
PROGRAMAÇÃO COMPLETA 

  
04/5, quarta, 19h 

No Tempo das Diligências 
(Stagecoach | John Ford | EUA | 1939 | Faroeste | Elenco: John Wayne/ Claire Trevor 
| 96 min | Legendado). Um grupo de nove pessoas é obrigado a embarcar em uma 
perigosa jornada em cima de carruagens através do Arizona, em um território 
indígena. No meio do caminho eles terão que enfrentar Gerônimo e seus guerreiros 
apaches. Classificação indicativa: livre 

  
05/5, quinta, 19h 
Rastros de Ódio 
(The Searchers | John Ford | EUA | 1956 | Faroeste | Elenco: John Wayne/Natalie 
Wood | 119 min | Legendado). O veterano da Guerra Civil Ethan Edwards chega ao 
Texas em 1868 e encontra seu irmão e família. Entretanto, no dia seguinte, 
comanches invadem o rancho e matam o irmão e sua esposa, raptando as duas filhas 
do casal. Ethan parte então em uma busca vingativa pelas meninas. Classificação 
indicativa: 12 anos 

  
06/5, sexta, 18h30 
O Assassinato de Jesse James pelo Covarde Robert Ford 
(The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford | Andrew Dominik | 
EUA | 2007 | Faroeste | Elenco: Brad Pitt / Sam Shepard | 159 min | Legendado). 
Carismático e imprevisível, Jesse James foi o mais notório fora-da-lei da América. Ele 
planejava mais um de seus grandes assaltos quando soube que seus inimigos, haviam 
se lançado numa corrida em sua captura. James declara guerra a todos eles. 
Classificação indicativa: 14 anos 

  
07/05, sábado, 19h 
Bravura Indômita 
(True Grit | Ethan e Joel Coen | EUA | 2011 | Faroeste | Elenco: Jeff Bridges / Matt 
Damon | 110 min | Legendado). O filme acompanha o bêbado, grosseiro e totalmente 
destemido comissário Rooster Cogbur, contratado por uma decidida garota para 
encontrar o homem que matou seu pai e fugiu com as economias da família. 
Refilmagem do clássico de 1969. Classificação indicativa: 14 anos 

  
08/5, domingo, 16h30 
Matar ou Morrer 
(High Noon | Fred Zinnemann | EUA |1952 | Faroeste | Elenco: Gary Cooper/ Grace 
Kelly | 85 min | Legendado). Will Kane é um xerife que fica sabendo na hora de seu 
casamento que ao meio-dia chegará um trem trazendo Frank Miller, um criminoso que 
mandou para a cadeia e planeja se vingar. Apesar de Amy, sua noiva quaker, 
argumentar que devem ir embora, ele acha que fugirá para sempre se não enfrentar a 
situação. Classificação indicativa: 12 anos 

  
08/5, domingo, 19h 
Gigantes em Luta 
(The War Wagon | Burt Kennedy | EUA | 1967 | Faroeste | Elenco: John Wayne / Kirk 
Douglas | 101 min | Legendado). Um ex-bandido associa-se a outro, e juntos planejam 
praticar um roubo espetacular de um grande carregamento de ouro no valor de US$ 
500.000, que é transportado por uma carroça blindada, equipada com uma potente 
metralhadora e considerada um verdadeiro carro forte inexpugnável. Classificação 
indicativa: 16 anos 

  



10/5, terça, 19h00 
Raça Brava 
(The Rare Breed | Andrew V. McLaglen | EUA | 1966 | Faroeste | Elenco: James 
Stewart/Maureen O`hara | 97 min | Legendado). A decidida viúva Martha Price e sua 
filha herdam um touro premiado e viajam ao Texas para vendê-lo. No caminho, 
conhecem o caubói Sam Burnett, que irá apaixonar-se pela bela viúva e ajudá-las a 
percorrer a perigosa rota até seu destino final. Classificação indicativa: 12 anos 

  
11/5, quarta 19h 
Bravura Indômita 
(True Grit | Henry Hathaway | EUA | 1969 | Faroeste | Elenco: John Wayne/Kim Darby | 
129 min | Legendado). Uma garota, Mattie Ross, contrata por 100 dólares um xerife 
caolho e beberrão, &quot;Rooster&quot; Cogburn, para que capture o assassino de 
seu pai. Ela 
exige que vá junto na jornada, para ter certeza que a meta foi cumprida. Classificação 
indicativa: 14 anos 

  

  
13/5, sexta, 19h 
Os Imperdoáveis 
(Unforgiven | Clint Eastwood | EUA | 1992 | Faroeste | Elenco: Clint Eastwood/Richard 
Harris/ Gene Hackman | 131 min | Legendado). Bill Munny, um pistoleiro aposentado, 
volta à ativa quando lhe oferecem 1000 dólares para matar os homens que cortaram o 
rosto de uma prostituta. Neste serviço dois outros pistoleiros o acompanham e eles 
precisam se confrontar com um inglês, que também deseja a recompensa e um xerife, 
que não deseja tumulto em sua cidade. Classificação indicativa:12 anos 

  
14/5, sábado, 19h 
Josey Wales: O Fora da Lei 
(The Outlaw Josey Wales | Clint Eastwood | 1976 | EUA | Faroeste | Elenco: Clint 
Eastwood/ Sondra Locke | 135 min | Legendado). Logo após o término da Guerra Civil 
americana Josey Wales, um pacato fazendeiro, se transforma num cruel justiceiro dos 
Confederados para vingar o massacre de sua família por um grupo de criminosos 
aliados ao exército da União. Classificação indicativa: 14 anos 

  
15/5, domingo, 16h30 
Os Brutos Também amam 
(Shane | George Stevens | EUA | 1953 | Faroeste | Elenco: Alan Ladd/Jean Arthur | 
117 min | Legendado). O filho de humildes rancheiros passa a idolatrar um gentil mas 
muito hábil pistoleiro, que defende a propriedade dos seus pais de um grupo de 
capangas a serviço de um barão do gado. Classificação indicativa: livre 

  
15/5, domingo, 19h 
The Appaloosa - Sangue em Sonora 
(The Appaloosa | Sidney J. Furie | EUA | 1966 | Faroeste | Elenco: Marlon Brando/ 
John Saxon | 98 min | Legendado). Matt Fletcher é um forasteiro que chega a Ojo 
Prieto e só pensa em se encontrar com sua família, que mora nos arredores da 
cidade, comprar um rancho e ter uma vida tranquila. Entretanto, ele acaba se 
desentendendo com Chuy Medina, poderoso líder de um bando mexicano. 
Classificação indicativa: 14 anos 

  
17/5, terça, 18h30 
Rio Vermelho 
(Red River | Howard Hawks/Arthur Rosson | EUA | 1948 | Faroeste | Elenco: John 



Wayne/Montgomery Clift | 133 min | Legendado). Tom Dunson é um grande produtor 
de gado e fará qualquer coisa para proteger seu meio de vida. Então, quando o valor 
do gado despenca, obrigando-o a conduzir seu rebanho através da traiçoeira Trilha 
Chisholm até o Missouri, Tom prova que está disposto a arriscar tudo para alcançar 
seu destino... até sua própria sanidade. Classificação indicativa: 12 anos 

  
18/5, quarta, 19h 
Mais Forte que a Vingança 
(Jeremiah Johnson | Sydney Pollack | EUA | 1972 | Faroeste | Elenco: Robert Redford/ 
Delle Bolton |108 min | Legendado). Um homem solitário abandona a civilização e 
procura isolamento para aprender com um eremita a ser um homem das montanhas. 
Mas ele é forçado a lutar contra a inconstância da natureza e quase todos os índios 
americanos das redondezas para sobreviver. Classificação indicativa: 14 anos. 

  
19/5, quinta,19h 
Onde os Homens são homens 
(McCabe and Mrs. Miller | Robert Altman | EUA | 1971 | Faroeste | Elenco: Warren 
Beatty/Julie Christie | 121 min | Legendado). Logo após ao início do século XX John 
McCabe, um homem com um passado misterioso, vai até um remoto povoado do 
oeste americano para montar o primeiro prostíbulo da comunidade. Classificação 
indicativa: 14 anos 

  
20/5, sexta, 18h30 
Meu Ódio será sua Herança 
(The Wild Bunch | Sam Peckinpah | EUA | 1967 | Faroeste | Elenco: Ben 
Johnson/Ernest Borgnine/Willian Holden | 145 min | Legendado). Eles já foram os mais 
perigosos foras-da-lei da fronteira, seguindo seus próprios códigos de honra e 
lealdade. Realizaram diversos assaltos pelas planícies do Oeste, sempre colocando 
suas cabeças a prêmio. Mas os tempos mudaram e Pike Bishop resolve armar um 
último golpe para que sua quadrilha possa se aposentar em alto estilo. Classificação 
indicativa: 14 anos 

  
21/5, sábado, 19h 
Onde os Fracos não tem vez 
(No Country for Old Men | Ethan e Joel Coen | EUA | 2007 | Policial | Elenco: Javier 
Bardem/Josh Brolin/ Tommy Lee Jones | 122 min | Legendado). Texas, década de 80. 
Um traficante de drogas é encontrado no deserto por um caçador pouco esperto, 
Moss, que pega uma valise cheia de dinheiro mesmo sabendo que em breve alguém 
irá procurá-lo. Logo, Anton Chigurh, um assassino psicótico sem senso de humor e 
piedade, é enviado em seu encalço. Classificação indicativa:16 anos 

  
22/5, domingo, 16h30 
Cry Macho 
(Cry Macho | Clint Eastwood | 2021 | EUA | Faroeste | Elenco: Clint Eastwood/ 
Eduardo Minett | 104 min | Legendado). Um antigo astro do rodeio, desesperado por 
trabalho, aceita escoltar o filho de um ex-patrão do México até os EUA. Forçados a 
usar caminhos alternativos, os dois acabam construindo um elo inesperado. 
Classificação indicativa: 12 anos 

  
22/5, domingo, 19h 
Matar ou Morrer 
(High Noon | Fred Zinnemann | EUA |1952 | Faroeste | Elenco: Gary Cooper/ Grace 
Kelly | 85 min | Legendado). Will Kane é um xerife que fica sabendo na hora de seu 
casamento que ao meio-dia chegará um trem trazendo Frank Miller, um criminoso que 



mandou para a cadeia e planeja se vingar. Apesar de Amy, sua noiva quaker, 
argumentar que devem ir embora, ele acha que fugirá para sempre se não enfrentar a 
situação. Classificação indicativa: 12 anos 

  
24/5, terça, 18h30 
Onde Começa o Inferno 
(Rio Bravo | Howard Hawks | EUA | 1959 | Faroeste | Elenco: Dean Martin/John Wayne 
|141 min | Legendado). O xerife John T. Chance prende o irmão de um poderoso 
proprietário de terras depois que este mata um homem. A família do preso, os 
Burdettes, contratam 40 pistoleiros profissionais para retirá-lo da cadeia. Para evitar 
isso, Chance tem ajuda de um alcoólatra, um velho aleijado, um jovem músico e sua 
namorada. Classificação indicativa: livre 

  
25/5, quarta, 19h 
Os Imperdoáveis 
(Unforgiven | Clint Eastwood | EUA | 1992 | Faroeste | Elenco: Clint Eastwood/Richard 
Harris/ Gene Hackman | 131 min | Legendado). Bill Munny, um pistoleiro aposentado, 
volta à ativa quando lhe oferecem 1000 dólares para matar os homens que cortaram o 
rosto de uma prostituta. Neste serviço dois outros pistoleiros o acompanham e eles 
precisam se confrontar com um inglês, que também deseja a recompensa e um xerife, 
que não deseja tumulto em sua cidade. Classificação indicativa:12 anos 

  
31/5, terça, 18h 
Era uma vez no Oeste 
(Era una Volta il West | Sergio Leone | Itália | 1968 | Faroeste | Elenco: Henry Fonda/ 
Charles Bronson/ Claudia Cardinale | 175 min | Legendado). Em nome de uma disputa 
por terras por onde passaria futuramente uma estrada de ferro, quatro protagonistas 
terão seus destinos cruzados em uma violenta trama: uma ex-prostituta, um bandido, 
um pistoleiro de aluguel e um homem misterioso. Classificação indicativa:14 anos 

  
 


