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Em agosto, o melhor do cinema europeu chega à sua casa! Sempre 
se esforçando para entregar produções envolventes e emocionantes 
que você nunca encontrará em outros lugares, este mês, o Eurochannel 
preparou uma seleção exclusiva com filmes de todo o continente e 
histórias de diversos gêneros. Thrillers, dramas românticos, comédias e 
dramas históricos vão mantê-lo conosco durante todo o mês!

Não perca também as aventuras dos agentes John Steed e Emma Peel 
nos quatro novos episódios da série de espiões britânica Os Vingadores. 
Trabalhando para o serviço secreto da Inglaterra, a missão deles é salvar o 
mundo, e para isso eles misturam estilo, ação e humor para combater os 
inimigos e se vingarem de todos os tipos de crimes.

Um desses filmes fará com que você revise o seu conceito de infância. Em 
O Segredo, um drama dinamarquês emocionante, três irmãos elaboram 
um plano não convencional para permanecerem como uma família após a 
morte de sua mãe. Depois de tentar esconder a morte e o corpo, eles logo 
descobrem que a idade adulta não é tão fácil quanto eles esperavam, mas 
o caminho para a felicidade está próximo.

As revoluções são sempre uma boa fonte de inspiração para dramas 
fictícios, mas em Novembro da Revolução, veremos um filme completo 
na realidade. Dirigido por um homem que testemunhou em primeira mão 
os acontecimentos de novembro de 1989 em Praga, este filme conta as 
histórias reais de três jovens que, através da arte e do esporte, mudaram 
a história para seu país ao erradicarem o comunismo.

Também apresentamos este mês duas produções francesas que oferecem 
o melhor drama com Desejos e Um Crime Esquecido. No primeiro, três 
mulheres buscam vingança depois de descobrir que seus sofrimentos 
foram causados pelo mesmo homem. Agora é hora de ele pagar! No 
último, uma mulher viaja para sua casa de infância, onde os fantasmas dos 
passados estão lá para caçá-la.

Continue desfrutando do entretenimento de melhor qualidade na TV com 
a gente e se lembre de que… no Eurochannel, você sempre encontrará o 
melhor da Europa.
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Detalhes:
• Parece que o cemitério é o mesmo que em De Vênus Com Amor. Inclusive se vê o anjo sem 
cabeça!
• Mandy Mackay usa uma jaqueta de couro e um casaco de pele branco e preto que Peel tem 
na temporada 1965/1966.
• FOG não tem nada a ver com o nevoeiro: é a abreviatura de Friends Of Ghosts (Amigos 
dos Fantasmas) e SMOG significa Scientific Measurement Of Ghosts (Medida Científica de 
Fantasmas).
• A inscrição da lápide: “Rupert Staplow, the fifteenth duke of Benedict. His body lies we know 
not where, lost in the Benedict mine disaster.” [Rupert Staplow, o décimo quinto duque de 
Benedict. Não se sabe onde jaz o seu corpo, perdido no desastre da mina Benedict.]
• A roupa, pelo menos os capacetes, parece-se aos de Fahrenheit 451, o filme de Truffaut.

O aparecimento de uma suspeita fantasma leva os vingadores a se interessarem por um povoado. Depois do misterioso 
desaparecimento de Peel, Steed se aventura em uma mina abandonada que intriga os aldeães. Uma passagem secreta revela ao 
agente uma cidade subterrânea. 

FILMAGEM: dezembro de 1966 e janeiro de 1967
ROTEIRO: Brian Clemens, baseado em uma história de Anthony 
MarriottDIREÇÃO: John Kirsh
ELENCO: Julian Glover (Masgard), Pamela Ann Davy (Mandy), Howard 
Marion Crawford (Geoffrey), Jack Woolgar (Kermit), Jack Watson 
(Hopper), Edward Underdown (Rupert), John Cater (Olliphant), Vernon 
Dobtcheff (Spencer), Alister Williamson (Tom).

Estreia:  
agosto 6        21:00 SERIES

Atores - Atrizes :
Vernon Dobtcheff (1934) atuou em mais de 250 filmes e séries. No cinema ela atuou, entre outros, em Sindicato do 
Crime da América (com Diana Rigg), Assassinato no Expresso Oriente, 007 - O Espião que me Amava, O Nome da Rosa. 
Na televisão, apareceu nas séries The Saint, The Champions, The Protectors, A Volta de Sherlock Holmes, e também em 
dois episódios da série francesa Brigadas do Tigre.

•	 Parece	que	o	cemitério	
é	o	mesmo	que	em	De	Vênus	
Com	Amor.	Inclusive	se	vê	o	
anjo	sem	cabeça!
•	 Mandy	Mackay	usa	
uma	jaqueta	de	couro	e	um	
casaco	de	pele	branco	e	preto	
que	Peel	tem	na	temporada	
1965/1966.
•	 FOG	não	tem	nada	
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Julian Glover teve muitas vezes papéis de vilão em séries das décadas de 60 e 70.  Ele atuou em outros três episódios 
da série: Two’s A Crowd (temporada 4) e dois episódios de Tara King (Split! e Pandora). Participou com frequência em 
séries britânicas como The Saint, The Champions, Thriller, Paul Temple, Regan, Bergerac entre outras.  No cinema, o 
vimos em Jornada nas Estrelas: O Império Contra-Ataca, Indiana Jones e a Última Cruzada e em 007 - Somente para 
seus Olhos. Em 2002, ele foi a voz da monstruosa aranha Aragog em Harry Potter e a Câmara Secreta. Em 2009, volta a 
pisar nos palcos de West End (aos 74 anos) para uma versão de Oliver, uma adaptação musical de Oliver Twist que foi 
um grande sucesso na década de 60. 

Jack Watson (1915-1999) trabalhou para a rádio da marinha durante a Segunda Guerra Mundial, o que o levou depois 
para a BBC. Teve o personagem de um açougueiro no episódio Poeira Silenciosa, temporada quatro. Apareceu em mais 
de 70 filmes. 

Howard Marion-Crawford (1914-1969) também apareceu em O Que o Mordomo Viu? (temporada 4) e Stay Tuned 
(temporada 6), um dos seus últimos papéis. Ele foi o Dr. Watson da série Sherlock Holmes de 1954. Apareceu em 
Encontro com a Morte, The Saint e Men in a Suitcase. Ele faleceu devido a uma overdose de soníferos. Foi marido de 
Mary Wimbush, famosa atriz da televisão britânica, e companheiro de Linda Thorson em Thriller.

Edward Underdown (1908-1989) apareceu novamente na série (Agência de Matrimônios, temporada 4). Ian Fleming 
o elegeu para encarnar o seu agente, mas os produtores preferiram Sean Connery. No entanto, ele participou em um 
filme de James Bond, 007 Contra a Chantagem Atômica.

John Carter (1932-2009) também apareceu em:  The Nutshell (temporada 3) e Morte a Preço de Ocasião (temporada 
4). O vemos em várias séries britânicas (Encontro Com a Morte, The Baron, Doctor Who, Department S, Z Cars...) e atuou 
no filme de Brian Clemens, Captain Kronos: Vampire Hunter, com Caroline Munro (1974).

Lembre-se de que...
• Comentários de Macnee para este episódio: «Consideramos que as relações físicas entre Steed e Emma estão subentendidas. 
Foram inapropriadas as cenas íntimas, o que recarregou a trama. Nossas relações eram educadas e levemente ambíguas, adequadas 
para a época e para a série.» 

• Cyd Child recorda a cena da prisão que ficou famosa: o guarda, interpretado por Terry Plummer, um dos acrobatas mais altos e 
pesados, era tão impressionante que Cyd Child cambaleava sob o peso. Pediram-lhe que desse voltas mais rápidas por que se notava 
que Diana Rigg tinha um dublê na cena. A produção temia receber cartas de descontentamento. Não foi o caso (fonte: Stay Tuned: 
The Perils of Cyd, Dave Rogers).

• O cenário de Brian Clemens se baseia em uma história de Anthony Marriott, ator da obra de teatro No sex, please, we’re British.

•  Há muitas semelhanças entre este episódio e A Cidade de Onde Não se Volta da temporada anterior. 

• Foi considerada demasiado violenta a cena final quando Peel mata o pelotão 
de fuzilamento, e ela foi proibida nos Estados Unidos. Na versão estadunidense a 
imagem desaparece, mas não o som.

• Hammer Films é um estúdio de produção britânico especializado em filmes de 
terror. Teve seus momentos de glória entre 1955 e 1970. Um número impressionante 
de diretores e de atores assinou com a empresa. Entre os diretores se destacam 
Terence Fisher, Freddie Francis, Roy Ward Baker, Val Guest, Don Sharp, John Gilling 
e Joseph Losey. Entre os roteiristas, estiveram Jimmy Sangster, Sid Collin, Val Guest. 
Quanto aos atores, cuja lista é grande, lembramos de nomes de duas estrelas locais, 
Christopher Lee e Peter Cushing, mas também de Julian Glover e Barbara Shelley (De 
Vênus Com Amor).
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Detalhes:
• Quando Emma resgata Steed que está amarrado em meio de gatos, ela grita: “Há gatinhos por 
todos os lados!”, em inglês: “Pussies galore”. É uma referência ao papel de Honor Blackman em 
007 - Contra Goldfinger. Além disso, é uma réplica com duplo sentido em inglês!

• A parte do leão que ataca é original do filme O Vale das Mil Montanhas.

• P.U.R.R.R. é a sigla de “Philanthropic Union for the Rescue, Relief and Recuperations of cats”. 
Em português se traduz por «União Filantrópica para o Socorro, o Alívio e a Relação dos Gatos».

• A inscrição no medalhão é «P.U.R.R.R. FURRY LODGE SUSSEX»

• Durante o primeiro safari, uma imagem de De Vênus Com Amor foi utilizada (a luz branca no 
fundo do campo).

• Foi utilizado o termo estadunidense: “pasteurized” com um «z» em vez do «s» da Inglaterra. É uma indicação de que a série já 
não era 100% britânica com a passagem para colorido. 

• Peel (Diana Rigg) tem os olhos inchados quando Cheshire visita os seus protegidos. Alergia ou noite sem dormir?

• Peel deixa a gata que recebeu de Cheshire em uma lista telefônica de abril de 1966; Outer London: S. Herts and N. Middlesex.

• As estátuas de gatos de diferentes tamanhos nos escritório de PURRR representam Bast (ou Bastet). Bast é uma deusa da 
mitologia egípcia. A sedutora deusa com cara de gato tem um poder mágico que estimula o amor e a «energia sexual». Esta 
vantagem lhe rendia um culto muito particular por parte dos egípcios. Bast é uma deusa de personalidade contraditória, 
carinhosa e cruel, e também é atraente e perigosa. 

Um animal em liberdade poderia deixar um rastro de morte? Os vingadores começam uma caça para encontrar esta fera. Mas o 
descobrimento de um medalhão os leva até PURRR, um refúgio de paz para gatos e felinos aparentemente inofensivos.  

FILMAGEM: janeiro de 1967
ROTEIRO: Philip Levene
DIREÇÃO: Sidney Hayers
ELENCO: Barker (Cheshire), Gabrielle Drake (Angora), John Phillips 
(Nesbit), Lyndon Brook (Dr. Manx), Michael Forrest (Peters), Stanley 
Meadows (Erskine), Jack Gwillim (Sir David Harper), Frederick Treves 
(Dawson), Brian Haines (Samuel Jones), John Moore (Williams), Reg 
Pritchard (Bellamy).

Estreia:  
agosto 13       21:00 SERIES

FILMAGEM:
O exterior do P.U.R.R.R. foi filmado em North Mymms Park, próximo a Welham Green. Esta mansão, cujas origens remontam ao 
século XIV, é famosa pela sua decoração elaborada, mas também por seus suntuosos jardins. Abandonada na década de 1980, 
a importante renovação realizada na década seguinte permitiu descobrir frescos do século XVII. As pinturas representam os 
conquistadores mais famosos da história (Alexandre Magno, Julio César, Carlo Magno...) (fonte: The Avengers on Location)..
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Atores - Atrizes :
Ronnie Barker (1929-2005) Na década de 60 era famoso na rádio, antes de trabalhar na televisão. Apareceu em séries 
como The Saint, mas foi bem-sucedido em The Two Ronnies (com Ronnie Corbett), comédia da BBC emitida entre 1971 
até o final dos anos 80.

Gabrielle Drake (1944) trabalhou como babá em Paris antes de se inscrever na RADA (Royal Academy of Dramatic 
Art). Gabrielle fez audição para o papel de Emma Peel e de Tara King. Ela teve o papel principal na série UFO (1970) 
e participou nas séries O Santo, The Champions e Os Profissionais (de Brian Clemens).  Apareceu de novo em alguns 
papeis menores no cinema no início dos anos 70. 

Jack Gwillim (1909-2001) foi principalmente um ator de teatro e membro da Royal Shakespeare Company de Stratford. 
Ele atuou na Broadway com os maiores, Ingrid Bergman, Christopher Plummer, Richard Burton, Sir Anthony Quayle, Sir 
John Gielgud… Foi comandante da Marinha durante vinte anos antes de começar sua carreira de ator. 

Stanley Meadows atuou em várias séries britânicas: The Saint (três episódios), Paul Temple, The Persuarders!, The 
Protectors, Regan, Os Profissionais. Alguns papéis no cinema: IPCRESS (com Michael Caine) e A Sétima Meta.

John Phillips (1914-1995) é Lanning Koestler no episódio Powerswitch de The Persuarders!. 

Lyndon Brook (1926-2004) atuou em outros dois episódios de Os Vingadores, Noon Doomsday (temporada King) e 
House of Cards (Os Novos Vingadores).

• Uma réplica de Peel anuncia um (excelente) episódio de Os Novos Vingadores: “Let’s put 
a pigeon among the pussies!” [Vamos colocar um pombo entre os gatinhos!].

• A van usada pela oposição é uma Moris LD 1962. Desenvolvida pela British Motor 
Corporation, esta gama permitia fabricar veículos muito diferentes em um chassi semelhante.

• Os carros que entregam o leite em PURRR são Mini Mokes. Essas adaptações do famoso 
Mini também eram fabricadas por British Motor Corporation. Elas foram bem-sucedidas na 
década de 1960 e aparecem em vários episódios de Os Vingadores. 

• There is more than one way to skin a cat, diz Angora. Trata-se de um antigo provérbio inglês. 
Ele foi incluído em 1678 na antologia de provérbios ingleses de John Ray, obra importante 
na história deste idioma. Significa que há sempre diferentes formas de se conseguir os fins. 

• Curiosity kills the cat (A curiosidade matou o gato), outra citação de Angora e outro 
provérbio tradicional inglês para enfatizar os perigos por ser demasiado curioso. Sua forma 
original é Care kills the cat, especificamente retomado por Shakespeare em Muito Ruído Por 
Nada (1599). A forma atual predomina desde o século XIX. 

• O nome Cheshire representa outro piscar de olhos para gatos e outra referência a Lewis 
Carroll na série. De fato, o gato sorridente e enigmático de Cheshire é o encontro mais 
destacado de Alicia durante sua viagem no País das Maravilhas (1865). O autor presta 
homenagem a sua cidade natal, Cheshire. O gato de Cheshire é famoso por seu olhar realista 
e seu poder de invisibilidade. Popularizado pelo desenho animado de Walt Disney (1951), o 
gato de Cheshire é comum na cultura popular.  
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Lembre-se de que...
• É o primeiro do ranking dos cinco melhores episódios da primeira parte da temporada 5, segundo os autores do The Avengeres 
Dossier.

• Comentários de Macnee para este episódio: «Os Vingadores é a única série britânica que foi emitida nos Estados Unidos no horário 
nobre.  Isso nunca mais voltou a acontecer. Eu me sinto muito orgulhoso.» (Fonte: DVD 3 da coleção Optimum, Granada Plus Points).

• Patrick Macnee conta em suas memórias que Ronnie Barker o convidou para a sua casa para beber algo pouco depois da filmagem. 
Ronnie tirou uma garrafa de leite, serviu um copo para Patrick e se serviu em um prato que lambeu de joelhos. Levantando-se, ele 
disse: “I’m a ginger tom.” [Eu sou um gato laranja] (Blind in One Ear, edição harrap, páginas 246-247, Chapeau melon, edição j’ai lu, 
página 349).

• A excentricidade deste episódio se nota pelos nomes dos protagonistas. Angora e Manx (gatos da Ilha de Man) são raças de gatos. 
Cheshire é o gato de Alice no País das Maravilhas de Lewis Carroll. O autor havia dado o nome de seu condado. O famoso gato de 
Cheshire tem um sorriso enigmático que mostra dentes afiados. 

FILMAGEM: janeiro e fevereiro de 1967
ROTEIRO: Brian Clemens
DIREÇÃO: Charles Crichton
ELENCO: Anna Quayle (Olga), Michael Gough (Nutski), Philip Madoc 
(Ivan), Terence Alexander (Ponsonby), Peter Barkworth (Percy), 
Graham Armitage (Algy), Timothy Bateson (Mr. Merryweather), 
Joanna Jones (Hilda), Edwin Apps (J. Nathan Winters), John G. Heller 
(Groski).

Estreia:  
agosto 20       21:00 SERIES

Espías rusos han sido asesinados en Inglaterra y las sospechas se dirigen hacia los británicos.  Para demostrar su buena fe, Los 
vengadores trabajan en equipo con agentes rusos. La investigación los lleva hasta SNOB, una escuela para caballeros.

FILMAGEM:
O teaser foi filmado, como fica claro, no mesmo ambiente que o episódio Fuga no Tempo.

Detalhes:
• SNOB significa Sociability, Nobility, Omnipotence, Breeding Inc; seu lema é: “Seek, 
hate, kill!” [Procura, odia, mata!].

• Narrando, Peel pronuncia em russo: “Da svidania, tavaritch”, que significa “Até logo, 
camarada”.

• No teaser, Peel compra um jornal cujo título é “Mrs Peel, we’re needed” [Peel, somos 
necessários]. Entre os jornais, pode ser vista uma manchete que mostra o Papa Paulo VI. 
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• Nas pastas localizadas no escritório de Nutski, Peel descobre sua fotografia e a de Steed. No verso da do agente está escrito 
«Dangerous, handle with care» e na sua menciona «Very dangerous. Do not handle at all!”.

• Na porta de Nathan Winters, pode-se ler: “J. Nathan Winters, purveyor of quality goods for the gentlemen of fashion.” [J. 
Nathan Winters, fornecedor de bens de qualidade para cavalheiros com distinção]. 

• Um jogo de palavras intraduzível para português. Steed modifica o refrão: “Half a loaf is better than no bread” [Meio pão é 
melhor que nenhum pão] por “Half an oaf is better than low bred” [Meio tonto é melhor que mal educado]. Mas não se pode 
traduzir com sutileza para português.  

Atores - Atrizes :
Michael Gough (1916-2011) interpreta o doutor Armstrong no episódio Regresso dos Cibernautas da temporada 4. 
Presente em mais de 100 filmes, seu papel mais famoso é o de Alfred em quatro filmes de Batman. Na televisão, ele foi um 
dos adversários mais destacados de Dr. Who (1966), série em que apareceu em várias ocasiões. Também é muito famoso 
entre os fãs de filmes de terror, interpretando personagens importantes em várias obras.

Edwin Apps (1931) interpreta Smith em um episódio de Joséphine, ange gardien, uma série francesa.

Peter Barkworth (1929-2006) foi uma figura de Os Vingadores, particularmente por seu papel de Merlín em The Morning 
After (temporada 6). Ele apareceu em outros dois episódios da série: Kill the King (temporada 1) e The Medicine Men 
(temporada 3). Famoso na Grã-Bretanha por causa da série Telford’s Change na década de 70, onde interpretou um diretor 
de banco que tinha o poder de transformar qualquer obra só com sua presença. Ele esteve ativo na televisão desde os 
anos 50 até os anos 80 em várias produções, mas sobretudo no teatro. Ele começou a sua carreira em 1948, mas voltou 
à RADA (Royal Academy of Dramatic Art) desde 1955 até 1963 quando deu aulas para, entre outros, Anthony Hopkins e 
Diana Rigg. Logo foi membro do conselho da RADA durante 16 anos e escreveu quatro livros sobre a arte de atuar. Ele vivia 
sozinho em uma casa de campo do século XVIII que comprou em Hampstread nos anos 60.

Philip Madoc (1934) apareceu em quatro episódios de Os Vingadores: The Decapod e Six Hands Across a Table (temporada 
2), Death of a Batman (temporada 3) e My Wildest Dream (temporada 6). Também teve papéis em outras séries britânicas, 
The Baron, The Saint, Men in a Suitcase, The Champions, Paul Temple, Jason King, Regan, Espaço 1999, Doctor Who. Sua 
interpretação do Primeiro Ministro David Lloyd George, na série The Life and Times of David Lloyd George o levou para a 
fama. Suas leituras de audiolivros ainda são famosas na Grã-Bretanha. Madoc explica que sobretudo teve papéis de vilão 
por causa de sua aparência tenebrosa, algo que não lamenta por que, segundo disse, são os melhores. 

Lembre-se de que...
• Este episódio é um dos três remakes de temporadas passadas. 

• Comentários de Macnee para este episódio: “O compositor Laurie Johnson nunca utilizava o mesmo tema (uma afirmação falsa), 
convencido de que cada episódio tinha sua própria atmosfera e personalidade. Tratava-os como elementos distintos e compunha até 
40 minutos de música para cada episódio” (fonte: DVD 3 da coleção Optimum, Granada Plus Points).

• O podólogo Merryweather dará o nome à empresas de previsão do tempo a pedido no filme Os Vingadores.
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FILMAGEM: terminada em 14 de fevereiro de 1967
ROTEIRO: Philip Levene
DIREÇÃO: Robert Day
ELENCO: Christopher Lee (Prof. Frank N. Stone), Jeremy Young (Dr. 
Penrose), Patricia English (Dr. Betty James), David Kernan (Eccles), 
Christopher Benjamin (Whittle), John Junkin (Sergeant), Peter Dennis 
(Private), Geoffrey Reed (Carter), Alan Chuntz (Selby), Arnold Ridley 
(Elderly Gent), David Gregory (Young Man), Karen Ford (Nurse).

Estreia:  
agosto 27      21:00 SERIES

Um homem, declarado morto depois de um acidente, levanta-se e sai do hospital.  A investigação leva Os Vingadores a uma 
unidade de investigação do governo. O professor responsável é o homem acidentado. A criação de pares perfeitos é a meta das 
investigações, Os Vingadores se perguntam se se trata do verdadeiro professor.  

FILMAGEM:
• As cenas do hospital foram filmadas em Haberdashers’ Aske’s School, Elstree (fonte: The Avengers Dossier). O mesmo edifício 
era a sede da REMAK em The Killer e aparece de novo em Os Cibernautas, Have Guns - Will Haggle e Split!. Infelizmente, esta parte 
da escola foi destruída na década de 90, durante uma operação de reforma. 

•  A maior parte das cenas exteriores foram filmadas em um raio de cinco quilômetros ao redor de Elstree (fonte: DVD 3 da coleção 
Optimum, Granada Plus Points).

• As cenas de acidentes no início do episódio forma filmadas em Grove Park, Watford e Welham Green.

Detalhes:
• A ambulância do hospital é um Austin LD Mark II de 1960. Vê-se outra vez nos episódios O Café da Manhã de 50.000 Libras, 
Split!, Wish You Were Here e My Wildest Dream. A primeira versão deste carro foi utilizada nos hospitais londrinos desde 1956. 
O chassi e a estrutura leve (incluindo alumínio e plástico) do protótipo foram especialmente construídos para se desviarem 
facilmente das dificuldades do trânsito.  O motor também foi concebido para ser mais silencioso que o normal. O Mark II vai 
mais além, equipando-se de uma estrutura completamente de plástico. 

• A ambulância de Neoteric é uma Bedford J1.

• O carro de Whittle é um Morris Oxford Traveller série VI. Produzido desde 1961 até 1971, teve sucesso comercial, sobretudo 
como táxi equipado com um motor a diesel.  

• A conversação entre Steed e Peel ao chegar ao hospital faz lembrar o filme em cores The Strange Case of the Missing Corpse. 
Peel: “Where’s the body?” [Onde está o corpo?] Steed: “There isn’t one” [Não há nenhum corpo] Peel: “No body? [Nenhum 
corpo?] There’s always a body” [Sempre há um corpo?].

• Durante a introdução, Peel está olhando na televisão um pedaço do episódio Os Cibernautas da temporada 4.

• O nome do professor Franck N. Stone faz referência ao famoso Frankenstein que havia sido interpretado por Christopher Lee, 
para a Hammer em 1957 em A Maldição de Frankenstein.
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• A roupa que Peel está usando no início do episódio quando está olhando Os Cibernautas é a 
mesma que ela usou durante uma sessão de fotografias para a promoção da série.

• Peel encontra no lugar do acidente um pedaço de papel com as letras: “MOT-NRU.” Ela 
entenderá rapidamente o significado: Ministry of Technology, Neoteric Research Unit.

• Steed arranca uma página do caderno de Frank Stone. Pode-se ler: «See George Eccles, Aerial 
Cottage, Serious Interference». A página data de domingo, 22 de outubro de 1967.

• Como no episódio anterior, Matar com Correção, Terry Plummer (esta vez sem bigode) aparece, 
desta vez como doente.

Atores - Atrizes :
Christopher Lee (1922 - 2015) começou sua carreira em 1948, mas seus filmes de terror com a Hammer o tornaram 
famoso em todo o mundo na década de 50 até começos dos anos 70. Ele apareceu em vários filmes com Peter Cushing. 
Também atuou em A Vida Íntima de Sherlock Holmes e 007 Contra o Homem com a Pistola de Ouro, no nono filme de 
James Bond. Já tinha sido sondado para ser o Dr. No no primeiro filme da série. Também apareceu na segunda e terceira 
partes de Guerra nas Estrelas. Em 2001, foi nomeado Comandante da Ordem do Império Britânico pela sua longa carreira 
(227 filmes) e Oficial das Artes e das Letras em 2002. Um de seus personagens mais recordados nos últimos anos foi o do 
mago Saruman na trilogia O Senhor dos Anéis. Ele atuou em um segundo episódio de Os Vingadores: The Interrogators, 
da sexta temporada. 

Christopher Benjamin (1934) participou em outros dois episódios: How to Succed... At Muder e Split!. Ele tem a 
particularidade de ter interpretado o mesmo personagem, Potter, em dois episódios diferentes: Encontro com a Morte e 
The Prisioner. Isso demonstra que a segunda série é a continuação da primeira, o que Patrick MacGoohan, criador de The 
Prisioner sempre negou. Também atuou em The Saint, Paul Temple, The Protectors, Thriller, O Retorno de Sherlock Holmes, 
Dempsey and Makepeace, Inspetor Morse, Midsomer Murders e As Aventuras de Dick Turpin. Inicialmente um ator de 
teatro, em 2008 ele interpretou a Falstaff em maravilhosas representações de As Alegres Comadres de Windsor. Ele fez 
uma aparição mais recente e destacada em um episódio de Dr. Who (The Unicorn and the Wasp, 2008).

Patricia English fez a audição para substituir Diana Rigg. Ela atuou em outros episódios da série: Mission to Montreal 
(temporada 2) e The Secrets Broker (temporada 3). Além disso, atuou em Department S e The Champions. Tem dupla 
nacionalidade: estadunidense e britânica.

Jeremy Young atuou em outros episódios da série: A Touch of Brimstone (temporada 4), The Forget-Me-Knot (temporada 
6) e Gnaws (Os Novos Vingadores). Além disso, apareceu em The Saint (dois episódios), Department S, Regan, Espaço 
1999, The Professionals, Poirot, Taggart, Cadfael e outras.

Lembre-se de que...
• Comentários de Macnee sobre este episódio: «Por seu caráter improvável, a série reflete 
sua época. Às vezes, até mesmo, antecipava eventos. Este episódio mostra clones dos 
personagens, trinta anos antes de os cientistas criarem a famosa ovelha Dolly.»

• Cyd Child revela que machucou a costa contra uma parede durante a cena final. Diana Rigg 
não teve dublê.
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Em uma manhã fria, Plet, Rianne e Donna encontram sua mãe 
inconsciente no chão. Ela está morta. Suas vidas desmoronam 
até que a coragem deles mostra uma saída. Mas para evitar 
serem separados pelos serviços sociais dinamarqueses, 
eles devem manter um grande segredo. O Eurochannel 
convida você para descobrir a vida de três adolescentes que 
enfrentam seu desafio mais difícil em O Segredo. 

Dirigido por Morten Køhlert, O Segredo é um filme 
dinamarquês que conta a história de três irmãos e seus 
esforços para permanecerem uma família após a morte de 
sua mãe. O risco de os serviços infantis separá-los é muito 
alto, então a decisão deles é manter a morte em segredo. 
As contas se acumulam, assim como os alimentos e as 
roupas para comprar, os deveres com a escola, a lição de 
casa a ser feita. Donna, Rianne e Plet encontram maneiras 
criativas para lidar com tudo isso, mas com muitos altos e 
baixos o tempo todo. Com um elenco jovem impressionante, 

O Segredo submerge os telespectadores em uma verdadeira 
história sobre amadurecimento. A jornada pessoal na qual 
os protagonistas embarcam faz com que eles percebam 
as dificuldades e as alegrias da vida adulta. Agora, sendo 
responsáveis por si mesmos, o trio encontra uma maneira de 
sobreviver e até mesmo encontrar seu pai há muito tempo 
desaparecido.

Filmado para alcançar uma audiência jovem, O Segredo 
ganhou muitos prêmios, incluindo o prêmio ECFA no Festival 
de Cinema de Schlingel, uma menção especial no Cine-Kid e 
o Prêmio Children’s & Youth Film e o Prize of the Children’s 
Jury no Nordic Filmday Lübeck. O filme foi exibido no Festival 
Internacional de Filmes Infantis de Montreal, CineKid, bem 
como em muitos outros. O Eurochannel convida você a 
encontrar três irmãos tentando levar uma vida normal, 
enquanto são atraídos para uma rede profunda de mentiras 
para esconder a verdade da família, da escola e dos vizinhos.

DIRETOR Morten Køhlert
ELENCO Igor Svideniouk Egholm, 
Nanna Finding Koppel, Marta Holm
GêNERO Drama
TITULO ORIGINAL 
Hemmeligheden
ANO 2011

Dinamarca

Uma manhã, Plet (Igor Svideniouk Egholm), Rianne (Nanna Koppel) e Donna (Marta Holm) encontra sua mãe morta 
na cozinha. Uma tempestade os isolou; as linhas de telefone estão mudas. Eles percebem que vão ser separados pelas 
autoridades assim que a notícia se espalhar, e decidem manter isso um segredo e continuam como se nada tivesse 
acontecido. Mas isso não é fácil quando o dinheiro é pouco, a família e os amigos estão fazendo perguntas e eles não 
têm para onde ir para esconderem o luto. Em sua luta para sobreviver, eles descobrem muitos segredos sobre a sua 
mãe e quem ela realmente era.

CINEMA

Por quanto tempo você consegue
 manter uma mentira?

Estreia:  
agosto 11     21:00  
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Como você se envolveu em O Segredo?
Fui a um elenco e me lembro de como eles me pediram para 
tocar violão e cantar, embora eu realmente não soubesse muito 
mais do que alguns acordes. Eles começaram a escolher o elenco 
para o papel de Rianne e eu participei de alguns dos testes, 
interpretando junto com várias jovens, sem saber até o final do 
dia que, na verdade, eu já havia conseguido o papel de Donna. 
Então isso foi uma surpresa enorme. 

Como você se preparou para o papel de Donna?
Abandonei o ensino médio para trabalhar em uma série de TV dinamarquesa e tive muita sorte de conseguir cinco 
semanas de folga da série de TV para interpretar a Donna em O Segredo. Por isso, eu literalmente, vim de um set para 
outro e, na verdade, não tive a chance de me preparar para o papel de maneira tradicional. Ao ler o roteiro, tive uma 
forte intuição sobre a personalidade de Donna e o diretor, Morten Køhlert, levou-me junto com os outros atores para 
o local, onde passamos algum tempo na casa ensaiando cenas diferentes e nos acostumamos a pensar sobre vivermos 
juntos como três irmãos sozinhos. 

Como você descreveria a importância da sua personagem para a história?
Donna é a irmã mais velha e ela é muito carinhosa com seus irmãos. Eu cresci entre muitas crianças porque eu e minha 
família morávamos em estreita colaboração com outras famílias em uma espécie de comunidade, onde compartilhávamos 
um grande jardim e corríamos de um apartamento para outro. Eu e as outras crianças tivemos a liberdade de estarmos 
juntas sem necessariamente ter nossos pais por perto. Tornou-se uma pequena comunidade infantil, onde os mais velhos 
cuidavam dos mais novos. Portanto, era muito natural criar um relacionamento semelhante em O Segredo. Eu também 
sou irmã mais velha, por isso, não foi completamente incomum assumir os lados carinhosos e às vezes arrogantes de 
Donna. Passei muito tempo com Nanna e Igor entre as gravações, por isso, nós nos tornamos um tipo de família durante 
essas cinco semanas. Enquanto Rianne, por exemplo, tem uma forma mais expressiva de lidar com a morte da mãe, 
Donna precisa se reconciliar com a mãe de uma forma mais espiritual. Ela usa sua roupa, toca sua música e literalmente 
incorpora a personalidade de sua mãe. Todos se juntam para sentir sua mãe perto. Eu acredito que tento processar 
o sofrimento e os tempos difíceis de uma forma mais sentimental do que racional, o que talvez nem sempre seja o 
caminho mais eficiente.     

Como foi a experiência de retratar Donna, tendo em conta as circunstâncias em que ela se encontra após a morte de 
sua mãe?
É uma história muito trágica. Três crianças que perderam sua mãe muito cedo e foram forçadas a criar sua própria 
felicidade.  Embora eu felizmente não tenha experimentado a tragédia de perder um pai, a ideia de viver sem eles foi 
e sempre será uma imagem muito forte para mim. Essa imaginação me conduziu através de muitas das cenas difíceis. 
Lembro-me claramente de uma cena em particular onde eu tive q ue passar pela maquiagem da mãe e olhar para fotos 
antigas da família, e entre elas tinham fotos minhas quando criança. Como a linha estreita entre a vida real e a vida de 
Donna se tornou tão desfocada nessa cena, fiquei muito sentimental.  

(Protagonista)
MARtA HOLM  

Estreia:  
agosto 11     21:00  
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Este é um filme de 2012, de que formas você diria que evoluiu como atriz?
Como uma garota de 17 anos, você naturalmente não tem muita formação, experiência ou conhecimento sobre como 
abordar um papel desses. Por isso, olhando para a época da gravação de O Segredo, minha abordagem pode ter sido 
um pouco ingênua e você desejaria que fosse mais expressiva e focada em um sentimento particular. À medida que 
estou ficando mais velha e mais experiente, ganhei as ferramentas para refletir sobre uma personagem de uma forma 
mais diversificada e detalhada, embora eu ainda acredite que é importante como uma atriz mais crescida ter um forte 
controle do lado ingênuo e imediato de você mesmo.

Você está trabalhando em algum projeto no momento? Pode dizer aos nossos telespectadores algo sobre ele?
Desde a gravação de O Segredo, participei de vários projetos de vídeos de música para filmes de ficção, mas atualmente 
estudo na The National Theatre School da Dinamarca, que é um estudo intenso de 3 anos. Eu me sinto muito privilegiada 
e estou aprendendo muito, embora, às vezes, seja difícil rejeitar projetos interessantes. Eu ainda tento me encaixar em 
projetos sempre que o tempo permite.

Como você se envolveu em O Segredo?
Fui contatado pelo produtor Morten Kaufmann, com quem trabalhei em Angels in Fast Motion, então, para mim, não havia 
dúvida de que queria fazer O Segredo.

O que atraiu você para essa história?
A história era muito diferente por causa da gravidade do tópico. Ela explora a solidão, a esperança, a perda e a juventude… 
Isso me atraiu.

Como você descreveria seu personagem e sua importância no enredo do filme?
Eu acho que meu personagem é o mundo exterior que quer entrar… Mas não entende… E não quer entender. Ele é a 
conexão necessária… A decisão que você precisa fazer. Você quer ele na sua vida ou não?

O que você achou mais desafiante durante as filmagens de O Segredo?
Pode ser uma filmagem desafiadora com crianças/jovens, mas eles foram incríveis! Manter a energia deles era um desafio. 
Sério, foi um prazer.

Você se apresentou na TV e nos filmes. Qual você prefere mais e por quê?
Às vezes, na TV, você está sob muita pressão para usar o tempo de forma sábia, o que dificulta o processo e não é muito 
gratificante. As cenas estão em todo o lugar e você está filmando em uma ordem louca. Mas eu ainda diria que adoro 
trabalhar dessa maneira se os ensaios preliminares tiverem sido meticulosos e intensos. 

Você está trabalhando em algum projeto de filmagem no momento? Você pode dizer aos nossos telespectadores algo 
sobre ele?
Estou trabalhando em Norskov. É uma série de TV na TV2 na Dinamarca. Eu interpreto o prefeito em uma cidade de médio 
porte no norte da Dinamarca, onde as coisas ficam realmente emaranhadas quando um velho amigo retorna como policial 
na cidade. Estamos filmando os últimos episódios da segunda temporada nestes dias. É definitivamente imperdível. Em 
seguida, vou estar em Macbeth no teatro de Odense… muito intenso.
 

(Ator)
CLAUS RIIS ØStERGAARD 
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CLAUS RIIS ØStERGAARD 
Esta é uma viagem para os Alpes que uma mulher nunca esquecerá. Ela viaja 
até sua casa de infância para se despedir de seu falecido irmão, mas a reunião 
familiar não é feliz. O Eurochannel convida você para as paisagens frias dos 
Alpes franceses para descobrir o que está por trás de Um Crime Esquecido.

Estrelando Corinne Touzet, uma das atrizes mais famosas da França, Um Crime 
Esquecido conta a história de Marylou. Esta personagem complexa vive agora 
uma vida feliz, mas seu passado foi atormentado com decepções, abuso e 
tristeza - sua infância não foi feliz e seu primeiro casamento foi um pesadelo. 
De volta para o chalé onde ela foi criada, Marylou enfrenta a atmosfera 
insuportável da casa de sua família e os fantasmas do passado ressurgem.

França

CINEMA

Quando os fantasmas de seu passado esperam para assombrá-lo

DIRETOR Patrick Volson    
ELENCO Corinne Touzet, Guillaume 
Cramoisan, Michèle Moretti, Anne Benoit
GêNERO Suspense
TITULO ORIGINAL Un crime oublié
ANO 2013

Estreia:  
agosto 17     21:00  
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Ambientado nas encantadoras paisagens dos Alpes 
franceses, Um Crime Esquecido leva os telespectadores a 
descobrir a verdade por trás do passado de Marylou em um 
enredo incrível e emocionante. O fundo invernal e a trilha 
sonora do filme emergem os telespectadores ainda mais 
no lado obscuro de uma família. Mistérios, uma atmosfera 
opressiva, fantasmas do passado e eventos estranhos são 
os ingredientes de Um Crime Esquecido, que nos mantêm 
atentos do início ao fim.

Venha com Marylou em uma viagem ao seu passado que 
mudará a vida dela, e a de sua família, para sempre!

Marylou (Corinne Touzet) é uma mãe que parece feliz com 
seu novo namorado Sylvain (Guillaume Cramoisan), mas, na 
realidade, ela está escondendo uma ferida antiga. Quando 
seu irmão morre, ela retorna ao seu chalé de infância e 
recordações dolorosas ressurgem.

(Protagonista)
CORINNE tOUzEt 

Como você se envolveu neste projeto?
Eu trabalhava nesse projeto há um ano como produtor, com o autor 
Florence Duhamel e Jean Michel Tort, procurando visibilidade em 
um canal histórico. Originalmente, seria um drama de duas partes, 
e quando a France 3 me chamou para dizer «ok», nós aceitamos, 
mas em uma parte, eu pensei que seria impossível - muito trabalho 
para um mês! Então, depois de discutir muito com meus escritores, 
decidimos tentar. Trabalhamos muito e fomos auxiliados por um 
escritor externo com uma visão externa. Ele nos ajudou a ser concisos, 
mas foi doloroso. Finalmente, conseguimos e estamos muito felizes 
com o resultado.
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Como você se preparou para a personagem?
Eu conheci-a por muito tempo uma vez que trabalhamos 
junto com os autores; ela estava perto de mim. Eu não 
tive que me preparar, exceto para o frio! Filmamos 
algumas cenas em Alta Saboia; estávamos muito altos 
na montanha. Ao longo de oito dias, suportamos 
temperaturas de -18 °C, especialmente na fábrica de 
madeira, era praticamente impossível falar corretamente.

Como você descreveria Marylou e suas dificuldades 
durante essa viagem para a sua cidade natal? 
Todos vivemos esse tipo de angústia ao voltar para a 
nossa infância, o nosso passado. A vida continua e nós 
mudamos, mas nossos pais realmente não prestaram 
atenção. Sempre há um medo, uma angústia, algo 
desconfortável dentro...

O que você achou mais difícil durante as filmagens do filme?
Todas as cenas na neve, especialmente com os cães. Elas foram impressionantes! Mas o que mais gosto neste filme é 
a forma como o diretor, P. Volson, nos guiou, o que foi muito parecido com o teatro. Há uma tensão que eu realmente 
gosto, todas as cenas com minha mãe e minha irmã, Anne Benoit, que eu amo. Ela se tornou uma amiga depois desse 
filme. Nunca tínhamos trabalhado juntas, mas eu também gostava do trabalho no palco. Estávamos fazendo teatro 
e nós éramos como uma «trupe», por causa do frio, passamos muito tempo juntas. Um dia, quando acordamos, 
abrimos as cortinas, descobrimos que havia um metro de neve lá fora e era impossível ir para o set. Tivemos que 
esperar que os caminhões limpassem a estrada. Tudo estava escuro lá fora, como no filme O Iluminado, com Jack 
Nicholson, muito tenso e impressionante. 

Por que os espectadores do Eurochannel não devem perder este filme?
Porque é um trabalho muito bom!

Você atuou na televisão, cinema e teatro. Qual é o seu favorito e por quê?
Eu tenho trabalhado no palco há dez anos e ele é um vício. Eu não conseguiria parar. Todos esses grandes teatros 
cheios de lembranças são mágicos para mim. O trabalho é intenso e, acima de tudo, adoro ouvir o som público 
quando estou atrás das cortinas. Adoro senti-los quando eu atuo. É sempre diferente em todos os lugares que vamos. 
Tenho estado nas estradas da França, da Suíça e da Bélgica nos últimos três anos e este tem sido o meu público por 
tanto tempo que existe um relacionamento que nós compartilhamos muito bonito.

Você está trabalhando em algum projeto no momento? Você pode nos contar sobre eles?
Na verdade, estou lançando minha última peça para 2017 no Festival de Avignon. Ela se chama Voyage en Censeur e 
é dirigida por Anne Bourgeois. Eu estou produzindo essa peça com o Theatre Actuel. É uma peça muito inteligente e 
engraçada. Os dois personagens, um homem negro e uma senhora «muito» branca, ficarão presos em um elevador 
por um fim de semana inteiro e serão obrigados a suportar a situação, a compartilhar intimidades, desespero, medo 
e dança! Sim, vamos dançar no elevador! 

CORINNE tOUzEt 
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A Europa Oriental estava em desordem em 1989. Durante a Revolução 
de Veludo, três jovens visam mudar o futuro do seu país. A luta 
deles não foi violenta, mas foi efetiva… Será que os esforços deles 
prevalecerão? O Eurochannel apresenta Novembro de Revolução, 
para contar a história daqueles que transformaram a história. 

Dirigido pelo premiado cineasta americano, Gary Griffin, Novembro 
de Revolução é uma história da amizade espiritual entre Petr, Jiri e 
Ondrej, três meninos envolvidos na «Revolução de Veludo» de 1989 
na Tchecoslováquia. A amizade deles é improvável: Petr é jogador de 
hóquei, Jiri é músico e Ondrej é pintor. A ligação deles, no entanto, é o 
desejo comum de liberdade em um país comunista

Baseado em histórias verdadeiras da Revolução de veludo, Novembro 
da Revolução é um conto atemporal de coragem política e artística. 
Visto pelos olhos dos protagonistas, o filme traz a vida os dias 
emocionantes de novembro de 1989, quando, contra todas as 
probabilidades, estudantes, artistas e dissidentes ocuparam as ruas de 
Praga para defender suas esperanças e sonhos de liberdade.

Para o filme, o diretor Gary Griffin traduziu os eventos que ele viveu 
em primeira mão quando trabalha para a NBC em Praga na linha de 
frente da revolução na história. Na verdade, o filme é enriquecido com 
imagens reais dos dias em Praga durante a revolução.

O Eurochannel convida você a descobrir como era a vida para muitos 
jovens na Tchecoslováquia comunista e como artistas e poetas com 
grandes sonhos transformaram a história de seu país. 

Petr (Filip Tomsa), Jiri (Filip Cíl) e Ondrej (Pavel Richta) são um trio 
improvável de amigos. Um pintor, um jogador de hóquei e um 
músico, esses meninos sobrevivem ao comunismo praticando 
esportes, bebendo cerveja, perseguindo meninas e ouvindo 
música underground. Mas eles estão unidos pelo desejo comum 
de liberdade. Em uma noite fria de novembro, eles se juntam à 
linha de frente de uma manifestação de estudantes nas ruas 
de Praga. Face a face com a polícia de choque, os meninos são 
forçados a uma decisão importante: se levantar contra o regime 
comunista ou ceder a um sistema que silenciou suas famílias 
por gerações.

DIRETOR Gary Griffin, Josef Lustig, Jan 
Tesitel 
ELENCO Igor Bares, Filip Cíl, Petr Kantor, 
Anita Krausova, David Novotný
GêNERO Ação, comédia, drama  
TITULO ORIGINAL Listopad: A Memory 
of the Velvet Revolution
ANO 2015

CINEMA

Uma geração que alterou a 
história do país!

República Tcheca

Uma turma para resolver um conflito étnico de séculos

Estreia:  
agosto 25     21:00  
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Noruega

Primeiro dia de escola… Depois de quebrar o telefone de seus 
professores, uma turma está prestes a enfrentar uma série exigente 
de testes que mudará sua visão da vida. Os alunos aceitarão o desafio? 
Saiba o que vai acontecer no drama norueguês, Caçando Moscas.

Caçando Moscas é o filme de estreia do diretor macedônio Izer Aliu. 
Ambientado em uma sala de aula, ao longo de um dia intenso, os 
espectadores conhecem Ghani, um professor idealista que perde 
seu emprego no primeiro dia de aula. Ele faz uma tentativa final de 
recuperá-lo trancando seus alunos dentro da sala de aula e forçando-os 
a resolver um conflito de longa duração entre suas vilas.

Embora Izer Aliu tenha desenvolvido sua carreira cinematográfica 
na Noruega, esse filme é muito próximo de suas raízes albanesas e 
macedônias. Em Caçando Moscas, ele equilibra os princípios contra 
a necessidade e os conflitos políticos duradouros na Albânia, que até 
mesmo afetaram a vida na escola para muitas crianças. Satirizando a 
sociedade de sua terra natal, Aliu nos convida a refletir sobre quanto 
tempo nossas crenças de qualquer tipo permanecerão intactas quando 
somos forçados a escolher entre elas e nossa subsistência.

O Eurochannel convida você a descobrir um filme envolvente que nos 
lembra que os pecados dos pais não são simplesmente visitados nos 
filhos, mas são frequentemente repetidos por eles..

Uma turma para resolver um conflito étnico de séculos
Ghani (Burhan Amiti) é um professor veterano que implora para o novo diretor de sua escola para mantê-lo na 
equipe.  Uma mudança recente no governo significa que ele já não tem emprego, mas Ghani acha que pode manter 
sua posição ao resolver a rivalidade étnica do município na sala de aula. À medida que as horas passam e seu destino 
continua em causa, Ghani percebe que a busca de harmonia pode não ser a melhor jogada de carreira para ele.

CINEMA

DIRETOR Izer Aliu 
ELENCO Burhan Amiti, Miraxh 
Ameti, Hadis Aliov
GêNERO Comédia
TITULO ORIGINAL Fluefangeren
ANO 2016

Estreia:  
agosto 18     21:00  
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Suas vidas foram tudo, menos felizes, mas a vingança 
as mantém em pé… Agora, elas estão mais perto 
do que imaginam. O Eurochannel convida você a 
conhecer três mulheres que procuram vingança 
após sofrerem por causa do mesmo homem em 
Desejos!

Dirigido por Claude d’Anna, Desejos conta a história 
de Elsa, Safia e Amandine. Todas elas trabalham 
na mesma companhia de seguros e passaram por 
ilusão e depressão. Juntas, elas vão se unir a um 
grupo de terapia de aposentadoria para diferentes 
propósitos: uma espera parar de beber, a outra quer 
parar de fumar a todo custo e a terceira pretende 
seguir uma dieta. Pouco a pouco, elas descobrem 
que seus infortúnios foram causados pelo mesmo 
homem… E elas unem forças para fazer um plano 
diabólico de vingança!

Com performances incríveis de Eva Mazauric, 
Anne Charrier e Samira Lachhab, Desejos é uma 
história envolvente que se foca na dificuldade do 
envolvimento profissional em um mundo machista. 
Por causa de sua premissa e qualidade, o filme foi um 
grande sucesso na França após o lançamento para a 
televisão, registrando 3,7 milhões de telespectadores 
e 14,9% da participação no mercado.

Venha se juntar a três mulheres enquanto elas 
planejam uma resposta extremamente diabólica ao 
sofrimento causado por um homem.

CINEMA

Elsa (Anne Charrier), Safia (Samira Lachhab) e Amandine (Eva 
Mazauric) trabalham para uma companhia de seguro. Um dia, 
elas decidem fazer uma pausa em um SPA de um hotel à beira 
mar, onde chegam à conclusão de que todos os seus problemas 
foram causados pelo mesmo homem. Aquele homem que está 
fazendo elas de idiotas trabalha na mesma empresa. Agora, é 
hora de vingança!

DIRETOR Claude d’Anna   
ELENCO Eva Mazauric, Anne Charrier, 
Samira Lachhab, Bruno Salomone
GêNERO Comédia
TITULO ORIGINAL Etat de Manque
ANO 2008  

três mulheres unidas por 
vingança

França

Estreia:  
agosto 24     21:00  
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Um dos temas mais comuns quando se trata de thrillers é a vingança. Inerente aos seres humanos desde o início 
da civilização, esse sentimento alimentou as guerras, mas também excelentes obras em todas as artes. Esta é uma 
seleção de três filmes europeus modernos sobre vingança.

A vingança é melhor servida em filmes
Três filmes europeus sobre vingança 

A Pele que Habito (2011)
Estrelando por Antonio Banderas e dirigido por Pedro Almodovar, esta produção 
espanhola conta a história de um cirurgião plástico brilhante assombrado por 
tragédias do passado, que cria um tipo de pele sintética que resiste a qualquer tipo 
de dano. Sua cobaia: uma mulher misteriosa e volátil que detém a chave de sua 
obsessão e que também é a pessoa que violou sua filha. A Pele Que Habito é baseado 
na novela de Thierry Jonquet, Mygale, publicada pela primeira vez em francês e 
depois em português com o título Tarântula.

A Pele Que Habito estreou em maio de 2011 em competição no 64º Festival de 
Cinema de Cannes e ganhou o prêmio de Melhor Filme Estrangeiro nos 65º prêmios 
BAFTA. Também foi nomeado para o Globo de Ouro do Melhor Filme Estrangeiro e 
para 16 Prêmios Goya.

Elle (2016)
Dirigido pelo premiado diretor Paul Verhoeven, Elle narra como uma mulher de 
negócios bem-sucedida fica presa em um jogo de gato e rato enquanto rastreia o 
homem desconhecido que a estuprou. A produção é baseada no romance Oh... de 
Philippe Djian, que recebeu o Prix Interallié na França.

Elle estreou em competição pelo Palme d’Or no Festival de Cinema de Cannes de 
2016. O filme ganhou o Prémio Globo de Ouro de Melhor Filme Estrangeiro e o 
Prêmio Escolha dos Críticos de Melhor Filme Estrangeiro; ele também foi selecionado 
como a submissão francesa para o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, mas não foi 
indicado. No 42º Prêmio César na França, o filme recebeu onze indicações e ganhou 
o prêmio de Melhor Filme.

Busca Implacável (2008)
Embora as pessoas muitas vezes pensem que este é um filme americano,   é, na 
verdade, uma produção francesa, dirigida pelo cineasta local Pierre Morel e escrita 
pelo lendário Luc Besson. No filme, um agente aposentado da CIA viaja por toda 
a Europa, confiando em suas habilidades antigas para salvar sua filha que foi 
sequestrada durante uma viagem a Paris.

Um sucesso de bilheteria, o filme inspirou duas sequências e recebeu vários prêmios, 
incluindo o BMI Film Music Award na Broadcast Music, Inc.
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Lágrimas
• O Inspetor Maigret 
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• Os Vingadores: 
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• De Volta Para Casa
• Simenon: Em Caso 
de Má Sorte
• Cigarros e Meias de 
Nylon
• O Idealista
• Má Sorte
• A Lei de Simon: 
O Homem de Preto
• Os Vingadores: 
O Vingador Alado
• Vida Dura 
Temp. 2 Ep. 7
• O Quarto de Hotel
• Ruta de los 
inmigrantes: Portugal
• Uma falha de 
Inspetor Maigret
• Ruta de los 
inmigrantes: Portugal

• Uma falha de 
Inspetor Maigret
• Simenon: Em Caso 
de Má Sorte
• O Tempo de Anna
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Contudo
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• Uma falha de 
Inspetor Maigret
• A Lei de Simon: 
O Homem de Preto
• Um Homem 
Divertido
• Uma falha de 
Inspetor Maigret
• O Tempo de Anna
• Aplauso 
• Uma falha de 
Inspetor Maigret
• Ruta de los 
inmigrantes: Portugal
• Vida Dura 
Temp. 2 Ep. 7
• Uma Segunda 
Oportunidade Ep. 5
• Ruta de los 
inmigrantes: Portugal
• Os Vingadores: 
O Vingador Alado

• Cigarros e Meias de 
Nylon
• Aplauso 
• A Queda - As Últimas 
Horas de Hitler
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• O Tempo de Anna
• Jovens Mães nos 
Anos 70
• O Jogo Russo
• Um Homem 
Divertido
• Reis
• Uma Comédia de 
Lágrimas
• Assassinada
• Os Vingadores: 
O Vingador Alado
• Vida Dura 
Temp. 2 Ep. 7
• A Rota dos 
Imigrantes: Portugal

• A Rota dos 
Imigrantes: Portugal
• Vida Dura 
Temp. 2 Ep. 6
• Viúvas Negras 
Temp. 1 Ep. 6
• O Inspetor Maigret 
e as testemunhas 
recalcitrantes
• Assassinada
• A Queda - As Últimas 
Horas de Hitler
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DE SEG. - FEI. 31 A DOMINGO 6
      SEG. - FEI.                  TER. - FEI.                 QUAR. - FEI.                             QUIN. - FEI. 

Semana 1

O Inspetor Maigret 
e as testemunhas 

recalcitrantes 

Crime 
(França, 1991 - 2005)

20:30

Viúvas Negras 
Temp. 1 Ep. 6

Drama
(Noruega, Suécia, Dinamarca, 2016)

20:30

A Lei de Christophe

Drama 
(França, 2016)

22:00
               

Paisagem de Neve

Drama
(Itália, 2014)

21:30



06:00

07:30
09:30
11:00

11:30

13:30
15:00
16:00

18:00

19:00

19:30

22:00

00:00

01:00
02:30

04:00

06:00

07:00

08:00
10:00

11:30

13:30

14:00

15:00
17:00

18:30

19:00

22:30
23:30

01:00
03:00
04:00

06:00
07:30
09:00

10:00

11:30

13:30

14:00

15:30
17:00
19:00

22:00

23:00

00:00

01:00

02:30
04:00

• O Inspetor Maigret e o 
Extranho Vagabundo
• Um Homem Divertido
• Má Sorte
• Uma Segunda Oportunidade 
Ep. 5
• O Inspetor Maigret e o 
Misterio do Senhor Owen
• Você e Eu Para Sempre
• Má Sorte
• O Inspetor Maigret e o 
Extranho Vagabundo
• Os Vingadores: O Vingador 
Alado
• Ruta de los inmigrantes: 
Portugal
• As garotas do shopping 
center

• O Inspetor Maigret e o 
Misterio do Senhor Owen
• Os Vingadores: O Vingador 
Alado
• Assassinada
• As garotas do shopping 
center
• O Inspetor Maigret e o 
Extranho Vagabundo

• Os Vingadores: O Vingador 
Alado
• As garotas do shopping 
center
• A Lei de Gloria
• O Inspetor Maigret e o 
Misterio do Senhor Owen
• O Inspetor Maigret e o Bar 
Liberty
• A Cozinha de Mimmo: O 
Tour Italiano em Receitas
• Os Vingadores: O Vingador 
Alado
• A Lei de Gloria
• O Inspetor Maigret e a 
Sombra Chinesa
• Ruta de los inmigrantes: 
Portugal
• Colisão  Ep. 1

• Viúvas Negras Temp. 1 Ep. 6
• O Inspetor Maigret e o Bar 
Liberty
• A Lei de Gloria
• Você e Eu Para Sempre
• Quarto 304

• Protetor
• Você e Eu Para Sempre
• Os Vingadores: O Vingador 
Alado
• O Inspetor Maigret e o Bar 
Liberty
• O Inspetor Maigret e a 
Sombra Chinesa
• A Cozinha de Mimmo: O 
Tour Italiano em Receitas
• Lanester: Los hijos de la 
lluvia tardía
• Lanester: Memento Mori
• Lanester: Morte à Vista
• A Cidade de Wilson

• Os Vingadores: O Vingador 
Alado
• Os Vingadores: O homem 
Invisível
• Os Vingadores: Os Mortos 
Vivos
• Lanester: Los hijos de la 
lluvia tardía
• Lanester: Memento Mori
• Lanester: Morte à Vista

DE SEG. - FEI. 31 A DOMINGO 6
              SEX. - FEI.                     SÁBADO                       DOMINGO
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Semana 1

               

Hipsters 

Musical 
(Rússia, 2008)

20:00

                 

A Lei de Gloria

Drama 
(França, 2016)

20:30

            

 Os Vingadores: 
Os Mortos Vivos 

Crime
(Reino Unido, 1961 - 1969)

21:00 Estréia
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• Vida Dura 
Temp. 2 Ep. 8
• Os Vingadores: 
Os Mortos Vivos
• Ir Com Le Flo
• O Inspetor Maigret e 
o Homem no Banco
• Em Outro Lugar
• Os Vingadores: 
Os Mortos Vivos
• Colisão  Ep. 2
• Amor Quase Perfeito
• O Pássaro Não Pode 
Voar
• O Inspetor Maigret e 
o Homem no Banco
• Ruta de los 
inmigrantes: Inglaterra

• Os Vingadores: 
Os Mortos Vivos
• Amor Quase Perfeito
• O Pássaro Não Pode 
Voar
• Ir Com Le Flo
• Hilde
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• O Idealista
• Amor Quase Perfeito
• O Pássaro Não Pode 
Voar
• O Tempo de Anna
• Companheiros 
Alegres
• A Lei de Gloria
• Vida Dura 
Temp. 2 Ep. 8
• Loucuras do Pleno 
Verão
• Ruta de los 
inmigrantes: Inglaterra
• Inspector Maigret o 
Picpus Assinado
• Ruta de los 
inmigrantes: Inglaterra

• Inspector Maigret o 
Picpus Assinado
• O Peixe Lua
• Vórtice

06:00

07:30
09:00
11:00

12:30
14:30

16:30

18:00

18:30

19:30

20:00

20:30

23:30

01:30

03:00
04:30

• Inspector Maigret o 
Picpus Assinado
• O Caso Salengro
• Mãe de Aluguel
• Inspector Maigret o 
Picpus Assinado
• O Peixe Lua
• Cigarros e Meias de 
Nylon
• Inspector Maigret o 
Picpus Assinado
• Ruta de los 
inmigrantes: 
Inglaterra
• Vida Dura 
Temp. 2 Ep. 8
• Uma Segunda 
Oportunidade Ep. 6
• Ruta de los 
inmigrantes: 
Inglaterra
• Os Vingadores: Os 
Mortos Vivos

• Cigarros e Meias de 
Nylon
• Jovens Mães nos 
Anos 70
• Má Sorte
• Ir Com Le Flo
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• Lanester: Los hijos de 
la lluvia tardía
• Lanester: Memento 
Mori
• Lanester: Morte à 
Vista
• Luzes Cintilantes
• Paisagem de Neve
• Sonhos de Glória
• Um Homem 
Divertido
• Os Vingadores: 
Os Mortos Vivos
• Vida Dura 
Temp. 2 Ep. 8
• Ruta de los 
inmigrantes: Inglaterra

• Ruta de los 
inmigrantes: Inglaterra
• Vida Dura 
Temp. 2 Ep. 8
• Viúvas Negras 
Temp. 1 Ep. 7
• O Inspetor Maigret e 
o Homem no Banco
• A Cidade de Wilson
• Um Homem 
Divertido
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DE SEG. - FEI. 7 A DOMINGO 13
      SEG. - FEI.                  TER. - FEI.                 QUAR. - FEI.                             QUIN. - FEI. 

Semana 2

O Inspetor Maigret e o 
Homem no Banco 

Crime 
(França, 1991 - 2005)

20:30

Viúvas Negras 
Temp. 1 Ep. 7

Drama
(Noruega, Suécia, Dinamarca, 2016)

20:30

Cigarros e Meias de Nylon

Drama 
(França, 2010)

22:00

               

 A Cidade de Wilson 

Aventura 
(Republica Checa, 2015)

21:30
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• O Inspetor Maigret e a 
Sombra Chinesa
• 10 Regras Para Se Apaixonar
• As garotas do shopping 
center
• Uma Segunda Oportunidade 
Ep. 6
• O Inspetor Maigret e o 
Inspetor Cadaver
• Uma Comédia de Lágrimas
• O Quarto de Hotel
• O Inspetor Maigret e a 
Sombra Chinesa
• Os Vingadores: Os Mortos 
Vivos
• Ruta de los inmigrantes: 
Inglaterra
• Uma Comédia de Lágrimas

• Peixe Branco
• Os Vingadores: Os Mortos 
Vivos
• O Inspetor Maigret e o 
Inspetor Cadaver
• O Segredo
• O Inspetor Maigret e a 
Sombra Chinesa

• Os Vingadores: Os Mortos 
Vivos
• Peixe Branco
• O Segredo
• O Inspetor Maigret e o 
Inspetor Cadaver
• O Inspetor Maigret e o 
Misterio do Senhor Owen
• A Cozinha de Mimmo: O 
Tour Italiano em Receitas
• Os Vingadores: Os Mortos 
Vivos
• O Segredo
• O Inspetor Maigret e o Caso 
do Médico
• Ruta de los inmigrantes: 
Inglaterra
• Colisão  Ep. 2

• Viúvas Negras Temp. 1 Ep. 7
• O Inspetor Maigret e o 
Misterio do Senhor Owen
• Hilde
• Peixe Branco
• Era uma vez: Tudo Sobre 
Minha Mãe

• Loucuras do Pleno Verão
• O Pássaro Não Pode Voar
• Os Vingadores: Os Mortos 
Vivos
• O Inspetor Maigret e o 
Misterio do Senhor Owen
• O Inspetor Maigret e o Caso 
do Médico
• A Cozinha de Mimmo: O 
Tour Italiano em Receitas
• Loucuras do Pleno Verão
• O Pássaro Não Pode Voar
• O Jogo Russo
• O Espião

• Os Vingadores: Os Mortos 
Vivos
• Os Vingadores: O Vingador 
Alado
• Os Vingadores: O Tigre 
Escondido
• Loucuras do Pleno Verão
• O Espião
• O Inspetor Maigret e o Caso 
do Médico

DE SEG. - FEI. 7 A DOMINGO 13
              SEX. - FEI.                     SÁBADO                       DOMINGO
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Semana 2

               

Hilde 

Biografia 
(Alemanha, 2009)

20:00
                 

O Segredo

Drama
(Dinamarca, 2011)

21:00

            

 Os Vingadores: 
O Tigre Escondido 

Crime
(Reino Unido, 1961 - 1969)

21:00 Estréia

Estréia
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• Vida Dura 
Temp. 1 Ep. 1
• Os Vingadores: 
O Tigre Escondido
• Aplauso 
• A paciência do 
Inspetor Maigret
• Você e Eu Para 
Sempre
• Os Vingadores: 
O Tigre Escondido
• Colisão  Ep. 3
• Carne Fresca, 
Procura-se

• A paciência do 
Inspetor Maigret
• Ruta de los 
inmigrantes: Rússia 
• Viúvas Negras 
Temp. 1 Ep. 8
• Os Vingadores: 
O Tigre Escondido
• A Cidade de Wilson
• Carne Fresca, 
Procura-se
• Aplauso 
• A Cidade de Wilson
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• O Jogo Russo
• Park Road: O Filme
• A mulher com um 
nariz quebrado
• Hella W
• Park Road: O Filme
• O Jogo Russo
• Os Vingadores: 
O Tigre Escondido
• Vida Dura 
Temp. 1 Ep. 1
• O Sr. Paul
• Ruta de los 
inmigrantes: Rússia 
• O Inspetor Maigret e 
o Amigo de Infância
• Ruta de los 
inmigrantes: Rússia 

• O Inspetor Maigret e 
o Amigo de Infância
• Somos do Futuro
• O Sr. Paul
• Hipóteses ou 
Previsões com Base 
em Teorias
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• O Inspetor Maigret e 
o Amigo de Infância
• Somos do Futuro
• Hella W
• O Inspetor Maigret e 
o Amigo de Infância
• Ninguém Me 
Penteia Bem Como o 
Vento
• Lembra de Mim?
• O Inspetor Maigret e 
o Amigo de Infância
• Ruta de los 
inmigrantes: Rússia 
• Vida Dura 
Temp. 1 Ep. 1
• Uma Segunda 
Oportunidade Ep. 1
• Ruta de los 
inmigrantes: Rússia 
• Os Vingadores: O 
Tigre Escondido

• Ninguém Me 
Penteia Bem Como o 
Vento
• Um Crime Esquecido
• Lembra de Mim?
• O Chapéu de 
Mitterrand
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• Loucuras do Pleno 
Verão
• O Pássaro Não Pode 
Voar
• O Jogo Russo
• O Espião
• Hipsters
• Hilde
• Os Vingadores: 
O Tigre Escondido
• Vida Dura 
Temp. 1 Ep. 1
• Ruta de los 
inmigrantes: Rússia 
• A paciência do 
Inspetor Maigret
• Ruta de los 
inmigrantes: Rússia 

• Viúvas Negras 
Temp. 1 Ep. 8
• A paciência do 
Inspetor Maigret
•  As Aventuras de 
Rabí Jacob 
• Hilde
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DE SEG. - FEI. 14 A DOMINGO 20
      SEG. - FEI.                  TER. - FEI.                 QUAR. - FEI.                             QUIN. - FEI. 

Semana 3

Vida Dura 
Temp. 1 Ep. 1 

Drama
(Noruega, 2014)

23:00

Aplauso

Drama
(Dinamarca, 2011)

17:00

Assassinada

Drama
(França, 2012)

22:00

               

Um Crime Esquecido 

Thriller
(França, 2013)

21:30 Estréia
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• O Inspetor Maigret e o Caso 
do Médico
• Um Crime Esquecido
• O Chapéu de Mitterrand
• Uma Segunda Oportunidade 
Ep. 1
• O Inspetor Maigret e o Caso 
da Senhora Quatro e seus 
filhos
• Os Mistérios de Kveta Ep. 1
• Hella W
• O Inspetor Maigret e o Caso 
do Médico
• Os Vingadores: O Tigre 
Escondido
• Ruta de los inmigrantes: 
Rússia 
• De Volta Para Casa

• Era uma vez: Tudo Sobre 
Minha Mãe
• Os Vingadores: O Tigre 
Escondido
• O Inspetor Maigret e o Caso 
da Senhora Quatro e seus 
filhos
• De Volta Para Casa
• O Inspetor Maigret e o Caso 
do Médico

• Os Vingadores: O Tigre 
Escondido
• Era uma vez: Tudo Sobre 
Minha Mãe
• Caçando Moscas
• O Inspetor Maigret e o Caso 
da Senhora Quatro e seus 
filhos
• O Inspetor Maigret e o 
Inspetor Cadaver
• A Cozinha de Mimmo: O 
Tour Italiano em Receitas
• Os Vingadores: O Tigre 
Escondido
• Caçando Moscas
• O Inspetor Maigret a Pensão
• Ruta de los inmigrantes: 
Rússia 
• Colisão  Ep. 3

• Má Sorte
• Viúvas Negras Temp. 1 Ep. 8
• O Inspetor Maigret e o 
Inspetor Cadaver
• Mortes em Batz
• Caçando Moscas
• Era Uma Vez: O Porto

• Park Road: O Filme
• Hella W
• Os Vingadores: O Tigre 
Escondido
• O Inspetor Maigret e o 
Inspetor Cadaver
• O Inspetor Maigret a Pensão
• A Cozinha de Mimmo: O 
Tour Italiano em Receitas
• O Idealista
• Landes
• Mãe de Aluguel
• O Segredo

• Os Vingadores: O Tigre 
Escondido
• Os Vingadores: Os Mortos 
Vivos
• Os Vingadores: Matar Com 
Correção
• O Segredo
• Mãe de Aluguel
• O Inspetor Maigret a Pensão

DE SEG. - FEI. 14 A DOMINGO 20
              SEX. - FEI.                     SÁBADO                       DOMINGO

2929

Semana 3

               

Mortes em Batz 

Drama
(França, 2015)

20:00

                 

Caçando Moscas

Comédia
(Noruega, 2016)

21:00

            

 Os Vingadores: 
Matar Com Correção 

Crime
(Reino Unido, 1961 - 1969)

21:00 Estréia

Estréia



06:00

07:00

08:00
09:30

11:30
13:00

14:00
14:30

18:30

20:00

20:30

21:30

22:30

00:00
01:30

03:00
04:30

• Vida Dura 
Temp. 1 Ep. 2
• Os Vingadores: Matar 
Com Correção
• O Esquema de Ponzi
• O Inspetor Maigret e 
o Fantasma
• O Homem de Estado
• Os Vingadores: Matar 
Com Correção
• Colisão  Ep. 4
• Sistema Fechado

• O Inspetor Maigret e 
o Fantasma
• Ruta de los 
inmigrantes: Espanha
• Viúvas Negras 
Temp. 1 Ep. 1
• Os Vingadores: Matar 
Com Correção
• 10 Regras Para Se 
Apaixonar
• O Bom Filho
• As garotas do 
shopping center
• O Bom Filho
• Miss Kicki

06:00

07:30
09:30
11:00

12:30
14:00
16:00

17:00

18:00
19:30

20:00

21:30

00:00

02:00
04:00

• 10 Regras Para Se 
Apaixonar
• Sistema Fechado
• O Bom Filho
• As garotas do 
shopping center
• Miss Kicki
• Outro Ano
• Os Vingadores: Matar 
Com Correção
• Vida Dura 
Temp. 1 Ep. 2
• Miss Kicki
• Ruta de los 
inmigrantes: Espanha
• O Inspetor Maigret 
Tem Escrupulos
• Ruta de los 
inmigrantes: Espanha

• O Inspetor Maigret 
Tem Escrupulos
• Outro Ano
• Sede

06:00

08:00
10:00
11:30

13:00
15:00

16:30

18:00

18:30

19:30

20:00

20:30

23:30
01:00
03:00

04:30

• O Inspetor Maigret 
Tem Escrupulos
• Outro Ano
• Reis
• O Inspetor Maigret 
Tem Escrupulos
• Protetor
• Diário de Um 
Maníaco do Bem
• O Inspetor Maigret 
Tem Escrupulos
• Ruta de los 
inmigrantes: Espanha
• Vida Dura 
Temp. 1 Ep. 2
• Uma Segunda 
Oportunidade Ep. 2
• Ruta de los 
inmigrantes: Espanha
• Os Vingadores: 
Matar Com Correção

• O Segredo
• Desejos
• Diário de Um 
Maníaco do Bem
• Má Sorte

06:00
08:00
09:30
11:00
13:00
14:30
16:30
18:00

19:00

20:00

20:30

22:00

00:00

00:30

02:00
03:30
05:30

• O Idealista
• Landes
• Mãe de Aluguel
• O Segredo
• O Caso Salengro
• O Esquema de Ponzi
• O Homem de Estado
• Os Vingadores: Matar 
Com Correção
• Vida Dura 
Temp. 1 Ep. 2
• Ruta de los 
inmigrantes: Espanha
• O Inspetor Maigret e 
o Fantasma
• Ruta de los 
inmigrantes: Espanha

• Viúvas Negras 
Temp. 1 Ep. 1
• O Inspetor Maigret e 
o Fantasma
• O Homem de Estado
• O Caso Salengro
• À Noite Todos Os 
Gatos São Cor-de-rosa

30

DE SEG. - FEI. 21 A DOMINGO 27
      SEG. - FEI.                  TER. - FEI.                 QUAR. - FEI.                             QUIN. - FEI. 

Semana 4

Vida Dura 
Temp. 1 Ep. 2

Drama
(Noruega, 2014)

23:00

Reis

Drama 
(Irlanda, 2012)

16:30

Sede

Drama 
(Rússia, 2012)

22:00
               

Desejos 

Comédia
(França, 2008)

21:30 Estréia



06:00
07:30
09:30
11:00

11:30

13:30
15:00
16:00
18:00

19:00

19:30

22:30

00:00

01:00
02:30
04:00

06:00

07:00
08:30
10:00

11:30

13:30

14:00

15:00

15:30
17:00

18:30

19:00

21:00
22:30
23:30
00:00
01:00
01:30
02:30
03:00
04:00
05:00

06:00
07:30
09:00

10:00

11:30

13:30

14:00
15:30
17:00
19:00

22:00

23:00

00:00

01:00
02:30
04:00

• O Inspetor Maigret a Pensão
• Desejos
• Má Sorte
• Uma Segunda Oportunidade 
Ep. 2
• O Inspetor Maigret e o 
Assassinato no Jardim
• Os Mistérios de Kveta Ep. 2
• Má Sorte
• O Inspetor Maigret a Pensão
• Os Vingadores: Matar Com 
Correção
• Ruta de los inmigrantes: 
Espanha
• Park Road: O Filme

• O Inspetor Maigret e o 
Assassinato no Jardim
• Os Vingadores: Matar Com 
Correção
• Novembro de Revolução
• Park Road: O Filme
• O Inspetor Maigret a Pensão

• Os Vingadores: Matar Com 
Correção
• Park Road: O Filme
• Novembro de Revolução
• O Inspetor Maigret e o 
Assassinato no Jardim
• O Inspetor Maigret e o Caso 
da Senhora Quatro e seus 
filhos
• A Cozinha de Mimmo: O 
Tour Italiano em Receitas
• Os Vingadores: Matar Com 
Correção
• Hipóteses ou Previsões com 
Base em Teorias
• Novembro de Revolução
• O Inspetor Maigret e a Dama 
de Companhia
• Ruta de los inmigrantes: 

• Novembro de Revolução
• Lembra de Mim?
• Os Vingadores: Matar Com 
Correção
• O Inspetor Maigret e o Caso 
da Senhora Quatro e seus 
filhos
• O Inspetor Maigret e a 
Dama de Companhia
• A Cozinha de Mimmo: O 
Tour Italiano em Receitas
• Desejos
• Jovens Mães nos Anos 70
• Um Crime Esquecido
• Caçando Moscas

• Os Vingadores: Matar Com 
Correção
• Os Vingadores: O Tigre 
Escondido
• Os Vingadores: Nunca Diga 
Morrer
• Um Crime Esquecido
• Caçando Moscas
• O Inspetor Maigret e a 
Dama de Companhia

DE SEG. - FEI. 21 A DOMINGO 27
              SEX. - FEI.                     SÁBADO                       DOMINGO

3131

Semana 4

               

Era uma vez: A Fita Branca 

Drama
(França, 2013)

20:00

                 

Novembro de Revolução

Ação
(Republica Checa, 2015)

21:00
            

Os Vingadores: 
Nunca Diga Morrer 

Crime
(Reino Unido, 1961 - 1969)

21:00 EstréiaEstréia




