
Programação do Cineteatro São Luiz
(de 12 a 17 de janeiro de 2016)

12/01 (Terça-feira)

[CINEMA] 

O Pequeno Príncipe (16h30)
Sinopse: Uma garota acaba de se mudar com a mãe, uma controladora obsessiva que deseja definir 
antecipadamente todos os passos da filha para que ela seja aprovada em uma escola conceituada. 
Entretanto, um acidente provocado por seu vizinho faz com que a hélice de um avião abra um 
enorme buraco em sua casa. Curiosa em saber como o objeto parou ali, ela decide investigar. Logo 
conhece e se torna amiga de seu novo vizinho, um senhor que lhe conta a história de um pequeno 
príncipe que vive em um asteróide com sua rosa e, um dia, encontrou um aviador perdido no 
deserto em plena Terra.

Dirigido por Mark Osborne | Com Mackenzie Foy, Jeff Bridges, Rachel McAdams | Animação | 
França | 1h47min | 2015

Entrada: R$ 6,00 (Inteira) / R$ 3,00 (meia)
Classificação Indicativa: Livre
…………………………………………………………………………………………………………

Festival Bruce Lee | 75 Anos (19h)

A Fúria do Dragão | Fist of Fury
Sinopse: Chen Jun (Bruce Lee) retorna à escola Jingwu, em Shangai, na China, e descobre que seu 
velho mestre do Kung Fu, Fok Yun-kap, morreu em condições misteriosas. Triste e traumatizado 
pelo acontecimento repentino, Chen Jun vê seu momento agravado pelas tensões sociais que 
dominam a área. O jovem estudante decide enfrentar o problema ao mesmo tempo em que investiga
o falecimento de seu professor.

Dirigido por Lo Wei | Com Bruce Lee, Nora Miao, James Tien | Artes Marciais, Drama, Ação | 
China (Hong Kong) | 106min | 1972

Entrada: Inteira R$ 6,00 / Meia R$ 3,00
Classificação Indicativa: 14 anos
________________________________________________________________________________

13/01 (Quarta-feira)

[CINEMA] 



O Pequeno Príncipe (16h30)
Sinopse: Uma garota acaba de se mudar com a mãe, uma controladora obsessiva que deseja definir 
antecipadamente todos os passos da filha para que ela seja aprovada em uma escola conceituada. 
Entretanto, um acidente provocado por seu vizinho faz com que a hélice de um avião abra um 
enorme buraco em sua casa. Curiosa em saber como o objeto parou ali, ela decide investigar. Logo 
conhece e se torna amiga de seu novo vizinho, um senhor que lhe conta a história de um pequeno 
príncipe que vive em um asteróide com sua rosa e, um dia, encontrou um aviador perdido no 
deserto em plena Terra.

Dirigido por Mark Osborne | Com Mackenzie Foy, Jeff Bridges, Rachel McAdams | Animação | 
França | 1h47min | 2015

Entrada: R$ 6,00 (Inteira) / R$ 3,00 (meia)
Classificação Indicativa: Livre
…………………………………………………………………………………………………………

Festival Bruce Lee | 75 Anos (19h)

Jogo da Morte | Game of Death
Sinopse: Alguém está tentando matar Billy Lo (Bruce Lee), um famoso astro de filmes de artes 
marciais. Para descobrir quem deseja assassiná-lo, Billy forja sua própria morte, e agora planeja sua
vingança.

Dirigido por Robert Clouse e Bruce Lee |Com Bruce Lee, Gig Young, Colleen Camp | Artes 
Marciais, Drama, Ação | China (Hong Kong) / EUA | 85min | 1978

Entrada: R$ 6,00 (Inteira) | R$ 3,00 (meia)
Classificação Indicativa: 14 anos)
________________________________________________________________________________

14/01 (Quinta-feira)

[CINEMA]

Café com Curtas (12h30)
Sinopse: Exibição de filmes de curta-metragem brasileiros.

Entrada: Gratuita
…………………………………………………………………………………………………………

O Pequeno Príncipe (16h30)
Sinopse: Uma garota acaba de se mudar com a mãe, uma controladora obsessiva que deseja definir 
antecipadamente todos os passos da filha para que ela seja aprovada em uma escola conceituada. 
Entretanto, um acidente provocado por seu vizinho faz com que a hélice de um avião abra um 



enorme buraco em sua casa. Curiosa em saber como o objeto parou ali, ela decide investigar. Logo 
conhece e se torna amiga de seu novo vizinho, um senhor que lhe conta a história de um pequeno 
príncipe que vive em um asteróide com sua rosa e, um dia, encontrou um aviador perdido no 
deserto em plena Terra.

Dirigido por Mark Osborne | Com Mackenzie Foy, Jeff Bridges, Rachel McAdams | Animação | 
França | 1h47min | 2015

Entrada: R$ 6,00 (Inteira) / R$ 3,00 (meia)
Classificação Indicativa: Livre
…………………………………………………………………………………………………………

Festival Bruce Lee | 75 Anos (19h)

O Dragão Chinês | The Big Boss
Sinopse: O jovem Cheng (Bruce Lee) se muda para Bangkok e vai morar com os primos e trabalhar 
em uma fábrica de gelo, jurando desta vez não se envolver em qualquer tipo de confusão. No 
entanto, seus familiares começam a desaparecer após conhecer o diretor da fábrica, que é na 
realidade o chefão do tráfico local. Cheng se vê obrigado a quebrar sua promessa e a mostrar seu 
conhecimento sobre as artes marciais para enfrentar a gangue.

Dirigido por Lo Wei | Com Bruce Lee, James Tien, Ying-Chieh Han | Artes Marciais, Ação | China 
(Hong Kong) | 100min | 1971

(Entrada: R$ 6,00 (inteira) | R$ 3,00 (meia)
Classificação Indicativa: 14 anos)
________________________________________________________________________________

15/01 (Sexta-feira)

[CINEMA]

Café com Curtas (12h30)
Sinopse: Exibição de filmes de curta-metragem brasileiros.

Entrada: Gratuita
…………………………………………………………………………………………………………

O Pequeno Príncipe (16h30)
Sinopse: Uma garota acaba de se mudar com a mãe, uma controladora obsessiva que deseja definir 
antecipadamente todos os passos da filha para que ela seja aprovada em uma escola conceituada. 
Entretanto, um acidente provocado por seu vizinho faz com que a hélice de um avião abra um 
enorme buraco em sua casa. Curiosa em saber como o objeto parou ali, ela decide investigar. Logo 
conhece e se torna amiga de seu novo vizinho, um senhor que lhe conta a história de um pequeno 
príncipe que vive em um asteróide com sua rosa e, um dia, encontrou um aviador perdido no 



deserto em plena Terra.

Dirigido por Mark Osborne | Com Mackenzie Foy, Jeff Bridges, Rachel McAdams | Animação | 
França | 1h47min | 2015

Entrada: R$ 6,00 (Inteira) / R$ 3,00 (meia)
Classificação Indicativa: Livre
…………………………………………………………………………………………………………

Festival Bruce Lee | 75 Anos (19h)

O Voo do Dragão | The Way of the Dragon
Sinopse: Quando Tang Lung (Bruce Lee) chega a Roma par trabalhar no restaurante de seus primos,
ele logo percebe que uma organização criminosa está pressionando a família para que o local seja 
vendido. Tang decide então enfrentar os bandidos, que contratam o famoso lutador norte-americano 
de artes marciais Colt (Chuck Norris) para tentar derrotá-lo. A luta final, realizada no Coliseu, é um 
marco nos filmes do gênero.

Direção e roteiro: Bruce Lee | Com Bruce Lee, Chuck Norris, Nora Miao, Robert Wall | Artes 
Marciais, Drama, Ação | China (Hong Kong) | 100min | 1972

Entrada: R$ 6,00 (inteira) / R$ 3,00 (meia)
Classificação Indicativa: 14 anos)
________________________________________________________________________________

16/01 (Sábado)

[CINEMA]  

O Pequeno Príncipe (10h)
Sinopse: Uma garota acaba de se mudar com a mãe, uma controladora obsessiva que deseja definir 
antecipadamente todos os passos da filha para que ela seja aprovada em uma escola conceituada. 
Entretanto, um acidente provocado por seu vizinho faz com que a hélice de um avião abra um 
enorme buraco em sua casa. Curiosa em saber como o objeto parou ali, ela decide investigar. Logo 
conhece e se torna amiga de seu novo vizinho, um senhor que lhe conta a história de um pequeno 
príncipe que vive em um asteróide com sua rosa e, um dia, encontrou um aviador perdido no 
deserto em plena Terra.

Dirigido por Mark Osborne | Com Mackenzie Foy, Jeff Bridges, Rachel McAdams | Animação | 
França | 1h47min | 2015

Entrada: R$ 6,00 (Inteira) / R$ 3,00 (meia)
Classificação Indicativa: Livre
_______________________________________________________________________________



17/01 (Domingo)

[CINEMA]

O Pequeno Príncipe (16h30)
Sinopse: Uma garota acaba de se mudar com a mãe, uma controladora obsessiva que deseja definir 
antecipadamente todos os passos da filha para que ela seja aprovada em uma escola conceituada. 
Entretanto, um acidente provocado por seu vizinho faz com que a hélice de um avião abra um 
enorme buraco em sua casa. Curiosa em saber como o objeto parou ali, ela decide investigar. Logo 
conhece e se torna amiga de seu novo vizinho, um senhor que lhe conta a história de um pequeno 
príncipe que vive em um asteróide com sua rosa e, um dia, encontrou um aviador perdido no 
deserto em plena Terra.

Dirigido por Mark Osborne | Com Mackenzie Foy, Jeff Bridges, Rachel McAdams | Animação | 
França | 1h47min | 2015

Entrada: R$ 6,00 (Inteira) / R$ 3,00 (meia)
Classificação Indicativa: Livre
_______________________________________________________________________________

SERVIÇO:
Cineteatro São Luiz Fortaleza
Endereço: Rua Major Facundo, 500. Centro - Praça do Ferreira – Fortaleza
Telefone: (85) 98799.1723

Horário de funcionamento da bilheteria no Cineteatro São Luiz
Terça e Quarta - 10h às 14:00 / 15:00 às 18:30
Quinta a Sábado -10h às 18:30
Domingo: 1h antes de cada evento até o início da última atividade.


