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SESSÃO COMENTADA
1°/6 • 19h - Grande Tinim

SESSÃO INFANTIL • ANIMAÇÃO PARA TODA A FAMÍLIA
1°, 2, 3 e 4/6 • 16h30 - Cegonhas - A História que Não te Contaram

MOSTRA SONORIDADES: TRILHAS E CANÇÕES MARCANTES
2/6 • 19h - Cantando na Chuva
3/6 • 19h - Laranja Mecânica 
4/6 • 19h - Blade Runner: O Caçador de Androides
5/6 • 16h30 - Grease – Nos Tempos da Brilhantina
   19h - Os Pássaros

SESSÃO INFANTIL • ANIMAÇÃO PARA TODA A FAMÍLIA
8, 9, 10 e 11/6 • 16h30 - Wallace & Gromit: A Batalha dos Vegetais

MOSTRA SONORIDADES: TRILHAS E CANÇÕES MARCANTES
7/6 • 18h - O Poderoso Chefão
8/6 • 19h - Faça a Coisa Certa
9/6 • 19h - Infiltrado na Klan
10/6 • 19h - Nasce uma Estrela
11/6 • 19h - Trama Fantasma
12/6 • 17h - O Poderoso Chefão II

SESSÃO INFANTIL • ANIMAÇÃO PARA TODA A FAMÍLIA
15, 16, 17 e 18/6 • 16h30 - Abominável

MOSTRA SONORIDADES: TRILHAS E CANÇÕES MARCANTES
14/6 • 18h - O Poderoso Chefão III
15/6 • 19h - Bonequinha de Luxo
16/6 • 19h - Tubarão
17/6 • 18h30 - Pulp Fiction: Tempo de Violência
18/6 • 19h - Os Intocáveis
19/6 • 16h30 - ET – O Extraterrestre (sessão dublada)
     19h - Psicose

SESSÃO INFANTIL • ANIMAÇÃO PARA TODA A FAMÍLIA
22, 23, 24 e 25/6 • 16h30 - Meu Malvado Favorito

MOSTRA SONORIDADES: TRILHAS E CANÇÕES MARCANTES
21/6 • 18h30 - 2001: Uma Odisseia no Espaço 
22/6 • 19h - Nasce uma Estrela
23/6 • 19h - Houve uma Vez um Verão
24/6 • 19h - Os Embalos de Sábado à Noite
25/6 • 19h - Encontros e Desencontros
26/6 • 16h30 - Fama
     19h - Casablanca

SESSÃO INFANTIL • ANIMAÇÃO PARA TODA A FAMÍLIA
29 e 30/6 • 16h30 - Meu Malvado Favorito 2

MOSTRA SONORIDADES: TRILHAS E CANÇÕES MARCANTES
28/6 • 18h - A Lista de Schindler
29/6 • 19h - ET – O Extraterrestre (sessão legendada)
30/6 • 19h - Blade Runner: O Caçador de Androides

SESSÃO COMENTADA

GRANDE TINIM
(Chiquinho Matias | Brasil | 2022 | Documentário | 82 min )
O longa-metragem narra a trajetória do ator Alberto Sena Rosa, conhecido no meio 
artístico como Tinim. Subiu no palco do teatro pela primeira vez como profissional 
em 1968 para atuar em “Numância”, espetáculo de Miguel de Cervantes produzido por 
Jonas Bloch e dirigido por Amir Haddad. Vivendo em situação precária, Tinim decidiu 
coletar livros, latinhas e revistas nas ruas de Belo Horizonte para se manter e custear 
os ensaios, uma atividade que ele exerce até hoje. Aos 79 anos de idade e em plena 
atividade, o intelectual prático tem dois livros de poemas publicados e um extenso 
currículo de atuações que permeia a história do teatro mineiro. Tinim é símbolo de 
resistência e luta em prol do teatro!
Classificação indicativa: 10 anos
1°/6, quarta, 19h



MOSTRA SONORIDADES: TRILHAS E CANÇÕES MARCANTES 

SESSÃO INFANTIL • ANIMAÇÃO PARA TODA A FAMÍLIA
CEGONHAS - A HISTÓRIA QUE NÃO TE CONTARAM
(Storks | Doug Sweetland/Nicholas Stoller | EUA | 2016 | Animação | 89 min | Dublado)
Todo mundo já sabe de onde vêm os bebês: eles são trazidos pelas cegonhas. Mas agora 
você vai conhecer a megaestrutura por trás desta fábrica de bebês: na verdade, as cegonhas 
controlam um grande empreendimento que enfrenta muitas dificuldades para coordenar todas 
as entregas nos horários e locais certos. 
Classificação indicativa: livre
1°, 2, 3 e 4/6, quarta a sexta, 16h30

WALLACE & GROMIT: A BATALHA DOS VEGETAIS
(The Curse of the Were-Rabbit | Nick Park | 2005 | Animação | 85 min | Dublado)
O bairro onde moram o pacato inventor Wallace e seu fiel cão Gromit está em polvorosa 
com a proximidade do concurso anual de legumes gigantes, organizado pela bela e 
solteira Lady Tottington. Para proteger as plantações de coelhos famintos, Wallace 
inventa um equipamento que captura os animais sem machucá-los. O problema é o que 
fazer com o excesso de coelhos, que não demoram a superpovoar a casa do inventor. 
Classificação indicativa: livre 
8, 9, 10 e 11/6, quarta a sábado, 16h30

ABOMINÁVEL
(Abominable | Jill Culton Todd Wilderman | EUA | 2019 | Animação | 93 min | Dublado)
Uma jornada épica de 3.000 milhas das ruas de Xangai até as deslumbrantes paisagens 
de neve do Himalaia. Quando um grupo travesso de amigos encontra um jovem Yeti, 
eles embarcam em uma jornada épica para reunir a criatura mágica com sua família no 
ponto mais alto da Terra.
Classificação indicativa: livre
15, 16, 17 e 18/6, quarta a sábado, 16h30

MEU MALVADO FAVORITO
(Despicable Me | Chris Renaud/Pierre Coffin | EUA | 2010 | Animação | 95 min | Dublado)
Em um tranquilo e feliz bairro de subúrbio, onde as casas têm cercas com arranjos 
de flores, há uma única casa sombria cujo jardim está morto. Os vizinhos não têm 
conhecimento disso, mas ali se encontra o esconderijo secreto de um vilão assustador 
chamado Gru, que planeja o maior golpe do mundo: ele vai roubar a Lua.
Classificação indicativa: livre
22, 23, 24 e 25/6, quarta a sábado, 16h30

MEU MALVADO FAVORITO 2
(Despicable Me 2 | Chris Renaud/Pierre Coffin | EUA | 2013 | Animação | 98 min | Dublado)
Agora que o sempre empreendedor Gru deixou para trás a vida de supercrimes para 
cuidar de Margo, Edith e Agnes, ele, Dr. Nefario e os minions têm tempo livre de sobra 
nas mãos. Mas quando Gru começa a se ajustar ao seu papel de pai de uma família 
suburbana, uma organização supersecreta dedicada a combater o mal ao redor do 
mundo vem bater à sua porta.
Classificação indicativa: livre
29 e 30/6, quarta e quinta, 16h30
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CANTANDO NA CHUVA
(Singing’in the Rain | Gene Kelly / Stanley Donen | EUA | 1952 | Musical | Elenco: Gene Kelly / 
Debbie Reynolds | 103 min | Legendado)

Em 1927 Hollywood está um verdadeiro rebuliço com a transição do cinema mudo para o 
falado. Don Lockwood e Lina Lamont, o casal mais querido do cinema mudo, prepara-se 
para rodar um musical. Mas, infelizmente, Lina, não só não sabe cantar como tem uma voz 
horrível. A estreante, Kathy Selden, é chamada a emprestar sua voz à estrela. As gravações 
são uma confusão, mas tudo piora quando Don se apaixona pela doce Kathy.
Classificação indicativa: livre
2/6, quinta, 19h
 
LARANJA MECÂNICA
(A Clockwork Orange | Stanley Kubrick | EUA/Reino Unido | 1971 | Ficção Científica / Drama 
| Elenco: Malcolm McDowell / Patrick Magee | 136 min | Legendado)

Em uma desolada Inglaterra do futuro, a violência das gangues juvenis impera, 
provocando um clima de terror. Alex lidera uma das gangues e, após praticar vários 
crimes, é preso e submetido à reeducação pelo Estado, com base em uma técnica de 
reflexos condicionados. Quando ele volta à sua vida em liberdade, é perseguido por 
aqueles que foram suas vítimas.
Classificação indicativa: 16 anos
3/6, sexta, 19h
 
BLADE RUNNER: O CAÇADOR DE ANDROIDES
(Blade Runner | Ridley Scott | EUA | 1982 | Ficção Científica | Elenco: Harrison Ford /
Edward James Olmos | 117 min | Legendado)

No início do século XXI, uma corporação desenvolve robôs inteligentes, mais fortes e 
ágeis que os seres humanos, chamados de replicantes. Quando um grupo deles provoca 
um motim, passam a ser considerados ilegais na Terra. A partir de então, policiais 
conhecidos como Blade Runner têm ordem de caçá-los. Até que, em novembro de 2019, 
em Los Angeles, um ex-Blade Runner é encarregado de encontrar cinco replicantes que 
estão no planeta.
Classificação indicativa: 14 anos
4/6, Sábado, 19h | 30/6, quinta, 19h

GREASE – NOS TEMPOS DA BRILHANTINA
(Grease | Randal Kleiser | EUA | 1978 | Musical | Elenco: John Travolta / Olivia Newton-John | 
110 min | Legendado)

Na Califórnia na década de 50, Danny e Sandy, um casal de estudantes, trocam juras 
de amor.  A estrela do disco, Olivia Newton-John, faz sua estreia no cinema como a 
ingênua Sandy, o par romântico de Travolta, neste musical que traz uma energética e 
excitante homenagem à era do rock’n’roll.
Classificação indicativa: 10 anos
5/6, domingo, 16h30

OS PÁSSAROS
(The Birds | Alfred Hitchcock | EUA | 1963 | Faroeste | Elenco: Tippi Hedren / Bill Quinn | 
119 min | Legendado)

Melanie Daniels, uma jovem da cidade de São Francisco, vai até uma pequena cidade 
isolada da Califórnia, chamada Bodega Bay, atrás de um potencial namorado: Mitch 
Brenner. Mas na cidade começa de repente a acontecer fatos estranhos: pássaros de 
todas as espécies passam a atacar a população em número cada vez maior e com mais 
violência, deixando todos aterrorizados. 
Classificação indicativa: 14 anos
5/6, domingo, 19h
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O PODEROSO CHEFÃO  
(The Godfather | Francis Ford Coppola | EUA | 1972 | Policial | Elenco: Marlon Brando /
Al Pacino | 177 min | Legendado)
Em 1945, Don Corleone é o chefe de uma mafiosa família italiana de Nova York. Ele 
costuma apadrinhar várias pessoas, realizando importantes favores para elas em troca 
de favores futuros. Com a chegada das drogas, as famílias começam uma disputa pelo 
promissor mercado.
Classificação indicativa: 14 anos
7/6, terça, 18h

FAÇA A COISA CERTA
(Do the Right Thing | Spike Lee | EUA | 1989 | Comédia/Drama | Elenco: Danny Aiello / 
John Turturro | 119 min | Legendado)

Em um bairro onde a maioria da população é predominantemente negra, Buggin Out, um 
ativista, exige que Sal, um dono de uma pizzaria, troque as fotos de seus ídolos brancos do 
local por fotos de ídolos negros. Quando tem seu pedido negado, o ativista passa a organizar 
um boicote contra a pizzaria de Sal.
Classificação indicativa: 14 anos
8/6, quarta, 19h

INFILTRADO NA KLAN 
(BlacKkKlansman | Spike Lee | EUA | 2018 | Comédia/Drama | Elenco: John David Washington /
Adam Driver | 135 min | Legendado)

Em 1978, Ron Stallworth, um policial negro do Colorado, conseguiu se infiltrar na Ku Klux Klan 
local. Ele se comunicava com os outros membros do grupo através de telefonemas e cartas. 
Quando precisava estar fisicamente presente, enviava um outro policial branco no seu lugar. 
Classificação indicativa: 14 anos
9/6, quinta, 19h

NASCE UMA ESTRELA (2018)
(A Star Is Born | Bradley Cooper | EUA | 2018 | Drama | Elenco: Lady Gaga / Bradley Cooper | 
135 min | Legendado)

O experiente músico Jackson Maine descobre a jovem artista desconhecida Ally, por quem 
acaba se apaixonando. Ela está prestes a desistir de seu sonho de se tornar uma cantora 
de sucesso, até que Jack a convence a mudar de ideia. Porém, apesar de a carreira de Ally 
decolar, o relacionamento entre os dois começa a desandar, à medida que Jack luta contra 
seus próprios demônios e problemas com álcool.
Classificação indicativa: 16 anos
10/6, sexta, 19h

TRAMA FANTASMA   
(Phantom Thread | Paul Thomas Anderson | EUA |2018 | Drama | Elenco: Daniel Day-Lewis / 
Vicky Krieps | 130 min | Legendado)
Década de 1950. Reynolds Woodcock é um renomado e confiante estilista que trabalha 
ao lado da irmã, Cyril, para vestir grandes nomes da realeza e da elite britânica. Sua 
inspiração surge através das mulheres que, constantemente, entram e saem de sua vida. 
Mas tudo muda quando ele conhece a forte e inteligente Alma, que vira sua musa e amante. 
Classificação indicativa: 12 anos
11/6, sábado, 19h

O PODEROSO CHEFÃO II 
(The Godfather: Part II | Francis Ford Coppola | EUA | 1975 | Policial | Elenco: Robert De Niro / 
Al Pacino | 200 min | Legendado)

Durante os anos 50, Michael Corleone está agora à frente da família e tenta expandir 
seus negócios por Las Vegas, Hollywood e Cuba. Paralelamente, conhecemos a história 
do jovem siciliano Vito Corleone: como ele chegou a Nova York em 1910 e começou a 
construir o seu império.
Classificação indicativa: 14 anos 
12/6, domingo, 17h

O PODEROSO CHEFÃO III
(The Godfather: Part III | Francis Ford Coppola | EUA | 1990 | Policial | Elenco: Andy Garcia /
Al Pacino | 170 min | Legendado)
Don Michael Corleone está envelhecendo e, com a ajuda do sobrinho Vincent Mancini, 
busca a legitimação dos interesses da família, em Nova York e na Itália, antes de sua 
morte. Porém seu protegido não está só interessado em parte do império da família. 
Classificação indicativa: 14 anos
14/6, terça, 18h

BONEQUINHA DE LUXO 
(Breakfast at Tiffany’s | Blake Edwards | EUA | 1961 | Drama/Romance | 
Elenco: Audrey Hepburn / George Peppard | 114 min | Legendado)

Holly Golightly é uma garota de programa nova-iorquina que está decidida a casar-se 
com um milionário. Perdida entre a inocência, ambição e futilidade, ela toma seus cafés 
da manhã em frente à famosa joalheria Tiffany’s, na intenção de fugir dos problemas. 
Seus planos mudam quando conhece Paul Varjak. Baseado no romance homônimo de 
Truman Capote.
Classificação indicativa: livre
15/6, quarta, 19h

TUBARÃO
(Jaws | Steven Spielberg | EUA | 1975 | Aventura | Elenco: Richard Dreyfuss/ Roy Scheider | 
124 min | Legendado)

Um terrível ataque a banhistas é o sinal de que a praia da pequena cidade de Amity, 
virou refeitório de um gigantesco tubarão branco, que começa a se alimentar dos 
turistas. Embora o prefeito queira esconder os fatos da mídia, o xerife local pede ajuda 
a um ictiologista e a um pescador veterano para caçar o animal, mas a missão vai ser 
mais complicada do que eles imaginavam.
Classificação indicativa: 14 anos
16/6, quinta, 19h 
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PULP FICTION: TEMPO DE VIOLÊNCIA
(Pulp Fiction | Quentin Tarantino | 1994 | EUA | Policial | Elenco: Bruce Willis / Samuel L. 
Jackson | 154 min | Legendado)

Os caminhos de vários criminosos se cruzam nestas três histórias de Quentin Tarantino. 
Um pistoleiro se apaixona pela mulher de seu chefe, um boxeador não se sai bem 
em uma luta e um casal tenta executar um plano de roubo que foge do controle. 
Classificação indicativa: 18 anos
17/6, sexta, 18h30

OS INTOCÁVEIS 
(The Untouchables | Brian De Palma | EUA | 1987 | Policial | Elenco: Robert De Niro/ 
Kevin Costner | 119 min | Legendado)

Na Chicago de 1930, quando ainda vigora a Lei Seca, o gângster Al Capone controla o crime 
na cidade e o tráfico de bebidas. Para detê-lo, o agente Eliot Ness organiza um grupo de 
policiais incorruptíveis que recebe a alcunha de “Os Intocáveis”. As ações constantes do 
grupo infringem duros prejuízos em Capone, que resolve revidar com violência.
Classificação indicativa: 14 anos
18/6, sábado, 19h

ET – O EXTRATERRESTRE
(E.T. The Extra-Terrestrial | Steven Spielberg | EUA | 1982 | Aventura | Elenco: Henry Thomas 
/ Drew Barrymore | 115 min | Dublado)

Um garoto faz amizade com um ser de outro planeta, que ficou sozinho na Terra, 
protegendo-o de todas as formas para evitar que ele seja capturado e transformado em 
cobaia. Gradativamente surge entre os dois uma forte amizade.
Classificação indicativa: livre
19/6, domingo, 16h30 (Sessão dublada) | 29/6, quarta, 19h (Sessão legendada)

PSICOSE
(Psycho | Alfred Hitchcock | EUA | 1960 | Suspense | Elenco: Anthony Perkins / Janet Leigh 
| 109 min | Legendado)

Marion Crane rouba a firma em que trabalha e foge para recomeçar sua vida. Uma 
tempestade a faz parar em um hotel de beira de estrada, onde é recebida pelo estranho, 
porém afável, Norman Bates, que cuida do lugar. Quando Marion desaparece, sua irmã e 
o amante decidem investigar. Classificação indicativa: 14 anos
19/6, domingo, 19h

2001: UMA ODISSEIA NO ESPAÇO 
(2001: A Space Odyssey | Stanley Kubrick | 1968 | EUA | Ficção Científica | 
Elenco: Keir Dullea / Gary Lockwood | 148 min | Legendado)

Desde a “Aurora do Homem” (a Pré-História), um misterioso monólito negro parece 
emitir sinais de outra civilização interferindo no nosso planeta. Quatro milhões de 
anos depois, no século XXI, uma equipe de astronautas liderados pelo experiente David 
Bowman e Frank Poole  é enviada a Júpiter para investigar o enigmático monólito na 
nave Discovery, totalmente controlada pelo computador HAL 9000.
Classificação indicativa: livre
21/6, terça, 18h30

NASCE UMA ESTRELA (1976)
(A Star Is Born | Frank Pierson | EUA | 1976 | Drama | Elenco: Barbra Streisand / 
Kris Kristofferson | 139 min | Legendado)

Um astro do rock se envolve romanticamente com uma cantora iniciante. Ele a ajuda a 
subir na carreira, mas à medida que ela vai se tornando também uma estrela, o cantor 
começa seu rápido declínio em função do abuso de álcool e drogas. Ela tenta retribuir 
a ajuda, mas o cantor a rejeita, prejudicando definitivamente o relacionamento, mesmo 
estando os dois apaixonados.
Classificação indicativa: 16 anos
22/6, quarta, 19h

HOUVE UMA VEZ UM VERÃO 
(Summer of ‘42 | Robert Mulligan | EUA | 1971 | Drama/Romance | Elenco: Jennifer O’Neill / 
Gary Grimes | 103 min | Legendado)
Aos quinze anos de idade, Hermie vai passar as férias na praia. Durante esta viagem, 
ele procura respostas para suas dúvidas sobre a vida, a guerra, o amor e o sexo. Com 
a cabeça repleta de interrogações e sonhos, ele conhece uma mulher mais velha e fica 
apaixonado. Começa assim, uma intensa relação onde Hermie busca aprofundar seu 
conhecimento sobre o mundo. Classificação indicativa: 14 anos
23/6, quinta, 19h

OS EMBALOS DE SÁBADO À NOITE
(Saturday Night Fever | John Badham | EUA | 1977 | Drama | Elenco:  John Travolta/ 
Karen Lynn Gorney | 118 min | Legendado)

Tony Manero, um jovem do Brooklyn e um excelente dançarino de disco music, só 
encontra significado na vida quando dança, pois passar a semana trabalhando em uma 
loja de tintas não o gratifica de forma nenhuma. Assim ele se perfuma, se veste de um 
jeito fashion e vai para a discoteca no final de semana. Sob a influência de seu irmão, 
um padre frustrado, e de Stephanie, sua parceira de dança, começa a questionar a 
maneira como encara a vida e a limitação de suas perspectivas.
Classificação indicativa: 12 anos 
24/6, sexta, 19h



O Cine Santa Tereza passou por uma série de medidas, visando garantir a 
segurança do público. Siga sempre as seguintes orientações:

ATENÇÃO

Cine Santa Tereza 
Rua Estrela do Sul, 89 - Santa Tereza  

Terça a domingo, das 16h às 21h

Os ingressos para as sessões podem ser retirados pelo site 
diskingressos.com.br ou na bilheteria do cinema.

• RESPEITE O FLUXO DE CIRCULAÇÃO EM SENTIDO ÚNICO E A 
LOTAÇÃO DE CADA AMBIENTE

• HIGIENIZE AS MÃOS COM SABÃO OU ÁLCOOL EM GEL 70%

• NÃO COMA NEM BEBA DENTRO DA SALA DE CINEMA

• RESPEITE O PROTOCOLO DE SAÍDA AO FINAL DA SESSÃO

• MANTENHA DISTÂNCIA MÍNIMA DE 1 METRO DAS OUTRAS PESSOAS 
NAS ÁREAS DE CIRCULAÇÃO

• NÃO PERMANEÇA NA SALA E NO ESPAÇO EXPOSITIVO APÓS O 
FINAL DA SESSÃO/VISITAÇÃO

• RECOMENDA-SE QUE IDOSOS, PESSOAS COM COMORBIDADES E  
PESSOAS NÃO VACINADAS USEM MÁSCARA EM QUALQUER AMBIENTE.

• EVITE MOVIMENTAÇÃO NA SALA DE CINEMA  ANTES E DURANTE 
AS SESSÕES

A Biblioteca do Cine Santa Tereza já está aberta para visitação. 
Atenção aos horários de funcionamento:
de terça a sexta-feira, das 10h às 19h.

BIBLIOTECA

ENCONTROS E DESENCONTROS 
(Lost in Translation | Sofia Coppola | EUA/Japão | 2003 | Drama | Elenco: Bill Murray / 
Scarlett Johansson | 101 min | Legendado)

Bob Harris e Charlotte são dois americanos em Tóquio. Bob, é um decadente astro 
de cinema que está na cidade para filmar um comercial de uísque. A bela Charlotte, 
acompanha o marido, John, um fotógrafo viciado em trabalho. Hospedados no mesmo 
hotel, mas sem se conhecem, um dia eles se cruzam e um novo mundo se descortina 
para ambos.
Classificação indicativa: 14 anos
25/6, sábado, 19h

FAMA
(Fame  | Alan Parker | EUA | 1980 | Drama/Musical | Elenco: Irene Cara / Laura Dean | 
134 min | Legendado)

Em Nova York, os estudantes de diversas origens sociais de uma escola de arte cênicas 
se deparam com seus sonhos e suas frustrações no decorrer do curso, mas acima de 
tudo almejam serem amados e reconhecidos artisticamente.
Classificação indicativa: 14 anos
26/6, domingo, 16h30

CASABLANCA
(Casablanca | Michael Curtiz | EUA | 1942 | Drama/Romance | Elenco: Ingrid Bergman / 
Humphrey Bogart | 102 min | Legendado)

Casablanca é a rota obrigatória de quem está fugindo dos nazistas na Segunda Guerra 
Mundial. É lá que Rick vai reencontrar Ilsa, anos depois de terem se apaixonado e se 
perdido em Paris.
Classificação indicativa: 12 anos
26/6, domingo, 19h

A LISTA DE SCHINDLER
(Schindler’s List | Steven Spielberg | EUA | 1993 | Drama | Elenco: Liam Neeson / 
Ralph Fiennes | 195 min | Legendado)

A história real ronda em torno do alemão Oskar Schindler, que viu na mão de obra 
judia uma solução barata e viável para lucrar com negócios durante a guerra. Com sua 
forte influência dentro do partido nazista, foi fácil conseguir as autorizações e abrir 
uma fábrica. O que poderia parecer uma atitude de um homem não muito bondoso 
transformou-se em um dos maiores casos de amor à vida da História, quando este 
alemão abdicou de toda sua fortuna para salvar a vida de mais de mil judeus.
Classificação indicativa: 14 anos
28/6, terça, 18h
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