
CINECLUBE
SAMUEL CAMPELO

Sessões com debate.

Terças-feiras - 14h30
7/5 - Com Amor, Van Gogh (legendado)

14/5 - Com Amor, Van Gogh (legendado)

21/5 - Com Amor, Van Gogh (legendado)

28/5 - Com Amor, Van Gogh (legendado)

SESSÃO NOTURNA
Filmes destinados a jovens e adultos.

Quartas-feiras - 19h
8/5 - Divã
15/5 - Fatima (legendado)

22/5 - Divinas Divas
29/5 - Numa Escola de Havan (legendado)

CINE SAMUCA

Filmes destinados à infância e à juventude.

Terças-feiras - 10h
7/5 - Curtas | Adoráveis Criaturas
14/5 - Historietas Assombradas
21/5 - Curtas | Adoráveis Criaturas
28/5 - Historietas Assombradas

Quartas-feiras - 14h30
8/5 - Historietas Assombradas
15/5 - Curtas | Adoráveis Criaturas
22/5 - Historietas Assombradas
29/5 - Curtas | Adoráveis Criaturas

Cinema

A CIDADE VAI AO CINEMA
Filmes para toda a família.

Sabádos- 15h
11/5 - O Menino no Espelho
18/5 - Wickie e o Tesouro dos Deuses

Domingos 15h
12/5 - O Menino no Espelho
19/5 - Wickie e o Tesouro dos Deuses

FATIMA
Direção: Philippe Faucon
França, 2015 | Duração: 1h19
Fatima trabalha duro para 
oferecer o melhor futuro possível 
às duas filhas. Um dia, ela leva um 
tombo de uma escada. 

Imobilizada, Fatima se põe a escrever em árabe tudo o que 
não lhe foi possível dizer até então em francês às suas filhas.

DIVINAS DIVAS
Direção: Leandro Leal
Brasil, 2016 | Duração: 1h50
Conheça a primeira geração de 
artistas travestis do Brasil. 
Rogéria, Valéria, Jane di Castro, 
Camille K., Fujica de Holliday, 

Eloína, Marquesa e Brigitte de Búzios formaram o grupo que 
testemunhou o auge da Cinelândia repleta de cinemas e teatros.

NUMA ESCOLA 
DE HAVANA 
Direção: Ernesto Daranas Serrano
Havana, 2014 | Duração: 1h48
O jovem Chala tem um 
comportamento problemático. A 
única pessoa que ele respeita é a 

professora, Carmela. Enquanto a relação entre eles aumenta, 
os dois passam a ser perseguidos na escola.

O MENINO NO ESPELHO
Direção: Guilherme Fiuza Zenha
Brasil, 2014 | Duração: 1h18
Aos 10 anos, o pequeno Fernando 
está cansado de fazer as tarefas 
chatas. Seu sonho é ter um sósia 
para cuidar delas enquanto ele 
poderia se divertir à vontade. Um 

dia, é exatamente isso que acontece: seu reflexo deixa o 
espelho e ganha vida.

WICKIE E O TESOURO DOS 
DEUSES
Direção: Christian Ditter
Alemanha, 2011 | Duração: 1h46
Quando Wickie se transformará 
em um viking de verdade de uma 
vez por todas? Essa pergunta tira 
o sono de seu pai, Halvar. Mas 

quando Sven, o Terrível, sequestra o chefe da aldeia Flake, 
Wickie tem sua grande oportunidade. Como chefe interino, 
comanda um grupo de  corajosos vikings até chegar ao 
castelo Sven, onde Halvar está encarcerado. 
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MOSTRA DE CURTAS 
ADORAVÉIS CRIATURAS
Exibição dos curtas “Nham, nham, 
nham”, “Médico de Monstro”, “Os 
Guerreiros da Rua”. Os adultos 
sempre dizem que ser criança é o 
paraíso. Por acreditarem que elas 

não tem grandes responsabilidades, desmerecem os conflitos 
infantis. Mas brincadeira de criança é coisa séria! Pelas 
projeções infantis podemos enxergar o mundo. 

HISTORIETAS 
ASSOMBRADAS
Direção: Victor-Hugo Borges
Brasil, 2017 | Duração: 1h30
Pepe é um menino de 12 anos 
que mora com sua avó. Após 
descobrir que é adotado e que 

seus pais estão vivos, ele decide sair em busca deles, mas 
assim acaba atraindo a atenção do vilão Edmundo. 

COM AMOR, VAN GOGH 
Direção: Dorota Kobiela, Hugh 
Welchman 
Reino Unido, 2018 | Duração: 1h13
Um ano após o suicídio de 
Vincent Van Gogh, Armand 
Roulin encontra uma carta escrita 
pelo pintor e enviada ao irmão 

Theo, que jamais chegou ao seu destino. Decidido a entregar 
ele mesmo a correspondência, Armand parte para a cidade 
francesa de Arles na esperança de encontrar algum contato 
com a família do artista falecido. Lá, inicia uma investigação 
junto às pessoas que conheceram Van Gogh, no intuito de 
decifrar se ele realmente se matou.

DIVÃ
Direção: José Alvarenga Jr
Brasil, 2009 | Duração: 1h30
Mercedes é uma artista plástica 
recém-separada do marido que 
decide fazer terapia novamente, 
depois de ficar muito tempo 

afastada do consultório. Seus filhos Bruno e Thiago já estão 
crescidos, e agora ela precisa assumir o controle da própria 
vida. Com o divórcio, Mercedes começa a mudar, se 
permitindo mais e julgando menos. As mudanças levantam 
novas questões e é no divã que ela busca respostas para suas 
dúvidas.
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“ASSIM ME CONTARAM, ASSIM 
VOU CONTANDO”
“Assim me contaram, assim vou 
contando” é um espetáculo popular 
apresentado pelo palhaço Severino 
da Gota Serena, interpretado por 
Márcio Fecher. Contando as histórias 
de: "Nosso amigo ventinho", "A 
História do miguado", "A Galinha 

galinhola que escapou da caçarola" e "A História da noite"
Direção: Márcio Fecher | Direção Musical: Felipe Silva
Cenário e Figurino: Rebeka Barros e Danilo Mota
Maquiagem: Márcio Fecher | Produção Executiva: Márcio Fecher
Fotografia : Bruna Pernambucana Fotografia

(H)ESTÓRIAS MINÍMAS
(H)estórias mínimas são retalhos de 
lembranças que formam uma 
grande colcha de histórias não 
oficiais, histórias de mulheres 
falando sobre mulheres, 
alinhavando no centro do palco 
trajetórias de vida. O espetáculo 
traz à cena versos de mulheres 

poetas falando sobre ser mulher, tramadas com canções que 
marcaram vidas e histórias; que relatam percursos traçados 
pelas atrizes e atores do grupo. O Coletivo de Teatro Bárbara 
Idade é fruto de um Curso de Teatro para Terceira Idade 
ofertado no Sesc Santa Rita, em 2005.

sescpe.org.br

/sescpernambuco
@sescpe
/sescpeSiga-nos:

Cine Teatro Samuel Campelo - Sesc
Praça Nossa Senhora do Rosário, 510
Centro, Jaboatão dos Guararapes-PE
Informações: (81) 3462.5340

Parceria

Programação
Cinema e Teatro

Maio 2019

Teatro
Espetáculo "Assim me contaram, assim vou contando" 
(Cia. Gota Serena)
2 e 3/5 - 15h | 4  e 5/5- 16h30 | Entrada R$ 5

Espetáculo (H)estórias minímas 
(Coletivo de Teatro Barbára Idade)
16/5 - 16h | Gratuito
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Grupo de Choro Jovem

Agendamentos de cinema para escolas:
samuelcampelocineteatro@gmail.com
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Música
Apresentação Grupo de Choro Jovem
(Sesc Santo Amaro)

25/5 - 19h | 26/5- 16h | Gratuito

GRUPO DE CHORO JOVEM - Traz como proposta de 
repertório, explorar os choros de compositoras brasileiras, 
experimentando diversas combinações sonoras, executadas 
através de uma formação instrumental que incluiu viola de 10 
cordas, sanfona, bandolim, flauta transversa, cavaquinho, 
violões e percussão.
Laís de Assis: Diretora musical | Júnior Brow: Iluminação
Philippi Oliveira: Sonorização | Ailma Andrade: Produção
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