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PROGRAMAÇÃO 
15/01 A 21/01 

 

14h – As Férias do Pequeno Nicolau (Les vacances du Petit Nicolas, França, 2014, 97’, Digital) 

De Laurent Tirard 

Com Mathéo Boisselier, Valérie Lemercier, Kad Merad 

 

O pequeno Nicolau e sua família caem na estrada rumo ao litoral. Na praia, Nicolau não perde 

tempo e logo faz novos amigos. Entre a praia, o hotel e a floresta, Nicolau e sua turma irão se 

aventurar nessas férias inesquecíveis.  

Classificação: Livre 

DUBLADO 
 

16h – O Crítico (El Crítico, Argentina, 2013, 98’, Digital) 

De Hernán Guerschuny 

Com Rafael Spregelburd, Dolores Fonzi, Blanca Lewin, Ignacio Rogers  

 

Víctor é um crítico de cinema mal-humorado, exigente e prestigiado, que odeia comédias 

românticas e crê que o melhor da sétima arte está no passado. Ao procurar um apartamento, ele 

conhece Sofía, uma garota bela e com gostos opostos aos seus. O encontro poderá levá-lo a viver 

um romance típico dos filmes que mais detesta.  

Classificação: 12 anos 
 

18h – Violette (França/Bélgica, 2013, 139’, Digital) 

De Martin Provost 

Com Emmanuelle Devos, Sandrine Kiberlain, Olivier Gourmet  

 

Nascida fora do casamento no início do século passado, pobre e sem amor, Violette Leduc conhece 

Simone de Beauvoir nos anos do pós-guerra. Começa assim uma relação intensa e duradoura entre 

as duas escritoras. Uma história baseada na busca de Violette pela liberdade através da escrita, e na 

convicção de Simone ter nas mãos o destino de uma escritora extraordinária.  

Classificação: 10 anos 

 

20h40 – Boyhood – Da Infância à Juventude (Boyhood, EUA, 2014, 166’, Digital) 

De Richard Linklater 

Com Ellar Coltrane, Patricia Arquette, Ethan Hawke  

 

O filme conta a história de um casal de pais divorciados que tenta criar seu filho, Mason. A 

narrativa percorre a vida do menino (e do ator) durante um período de doze anos, da infância à 

juventude, e analisa sua relação com os pais conforme ele vai amadurecendo.  

Classificação: 12 anos 

 


