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Nota de Imprensa
Auditório Municipal Fernando Lopes-Graça, Almada

O cinema de autor está de regresso em setembro
Em setembro, o cinema de autor está de regresso ao Fórum Municipal Romeu
Correia – Auditório Municipal Fernando Lopes-Graça, em Almada.
As sessões de cinema são sempre à quarta-feira, às 21h30.
- 11 de setembro, quarta-feira (21h30)

A Casa de Jack
Estados Unidos da América, anos 70. Seguimos o inteligentíssimo Jack ao
longo de 12 anos e presenciamos os crimes que o definem como um assassino
em série. A sua história é-nos apresentada pelo próprio Jack, sendo cada crime
pensado como uma obra de arte. À medida que a polícia se aproxima, Jack
arrisca-se cada vez mais, tentando criar a sua obra prima. The House That
Jack Built é uma história negra e sinistra, mas apresentada como um conto
filosófico com laivos de humor.
Realização: Lars Von Trier
Com: Matt Dillon, Bruno Ganz, Uma Thurman
Thriller | M/18
Bilhete: € 3,00 (Desconto 50%, jovens e reformados)

- 18 de setembro, quarta-feira (21h30)

Todos sabem
Laura retorna a sua terra natal na Espanha para o casamento da irmã. Por
motivos de trabalho, o seu marido argentino não pode ir. Chegada ao local,
Laura reencontra o ex-namorado, Paco, que não via há muitos anos. Durante a
festa, uma tragédia acontece e toda a família precisa se unir diante de um
possível crime de grandes proporções, enquanto se questionam se o culpado
está ou não entre eles. Em busca de uma solução, segredos e mentiras são
revelados sobre o passado de cada um.
Realização: Asghar Farhadi

Com: Penélope Cruz, Ricardo Darín e Javier Bardem
Drama| M/12
Bilhete: € 3,00 (Desconto 50%, jovens e reformados)

- 25 de setembro, quarta-feira (21h30)

O mar de árvores
Na floresta de Aokigahara (Japão), também conhecida como Sea of Trees, o
americano Arthur Brennan decide pôr fim à sua vida, como muitos outros
fizeram nesse mesmo local. Quando encontra um local que lhe parece ideal,
depara-se com um japonês ferido e perdido. Os dois homens iniciam uma
viagem de reflexão e sobrevivência, juntos na floresta.
Realização: Gus Van Sant
Com: Matthew McConaughey, Ken Watanabe, Naomi Watts
Drama| M/14
Bilhete: € 3,00 (Desconto 50%, jovens e reformados)

CARTAZES
Fórum Municipal Romeu Correia
Auditório Municipal Fernando Lopes-Graça
Praça da Liberdade, Almada
Tel.: 21 272 49 20
Coordenadas GPS
38º 40.724' N 9º 09.476' W
Como chegar
Metro Sul do Tejo (linhas 1 e 3 – paragem São João Baptista)
Parque de estacionamento coberto e tarifado, na Praça da Liberdade
Nota: Todos os meses enviaremos a lista com os filmes que passam no Auditório
Municipal Fernando Lopes-Graça, para publicação nas listagens de cinema.
Caso pretendam que seja enviado para um contacto diferente, indiquem, por favor,
qual o contacto.
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