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Sábados, 22H00
6 Julho
NOVOS AMIGOS IMPROVÁVEIS (The Upside)
De: Neil Burger. EUA, 2018, 125 min.
Com: Nicole Kidman, Bryan Cranston, Kevin Hart
Comédia Dramática. M/12
Na sequência de um acidente que o deixou tetraplégico, Phillip Lacasse, um milionário de meiaidade, resolve contratar alguém que o assista nas rotinas do dia-a-dia. É então que Yvonne,
a sua assistente, entrevista Dell Scott, um jovem negro recentemente saído da prisão, que
precisa urgentemente de emprego. Dell é, segundo todas as aparências, alguém totalmente
inadequado à função. Mas Philip, estabelecendo com ele um vínculo imediato, contrata-o.
13 Julho
ESTE CORAÇÃO TRAIÇOEIRO (Dieses Bescheuerte Herz)
De: Marc Rothemund. ALE, 2017, 104 min.
Com: Elyas M’Barek, Philip Schwarz, Nadine Wrietz
Comédia Dramática. M/12
Aos 30 anos, Lenny é um boémio irredimível que vive às custas do pai, um famoso
cardiologista. David, paciente do pai de Lenny, é um adolescente que, devido a um
grave problema de coração, se habituou à iminência da morte. Um dia, cansado do
comportamento irresponsável de Lenny, o pai dá-lhe uma tarefa: ir ao hospital consigo
e cuidar de David. Apesar do pouco que têm em comum, entre eles desenvolve-se uma
amizade quase instantânea com base na reciprocidade.
27 Julho
GREEN BOOK - UM GUIA PARA A VIDA (Green Book)
De: Peter Farrelly. EUA, 2018, 130 min.
Com: Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini
Comédia Dramática. M/12
EUA, 1962. Desempregado desde o encerramento da discoteca onde trabalhava como
segurança, Tony Lip está disposto a aceitar qualquer trabalho. Um dia, conhece Don
Shirley, um famoso pianista negro que procura alguém que, durante a digressão de oito
semanas que está prestes a fazer pelo Sul do país, ocupe simultaneamente os cargos de
motorista e de segurança. Mas o temperamento de cada um, diametralmente oposto, vai
transformar aquela viagem num verdadeiro desafio.
3 Agosto
VAIANA (Moana)
De: Ron Clements, John Musker, Don Hall, Chris Williams. EUA, 2016, 103 min.
Vozes: Dwayne Johnson, Jemaine Clement, Auli’i Cravalho
Animação. M/6
Há dois milénios, numa pequena ilha da Polinésia, vivia Moana Waialik, a única filha de um
chefe de uma longa linhagem de navegadores. De espírito aventureiro e apaixonado, o maior
desejo dela era explorar o mundo e navegar pelo oceano. Apesar de todos os avisos do pai,
que desejava que ela seguisse os seus passos como líder da tribo, a rapariga, que tinha em
si a força e a coragem de várias gerações, não se coibia de sonhar com grandes façanhas.

10 Agosto
OS MENINOS QUE ENGANAVAM OS NAZIS (Un Sac de Billes)
De: Christian Duguay. FRA/CAN/REP. CHECA, 2017, 110 min.
Com: Dorian Le Clech, Batyste Fleurial, Patrick Bruel
Drama. M/12
Ano de 1941. França faz parte do território ocupado pelos alemães. Joseph e Maurice, de
dez e 13 anos, respetivamente, são dois irmãos judeus que, para escapar ao regime nazi,
se veem obrigados a atravessar o país a pé, completamente entregues a si próprios.
Impelidos pelos pais, que dão 500 francos a cada um e as indicações do que fazer, dão
provas de uma enorme determinação, coragem e capacidade de sobrevivência, que os
fará escapar ao inimigo e, mais tarde, voltar a reunir-se com a família…
17 Agosto
MONSTROS FANTÁSTICOS: OS CRIMES DE GRINDELWALD (Fantastic Beasts: The
Crimes of Grindelwald)
De: David Yates. EUA, 2018, 134 min.
Com: Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Jude Law, Johnny Depp
Fantasia. M/12
O excêntrico magizoologista Newt Scamander é recrutado por Albus Dumbledore, seu
antigo professor em Hogwarts, para enfrentar o terrível Gellert Grindelwald, considerado
um dos mais poderosos feiticeiros de todos os tempos, que recentemente escapou da
prisão. Como prometido quando foi capturado pelo Congresso Mágico dos Estados
Unidos da América, Grindelwald pretende reunir feiticeiros dos quatro cantos do mundo
e assim dominar toda a população não-mágica.
24 Agosto
O QUEBRA-CORAÇÕES (Le Retour du Héros)
De: Laurent Tirard. FRA, 2018, 90 min.
Com: Jean Dujardin, Mélanie Laurent, Noémie Merlant, Christophe Montenez
Comédia. M/12
França, princípio do século XIX. Durante o Império Napoleónico, o capitão Charles
Gregory Neuville pede a mão de Pauline Beaugrand, uma jovem da nobreza. Logo a
seguir, recebe ordens para partir imediatamente para a guerra. Desconsolado, promete
à sua noiva escrever-lhe todos os dias. O tempo vai passando, sem que Pauline receba
qualquer notícia do seu amado. É então que Elisabeth, irmã dela, decide escrever, ela
mesma, as cartas de amor do noivo ausentado, preparando terreno para que a irmã
perceba que o seu amado terá morrido em combate.
31 Agosto
ASSIM NASCE UMA ESTRELA (A Star Is Born)
De: Bradley Cooper. EUA, 2018, 136 min.
Com: Lady Gaga, Bradley Cooper, Sam Elliott, Dave Chappelle, Anthony Ramos
Drama, Musical. M/14
Apesar de sobreviver à custa de um ordenado miserável como empregada de mesa, Ally
nunca abandonou o sonho de se tornar uma estrela. Um dia, conhece Jackson Maine, um
cantor consagrado com tendências autodestrutivas que reconhece o seu talento musical
e resolve ajudá-la. Os dois apaixonam-se e vivem uma grande história de amor. Mas,
ao mesmo tempo que ela começa a atingir o estrelato e a emocionar multidões, Maine
torna-se vítima da implacável máquina que tem o poder de criar e destruir vedetas.

