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6ª EDIÇÃO DE CINEMA AO AR LIVRE 

 

7 Jul, Sáb, 22h00 
SÓ PARA BRAVOS (Only the Brave) 
De: Joseph Kosinski. EUA, 2017, 133 min. 
Com: Josh Brolin, Miles Teller, Jeff Bridges, Jennifer Connelly, Andie MacDowell 
Drama, Biografia. M/12 
No dia 28 de Junho de 2013, um raio dá origem a um incêndio perto da cidade de Yarnell, Arizona (EUA). Com a 
conjugação de ventos secos e temperaturas elevadas, o fogo rapidamente se alastra por uma enorme extensão 
de território, ficando fora de controlo. Para o combater, é chamada uma unidade de elite da corporação de 
bombeiros de Prescott, constituída por 20 elementos. Estes homens são uma espécie de "tropa de choque" cujo 
treino especial os capacita a responder a situações de perigo extremo. Corajosos e com um grande sentido de 
dever, cada um deles vai fazer o possível para enfrentar aquela imensidão de chamas e salvar as populações e os 
seus bens… 
 
14 Jul, Sáb, 22h00 
MONSTROS FANTÁSTICOS E ONDE ENCONTRÁ-LOS (Fantastic Beasts and Where to Find Them) 
De: David Yates. GB/EUA, 2016, 133 min. 
Com: Eddie Redmayne, Ezra Miller, Colin Farrell 
Fantasia. M/12 
EUA, 1926. Os perigos estão a aumentar no Mundo Mágico. Algo está a deixar um rasto de destruição, 
ameaçando expor a comunidade de feiticeiros a um grupo de fanáticos SemMages – seres desprovidos de magia 
– que não descansa enquanto não destruir todas as formas de magia. É neste contexto que o excêntrico 
magizoologista Newt Scamander chega a Nova Iorque com a sua mala onde, sem que ninguém desconfie, 
transporta um sem-número de monstros fantásticos que foi colecionando ao longo das suas viagens. Mas 
quando o SemMages Jacob Kowalski solta inadvertidamente algumas das criaturas de Newt, deixa toda a cidade 
em estado de sítio… 
 
21 Jul, Sáb, 22h00 
DE BRAÇOS ABERTOS (À Bras Ouverts) 
De: Philippe de Chauveron. BEL/FRA, 2017, 92 min. 
Com: Christian Clavier, Ary Abittan, Elsa Zylberstein 
Comédia. M/12 
Jean-Etienne Fougerole (Christian Clavier), uma figura da cena literária e mediática francesa, é um intelectual 
burguês casado com uma rica herdeira sem noção da realidade (Elsa Zylberstein). 
Quando Fougerole promove o seu novo livro DE BRAÇOS ABERTOS num debate televisivo, o seu oponente 
desafia-o a por em prática as ideias que defende nesse livro: que os mais privilegiados devem acolher nas suas 
casas os mais necessitados. Em direto e entre a espada e a parede, Fougerole aceita o desafio. Para surpresa do 
intelectual, nessa mesma noite há logo quem lhe vá tocar à porta da sua luxuosa residência. E assim, as 
convicções dos Fougerole vão ser rudemente postas à prova! 
 
28 Jul, Sáb, 22h00 
VIVER DEPOIS DE TI (Me Before You) 
De: Thea Sharrock. GB/EUA, 2016, 110 min. 
Com: Emilia Clarke, Sam Claflin, Janet McTeer 
Drama. M/12 
Lou é uma rapariga alegre e inocente que nunca saiu da pequena cidade onde nasceu. Um dia, de modo a ajudar 
nas contas familiares, aceita emprego como assistente domiciliária de Will Traynor, filho único de uma família 
abastada que, devido a um grave acidente de mota alguns anos antes, ficou tetraplégico. Confinado a uma 
cadeira de rodas, Will, que até aí tinha sido um amante de aventura, foi perdendo o gosto pela vida, tornando-se 
deprimido, fechado em si mesmo e cínico na forma como vê tudo em seu redor. Apesar de inicialmente difícil, a 
relação entre ambos vai-se tornando cada vez mais estreita e a alegria contagiante dela vai revelar-se um 
antídoto contra a depressão de Will, dando-lhe uma nova motivação para acordar a cada dia… 
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4 Ago, Sáb, 22h00 
UMA VONTADE CEGA (Mein Blind Date mit dem Leben) 
De: Marc Rothemund. ALE, 2017, 111 min. 
Com: Kostja Ullmann, Anna Maria Mühe, Ludger Pistor 
Drama, Comédia. M/12 
Apesar de ser quase completamente cego, Saliya evita a todo o custo deixar-se afundar no sentimento de 
inferioridade ou assumir-se como vítima. Por causa disso, sempre que possível oculta essa circunstância e age 
como se nada fosse. Certo dia, numa entrevista para uma vaga de emprego num hotel de luxo, esconde a sua 
incapacidade e é escolhido para um estágio. E é assim que, superando dificuldades com que alguém sem uma 
visão deficiente nunca teria de se preocupar, Saliya vai demonstrar que a sua força de vontade, aliada a uma rara 
capacidade de antecipação, é superior a qualquer limitação física. Mas tudo se complica quando ele, habituado a 
ter tudo sob controlo, se depara com a rapariga dos seus sonhos… 
 
11 Ago, Sáb, 22h00 
O ESPÍRITO DA FESTA (Le Sens de la Fête) 
De: Olivier Nakache, Eric Toledano. CAN/FRA/BEL, 2017, 117 min. 
Com: Jean-Pierre Bacri, Jean-Paul Rouve, Gilles Lellouche 
Comédia. M/12 
Pierre e Helena estão prestes a viver o dia mais especial das suas vidas: a celebração do seu casamento. As 
expectativas são altíssimas e a escolha do local, um castelo francês do século XVIII, não poderia ter sido melhor. 
A ajudá-los está Max, o responsável pelo "catering". Para que nada falhe neste momento tão importante, Max 
contrata um sem-número de cozinheiros, empregados de mesa e colaboradores, assim como o fotógrafo e a 
banda que irá animar os convidados. Mas, com tanta gente diferente para coordenar, conseguirá mantê-los sob 
controlo? 
 
18 Ago, Sáb, 22h00 
WONDER – ENCANTADOR (Wonder) 
De: Stephen Chbosky. EUA, 2017, 113 min. 
Com: Julia Roberts, Jacob Tremblay, Owen Wilson 
Drama. M/12 
Auggie Pullman, de dez anos, sofre de síndrome de Treacher Collins, uma malformação congénita rara que se 
manifesta em deformações no crânio e na face. Foi operado diversas vezes ao longo da sua curta existência. 
Agora que está a iniciar o quinto ano de escolaridade, os pais entendem que é o momento ideal de ele deixar de 
estudar em casa e de se aventurar numa escola normal. Apesar de consciente do grande desafio que tinha pela 
frente, Auggie não esperava que o seu aspeto físico fosse causar tanta aversão aos colegas. Contudo, à medida 
que os dias vão passando, acaba por compreender que tudo leva o seu tempo, até mesmo a aceitação da 
diferença... 
 
25 Ago, Sáb, 22h00 
PRECISO CASAR CONTIGO PÁ! (Épouse-moi Mon Pote) 
De: Tarek Boudali. FRA, 2017, 92 min. 
Com: Tarek Boudali, Philippe Lacheau, Charlotte Gabris 
Comédia. M/12 
Esta comédia francesa marca a estreia na realização do actor Tarek Boudali, que também protagoniza. Centra-se 
num estudante de arquitetura marroquino a viver em França – o próprio Boudali – cujo visto expira após falhar 
um exame por se ter embebedado na noite anterior. Para continuar no país, decide casar-se com um amigo. O 
problema? São ambos heterossexuais. As autoridades suspeitam de que o casamento não é propriamente 
legítimo e tentam controlar o que se passa na vida deles. A complicar ainda mais as coisas está ainda a namorada 
do amigo, que não olha bem para este casamento de conveniência. 
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