
SÁBADO 01, 19H - LEGÍTIMO REI (OUTLAW KING)  ****
EUA 2018. Histórico, drama. Direção: David Mackenzie. Elenco: Chris Pine, Florence Pugh. 121min. 16 anos
Depois de ser coroado Rei dos Escoceses, o lendário Robert "The Bruce" luta para tentar recuperar o controle. Mas, acaba sendo derrotado 
em um ataque surpresa feito pelo rei inglês, o que o deixou um fora-da-lei.

DOMINGO 02, 18H - A TROCA (CHANGELING)  ****
EUA 2008. 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. 

QUINTA 06, 20H - EM ALGUM LUGAR DO PASSADO (SOMEWHERE IN TIME)  *****
EUA 1980. Drama, romance. Direção: Jeannot Szwarc. Elenco: Christopher Reeve, Jane Seymour. 103min. 16 anos
Universidade de Millfield, maio de 1972. Richard Collier é um jovem teatrólogo que conhece na noite de estreia da sua primeira peça uma 
senhora idosa, que lhe dá um antigo relógio de bolso e diz: "volte para mim". Ela se retira sem mais dizer, deixando-o intrigado. Chicago, 
1980. Richard não consegue terminar sua nova peça, decide viajar sem destino certo e se hospeda no Grand Hotel. Lá visita o Salão Histórico, 
repleto de antiguidades, e fica encantado com a fotografia de uma bela mulher, Elise McKenna, que descobre ser a mesma que lhe deu o 
relógio.

SEXTA 07, 20H / DOMINGO 09, 18H - O AVISO (EL AVISO)   ****
Espanha 2018. Drama, policial. Direção: Daniel Calparsoro. Elenco: Raúl Arévalo, Aura Garrido. 92min. 16 anos
Após seu amigo ser baleado , Jon descobre um padrão numérico nas mortes ocorridas no mesmo local e tenta alertar a próxima vítima.

SÁBADO 08, 19H - A TRAVESSIA (THE WALK)  ****
EUA 2015. Biografia, drama, aventura. Direção: Robert Zemeckis. Elenco: Joseph Gordon-Levitt, Ben Kingsley. 123min. 12 anos
A história real do equilibrista Philippe Petit, famoso por atravessar as Torres Gêmeas usando apenas um cabo. Mesmo sem ter autorização 
legal para a arriscada aventura, ele reuniu um grupo de assistentes internacionais e contou com a ajuda de um mentor para bolar o plano, 
que sofreu diversos obstáculos poder ser finalmente executado. A travessia ocorreu na ilegalidade em 7 de agosto de 1974 e teve destaque 
no mundo inteiro.

QUINTA 13, 20H - O ESPELHO TEM DUAS FACES (THE MIRROR HAS TWO FACES)  ****
EUA 1966. Comédia, romance. Direção: Barbra Streisand. Elenco: Barbra Streisand, Jeff Bridges, Lauren Bacall. 126min. 12 anos
Cansada de estar solteira, a professora de meia-idade Rose Morgan entra em um "relacionamento" com um colega, mas ele só quer um 
casamento platônico.

SEXTA 14, 20H / DOMINGO 16, 18H - NA MIRA DO MEDO (BLEED)  ****
EUA 2018. Suspense. Direção: Bobby Roth. Elenco: Shen Lin, Zhu Zhu, Rockmond Dunbar. 91min. 16 anos
Patrick Chen é esfaqueado e deixado para morrer por um grupo que invade sua casa. Cercado, fraco e com uma faca no peito, ele é deixado 
com a impossível missão de impedir a morte de sua esposa, enquanto luta para não sangrar até a morte.

SÁBADO 15, 19H - SE VOCÊ VISSE O SEU CORAÇÃO (SI TU VOYAIS SON COEUR)  ****
França 2018. Drama, policial. Direção: Joan Chemla. Elenco: Gael García Bernal, Marine Vacth. 86min. 14 anos
Expulso da comunidade após a morte do melhor amigo, Daniel fica totalmente desnorteado e procura sobreviver como pode. Mas um novo 
amor representa um raio de esperança.

QUINTA 20, 20H - A ÉPOCA DA INOCÊNCIA (THE AGE OF INNOCENCE)  ****
EUA 1993. Drama. Direção: Martin Scorsese. Elenco: Daniel Day-Lewis, Michelle Pfeiffer, Winona Ryder. 135min. 16 anos
Nova York, 1870. Um advogado está de casamento marcado com uma jovem da aristocracia local, quando uma condessa, prima de sua noiva, 
volta da Europa após separar-se do marido. As idéias dela chocam a tradicional sociedade americana e, ao tentar defendê-la, o advogado se 
apaixona por ela e correspondido.

SEXTA 21, 20H / DOMINGO 23, 18H - OPERAÇÃO FINAL (OPERATION FINALE)  ****
EUA 2018. Drama, histórico, suspense, biografia. Direção: Chris Weitz. Elenco: Oscar Isaac, Ben Kingsley. 122min. 16 anos
Quinze anos se passaram desde a Segunda Guerra. Os principais líderes nazistas, como Adolf Hitler, evitaram a justiça através do suicídio, mas 
o arquiteto responsável pela ideia dos campos de concentração, Adolf Eichmann, conseguiu escapar e vive escondido em alguma parte do 
mundo. 

SÁBADO 22, 19H - JULIETA (JULIETA)  *****
Espanha 2016. Drama. Direção: Pedro Almodóvar. Elenco: Emma Suárez, Adriana Ugarte, Daniel Grao. 100min. 14 anos
Julieta é uma mulher de meia idade que está prestes a se mudar de Madri para Portugal, para acompanhar seu namorado Lorenzo. Entretanto, 
um encontro fortuito na rua com Beatriz, uma antiga amiga de sua filha Antía, faz com que Julieta repentinamente desista da mudança. Ela 
resolve se mudar para o antigo prédio em que vivia, também em Madri, e lá começa a escrever uma carta para a filha relembrando o passado 
entre as duas.

QUINTA 27, 20H - MONTY PYTHON - O SENTIDO DA VIDA (MONTY PYTHON'S THE MEANING OF LIFE)  ****
Reino Unido 1983. Comédia, musical. Direção: Terry Gilliam e Terry Jones. Elenco: John Cleese. 96min. 18 anos
O terceiro longa-metragem do grupo de humor Monty Python apresenta uma série de esquetes sobre os estágios da vida, do milagre do 
nascimento até a morte. A ironia, a crítica social e o bom humor, é claro, marcam presença em cada segmento do filme.

SEXTA 28, 20H / DOMINGO 30, 18H - CAM (CAM)  ****
EUA 2018. Suspense, terror. Direção: Daniel Goldhaber. Elenco: Madeline Brewer, Patch Darragh. 94min. 16 anos
Aliceé uma ambiciosa jovem mulher que trabalha com pornografia de webcam. Quando uma misteriosa mulher idêntica a ela toma seu canal, 
ela se vê perdendo o controle sobre os limites que estabeleceu em relação a sua identidade online e os homens na sua vida.

SÁBADO 29, 19H - TERRITÓRIO RESTRITO (CROSSING OVER)  *****
EUA 2009. Policial, drama. Direção: Wayne Kramer. Elenco: Harrison Ford, Ray Liotta, Ashley Judd. 112min. 16 anos
Max Brogan é um agente da Imigração e Fiscalização Aduaneira, em Los Angeles. Todo dia ele precisa lidar com diversas pessoas que tentam 
entrar nos Estados Unidos em busca de uma vida melhor. Seus colegas de trabalho são seu parceiro Hamid Baraheri, a advogada de defesa 
Denise Frankel e o marido dela, Col, que julga as solicitações feitas. Juntos eles enfrentam as questões decorrentes do senso de dever e 
compaixão envolvendo a migração para território norte-americano.
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SÁBADO 01, 16H - PROCURANDO NEMO (FINDING NEMO)  *****
Austrália, EUA 2003. Animação, aventura, família. Direção: Enrique Gato. 100min. Livre
O passado reserva tristes memórias para Marlin nos recifes de coral, onde perdeu sua esposa e toda a ninhada. Agora, ele cria seu único filho 
Nemo com todo o cuidado do mundo, mas o pequeno e simpático peixe-palhaço acaba exagerando durante uma simples discussão e acaba 
sendo capturado por um mergulhador. Agora, o pai super protetor precisa entrar em ação e parte numa busca incansável pelo mar aberto, na 
esperança de encontrar seu amado filhote. 

DOMINGO 02, 16H - BARBIE LAGO DOS CISNES (BARBIE OF SWAN LAKE)  ****
EUA 2003. Animação, aventura. Direção: Owen Hurley. 81min. Livre
Depois de seguir um unicórnio até a Floresta Encantada, Odette, filha mais nova de um padeiro, é amaldiçoada por um perverso feiticeiro. 
Com a intenção de derrotar a Rainha das Fadas, o vilão transforma Odette em cisne e a obriga a salvar os habitantes do local.

SÁBADO 08, 16H - SHEREK O CAPÍTULO FINAL (SHEREK)  *****
EUA 2010. Animação, família. Direção: Mike Mitchell. 94min. Livre
Com saudade do tempo em que era um verdadeiro ogro, Sherek assina um contrato enfeitiçado e ... puff! Em um instante, tudo e todos se 
transformam.

DOMINGO 09, 16H - MY LITTLE PONY EQUESTRIA - A LENDA (MY LITTLE PONY EQUESTRIA GIRLS)  ****
EUA/Canadá 2013. Musical, aventura, comédia. Direção: Jayson Thiessen e Noelle Benvenuti. 72min. Livre
Quando a coroa é roubada do Império de Cristal, Twilight Sparkle persegue o ladrão em um mundo alternativo, onde ela se encontra transfor-
mada em adolescente.

SÁBADO 15, 16H - MADAGASCAR 3: OS PROCURADOS (MADAGASCAR 3: EUROPE'S MOST WANTED) ****
EUA 2012. Animação, aventura, comédia. Direção: Eric Darnell, Tom McGrath e Conrad Vernon. 93min. Livre
Os amigos Alex, Marty, Melman, Gloria, rei Julien e os pinguins deixam o continente africano rumo à Europa. Eles vão parar em Mônaco, onde 
passam a ser perseguidos por uma obcecada agente de controle animal. Em plena fuga, o grupo encontra abrigo em um circo em crise. Logo 
eles passam a ajudá-lo, iniciando um processo de revitalização que poderá levá-los a uma turnê nos Estados Unidos e, consequentemente, de 
volta para casa.

DOMINGO 16, 16H - HERÓIS DA GALÁXIA: RATCHET AND CLANK (RATCHET AND CLANK)  ***
EUA/Canadá/Hong Kong 2016. Animação, ação, aventura. Direção:  Kevin Munroe e Jericca Cleland . 94min. Livre
Ratchet é um ser alienígena parecido com um tigre, que possui uma grande habilidade com armas e entende muito de mecânica. Ele precisa 
derrotar o vilão Chairman Drek, que possui uma poderosa arma capaz de destruir todos os planetas da galáxia Solana. Ao lado do robô Clank 
e do grupo de super-heróis chamado Galactic Rangers, Ratcher precisa derrotar o perigoso vilão e, mais uma vez, salvar a galáxia.

SÁBADO 22, 16H - CRÔNICAS DE NATAL (THE CHRISTMAS CHRONICLES) **** 
EUA 2018. Família, comédia. Direção: Clay Kaytis. Elenco: Kurt Russell, Judah Lewis, Darby Camp. 100min. Livre
O presente de Natal das crianças ao redor do mundo está em risco. Isso porque os irmãos Kate e Teddy Pierce fizeram suas travessuras. 
Empenhados em flagrar o exato momento da chegada do Papai Noel, os dois se acomodaram em seu trenó e, acidentalmente, danificaram o 
veículo. Agora eles precisam fazer uma força-tarefa para ajudar o bom velhinho a correr contra o tempo, entregar os presentes e salvar o Natal. 

DOMINGO 23, 16H - ACONTECEU NO NATAL DO MICKEY (MICKEY'S ONCE UPON A CHRISTMAS)  ***
EUA 1999. Comédia, animação. Direção: Jun Falkenstein, Alex Mann, Bradley Raymond, Toby Shelton e Bill Speers. 66min. Livre
Três histórias de Natal com Mickey e seus amigos: Mickey e Minnie recordam o ano que passou e vivem uma noite mágica, Pateta e Max 
contam sobre uma visita do Papai Noel, e Huguinho, Zezinho e Luizinho ensinam sobre o espírito do Natal.

SÁBADO 29, 16H - O GRINCH (THE GRINCH)  **** 
EUA/China 2018. Família, animação. Direção: Yarrow Cheney e Scott Mosier. 90min. Livre
O Grinch é um ser verde que não suporta o Natal e, todo ano, precisa atuar que os habitantes da cidade vizinha de Quemlândia comemorem 
a data. Decidido a acabar com a festa, ele resolve invadir os lares dos vizinhos e roubar tudo o que está relacionado ao Natal.

DOMINGO 30, 16H - BOB ESPONJA – UM HERÓI FORA D’ÁGUA (THE SPONGE BOB MOVIE: SPONGE OUT OF WATER)  ****
EUA 2015. Comédia, animação, aventura. Direção: Paul Tibbitt e Mike Mitchell. 93min. Livre
O pirata Alameda Jack enfim conseguiu encontrar um livro mágico onde todos os planos malignos que escreve se tornam realidade. Entretan-
to, ele precisa da última página do livro, que está de posse de Bob Esponja, no fundo do mar. Para recuperá-la, Alameda elabora um plano 
onde o habitat de Bob é destruído. Precisando salvá-lo a todo custo, ele e os amigos Patrick, Sirigueijo, Lula Molusco e Plâncton decidem 
buscar ajuda na superfície.


