio. Para impedi-lo, a presidenta dos Estados Unidos ordena que 
a NASA organize o quanto antes uma nova viagem à Lua, de forma a assegurar os feitos do passado e impedir a exploração comercial do 
satélite

DOMINGO 04, 16H - PEIXONAUTA - O FILME (PEIXONAUTA - O FILME)  *****
Brasil 2016. Animação, aventura, família. Direção: Kiko Mistrorigo, Célia Catunda. 77min. Livre
Peixonauta, Marina e Zico saem do Parque em busca do Dr. Jardim e dos primos Pedro e Juca, mas ao chegarem à cidade grande encontram 
tudo vazio. Após investigarem melhor, percebem que as pessoas não sumiram, mas sim encolheram. Intrigados e correndo contra o tempo, 
Peixonauta e seus amigos precisam desvendar a causa do fenômeno e salvar a população do desaparecimento completo.

SÁBADO 10, 16H - YOUR NAME (KIMI NO NA WA)  ****
Japão 2016. Animação, fantasia. Direção: Makoto Shinkai. 110min. Livre
Mitsuha Miyamizu é uma jovem que mora no interior do Japão e que deseja deixar sua pequena cidade para trás para tentar a sorte em 
Tóquio. Enquanto isso, Taki Tachibana, um jovem que trabalha em um restaurante italiano em Tóquio, deseja largar o seu emprego para tentar 
se tornar um arquiteto. Os dois não se conhecem, mas estão direta e misteriosamente conectados pelas imagens de seus sonhos.

DOMINGO 11, 16H - JAMES E O PÊSSEGO GIGANTE (JAMES AND THE GIANT PEACH)  ****
EUA 1996. Animação, aventura. Direção: Henry Selick. 79min. Livre
James e seus pais sempre sonharam em ir para Nova York, a cidade "onde os sonhos se realizam". Mas depois que um incidente deixa o 
menino orfão, James vai morar com suas tias crueis, que o maltratam. Até o dia em que um homem misterioso lhe entrega um pacote com 
uma estranha receita. De repente, ele descobre que, nas redondezas, nasceu um pêssego do tamanho de uma casa. Lá dentro, ele se torna 
amigo de insetos que moram na fruta e vive uma mágica aventura.

SÁBADO 17, 16H - NEXT GEN (NEXT GEN)  ****
EUA 2018. Animação, aventura. Direção: Kevin R. Adams e Joe Ksander. 104min. Livre
Uma menina tem sua vida mudada da noite para o dia quando um robô soldado forja uma improvável amizade com ela, a envolvendo em 
uma grande aventura. Juntos eles ensinam uma lição aos bullies, lutam contra robôs do mal e enfrentam um louco com planos de dominar o 
mundo através da tecnologia.

DOMINGO 18, 16H - AS AVENTURAS DOS SETE ANÕES (DER 7BTE ZWERG)  ***
Alemanha 2014. Comédia, animação, fantasia. Direção: Boris Aljinovic e Harald Siepermann. 87min. Livre
A princesa Rose é amaldiçoada por uma bruxa ao nascer. De acordo com a magia, ela vai espetar o dedo e todo o castelo vai cair em sono 
profundo, a não ser que um beijo verdadeiro a desperte. Sete anões descobrem sobre o feitiço e parte em busca de Jack, namorado de Rose, 
para salvá-la. Mas eles não chegam a tempo: Rose espeta o dedo e todos dormem, menos os sete anões. Agora eles devem descobrir sozinhos 
uma maneira de salvar a todos.

SÁBADO 24, 16H - O QUE SERÁ DE NOZES 2 (THE NUT JOB 2: NUTTY BY NATURE)  **** 
EUA 2017. Animação, família. Direção: Cal Brunker. 104min. Livre
A aventuras de Surly e seus amigos, Buddy, Andie e Precious continuam. Eles descobrem que o prefeito de Oakton está planejando construir 
um parque de diversões gigante no Liberty Park, o que vai acabar com o lugar onde eles moram. A turma agora precisa se unir para salvar sua 
casa e derrotar o prefeito.

DOMINGO 25, 16H - COMO SALVAR O PAPAI NOEL (SAVING SANTA)  ****
Reino Unido/Irlanda do Norte 2013. Ação, animação, aventura. Direção: Leon Joosen e Aaron Seelman. 83min. 12 anos
Um elfo de baixo escalão sonha em ser importante e tem a oportunidade de mostrar o seu valor quando precisa viajar no tempo salvar o Natal 
e o Papai Noel.


