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O Cineteatro São Luiz preparou uma intensa programação especial em homenagem às mulheres, neste mês
de março em que se comemora o Dia Internacional da Mulher. As atividades têm início logo no dia 2/3, em
que a bailarina, coreógrafa e atriz Silvia Moura apresenta a performance “A Cadeirinha e eu”, às 12h30, no
hall  do  Cineteatro,  durante  a  programação  grátis  do  Curta  São Luiz,  que,  neste  mês,  será  dedicada  às
mulheres.

No dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, o São Luiz exibe, ao preço de R$6,00 (inteira) e R$3,00
(meia), três filmes que se relacionam com a temática feminina. "A Memória que Me Contam", Dirigido por
Lucia Murat, será exibido às 14h. "Que Horas Ela Volta?", de Anna Muylaert, às 16h30, e "Libertem Angela
Davis", de Shola Lynch, às 18h30.

Na quarta-feira, dia 9/3, também durante o Curta São Luiz, às 12h30, a cantora cearense Aparecida Silvino
faz uma apresentação no hall do Cineteatro, com entrada franca. A programação de filmes continua nesse dia,
com exibição de "A Religiosa", de Guillaume Nicloux, "Califórnia", de Marina Person, e "Florbela", de
Vicente Alves do Ó. Os ingressos para as sessões de cinema custam R$6,00 (inteira) e R$3,00 (meia). 

Já na quinta-feira, 10/3, o filme "Que Horas Ela Volta?", com Regina Casé, volta a ser exibido, em sessão
matinê, às 9h. As sessões de cinema continuam com os filmes "As Hiper Mulheres", de Carlos Fausto,
Leonardo Sette, Takumã Kuikuro, "A Pedra de Paciência", de Atiq Rahimi, e "Azul É a Cor Mais Quente",
de Abdellatif Kechiche.A programação especial continua no dia 16/3, quando o Grupo Flor Amorosa faz uma
apresentação no hall do Cineteatro São Luiz, durante o Curta São Luiz, às 12h30, com entrada franca. 

No dia 23/3, também durante o Curta São Luiz, quem se
apresenta  é  Sâmia  Bittencourt,  da  Cia  Clê.  Ela  trará  ao
público  uma  apresentação  chamada  "Um  tiquinho  de
Nada", em que interpreta um clown, interagindo com as
pessoas. Na mesma data, às 19h, o Coletivo As Travestidas
apresenta o espetáculo "Quem tem medo de Travesti", com
ingressos à venda no local ao preço de R$30,00 (inteira) e
R$15,00 (meia).

Encerrando a programação especial do Mês da Mulher, no
dia 30/3, Juliana Veras, do Coletivo Arremate de Teatro,
apresenta o monólogo "Clitemnestra", às 12h30, no hall do

Cineteatro São Luiz. A apresentação tem entrada franca. 

Música, literatura, poesia e humor
O poeta paraibano Jessier Quirino chega ao Cineteatro São Luiz, com o espetáculo “Solto na buraqueira”. No
roteiro, poesias, humor, causos e canções, em sessões que acontecem nos dias 4 e 5 de março, sexta e sábado,
a partir de 20h. Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos na bilheteria do cineteatro, no site



Ingresso Rápido (www.ingressorapido.com.br) e nas Casas dos Relojoeiros (Loja Matriz do Centro - Rua
Pedro Primeiro / Shopping Iguatemi e Shopping Aldeota), ao preço de R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia).

O primeiro domingo do mês (6/3) será de muita boa música. O Cineteatro São Luiz apresenta a Sessão
Sonora em homenagem ao movimento musical brasileiro Tropicalismo. Às 16h, será exibido o documentário
"Tropicália",  de  Marcelo Machado.  Em seguida,  Lorena  Nunes  sobe  ao palco  para  cantar  o  melhor  do
repertório da Tropicália, de músicos como Caetano Veloso, Gilberto Gil Jorge Ben e Os Mutantes. A entrada
única, para filme e show, custa R$20,00, com meia entrada a R$10,00, à venda na bilheteria do São Luiz.

No dia 12/3, sábado, às 21h, quem sobe ao palco do Cineteatro São Luiz é o cantor e compositorNando Reis,
com o show "Voz e  Violão".  O ex-Titãs  traz  um repertório intimista,
exaltando uma nova versão para  os seus principais sucessos.Ingressos
disponíveis  no  site  www.ingressando.com.br  e  na  loja  MOfficer  do
Shopping Iguatemi. Mais informações com a produção do evento através
dos contatos:D & E Eventos: 3052.9900. 

Já  no  dia  19/3,  o  Cineteatro  São  Luiz  recebe  uma  programação
comemorativa  aos  260  anos  de  Wolfgang  Amadeus  Mozart,  com
exposição,  filme,  debate  e  recital  com a  mezzo soprano internacional
Graziela Araya sobre o genial compositor do século XIII. A programação
gratuita  é  realizada pela  Nova Acrópole,  organização internacional  de
caráter filosófico, cultural e social, e acontece a partir de 16h. 

A música brasileira também entra em cena no Cineteatro São,  com o
show “Margareth Menezespara Gil e Caetano", no dia 20/3, às 18h. A
cantora  baiana  faz  apresentação  única  em  Fortaleza,  recriando  o
repertório dos mestres Gilberto Gil e Caetano Veloso, que está em seu
DVD lançado  em 2014.  Os  ingressos,  à  venda  no  São  Luiz,  custam
R$30,00 (inteira) e R$15,00 (meia). 

Paixão de Cristo no São Luiz
Na terça-feira, dia 22/3, às 18h, o Grupo Populart apresenta o espetáculo GÓLGOTA – Paixão de Cristo de
Fortaleza no palco do Cineteatro São Luiz. Encenada há 23 anos com jovens artistas da comunidade do José
Walter, a peça que envolve 50 profissionais de artes cênicas terá entrada franca.

Filmes em cartaz
Os dois filmes indicados ao Oscar 2016 - a animação brasileira "O Menino e o Mundo" e "Os Oito Odiados",
de Quentin Tarantino - continuam em cartaz no mês de março no São Luiz. Entre os outros filmes estão o
premiado "Boi Neon", de Gabriel Mascaro, e o longa "Califórnia", da cineasta Marina Person,  que terá
estreia no mês no Cineteatro São Luiz. 



SERVIÇO
Cineteatro São Luiz
Rua Major Facundo, 500 - Centro, Fortaleza-CE
Contatos: (85) 3231.9461 e 98799.1723
Facebook: /Cineteatro São Luiz Fortaleza

Horário de funcionamento da bilheteria no Cineteatro São Luiz:
Terça a Sexta-feira - 10h às 18h30
Sábado e Domingo: 1h antes de cada evento.

Informações pelo telefone (85) 3101-6761 ou através do e-mail: dalwton.moura@secult.ce.gov.br


