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Novos filmes surgem ao longo deste mês para surpreendê-lo com 
atores e atrizes europeus proeminentes de toda a Europa - entre 
eles, Patricia Kaas em seu primeiro papel principal no cinema, e a 
premiada atriz espanhola, Victoria Abril. Um empolgante mês de 
julho no Eurochannel está aqui!

Em Julho, o Eurochannel estreia filmes de toda a Europa, da Romênia 
à República Tcheca, da Alemanha à França. Mantendo nosso apreço 
pelo entretenimento com cultura, este mês apresentamos uma 
história raramente contada quando se trata de relatos da Segunda 
Guerra Mundial. No rescaldo da guerra, muitas mulheres francesas 
desejavam um futuro nos Estados Unidos. Às vezes, elas eram 
obrigadas a se casar com soldados que só encontrariam depois 
de chegarem à América - mas não antes de terem aprendido a ser 
verdadeiras americanas. Cigarros e Meias de Nylon, um drama 
francês que estreia em julho, vai contar a você este relato através da 
vida de três mulheres heroicas.

Mas também temos espaço para comédia, e este mês propomos 
dois filmes que o farão rir do começo ao fim. Diretamente da 
Alemanha, Ir Com Le Flo retrata os esforços de um homem à procura 
de sua alma gêmea, e suas muitas falhas divertidas ao longo do 
caminho, enquanto, em A Cidade de Wilson, você vai encontrar um 
agente do FBI e um cadete da polícia tentando identificar um serial 
killer. O agente do FBI propõe uma teoria alternativa, misturando 
investigações paranormais com as da lei, de uma maneira cômica 
dentro de uma cidade de personagens delirantes.

Continue desfrutando de entretenimento de qualidade na TV com a 
gente e se lembre de que… No Eurochannel, você sempre encontrará 
o melhor da Europa.

Chesterfield

Assassinada

Ir Com Le Flo 
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França

diretor Fabrice Cazeneuve    
elenco Adélaïde Leroux, Salomé 
Stévenin, Mélodie Richard
Gênero Drama
título oriGinal Cigarettes et 
bas nylon
ano 2010

Em 1945, os «Cigarette Camps» foram criados na Normandia 
para proporcionar descanso e recreação aos soldados 
americanos que voltavam da frente de batalha. Eles foram 
transformados às pressas em campos de trânsito para as 
esposas francesas de alguns desses soldados, ajudando-as 
com suas tarefas administrativas e lhes ensinando como se 
tornarem esposas americanas perfeitas.

CINEMA
Estreia: 
JUlho13      21:00 



No período mesmo a seguri ao fim da Segunda 
Guerra Mundial, três mulheres veem a chance de 
mudar suas vidas. Eles embarcam em uma jornada 
pessoal para conquistar o sonho americano. O 
Eurochannel apresenta Cigarros e Meias de Nylon, 
a história de um campo de treinamento para 
mulheres francesas que desejavam se tornar as 
esposas americanas perfeitas.

Dirigido pelo premiado diretor Fabrice Cazeneuve, 
Cigarros e Meias de Nylon conta uma história de 
romance, drama e sonhos. Jeannette, Marie-Thérèse 
e Mireille se casaram com soldados americanos. 
Antes de cruzar o Atlântico para encontrar seus 
maridos pela primeira vez, elas passar quatro dias 
em Camp Chesterfield, onde se tornar amigas. Mas 
no momento da partida, o destino de Jeannette 
muda: seu marido morreu em um acidente de carro. 
Para ela, a viagem termina ai, mas seu desejo de 
começar uma nova vida nos Estados Unidos ainda 
está viva.

Ambientado no glorioso tempo de libertação após 
a ocupação nazista da França, Cigarros e Meias 
de Nylon retrata um cenário encantador onde 
todos sentem um futuro promissor. O filme, que 
apresenta um relato fictício baseado em eventos 
reais, combina magistralmente os sons do jazz com 
os esforços que milhares de mulheres tiveram de 
fazer para se tornarem esposas americanas perfeitas 
antes de viajar para os Estados Unidos.

Cigarros e Meias de Nylon explora a partir do interior 
um assunto raramente tocado quando se trata de 
histórias da Segunda Guerra Mundial. Criado em 
flashbacks e relações epistolares, o filme apresenta 
uma viva e rítmica crônica dos protagonistas, bem 
como um retrato melancólico dessas jovens, que 
Salomé Stévenin, Adélaïde Leroux e Mélodie Richard 
interpretam com muita sensibilidade. 

Bem-vindo ao final da Segunda Guerra Mundial 
para descobrir as histórias por trás de milhares de 
mulheres francesas que ajudaram a construir uma 
nova sociedade americana pós-guerra, levando 
um pouco da Europa com elas e aprendendo a ser 
cidadãs perfeitas em um novo país. 
 

Estreia: 
JUlho13      21:00 



6  | EUROCHANNEL GUIA DO MÊS | JULHO 2017 | 

Filmagem:
•Este episódio é um dos três filmados em Beaulieu, em Hampshire (assim como os capítulos O 
Homem Invisível e O Pássaro que Sabia Demais).  Esta residência de Lord Montaigu de Beaulieu, 
Palace House, data do século XIV.  Ela foi edificada no lugar principal da abadia cisterciense do 
reino, criada em 1204 e destruída durante a Reforma.  Desde 1952, ela está aberta ao público, 
que pode admirar a suntuosa coleção de carros antigos de Lord Montaigu.  A tal coleção conta 
com mais de 250 veículos, desde os originais do automóvel no século XIX até a década de 1930. 
Conta também com algumas curiosidades como o Lotus, Espirit, submarino de 007 - O Espião 
que me Amava (1977). As três gravações ocorreram no mesmo dia (5 de setembro de 1966) e 
foram dirigidas por Roy Rossotti.  O veículo de Fuga no Tempo é um Unic Taxi Cab de 1908, o de 
O Homem Invisível é um Roll-Royce Silver Ghost de 1909 e o de O Pássaro Que Sabia Demais 
é um Vauxhall de 1905.

Paxton, um agente da realeza, é encontrado morto no Tâmisa com uma bala do século XVI no corpo. Nossos «vingadores» fazem 
rapidamente a relação com o misterioso desaparecimento de vários gângsteres e pensam que Paxton tinha com certeza descoberto 
seus métodos de fuga. Pouco depois, chega outro agente ao apartamento de Steed, mortalmente ferido, mas com uma mensagem 
indicando um lugar de encontro.  Nossos dois agentes chegam ao lugar e descobrem um raro ritual de iniciação. Steed então toma 
a decisão de seguir a pista e se encontra com uma pessoa que lhe propõe, mediante pagamento, viajar no tempo para fugir de 

determinada época.  

FilMaGeM: Septiembre 1966
tranSMiSSÃo:  ITV, 281 de enero de 1967 
roteiro:  Philip Levene
direÇÃo: John Kirsh
elenco: Peter Bowles (Thyssen), Geoffrey Bayldon (Clapham), Judy 
Parfitt (Vesta), Imogen Hassall (Anjali), Edward Caddick (Sweeney), 
Nicholas Smith (Parker), Roger Booth (Tubby Vincent), Richard 
Montez (Josino), Clifford Earl (Paxton), Rocky Taylor (Mitchell).

Estreia: 
2 de julho     21:00 SERIES
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Detalhes:
•Primeiro episódio em cores no qual se descobre o apartamento de Steed.

•O título do jornal Daily Mail em Mackiedockie Court: «Where is Blake?» faz referência à fuga do agente duplo George Blake, 
desmascarado em 1962 e preso.
  
•Ganesha foi mencionado na loja de Anjali.  É uma das divindades mais destacadas do hinduísmo, com corpo humano e cara de 
elefante.  

•As portas brancas da residência de Thyssen são parecidas com as da casa de Bertram Smith (De Vênus Com Amor).

•Na cena final, quando Peel se disfarça de marquesa, ela tem um sinal falso chamado mosca.  Feito de musselina preta e colado 
no rosto, este ornamento era usado para realçar a brancura da pele na época das marquesas sob o Antigo Regime.

•O MGB (MG Type B) é um carro da marca Morris Garages (MG) que foi fabricado de 1962 até 1980 e que estava disponível 
em quatro modelos:  MK1, MK2, MK3 e MK4. Continua sendo considerado como o arquétipo do roadster inglês.  Foi o maior 
sucesso comercial da marca e foi reproduzido em cerca de 500 mil exemplares até 1980, ano de seu desaparecimento.  Produzido 
primeiro com a forma única do roadster, ele foi igualmente distribuído como cupê (MGB GT) a partir de 1965.

•Em Mackidockie Court, um quartel anuncia um grande encontro de luta livre, com os Irmãos Cortez. Jon e Peter Cortez eram 
personagens destacados da luta livre na Inglaterra durante os anos sessenta, antes de se estabelecerem na Austrália.  Seus 
combates eram frequentemente sucessos na televisão.  Além disso, eles eram transmitidos na ITV (ITV World of Sport, a partir de 
1965), ou seja, a cadeia de Os Vingadores; talvez outra referência indireta.  Jon Cortez, o irmão mais velho e o mais famoso dos 
dois lutadores, foi quem ganhou o prêmio concedido pela World of Sport, o ITV Golden Gown Award.

•Referindo-se ao século XVIII com Thyssen, Steed cita duas locuções exclamativas em inglês antigo. A expressão Stamp my vitals 
não tem nenhum sentido próprio e se utilizava para enfatizar a importância da frase com a qual se associava. Gadzooks!, expressão 
arcaica de grande surpresa, é a contração de God’s Hooks, referência à Crucificação. Essas locuções são usadas em várias obras 
de teatro publicadas nos séculos XVII e XVIII (John Vanbrugh, Oliver Goldsmith, entre outros) e continuam sendo valorizadas por 
atores ingleses. 

•Os exteriores da residência de Thyssen são os de Starveacres em Radlett, também usados para o episódio Caça Miúda Para 
Um Grande Caçador da temporada anterior. Esta residência particular também aparece em Algo Feio no Berçário e em Have 

Guns - Will Haggle.
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Atores - Atrizes:
imogen Hassall (1942-1980) foi apelidada de «The countess of cleavage» por causa das numerosas fotos que foram 
tiradas dela nua.  Como Patrick Macnee (e Peter Cushing), ela aparece em Incense for the Damned (1970). Ela atuou em 
The Saint e no primeiro episódio de The Persuarders!.  

Peter Bowles atuou em outros três episódios da série: Second Sight (temporada três), Disque Um Número Fatal 
(temporada quatro) e As Fugas Impossíveis (temporada seis). Ele apareceu em várias séries da ITV na década de 60, 
como The Saint, Encontro com a Morte, Department S, The Persuaders e Space: 1999.  Interpreta o infame A no 
episódio A. B. and C. de The Prisioner.  Teve pouca experiência no cinema, mas muita em comédias no início da década 
de 80. Nos últimos anos, se concentrou no teatro. Participa frequentemente em entrevistas e reportagens sobre a série. 

O carrasco é christopher Plummer, um substituto frequente na série. Ele tem um papel importante, mesmo que fora 
do tema principal, em Um Excesso de H2O da temporada anterior.  Aparece também em O Último dos Sete, Nunca Diga 
Morrer e muitos outros episódios. 

Lembre-se de que... 
•Na sinopse do episódio Os Vingadores, de Dave Rogers, notam-se duas diferenças com a versão escolhida: Steed e Peel 
visitam o apartamento de Paxton, e Vincent chega gravemente ferido (no episódio, a cena se desenvolve no apartamento 
de Steed). Eles reconhecem Peel, a sequestram e a levam para onde Thyssen (no episódio, a reconhecem quando já está 
«na máquina do tempo»).

•Rocky Taylor é Mitchell e se transforma em Steed durante a mudança... Rocky Taylor também é o substituto de Patrick 
Macnee na série. 

•Foram necessárias várias gravações para a cena com a moto, por que o veículo não estava muito próximo da acrobata.  
É uma das duas cenas (com a da prisão em Os Mortos Vivos) na qual aparece a substituta de Diana Rigg. 

•«I show you the files in my apartment». O uso do termo «apartment» em vez da palavra inglesa «flat» demonstra que 
a série perdeu o tom britânico.

•O táxi Austin de 1910 da coleção de Lord Montaigu ainda está exposto no National Motor Museum de Beaulieu na 
Inglaterra.  Este museu foi criado por Lord Montaigu para celebrar a afeição que seu pai tinha por carros antigos. (Fonte: 
Voitures de rêve et séries cultes/éditions Yris).

•O barbeiro se chama Sweeney (está escrito na loja) e Joanna Lumley atuou em um filme de televisão de John Schlesinger 
em 1998 que se chamava Sweeney Todd-The Tale of Sweeney Todd (O Barbeiro de Londres).  A história se desenvolve no 
final do século XVIII e conta as aventuras de Sweeney, um barbeiro que chega à capital britânica depois de fugir da prisão.  
Ele está em busca de sua esposa e de sua filha, ambas sequestradas pelo juiz que o havia condenado, e se encontra com 
Lovett, uma cozinheira cuja especialidade eram as meat pies (tortas de carne). Os dois sugerem degolar seus clientes e 
fazer desaparecer os corpos nas tortas. Ben Kingsley interpreta o papel protagonista e Joanna Lumley é a senhora Lovett.  
O barbeiro Sweeney de Fuga no Tempo é obviamente uma referência ao Sweeney Todd: O Barbeiro Demoníaco da Rua 
Fleet.
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FilMaGeM: Octubre 1966
tranSMiSSÃo:  ITV, 11 de febrero de 1967
roteiro:  Brian Clemens
direÇÃo: Roy Rossotti
elenco: Moody (Jordan), Ilona Rogers (Samantha Slade), Kenneth 
Cope (Tom Savage), Michael Coles (Verret), John Wood (Twitter), 
Anthony Valentine (Cunliffe), Clive Colin-Bowler (Robin), John Lee 
(Mark Pearson).

Quem tirou fotografias aéreas de uma base de mísseis para passar informações para o «outro lado»? Como procedeu? A investigação 
leva Os Vingadores para uma exibição de pássaros e a um estúdio fotográfico. A pista os leva a um papagaio chamado Captain 
Crusoe. Todas as vezes que Os Vingadores se aproximam dele, as coisas se complicam...  

Filmagem:
•No exterior da casa de Jordan é Shenley Hall. Esta maravilhosa residência também será a mansão de Edgington em O Tesouro do 
Homem Morto.  

•A piscina é a de Splashland em Welwyn Garden City. Esta piscina, muito famosa durante décadas, foi destruída há pouco tempo. 
Planeja-se construir uma nova piscina maior. 

•Este epílogo é um dos três filmados em Beaulieu, em Hampshire (assim como os epílogos O Homem Invisível e Fuga no Tempo). 
Esta residência de Lord Montaigu de Beaulieu, Palace House, data do século XIV. Ela foi edificada no lugar principal da abadia 
cisterciense do reino, criada em 1204 e destruída durante a Reforma. Desde 1952, ela está aberta ao público, que pode admirar 
a suntuosa coleção de carros antigos de Lord Montaigu. A tal coleção conta com mais de 250 veículos, desde os originais do 
automóvel no século XIX até a década de 1930.  Conta também com algumas curiosidades como o Lotus, Espirit, submarino de 
007 - O Espião que me Amava (1977). As três gravações ocorreram no mesmo dia (5 de setembro de 1966) e foram dirigidas por 
Roy Rossotti. O veículo de Fuga no Tempo é um Unic Taxi Cab de 1908, o de O Homem Invisível é um Roll-Royce Silver Ghost de 
1909 e o de O Pássaro Que Sabia Demais é um Vauxhall de 1905. (Fonte: The Avengers on Location)

Detalhes:
•Há um cabelo na câmera quando Steed e Peel entram no apartamento de Pearson que está agonizando por quase um minuto (parte 
inferior direita).

•Steed e Samantha passam por Stone Street que estava no caminho de Fuga no Tempo. 

•As portas de Heathcliff Hall são as da casa de Bertram Smith em De Vênus Com Amor e de Waldo Thyssen em Fuga No Tempo. 

•Muitas lendas urbanas se desenvolveram em torno do tema de espiões animais, às vezes por propaganda.  Ultimamente, a imprensa 
iraniana mencionou que supostamente os Estados Unidos utilizaram pombos para tirar fotos de instalações nucleares no país (como 
no episódio), inclusive esquilos dotados de câmeras em miniatura e microfones. Esses rumores existem entre a Arábia Saudita e Israel, 
a Índia e o Paquistão, etc. Durante a Segunda Guerra Mundial, diz-se que os Estados Unidos também transformaram morcegos em 
bombardeiros noturnos. Muitas dessas histórias provém, na realidade, de boatos, mas também de más interpretações de estudos 
científicos sobre a migração de animais, que levou à colocação de anéis eletrônicos. 

Estreia: 
9 de julho     21:00 SERIES
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Atores - Atrizes:
ron Moody (1924) também é Hopkirk em Mel Para o Príncipe, temporada quatro. Ele é famoso por seu papel de Fagin, o carteirista 
da versão musical de Oliver Twist, chamada Oliver, no início da década de 60. Foi indicado ao Oscar pela interpretação desse 
personagem no cinema em 1968.  Apareceu nas séries norte-americanas: Gunsmoke, Starsky e Hutch. Em 1963, ele recusou o 
papel do terceiro Doctor Who, que foi interpretado por Jon Pertwee, visto em De Vênus Com Amor. Ron Moody comentou que foi 
a pior decisão que tomou em sua vida. 

Peter Brace é um soldado em A Cidade de Onde Não se Volta, temporada quatro; ele também apareceu em duas cenas de 
The Prisioner e duas cenas de Dempsey and Makepeace. Participou nas acrobacias dos quatro primeiros James Bond e de The 
Prisioner, entre outros. 

Lembre-se de que... 
•Os Emmapeelers aparecem aqui e continuam sendo um dos símbolos mais destacados desta quinta temporada de Os Vingadores, 
assim como da era Emma Peel. O alfaiate e estilista Alun Hughes substitui John Bates após a quarta temporada. Enquanto Pierre 
Cardin se foca no guarda-roupa de Steed, Hughes remodelará o da senhora Peel.  Até então, consistia em trajes monocromáticos 
elegantes, que se adaptavam de forma ideal no branco e preto na temporada quatro.  Os trajes de couro eram reservados para as 
cenas de combate ou de ação, talvez mais leves que os da senhora Gale, mas pouco convenientes (e recentemente experimentado 
por Diana Rigg). A chegada dos Emmapeelers, portanto, tem o objetivo de tirar o máximo de proveito do Technicolor, por cores vivas 
e iridescentes, o que combina com a fantasia mais evidente do novo período e da evolução geral dos anos 60. 
Confeccionados com jersey extensível ou de «crimplene» (poliéster que estava na moda), aparecem assim mesmo perfeitamente 
equilibrados para o combate, o que permitiu destacar a flexibilidade felina de Emma Peel e seu domínio de artes marcais coreografadas 
(nem sempre credíveis). Os Emmapeelers existiam em vários modelos, mas um único tom saia na tela. Outras cores estavam a venda 
em muitas lojas britânicas e estadunidenses, tornando o Emmapeeler um dos primeiros elementos de marketing derivados de uma 
série de televisão. Hoje as opiniões continuam divididas, uma vez que alguns observadores assinalam certa perda de elegância 
comparando com a temporada quatro. Mas os Emmapeelers se impuseram como um dos ícones dos anos 60 britânicos. 

•O jogo de palavras de Jordan ao ver Peel “All birds are welcome here!”; “bird” significa “pássaro” mas também “mulher promíscua, 
querida, menina...”  

•Jordan escreveu duas músicas infantis em um quadro para que os pássaros repitam. 

•O título do episódio faz referência ao filme de Alfred Hitchcock O Homem que Sabia Demais. O professor Jordan é o personagem 
sinistro em outro filme do mestre do suspense: 39 Degraus.

•O carro no qual o assassino foge é um Austin 1800 Mk1 –ADO 17. Comercializado em setembro de 1964, considerava-se então como 
tecnologia de vanguarda. Inovador (rodas independentes, motor) e dotado de grandes capacidades, estava quase sendo eleito como 
melhor carro europeu do ano, em 1965. Foi o último modelo inglês premiado. O Austin 1800 foi comercializado até o ano de 1975 com 
diferentes marcas e o objetivo de conservar o público.  

•As fotografias aéreas das supostas bases de mísseis representam, na verdade, a central atômica de Winfrith, em Dorset.  Inaugurada 
em 1958, este lugar serviu de centro de pesquisas atômicas até 1995. Vários reatores nucleares revolucionários foram desenvolvidos 
no centro, incluindo o Dragão, designado no documento (Installation here). O Projeto Dragão era um reator de água pesada resfriada 
por circulação de hélio, permitindo a produção de alta energia. Construída em 1962, a instalação esteve ativa de 1965 até 1976. O 
Comissariado de Energia Atômica francês desenvolvia um programa competitivo nos anos 60 em Saclay, mas esta tecnologia já está 
obsoleta.
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FilMaGeM: Octubre/noviembre 1966
tranSMiSSÃo:  ITV, 14 de enero de 1967
roteiro:  Philip Levene
direÇÃo: Robert Day
elenco: Barbara Shelley (Venus Browne), Philip Locke (Dr. Primble), Jon 
Pertwee (Brigadier Whitehead), Derek Newark (Crawford), Jeremy Lloyd 
(Bertram Smith), Adrian Ropes (Jennings), Arthur Cox (Clarke), Paul Gillard 
(Cosgrove), Michael Lynch (Hadley), Kenneth Benda (Mansford).

 Estreia: 
16 de julho    21:00 SERIES

Cosgrove, um astrônomo aficionado, estuda o planeta Vênus através de seu telescópio, quando repentinamente presencia um 
fenômeno estranho: sua cerveja está espumando e a temperatura começa a ficar insuportável. Em uma fração de segundo um som 
estrondoso ressoa e ele cai morto. Steed e Emma chegam à cena quando outro astrônomo morre em circunstâncias semelhantes.

Filmagem:
•No exterior da casa de Brigadier Whitehead (Stanmore City Hall) é o mesmo que o da casa 
do Professor Poole (O Vingador Alado). Esta bela casa de estilo gótico inglês, classificada como 
monumento histórico, foi construída no início do século XVIII. Seus proprietários continuaram 
ampliando-a e decorando-a, especialmente com objetos de arte procedentes de todo o Império 
Britânico. Quando o episódio foi gravado, o lugar dependia de um hospital público. Quando foi 
revendida na década de 1980, ela se converteu em uma residência com 23 apartamentos de 
luxo. Essa decoração suntuosa apareceu em cenas exteriores de muitas séries (Os Profissionais, 
Thriller, The Saint, The Champions...) (fonte: The Avengers on Location).

•A casa que Bertram Smith está limpando a chaminé é a Radlet Prep School em Radlett.

•A cena em que Peel persegue a bola luminosa e é agredida foi filmada em Deeves Hall Lane, 

Detalhes:
•As portas brancas da casa de Bertram Smith são as da casa de Thyssen (Fuga no Tempo) e de Heathcliff (O Pássaro que Sabia 
Demais).

•Pintura abstrata perfurada por laser no cofre de Mansford também é vista (intacta!) no episódio Epic. Também é possível vê-la em 
dois episódios da série The Saint. 

•Quando o Brigadier Whitehead conta as suas memórias, na parede se vê um dos cartazes do Ministério de Informação usados 
durante a Segunda Guerra Mundial (Tell NOBODY not even HER/Não diga a ninguém, nem mesmo a ELA). Quando Steed chega, 
outro cartaz está dobrado e só se vê o título “Careless talk may cost his life”.

•Durante a cena final, Peel menciona que clarete é o vinho favorito de Steed. Trata-se de um termo arcaico que designa um vinho 
tinto leve de Bordeaux com destino a Inglaterra, durante o domínio medieval (século XII-XIV) da mesma sobre Guyenne. O termo 
clarete vem da cor clara da bebida. Os barris de clarete e a importância deste negócio fizeram do «barril» a unidade internacional 
da arqueação dos navios.

•A música, sem crédito, que se ouve durante o prólogo contém uma mensagem implícita. Trata-se de uma adaptação da obra 
musical intitulada Vênus, Mensageira da Paz do compositor britânico Gustav Holst. Faz parte da obra mais conhecida de Holst, Os 
Planetas, suíte sinfônica composta entre 1914 e 1917.
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•O epítome da BVS se chama Venus, Our Sister Planet. Na verdade, costuma-se chamar este planeta de 
«planeta irmão da Terra», por que ele tem muito em comum com o nosso mundo: o mesmo tamanho 
e idade, densidade, geologia e composição química aproximadas. Trata-se também do planeta mais 
próximo da Terra. Mas as condições que se encontram na superfície são muito diferentes: temperatura 
média ultrapassando os 400 ºC, atmosfera ultradensa e carbônica, nuvens de ácido sulfúrico, entre 
outras.

•Durante a gravação do episódio, Vênus era um tema muito atual. Presenciamos, de fato, nos anos 60, 
o envio de sondas espaciais concebidas para finalmente penetrarem no mistério da superfície de Vênus, 
desde sempre escondida por espessas nuvens de ácido sulfúrico (o programa estadunidense «Mariner» 
e o soviético «Venera»). Desde 1962 (quando o Mariner 2 sobrevoava o planeta), as revelações sobre o 
caráter hostil do planeta continuam se acumulando, destacando a ingenuidade das crenças da BVS. Em 
1967, a sonda Venera 4 consegue lançar uma cápsula automatizada até a superfície, acabando com a 
esperança de encontrar vida em Vênus. 

•Igualmente, Vênus não foi escolhido ao acaso: o fato de que as nuvens escondem totalmente a superfície, fomentou a imaginação 
dos autores de ficção científica.  A tradição se manteve, fazendo de Vênus um planeta particularmente presente na ficção científica, 
mas também na tela. Os escritores imaginavam amplos pântanos tropicais, hostis mas abitáveis, e desertos por conquistar (Kim 
Stanley Robinson), depois das revelações de Mariner 2 em 1962. Entre as obras musicais mais famosas na linha de inspiração da BVS, 
estão a Série de Vênus (Edgar Rice Burroughs, década de 1930), A Utopia Não Aristotélica de Van Vogt (O Mundo de Zero A, 1948), 
Os Oceanos de Vênus (Asimov, 1954) ou A Grande Chuva (Paul Anderson, 1954). Vênus aparece também nos DC Comics da época de 
ouro e em várias edições do Super-Homem. Vários filmes e séries dos anos 50 colocam também em cena o planeta. 

•Ao evocar suas supostas capacidades financeiras, Steed declara a Vênus: The Sky is the limit. Esta expressão popular adquire um 
significado particular para os fãs de ficção científica, porque se trata da famosa frase que conclui Jornada nas Estrelas: A Nova 
Geração (1987-1994), durante o episódio final All Good Things. O Capitão Picard a pronuncia quando chega pela primeira vez ao 
tradicional jogo de pôquer de seus oficiais. Passando a ser uma das referências de Jornadas nas Estrelas, a frase dará o seu título à 
obra semelhante em 2007 para celebrar os 20 anos do lançamento de A Nova Geração.  

Atores - Atrizes :
Jon Pertwee (1919-1996), foi despedido da Real Academia de Arte Dramática por insubordinação. Durante a Segunda Guerra 
Mundial, foi graças à sua carreira destacada nos serviços secretos da marinha que ele colaborou com Ian Fleming. Começou a ficar 
gradualmente conhecido como ator cômico antes de chegar à fama com o seu papel de Terceiro Doctor (Doctor Who, 1970-1974). 
Sua participação em De Vênus Com Amor é graciosa por que o seu Doctor foi o mais próximo aos militares de UNIT, simpatizando 
com outro Brigadier, Sir Alistair Gordon Lethbridge-Stewart. 

Jeremy lloyd (1932), convidado por Sharon Tate em Hollywood, ele adormeceu e escapou por muito pouco da matança de 
Charles Manson. Também interpretou o agente Carruthers na obra de teatro Os Vingadores em 1971 e em Thingumajig da sexta 
temporada. Foi por pouco tempo marido de Joanna Lumey, de maio a setembro de 1970. 

Kenneth Benda, falecido em 1978, aparece rapidamente na apresentação de A Sense of History. Ele é o supervisor em um episódio 
de The Prisioner: Free for All. 

Philip locke (1928-2004) ele é o assassino silencioso no qual James Bond atirou com um arpão em 007 Contra a Chantagem 
Atômica. Ele atuou em outros episódios da série: The Frighteners (temporada 1) e Mandrake (temporada 3). Também participou 
na televisão em The Saint, The Champions, Department S, Poiroit, Bergerac e Inspector Morse. Graduado na Academia Real 
de Arte Dramática e membro regular da Royal Shakespeare Company, ele também teve uma carreira esplendorosa no teatro. 
Especializado em vilões, interpretou o Dr. Moriaty desde 1974 até 1976, na Broadway.  

Barbara Shelley (1933), ex-modelo, recebeu o apelido de “A primeira dama do horror britânico” por seus vários personagens em 
filmes de terror. Também apareceu em produções como Encontro Com a Morte, Men in a Suitcase, Paul Temple, Bergerac, Dr. 
Who.  Também participou em um dos episódios perdidos da primeira temporada de Os Vingadores: Dragonsfield (1961).

derek newark (1933-1998) apareceu em outros dois episódios da série: Trojan Horse (temporada 3) e Wish You Were Here 
(temporada 6). Ele também apareceu em várias outras séries britânicas: Men in a Suitcase (dois episódios), The Saint (dois 
episódios), The Champions, Department S, Paul Temple, The Persuarders!, The Protectors, Dempsey and Makepeace. Aparece 
também no mítico primeiro episódio de Doctor Who: An Unearthly Child (1963).
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FilMaGeM: Noviembre 1966
tranSMiSSÃo:  ITV, 4 de febrero de 1967  
roteiro:  Philip Levene
direÇÃo: Robert Asher
elenco: Moira Lister (Elena), Warren Mitchell (Brodny), Roy Kinnear 
(Quilby), Jonathan Elsom (Ackroyd), John Nettleton (Sir Andrew Ford), 
Harvey Hall (Ulric).

 Estreia: 
23 de julho     21:00 SERIES

Um homem invisível misterioso se esconde nos arquivos do ministério para roubar a fórmula de invisibilidade do professor Quilby. 
Após a investigação, Steed e Emma descobrem que a fórmula está nas mãos do prefeito de Vazin e sua esposa, Elena, dois agentes 
soviéticos instalados na casa de seu compatriota, o embaixador Brodny. Este último se regozija ao pensar que sua nação possui tal 
invenção para conquistar o mundo.  

Filmagem:
•A casa de Quilby é Shenley Lodge, que também é 
residência abandonada de The House That Jack Built, 
temporada 4. No momento da gravação do episódio, 
ela era um centro de saúde que pertencia a Eddie 
Chapman, um espião famoso por seu papel durante a 
guerra. Classificada como um monumento histórico, 
ela é a sede de uma escola privada exclusiva desde 
1991. 

•Novamente foi solicitado ao British Rail Centre o 
palacete The Grove, localizado em Watford, para que ele fosse o Daviot Hall. Esta maravilhosa mansão foi construída no século 
XVIII pela família do Lord de Jersey.  O centro operacional de uma importante empresa ferroviária foi instalada durante a guerra 
para evitar os bombardeios em Londres. Em 2003, The Grove foi convertido em um hotel de luxo. Aparece também em outros 
quatro episódios: The Danger Makers, Man-Eater of Surrey Green, O Homem Elétrico e They Keep Killing Steed (fonte: The 
Avengers on Location).
 
•O Ministério da Defesa foi filmado nos banhos públicos localizados próximos à prefeitura de Watford. Abertos em 1933, eles eram 
conhecidos por serem os primeiros banhos ingleses aquecidos e iluminados por eletricidade. Em 1968, eles passaram a ser o lugar 
privilegiado de uma importante associação de naturistas. Eles reservavam o local todas as sextas-feiras até o seu encerramento 
em 2006. O edifício foi demolido no ano seguinte para dar origem a grandes instalações modernas de entretenimento e esportes 
(fonte: The Avengers on Location).

•Este episódio é um dos três filmados em Beaulieu, em Hampshire (assim como os capítulos Fuga no Tempo e O Pássaro que Sabia 
Demais).  Esta residência de Lord Montaigu de Beaulieu, Palace House, data do século XIV.  Ela foi edificada no lugar principal da 
abadia cisterciense do reino, criada em 1204 e destruída durante a Reforma.  Desde 1952, ela está aberta ao público, que pode 
admirar a suntuosa coleção de carros antigos de Lord Montaigu.  A tal coleção conta com mais de 250 veículos, desde os originais 
do automóvel no século XIX até a década de 1930. Conta também com algumas curiosidades como o Lotus, Espirit, submarino de 
007 - O Espião que me Amava (1977). As três gravações ocorreram no mesmo dia (5 de setembro de 1966) e foram dirigidas por 
Roy Rossotti.  O veículo de Fuga no Tempo é um Unic Taxi Cab de 1908, o de O Homem Invisível é um Roll-Royce Silver Ghost de 
1909 e o de O Pássaro Que Sabia Demais é um Vauxhall de 1905.
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Detalhes:
•Brodny, já visto no episódio Two’s A Crowd no caso PSEV, reaparece. Destaca-se em seu escritório a famosa garrafa de creme de 
violetas, objeto muito buscado no episódio da temporada anterior. 

• Vê-se um táxi Austin formoso de finais 
dos anos 40, princípios dos anos 50, 
estacionado aqui na frente do Bentley 
de Steed. 

• O carro de Elena é um Jaguar Mark 2, 
comercializado desde 1959 até 1967. Ele 
era até o momento o sedã mais rápido 
do mundo, dotado de várias inovações 
técnicas e teve muito sucesso tanto 
como o público como em competições. 
O Jaguar Mark II acompanha o início do 

funcionamento da rede de rodovias. Também ficou famoso por ser o carro favorito dos ataques bancários dos anos 60. Foi em 
um Jaguar Mark II, o carro no qual Jean Bruce morreu em 26 de março de 1963, chocando-se contra uma árvore a mais de 200 
km/h.

Atores - Atrizes :
Peter Elliott é o guarda da embaixada. Acróbata e dublê de Diana Rigg, ele aparece em vários episódios, no entanto, não 
aparece nos créditos.

roy Kinnear (1934-1988) apareceu em outros três episódios da série: Esprit de Corps (temporada três), The Hour That 
Never Was (temporada quatro) e Bizarre (temporada seis), o último da série. Faleceu após uma queda de cavalo durante a 
filmagem do filme A Volta dos Mosqueteiros. Ele estava interpretando Planchet pela terceira vez. 

Warren Mitchell (1926) já interpretava Brodny em Two’s A Crowd da temporada quatro.  Também participou em dois 
episódios da terceira temporada:  The Golden Fleece. Neto de imigrantes judeus russos, ele serviu na Força Aérea Real 
durante a Segunda Guerra Mundial antes de estudar na RADA (Real Academia de Arte Dramática). E muito famoso na Grã-
Bretanha por seu papel de Alf Garnett na série Till Death Us Do Part (1965-75), o que lhe rendeu o prêmio de ator do ano em 
1966. Ele atuou na televisão em produções diversas como Encontro com a Morte (seis episódios) e The Saint.  Naturalizado 
australiano, ele declarou em uma entrevista em 1997 a propósito de Os Vingadores: “Diana Rigg used to giggle behind my 
back, the bitch!... But it was wonderful to work with Patrick Macnee and Honor Blackman” [Diana Rigg costumava rir de 
forma estúpida nas minhas costas, boba! Mas foi maravilhoso trabalhar com Patrick Macnee e Honor Blackman].

Moira lister (1923-2007) nasceu na África do Sul e começou nas mesas londrinas aos 14 anos. Entre seus conhecidos estavam 
Neville Heath, o assassino sádico de duas mulheres que foi enforcado em 1946. Ela teve muito sucesso na Inglaterra, a partir 
da década de 1940, tanto em West End como no cinema (A Run for Money, 1949) ou na televisão (The Very Merry Widow, 
1967-1969). Sempre impecavelmente elegante, ela se especializou em papéis de drama da alta sociedade, alternando 
alegremente entre papéis cômicos e trágicos. Manteve sua fama até muito tarde em sua carreira, interpretando em 2002 
Somerset Maughan. Em 1951, a realidade alcançou a ficção quando integrou a mais destacada nobreza francesa, chegando 
a ser por matrimônio a viscondessa de Orthez. Suas memórias bem humoradas foram publicadas em 1971 (The Very Merry 
Moira).

John Nettleton (1929) foi famoso nas décadas de 1960-70 porque dava a sua voz para vários programas infantis.
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FilMaGeM: Diciembre 1966
tranSMiSSÃo:  ITV, 18 de febrero de 1967  
roteiro:  Richard Harris
direÇÃo: Gordon Flemyng y Peter Duffell
elenco: Nigel Green (Sir Lexius Cray), Jack MacGowran (Professor Poole), 
Neil Hallett (Arnie Packer), Colin Jeavons (Stanton), Roy Patrick (Julian), 
John Garrie (Tay-Ling), Donald Pickering (Peter Roberts), William Fox (Simon 
Roberts), A.J. Brown (Dawson), Hilary Wontner (Dumayn), John Crocker 
(Fothers), Ann Sydney (Gerda).

 Estreia: 
30 de julho    21:00 SERIES

Quatro empresários são encontrados mortos em seus escritórios. As lesões nos corpos guiam as suspeitas dos Vingadores até 
um escritor, dono de uma ave de rapina. Mas os quadrinhos encontrados perto de uma vítima não deixa lugar para dúvidas: um 

desenhador identifica o seu personagem e se transforma em «vingador alado».  

Filmagem:
•A casa de Sir Lexius Cray foi filmada em High Canons, localizada em Well End. Essa residência maravilhosa do século XVIII aparece 
em várias séries: Encontro com a Morte, The Baron, The Saint, The Adventurer...

•O exterior da residência do professor Poole foi filmado em Stanmore City Hall. Ela também é a residência do Brigadiere Whitehead 
em De Vênus Com Amor. 

•Os escritórios de Simon Roberts and son estão na Sheldon Avenue, Londres. Este edifício foi construído apenas dois anos antes da 

Detalhes:
•O letreiro “Simon Roberts and son – Publishers” também é visto no 
episódio Épico, quando Peel se encontra com o policial falso. 

•O melhor vestido de Diana Rigg no episódio é «arruinado» por um sutiã 
branco debaixo de um pulôver preto. Ao que parece, a atriz o mudou para 
a cena seguinte, no apartamento de Steed.

•Duas maquetes de avião são visíveis na casa do professor Poole. Encontra-
se primeiro um Vickers VC 10, avião inglês supersônico de linha, lançado 
em 1962 e capaz de chegar à África Subsahariana diretamente de Londres. 
Um mini Boeing 707 aparece depois, o avião que assegurava o sucesso 
internacional da Pan Am desde 1958. Os dois aviões foram grandes 
concorrentes no decorrer dos anos 60. 
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Atores - Atrizes:
nigel Green (1924-1972), ator britânico famoso nos anos 60. Ele atuou em Zulu, Ipcress: Arquivo 
Confidencial, Carta ao Kremlin, entre outros (e em O Nevoeiro da temporada 6). Ele faleceu devido a 
uma overdose de soníferos. 

Jack MacGowran (1918-1973), ator irlandês muito influenciado pelo teatro e Samuel Beckett.  Ele já 
interpretava o papel de um professor em A Dança dos Vampiros. Ele faleceu devido a uma pneumonia 
depois da gravação de O Exorcista. Depois de se instalar em Londres em 1954, começou uma amizade 
com Donal Donnelly, outra grande figura da comunidade irlandesa (o maquiavélico Vincent O’Brien de 
Morte a Caminho), com quem compartilhou o apartamento durante muitos anos. 

Neil Hallett, fallecido en 2005, , falecido em 2005, atuou em outras séries: The Saint, Department S, 
The Persuarders, Os Profissionais, Return of the Saint, Bergerac... Tem outras quatro participações na 
série: Dead of Winter (temporada 1), As Fugas Impossíveis (temporada 6), Faces (Os Novos Vingadores).

colin Jeavons (1929) tem um papel importante em A Touch of Brimstone, temporada 4. Aparece em 
Men in a Suitcase, Paul Temple, Regan, Bergerac e é o inspetor Lestrade em Sherlock Holmes com 
Jeremy Brett. 

Hilary Wontner (1912) também atuou em Poeira Silenciosa, temporada 4. Ela foi evacuada de 
Dunkerque (França) em 1940, durante a Segunda Guerra Mundial.  

ann Sydney foi “Miss Mundo” em 1964. Depois de sua estreia no cinema em Sebastian (1968), ela 
atuou muito pouco.  
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Uma mulher foi cruelmente assassinada nas ruas de uma 
pequena cidade da Tchecoslováquia. Um dia depois, 
seu marido é encontrado morto na padaria que ele 
possuía. Quem está por trás desses crimes? Quem será 
corajoso o suficiente para armar uma armadilha e pegar o 
responsável? O Eurochannel convida você para A Cidade 
de Wilson, uma comédia de crime hilariante onde você vai 
encontrar todas as respostas. 

Localizada na fronteira com a Hungria, a cidade fictícia de 
Wilson City prepara-se para o grande evento do vilarejo 
após o fim da Primeira Guerra Mundial. Eles esperam que 
a cidade seja visitada pelo recém-eleito presidente dos 
EUA, Woodrow Wilson, e logo seja anexada como Estado 
da União Americana. Mas mal eles sabiam que um serial 
killer estaria à solta para afundar suas aspirações. Dirigido 

por Tomás Masín, um dos novos talentos do cinema 
tcheco, o filme A Cidade de Wilson oferece uma comédia 
única, longe dos estereótipos do cinema artístico. Neste 
filme, os principais personagens, um policial cadete 
desajeitado, um agente do FBI atrevido e supersticioso, 
um chefe de polícia incompetente e um prefeito delirante, 
desencadeiam uma cadeia de eventos que combina crime 
e comédia com a emoção da atividade paranormal.

Levemente baseada em uma série de romances policiais, 
A Cidade de Wilson foi exibido em inúmeros festivais ao 
redor do mundo, incluindo o prestigiado Berlinale. O filme 
também foi indicado ao prêmio de Melhor Música nos 
Czech Lions de 2016. Venha se juntar a história satírica de 
uma investigação criminal onde o mistério se mistura com 
a atividade paranormal para encontrar um serial killer.

república tcheca

Um assassino misterioso surge após o final da Primeira Guerra Mundial e começa uma fúria em A Cidade de Wilson, 
uma pequena cidade na Tchecoslováquia. A investigação é conduzida por um par de detetives diferentes - o policial 
novato Josef Eisner (Vojtech Dyk) e o experiente oficial do FBI, Aaron Food (Jirí Machácek), enviado para a Europa pelo 

próprio presidente Woodrow Wilson.

Há um assassino à solta… E seus atos parecem paranormais.

diretor  Tomás Masín   
elenco Jirí Machácek, Vojtěch Dyk, Tána Pauhofová, Jan 
Kraus
Gênero  Aventura, comédia
título oriGinal   Wilsonov
ano 2015

CINEMA
Estreia: 
22 de julho   20:45   
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França

O que você faria se sua filha fosse encontrada morta no 
dia em que completaria 20 anos? Até onde você iria para 
ter certeza de que o assassino dela não ficará impune? O 
Eurochannel apresenta Assassinada, um drama francês 
emocionante em que uma mãe não descansará até 
encontrar a pessoa por trás da tragédia de sua família.

Este drama vai tocar o coração de todos os telespectadores, 
sejam eles pais ou não. Dirigido por Thierry Binisti, 
Assassinada conta a história de Cathy, uma mãe cujo 
sofrimento comanda cada uma de suas ações depois de 
sua filha, Eva, ser misteriosamente assassinada no dia 
anterior a completar 20 anos. Cathy tinha tudo preparado 
para a grande celebração de Eva, mas a alegria se 
transformou em raiva quando corpo de Eva é encontrado 
e o sistema judicial francês leva mais de um ano para 

encontrar o responsável. Esta emocionante produção foi 
um dos maiores sucessos de TV da França na estreia, já 
que registrou 5,5 milhões de espectadores e 20% de cota 
de mercado. Dedicado à Associação Aide aux Parents 
d’Enfants Victimes, uma associação nacional de vítimas 
que ajudam outras vítimas na França, Assassinada destaca 
um assunto frequentemente negligenciado na Europa 
moderna: assassinato e desaparecimento de crianças. 
No entanto, oferece um raio de esperança sobre como 
enfrentar a vida depois de trágicas perdas. 

O Eurochannel convida você a descobrir um drama 
emocionante, e a embarcar com Cathy em uma jornada 
de justiça e de perdão enquanto ela descobre a verdade 
por trás da morte de sua filha.

Ela não vai descansar até que o crime de sua filha seja resolvido.

Estreia: 
27 de julho    21:00 CINEMA
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Ela não vai descansar até que o crime de sua filha seja resolvido.

diretor Thierry Binisti   
elenco  Patricia Kaas, Serge Hazanavicius, Raphaël 
Boshart, Nathalie Kanoui
Gênero Drama, crime
título oriGinal  Assassinée
ano 2012

Cathy (Patricia Kaas) vem se preparando desde o início 
da manhã. Ela está prestes a comemorar o aniversário 
de 20 anos de sua filha Eva. Mas neste mesmo dia, a vida 
de Cathy é virada de cabeça para baixo com a notícia 

chocante de que sua filha foi assassinada. 

Como você se envolveu nesta produção?
Fui abordado pelo produtor e roteirista, Jean-Pierre Alessandri e Olga 
Vincent, pessoas com quem eu tive a oportunidade de trabalhar no 
passado, e fiquei emocionado ao trabalhar com Patricia Kaas.  Além 
disso, eles sabiam que eu tinha experiência dirigindo alguém que 
não tem experiência em atuação. Confiaram em mim. 

Que mensagem você queria transmitir com o filme?
Esta é uma mensagem sobre a dificuldade de luto de um ente 
querido. No caso de uma perda, não há material suficiente, não há 
provas concretas para iniciar este processo. Cathy não pode dominar 
o seu destino, ela está prestes a desistir e ela vai perder totalmente 
o interesse pela vida.  

Como você escolheu o elenco e como a cantora Patricia Kaas conseguiu o papel principal?
Isso foi decisão do produtor. Ele viu Patricia Kaas em um programa de TV enquanto estava procurando uma atriz para o papel 
principal. Ao ver sua entrevista, ele imediatamente caiu sob seu feitiço - ele sentiu que ela falou com sinceridade, e ele viu nela 
uma pessoa genuína. Depois de algumas tentativas, vimos seu potencial, diferente do que saiu de suas canções, e demos a ela 
o papel de Cathy. 

Patricia é conhecida principalmente como cantora, quão fácil ou desafiador foi tê-la como atriz?
Não é minha primeira tentativa dirigir pessoas que não têm carreira de ator. Eu sempre considero um desafio interessante. 
Foi um prazer trabalhar com Patricia Kass, porque ela tinha disposição e era espontânea. Foi muito trabalho e prática. Ela 
participou e deu um monte de ideias para a sua personagem. Ela desenvolveu sua personagem. 

Como diretor, qual você acha que é a razão por trás do enorme sucesso dos filmes de TV na França?
A razão pela qual os filmes de TV são tão bem-sucedidos na França é devido aos temas, bem como o ambiente em que os 
personagens progridem - histórias que ocorrem em subúrbios, escolas, você pode ver policiais... Esses filmes de TV dão insights 
sobre questões sociais, você tem que enfrentá-los. Também há boas interpretações de atores. Os filmes de TV são bem 
exportados para todo o mundo, uma vez que Assassinée, por exemplo, foi filmado há sete anos e continua sendo vendido em 
vários países, especialmente na Europa de Leste. Isto é em parte devido à fama de Patricia Kaas!

Você está trabalhando em algum projeto no momento? Pode nos falar algo sobre ele?
Na próxima semana, eu estarei filmando A Lei de Valery com Charlotte de Turckheim no papel principal. 

Entrevista com  

(diretor)
THIERRy BINISTI  
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alemanha/eua

Floriam é um homem único. Ele está vivendo uma vida de sucesso 
e estável… Mas falta apenas uma coisa: amor verdadeiro. Sempre 
desejando o romance perfeito, ele consegue falhar repetidamente e 
das formas mais peculiares possíveis… Mas talvez sua hora chegou. 
O Eurochannel apresenta Ir Com Le Flo, uma comédia art-house que 
prova que o amor pode ser encontrado em cada esquina!

Dirigido por Michael Glover, Ir Com Le Flo conta a história de um 
dono de loja em Berlim. Ele vende comida francesa e um salame 
especial pelo qual todo mundo está apaixonado. Seu caminho teve 
altos e baixos, mas sua vida parece estar finalmente resolvida, uma 
vez que ele se prepara para pedir Camille, a mulher de sua vida, em 
casamento. Florian a ama, mas ele ainda não percebeu o fato de que 
Camille está noiva de outro homem e que tem saído com ele por 
vingança.

O que se desenrola em um enredo como Molière é a descoberta 
de que os homens podem lutar pelo amor e como somos cegos 
quando estamos apaixonados. A cadeia de eventos desenvolvida 
pelas tentativas de Florian para se casar com Camille acaba em um 
resultado inesperado onde ele realmente vai aprender o significado 
verdadeiro do amor.

Ir com Le Flo é a ideia de um par de artistas americanos que têm 
vivido na Europa nas últimas duas décadas. Depois de deixar seus 
empregos tradicionais em los Angeles, o diretor e roteirista Michael 
Glover e sua esposa embarcaram em uma jornada que os levou a 
produzir mais de cinco filmes e a realizar cerca de 3.000 shows ao 
vivo com sua banda.

O Eurochannel convida-o a descobrir as aventuras amorosas de um 
sonhador franco-alemão, cuja decisão de pedir em casamento a 
mulher errada o leva a encontrar o verdadeiro amor!

diretor Michael Glover  
elenco  Denis Aubert, Marina Senckel, 
Leslie Dubreuil
Gênero  Comédia
título oriGinal  Go with Le Flo
ano  2014

Florian (Denis Aubert) e Camille (Leslie Dubreuil) se apaixonam. Florian 
planeja pedi-la em casamento, mas ele não percebe que Camille está 
comprometida com um ator famoso ou que sua melhor amiga, Jenny, 

está apaixonada por ele.

Nunca desista do amor.

CINEMA
Estreia: 
JUlho15      21:30
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Como é que surgiu a história deste filme?
Michael: Robyn e eu estávamos em Berlim para gravar nosso 5º filme. Queríamos 
fazer uma comédia romântica, mas eu queria explorar a cidade antes de finalizar os 
pontos da história. Começamos a percorrer Berlim, conhecendo pessoas e vendo 
que tipo de locais e situações poderiam se destacar para o filme. A quantidade 
de apoio e entusiasmo foi notável. Atores e elenco queriam participar. Então, 
nós caminhamos para esta bela loja francesa em Berlim chamado «Le Flo», em 
homenagem ao proprietário, Florian. Acabamos com Florian e perguntamos se 
poderíamos filmar cenas lá e ele concordou. Foi quando eu criei o conceito «Ir Com 
Le Flo»: Um cara que é meio alemão e meio francês, que sempre se apaixona por 
meninas francesas erradas. Enquanto isso, sua melhor amiga, uma garota alemã, se 
afasta dele, secretamente apaixonada. Uma vez que encontramos a localização, a 

situação de comédia e os atores, a história se escreveu praticamente sozinha. Prefiro saber quem são os atores antes de escrever 
os roteiros. Eu acho muito mais fácil «ver» as cenas na minha cabeça enquanto estou escrevendo quando sei quem são os atores.

Como você selecionou o elenco? Houve algum requisito específico ou características que vocês estavam procurando?
Robyn: uma vez que temos viajado o mundo por 27 anos como Bright Blue Gorilla, fazendo shows e exibições, encontramos 
pessoas criativas incríveis em todos os lugares aonde vamos. A cada dois anos, reunimos esses talentosos artistas e gravamos um 
filme. Michael gosta de escrever peças para atores específicos, como ele disse, então os papéis são sempre um ajuste perfeito. 
Nós tínhamos trabalhado com o ator francês, Denis Aubert, e a atriz italiana, Roberta Bianchini, em nossos outros filmes, então 
sabíamos que era ótimo trabalhar com eles. Na vida real, eles são bons amigos, então sua química no set realmente flui! Para 
Jenny, (a garota alemã que está apaixonada por Florian), tivemos que procurar a atriz certa. Conhecemos Marina Senckel através 
de outro amigo ator. Assim que ela entrou no quarto, sabíamos que ela era nossa Jenny! Ela está no teatro Berliner Ensemble, e 
eles recebem treinamento intenso. Quando ela contou a seus colegas do Berliner Ensemble sobre Ir Com Le Flo, todos queriam 
participar. Isso tornou o casting super fácil!

Por que um diretor americano acaba filmando em Berlim e na Europa em vez dos EUA?
Michael: eu estava querendo fazer um filme em língua estrangeira há algum tempo. Ir Com Le Flo foi o nosso 5º filme. O que 
acelerou as coisas foi a sugestão de um amigo nosso diretor, Michael Schultz - ele é lendário! Ele e eu estávamos tomando café da 
manhã em Los Angeles no Farmer’s Market um dia e estávamos falando sobre nossos projetos. Eu disse a ele sobre querer fazer 
uma comédia romântica estrangeira e ele disse: «Por que você não ambienta em Berlim. É uma ótima cidade para filmar. Muito 
fotogênica.» Isso me fez pensar. Robyn e eu conversamos sobre isso e nós enviamos um e-mail para alguns amigos e vimos o 
entusiasmo imediato, por isso, pensamos, vamos lá conferir.
Robyn: nós estamos em turnê na Europa o tempo todo, e sempre amamos Berlim. Tivemos alguns shows muito divertidos lá 
e conhecemos muitas pessoas incríveis, por isso, já havia muito suporte lá que poderíamos ter durante a filmagem. E Michael 
descobriu uma boa forma de dirigir em uma língua estrangeira, que tem funcionado muito bem.
Michael: eu escrevo os scripts em inglês, então temos amigos escritores estrangeiros traduzindo as cenas para qualquer idioma. 
Durante os ensaios, eu trabalho as cenas com os atores, trabalho o tempo, o humor e «status» do personagem na cena. Todos os 
atores falam inglês, por isso, é fácil ter comentários sobre os significados, tons e linhas através da história. No set, eu tenho um 
Supervisor de roteiro de idioma nativo que faz com que os atores façam as linhas como escritas e não pulem nem uma palavra ou 
mudem algo. Quando direciono a cena, concentro-me na energia dos atores, na linguagem corporal e na comunicação não verbal. 
Muita da comunicação mais profunda é a não verbal, então isso funciona muito bem.

Qual você diria que é a mensagem por trás de Ir Com Le Flo? É sonhar grande? Amar mais? Ser sincero?
Michael: «Abra seus olhos e veja onde você está. Observe o que está bem na sua frente. Esteja no momento.» Isso certamente está 
lá. A maioria de nós está pensando no passado ou imaginando o futuro - geralmente com arrependimento ou medo se misturado. 
Se nós apenas relaxarmos e olharmos ao redor, podemos ver todos os tipos de belas oportunidades. O personagem, Florian, é tão 
obcecado com esse conceito da garota perfeita que ele tem em sua cabeça - ele conseguiu em um momento seminal assistindo 
cinema antigo como um garoto - ele é tão fixado sobre isso que não consegue ver como Jenny é maravilhosa.

Entrevista com 

(diretor e Produtora)

MICHAEL GLOvER 
AND ROByN ROSENkRANTz
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robyn: se nós só amássemos mais, haveria muito menos problemas no mundo! Há muito amor fluindo em nossos sets de cinema 
indie, porque todo mundo está lá porque eles querem estar, não por um salário grande e gordo. Nós nos reunimos pelo amor do 
filme, querendo criar algo que seja maior do que nós mesmos, algo bonito que podemos compartilhar com os outros.

Você pode falar aos nossos espectadores sobre o projeto Bright Blue Gorilla? Isso é mais do que música, mais do que filmes...

Robyn: o Bright Blue Gorilla é realmente um estilo de vida de criar a arte para a causa da arte! É um veículo para nos levar pela vida, 
fazendo o que amamos. Nosso objetivo é trazer alegria a todos que encontramos, pessoas para quem fazemos nossas performances 
e que assistem aos nossos filmes. Estamos viajando pelo mundo desde 1990, quando saímos de nossos empregos em Los Angeles, 
vendemos tudo o que tínhamos (exceto os nossos violões) e compramos bilhetes de ida para Amsterdã. O nosso sonho era viajar 
e tocar música. Começamos por essa estrada aventureira e nunca olhamos para trás. Nós nos casamos 2 anos depois do início da 
viagem, por isso, estamos casados há 25 anos!
Michael: passou tão rápido. Parecem 25 meses. Engraçado, mas ainda estamos em turnê mais ou menos da mesma forma que 
fizemos há 27 anos. Nós viajamos de trem, normalmente. Sem ajudantes - apenas nós! Nós entramos em filmes ao longo do caminho 
quando fomos elencados em The Last Shot, com Alec Baldwin e Matthew Broderick. Essa foi uma grande pausa, então decidimos 
pegar nosso salário de Hollywood e pegar uma câmera. Nós tínhamos falado sobre fazer nossas próprias produções por um período 
quando esta ruptura veio longitudinalmente e aquela era a última parte do quebra-cabeça. Muitos de nossos amigos eram atores e 
eu já estava escrevendo peças teatrais e roteiros. Então, todos os elementos estavam no lugar.
Robyn: nós amamos o processo de fazer produções. É um grande esforço da comunidade - pelo menos a maneira como os fazemos. 
Ele se encaixa perfeitamente com nossas vidas como músicos em turnê também. Nós nos sentimos muito abençoados por 
compartilhar nossos filmes e músicas com os telespectadores do Eurochannel! Esperamos inspirar outros a seguir suas paixões!

Depois de estar em Hollywood e agora filmar independente, quais são os principais desafios que um cineasta enfrenta nestes 
dias?
Michael: por causa da revolução digital, a parte técnica de fazer filmes está ao alcance de todos. Mas ter uma boa história ainda é 
o truque. Eu passo muito tempo em minhas ideias de história antes de escrever o roteiro e me comprometer a filmar. Nós somos 
cautelosos e nos certificamos de ter algo interessante e divertido antes de filmar. A história é o número um, o ato técnico da 
realização de um filme é um distante número dois.
Robyn: acho que encontrar um distribuidor que realmente se preocupe com a arte e não apenas com o negócio pode ser um 
verdadeiro desafio para os cineastas. Nossos filmes são definitivamente fora da caixa, a maioria dos filmes de Hollywood se copiam 
uns aos outros. Portanto, precisamos encontrar pessoas especiais para ajudar a fazer com que nossos filmes sejam vistos. O 
Eurochannel foi uma grande descoberta para nós, assim como foi o nosso novo coprodutor/distribuidor Under the Milky Way.

Você está trabalhando em algum projeto de filmagem no momento? Pode nos falar algo sobre ele?
Michael: estamos começando a lançar Mr. Rudolpho’s Jubilee, que é o nosso sexto filme! É incrível o quão longe chegamos. 
Robyn: convidamos muitos dos maravilhosos atores do Ir Com Le Flo para Mr. Rudolpho’s Jubilee. É também uma comédia 
romântica, com alguns elementos surreais. O Bright Blue Gorilla toca um coro grego musical - cantando para a audiência, invisível aos 
personagens. Filmamos em Berlim e na Itália, com 300 artistas de 36 países. Está em 3 línguas desta vez: Inglês, alemão e italiano. 
Estamos agora em turnê com o filme nos EUA, Europa no Outono e Austrália/Nova Zelândia em 2018.  Michael tem tantas ótimas 
ideias, ele já está escrevendo nossas produções 7 e 8! Estamos muito gratos a todos os amantes do cinema em todo o mundo que 
fizeram doações para o nosso Gorilla Film Fund! 
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A Lei 
de Gloria

Uma nova advogada chegou à tela da Eurochannel. Bem-
vindo à história de uma mulher cuja a aposentadoria dos 
tribunais não dura muito depois da morte de sua filha. 
Depois de Josiane Balasko, Gérard Jugnot, Richard Anconina 
e Zabou Breitman, a estrela espanhola Victoria Abril veste a 
toga de advogada para garantir que a justiça seja feita em um 
caso onde os filhos de seu personagem pagaram um preço 
alto. Conheça uma mulher conhecida como «a advogada do 
Diabo» em A Lei de Gloria. 

A Lei de Gloria continua o sucesso desta saga de advogados 
(A Lei de Barbara, A Lei de Alexandre, A Lei de Simon e A 
Lei de Christophe) como um dos projetos televisivos mais 
elogiados desenvolvido na França nos últimos anos. Neste 
filme, Gloria é uma advogada aposentada famosa por 
defender criminosos obnóxios e assassinos de sangue frio, 
vencendo todos os casos. Mas agora ela é forçada a voltar 

a tem um caso depois que Salomé, sua filha e também 
advogada, morre em circunstâncias suspeitas.  Dirigido por 
Didier Le Pêcheur (que também dirigiu a Lei de Barbara e a Lei 
de Simon, anteriormente transmitidos pelo Eurochannel), a 
Lei de Glória mantém a ideia de lançar um ícone de atuação 
para o papel principal. Desta vez, a atriz espanhola Victoria 
Abril, vencedora do Silver Bear nos Festivais de Cinema de 
Berlim de 1991 e 1993 e vencedora de um Prêmio Goya em 
1996, é a responsável pelo papel de protagonista. 

Victoria recebeu um número impressionante de 28 prêmios 
em diferentes festivais e cerimônias como San Sebastian, os 
Prêmios Cesar e os Prêmios Goya. O Eurochannel convida 
você a entrar nas salas de tribunal da França para descobrir, 
ao lado de Gloria, quem é o mentor por trás do assassinato 
de sua filha.

Ela é a Advogado do Diabo!
Entre os principais advogados da França, Gloria Mendoza (Victoria Abril) é uma lenda. Ela ficou famosa defendendo mafiosos 
antes de ampliar sua lista de clientes para incluir cidadãos comuns envolvidos em crimes de sangue. Ela venceu todos os 
casos, ganhando a desaprovação do Bar Council por seu descompromisso com o código de ética, e ficou conhecida como «A 
Advogada do Diabo». Agora aposentada, Gloria está convencida de que há uma ligação entre as mortes de uma menina de 

15 anos e sua filha. 

diretor Didier Le Pêcheur
elenco Victoria Abril, Julien Baumgartner, Jean-Claude 
Adelin, Andréa Ferreol
Gênero Drama
título oriGinal La loi de Gloria : L’Avocate du diable
ano 2016

França

Estreia: 
20 de julho    20:45 CINEMA
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romênia

Quando o seu futuro está no seu passado.

Vinte e quatro horas podem mudar o seu futuro? Depois de 
saber que sua companheira está esperando uma criança, 
Robert foge de Bucareste para o pequeno vilarejo onde ele 
cresceu. O tempo passou e os velhos amigos criaram raízes 
na cidade, mas Robert é agora o homem que todo mundo 
admira. O Eurochannel apresenta De Volta Para Casa, a 
história de um homem que triunfou na capital da Romênia, 
mas agora volta por um dia para seguir em frente. 

 Um projeto de art-house puro, De Volta Para Casa é a 
produção de estreia de Andrei Cohn. O filme conta a história 
de Robert, um jovem escritor passando pelo momento mais 
difícil de sua vida. Um dia, ele decide fugir de seus problemas 
em Bucareste e se juntar ao seu pai depois de três anos ― o 
tempo desde que sua mãe morreu. Assustado com o futuro, 
o escritor recua para o passado, na esperança de consertar 
seu presente, identificando onde sua vida deu errado. Um 
exemplo do cinema realista romeno, De Volta Para Casa é 

ambientado nas ruas ensurdecedoras de Bucareste para levar 
o seu protagonista para um vilarejo onde o tempo parece ter 
parado em algum lugar na década de 80. Lá ele vai enfrentar 
uma guerra de reajustes, uma vez que expectativas, status 
e ambições serão discutidos em busca de uma certa clareza 
existencial. 

De Volta Para Casa ganhou muitas indicações aos Prêmios 
Gopo de 2016, concedidos pela Academia de Cinema da 
Romênia, entre eles a Melhor Atriz em Papel Principal, 
Melhor Roteiro e Melhor Cinematografia. Por seu 
desempenho, Ioana Flora ganhou o prêmio de Melhor Atriz 
em Papel Principal na mesma cerimônia. O Eurochannel 
convida-o a desfrutar de uma das obras-primas do cinema 
romeno moderno, e a perceber como uma pessoa, às vezes, 
tem que passar por suas memórias para ser capaz de ver um 
futuro brilhante promissor. 

Robert (Alexandru Papadopol) é um jovem jornalista que está atravessando 
um período difícil em sua vida. Ele volta para seu vilarejo natal por um dia… 
Um dia para se encontrar com seu pai, com quem ele teve uma relação difícil, 
e com dois antigos colegas: Petrica ― seu velho melhor amigo, agora casado 
e com filhos ― e Paula, sua namorada na adolescência. Chegou a hora de 

Robert mudar seu destino.

diretor Andrei Cohn 
elenco Alexandru Papadopol, Florin 
Zamfirescu, Natasha Raab, Ioana Flora
Gênero  Comédia, drama
título oriGinal  Acasã la tata
ano 2014

Estreia: 
8 de julho      21:15 CINEMA
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O cinema romeno se tornou um dos mais bem estabelecidos depois que a Europa do leste se tornou uma economia de 
mercado livre. Após um esforço inicial, diretores e roteiristas encontraram os investidores adequados para suas histórias. 
Alguns desses diretores ultrapassaram agora as barreiras do cinema do leste Europeu e conseguiram o sucesso na cena 
internacional. Bem-vindo ao seu guia para alguns dos melhores cineastas da Romênia.

Ion Popescu-Gopo
Conheça o homem cujo seu nome 
foi dado em homenagem aos Oscars 
romenos, que são chamados de The 
Gopo Awards. Ion foi o primeiro 
cineasta de distinção a emergir da 
Romênia, e passou uma década como 
artista gráfico e cartunista antes de 
se voltar para filmes de animação 
em 1951, vencendo o Cannes Palme 
d’Or de 1957 pela parábola evolutiva 
sardônica Short History (1956). 
Seu personagem nu «everyman», 
apelidado de «homem pequeno de 
Gopo», aparece neste e em muitos 
outros curtas-metragens. A partir 
daí ele fez produções de live action 
através da sensibilidade surreal de 
um animador, como o drama de 
espionagem da Guerra Fria, A Bomb 
Was Stolen (1961).

Sergiu Nicolaescu
Sergiu Nicolaescu é mais 
conhecido internacionalmente 
pelo filme de 1970, A Última 
Cruzada, um filme biográfico 
de Mihai Viteazu, o homem 
que uniu os territórios da atual 
Romênia. Nicolaescu também 
fez thrillers pré-comunistas 
ambientados na primeira metade 
do século 20, como A Police 
Inspector Calls (1973). Ele foi 
um dos personagens públicos da 
revolução romena de 1989, mas 
depois lamentou seu ativismo 
político, que o distraiu de seu 
trabalho criativo. Nicolaescu 
morreu em 3 de janeiro de 2013, 
após uma parada cardíaca.

Cristi Puiu
Nascido em Bucareste, Cristi Puiu é 
considerado um diretor inovador no 
cinema romeno moderno. Os críticos 
agora consideram seu filme, O Caminho 
das Boas Intenções (2001), como o ponto 
de partida da nova onda romena, embora 
tenha sido sua segunda produção que 
realmente se destacou, uma comédia 
negra que atingiu tons cortantes com 
qualquer um que tenha experimentado 
um sistema de saúde sobrecarregado, The 
Death of Mr Lăzărescu (2005). Em 2006, 
este filme ganhou 47 prêmios, várias 
indicações na lista de Top 10 do American 
Critics e em revistas francesas, tais 
como a Telerama e a Les Inrockuptibles. 
Puiu pretende criar uma série de filmes 
intitulada Six Stories from the Outskirts of 
Bucharest, que vai explorar seis tipos de 
histórias de amor 

3 Cineastas romenos 
que todos deveriam conhecer
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Maigret
• Os Vingadores: Os 
Mercadores do Terror
• A Rota dos Imigrantes: 
Itália
• Hella W

• O Inspetor Maigret na 
Finlândia
• Os Vingadores: Os 
Mercadores do Terror
• Acima e Abaixo
• Má Sorte
• Uma falha de Inspetor 
Maigret

• Os Vingadores: Os 
mercadores do terror
• Hella W
• Sussurros Atrás da Parede
• O Inspetor Maigret na 
Finlândia
• O Inspetor Maigret e o 
homem da Torre Eiffel
• A Cozinha de Mimmo: O 
Tour Italiano em Receitas
• Os Vingadores: Os 
mercadores do terror
• Acima e Abaixo
• Inspector Maigret o Picpus 
Assinado
• A Rota dos Imigrantes: 
Itália
• Einstein: A Teoria do Amor 
Ep. 4

• Viúvas Negras Temp. 1 Ep. 1
• O Inspetor Maigret e o 
homem da Torre Eiffel
• Hipsters
• Acima e Abaixo
• Seria Esplendido, Contudo

• Acima e Abaixo
• Seria Esplendido, Contudo
• À Noite Todos Os Gatos São 
Cor-de-rosa
• Os Vingadores: Os 
mercadores do terror
• O Inspetor Maigret e o 
homem da Torre Eiffel
• Inspector Maigret o Picpus 
Assinado
• A Cozinha de Mimmo: O 
Tour Italiano em Receitas
• Seria Esplendido, Contudo
• À Noite Todos Os Gatos São 
Cor-de-rosa
• O Idealista
• Hilde
• Protetor

• Um Homem Divertido
• Os Vingadores: Fuga no 
Tempo
• Luzes Cintilantes
• Hella W
• Inspector Maigret o Picpus 
Assinado

DE SEG. - FEI. 26 A DOMINGO 2
              SEX. - FEI.                     SÁBADO                       DOMINGO
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Semana 1

               

Hipsters 

Musical 
(Rússia, 2008)

20:00

                 

Sussurros Atrás da Parede

Thriller
(Alemanha, 2013)

20:30             

 Os Vingadores: 
Fuga no Tempo 

Crime
(Reino Unido, 1961 - 1969)

21:00 Estréia



06:00

07:00

08:00

09:30

11:00
13:00

13:30

17:00

18:30

20:00

20:30

21:30

22:30
00:00
01:30
03:30

• Vida Dura Temp. 2 
Ep. 3
• Os Vingadores: Fuga 
no Tempo
• Park Road: 
O Filme
• O Inspetor Maigret e 
o corpo sem cabeça
• A Lei de Pauline
• Os Vingadores: Fuga 
no Tempo
• O Sr. Paul

• Você e Eu Para 
Sempre
• O Inspetor Maigret e 
o corpo sem cabeça
• A Rota dos 
Imigrantes: Holanda
• Viúvas Negras 
Temp. 1 Ep. 2
• Os Vingadores: Fuga 
no Tempo
• Paisagem de Neve
• A Lei de Pauline
• Paisagem de Neve
• Hilde

06:00
07:30

09:30

11:00

13:00
14:30
16:00

17:00

18:00
19:30

20:00

21:30

00:00

01:30

03:30

05:30

• Paisagem de Neve
• Simenon: As Escadas 
de Ferro
• O Pássaro Não Pode 
Voar
• Carne Fresca, 
Procura-se
• Paisagem de Neve
• Sonhos de Glória
• Os Vingadores: Fuga 
no Tempo
• Vida Dura Temp. 2 
Ep. 3
• Quarto 304
• A Rota dos 
Imigrantes: Holanda
• O Inspetor Maigret e 
o Louco de St. Clotilde
• A Rota dos 
Imigrantes: Holanda

• O Inspetor Maigret e 
o Louco de St. Clotilde
• Simenon: As Escadas 
de Ferro
• Carne Fresca, 
Procura-se
• Hipóteses ou 
Previsões com Base 
em Teorias

06:00

07:30

09:00
10:30

12:00

13:30

15:30

16:30

18:00

18:30

19:30

20:00

20:30

23:30
01:30

03:30

• O Inspetor Maigret 
e o Louco de St. 
Clotilde
• O Pássaro Não Pode 
Voar
• Sonhos de Glória
• O Chapéu de 
Mitterrand
• O Inspetor Maigret 
e o Louco de St. 
Clotilde
• Carne Fresca, 
Procura-se
• Era uma vez: A 
Rainha Margot
• O Inspetor Maigret 
e o Louco de St. 
Clotilde
• A Rota dos 
Imigrantes: Holanda
• Vida Dura Temp. 2 
Ep. 3
• Uma Segunda 
Oportunidade Ep. 1
• A Rota dos 
Imigrantes: Holanda
• Os Vingadores: Fuga 
no Tempo

• Luzes Cintilantes
• Um Homem 
Divertido
• Anônima: Uma 
mulher em Berlim

06:00
08:00
09:30
11:30
14:00

14:30
16:30

18:00

20:00

20:30

22:00

23:00

00:00

00:30

02:00
04:30

• Luzes Cintilantes
• Hella W
• O Idealista
• Hilde
• Hipóteses ou 
Previsões com Base 
em Teorias
• O Jogo Russo
• Park Road: 
O Filme
• Os Vingadores: Fuga 
no Tempo

• A Rota dos 
Imigrantes: Holanda
• O Inspetor Maigret e 
o corpo sem cabeça
• A Rota dos 
Imigrantes: Holanda
• Vida Dura Temp. 2 
Ep. 3
• Viúvas Negras
 Temp. 1 Ep. 2
• O Inspetor Maigret e 
o corpo sem cabeça
• Park Road: O Filme
• Hella W
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DE SEG. - FEI. 3 A DOMINGO 9
      SEG. - FEI.                  TER. - FEI.                 QUAR. - FEI.                             QUIN. - FEI. 

Semana 2

Vida Dura Temp. 2 Ep. 3 

Drama
(Noruega, 2014)

19:00

Paisagem de Neve

Drama
(Itália, 2014)

15:30

Ninhos Quentes

Comédia
(Republica Checa, 1999)

22:00

               

Caravana 
Cinematográfica 

Drama
(Romênia, 2009)

21:30



06:00

07:30
09:00
11:00

11:30

13:30

15:00
16:00

18:00

19:00

19:30

22:00

00:00

00:30
02:30
04:00

06:00

07:00

08:30
10:00

11:30

13:30

14:00

15:00
17:00

18:30

19:00

22:30
23:00

01:00
03:00
04:30

06:00
07:30
09:00

10:00

11:30

13:30

14:00
15:30
16:00
17:30

18:00
19:30

22:00

23:00

00:00

01:00
02:30

04:00

• Inspector Maigret o Picpus 
Assinado
• Caravana Cinematográfica
• Reis
• Uma Segunda Oportunidade 
Ep. 1
• O Inspetor Maigret cria uma 
armadilha 
• Diário de Um Maníaco do 
Bem
• Você e Eu Para Sempre
• Inspector Maigret o Picpus 
Assinado
• Os Vingadores: Fuga no 
Tempo
• A Rota dos Imigrantes: 
Holanda
• Diário de Um Maníaco do 
Bem

• O Inspetor Maigret cria uma 
armadilha 
• Os Vingadores: Fuga no 
Tempo
• Reis
• Caravana Cinematográfica
• Inspector Maigret o Picpus 
Assinado

• Os Vingadores: Fuga no 
Tempo
• Diário de Um Maníaco do 
Bem
• Você e Eu Para Sempre
• O Inspetor Maigret cria uma 
armadilha 
• O Inspetor Maigret na 
Finlândia
• A Cozinha de Mimmo: O 
Tour Italiano em Receitas
• Os Vingadores: Fuga no 
Tempo
• Caravana Cinematográfica
• O Inspetor Maigret e o 
Amigo de Infância
• A Rota dos Imigrantes: 
Holanda
• Berlín, Boxhagener Platz

• Viúvas Negras Temp. 1 Ep. 2
• O Inspetor Maigret na 
Finlândia
• Gripsholm: Tempo de Amar
• De Volta Para Casa
• Aplauso 

• Reis
• Má Sorte
• Os Vingadores: Fuga no 
Tempo
• O Inspetor Maigret na 
Finlândia
• O Inspetor Maigret e o 
Amigo de Infância
• A Cozinha de Mimmo: O 
Tour Italiano em Receitas
• A Lei de Pauline
• Seria Esplendido, Contudo
• Luzes Baixas
• Hipóteses ou Previsões com 
Base em Teorias
• De Volta Para Casa
• Aplauso 

• Os Vingadores: Fuga no 
Tempo
• Os Vingadores: Os 
mercadores do terror
• Os Vingadores: O Pássaro 
que Sabia Demais
• Luzes Baixas
• A mulher com um nariz 
quebrado
• O Inspetor Maigret e o 
Amigo de Infância

DE SEG. - FEI. 3 A DOMINGO 9
              SEX. - FEI.                     SÁBADO                       DOMINGO
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Semana 2

               

De Volta Para Casa 

Comédia 
(Romênia, 2014)

21:00
                 

Você e Eu Para Sempre

Drama   
(Dinamarca, 2012)

21:00 Estréia

            

Os Vingadores: 
O Pássaro que Sabia Demais 

Crime
(Reino Unido, 1961 - 1969)

21:00 Estréia



06:00

07:00

08:00

09:30

11:00

13:00

14:00
15:30

18:30

20:00

20:30

22:30

23:30
00:00

01:30

03:00
04:30

• Vida Dura Temp. 2 
Ep. 4
• Os Vingadores: O 
Pássaro que Sabia 
Demais
• O Amor é I
mperfeito
• O Inspetor Maigret e 
os porões do 
Majestic
• Lanester: Los hijos de 
la lluvia tardía
• Os Vingadores: O 
Pássaro que Sabia 
Demais
• O Bom Filho
• 10 Regras Para Se 
Apaixonar

• O Inspetor Maigret e 
os porões do Majestic
• A Rota dos 
Imigrantes: Grécia
• Viúvas Negras 
Temp. 1 Ep. 3
• Os Vingadores: O 
Pássaro que Sabia 
Demais
• O Bom Filho
• 10 Regras Para Se 
Apaixonar
• As garotas do 
shopping center
• O Bom Filho
• Miss Kicki

06:00

07:30

09:30
11:00

12:30

14:00
15:30

16:00

17:00

18:00
19:30

20:00

21:30

00:00

01:30

03:30

• Lanester: Los hijos de 
la lluvia tardía
• Simenon:  A Morte 
de Augusto
• O Bom Filho
• 10 Regras Para Se 
Apaixonar
• As garotas do 
shopping center
• Miss Kicki
• Seria Esplendido, 
Contudo
• Os Vingadores: O 
Pássaro que Sabia 
Demais
• Vida Dura Temp. 2 
Ep. 4
• De Volta Para Casa
• A Rota dos 
Imigrantes: Grécia
• O Inspetor Maigret e 
a Casa de Felicia
• A Rota dos 
Imigrantes: Grécia

• O Inspetor Maigret e 
a Casa de Felicia
• Simenon:  A Morte 
de Augusto
• Vórtice

06:00

07:30
09:30
11:30

13:00
15:00

16:30

18:00

18:30

19:30

20:00

20:30

23:00
00:30

02:30

04:00

• O Inspetor Maigret e 
a Casa de Felicia
• Uranya
• O Idealista
• O Inspetor Maigret e 
a Casa de Felicia
• Acima e Abaixo
• De Volta a Teus 
Braços
• O Inspetor Maigret e 
a Casa de Felicia
• A Rota dos 
Imigrantes: Grécia
• Vida Dura Temp. 2 
Ep. 4
• Uma Segunda 
Oportunidade Ep. 2
• A Rota dos 
Imigrantes: Grécia
• Os Vingadores: O 
Pássaro que Sabia 
Demais

• De Volta Para Casa
• Cigarros e Meias de 
Nylon
• De Volta a Teus 
Braços
• Acima e Abaixo

06:00
07:30

08:00
09:30

10:00
11:30
13:30

14:30

18:00

19:00

20:00

20:30

22:00

23:00

00:00

00:30

01:30
03:30
05:30

• A Lei de Pauline
• Seria Esplendido, 
Contudo
• Luzes Baixas
• Hipóteses ou 
Previsões com Base 
em Teorias
• De Volta Para Casa
• Aplauso 
• Era uma vez: A Fita 
Branca
• Beijos Escondidos

• Os Vingadores: O 
Pássaro que Sabia 
Demais
• Vida Dura Temp. 2 
Ep. 4
• A Rota dos 
Imigrantes: Grécia
• O Inspetor Maigret e 
os porões do Majestic
• A Rota dos 
Imigrantes: Holanda
• Vida Dura Temp. 2 
Ep. 4
• Viúvas Negras 
Temp. 1 Ep. 3
• O Inspetor Maigret e 
os porões do Majestic
• O Amor é Imperfeito
• Beijos Escondidos
• Seria Esplendido, 
Contudo
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DE SEG. - FEI. 10 A DOMINGO 16
      SEG. - FEI.                  TER. - FEI.                 QUAR. - FEI.                             QUIN. - FEI. 

Semana 3

O Amor é Imperfeito 

Drama
(Itália, 2012)

16:00

As garotas do shopping 
center 

Drama
(Polônia, 2009)

17:00

Miss Kicki

Drama
(Suécia, 2008)

22:00

               

Cigarros e Meias de Nylon 

Drama
(França, 2010)

21:30 Estréia



06:00

07:30

09:00
11:00

11:30

13:00
14:30
16:00

18:00

19:00

19:30

22:00

00:00

01:00
03:00
04:00

06:00

07:00
08:30
10:00

11:30

13:30

14:00

15:00
17:00

18:30

19:00

22:30
23:30

01:00
02:30
04:30

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 
Amigo de Infância
•  As Aventuras de Rabí
Jacob 
• Cigarros e Meias de Nylon
• Uma Segunda Oportunidade 
Ep. 2
• O Inspetor Maigret Tem 
Medo
• De Volta Para Casa
• Cigarros e Meias de Nylon
• O Inspetor Maigret e o 
Amigo de Infância
• Os Vingadores: O Pássaro 
que Sabia Demais
• A Rota dos Imigrantes: 
Grécia
• O Peixe Lua

• O Inspetor Maigret Tem 
Medo
• Os Vingadores: O Pássaro 
que Sabia Demais
• O Peixe Lua
• Uma Comédia de Lágrimas
• O Inspetor Maigret e o 
Amigo de Infância

• Os Vingadores: O Pássaro 
que Sabia Demais
• Landes
• Uma Comédia de Lágrimas
• O Inspetor Maigret Tem 
Medo
• O Inspetor Maigret cria uma 
armadilha 
• A Cozinha de Mimmo: O 
Tour Italiano em Receitas
• Os Vingadores: O Pássaro 
que Sabia Demais
• O Peixe Lua
• O Inspetor Maigret Tem 
Escrupulos
• A Rota dos Imigrantes: 
Grécia
• O Idealista

• Viúvas Negras Temp. 1 Ep. 3
• O Inspetor Maigret cria uma 
armadilha 
• Ir Com Le Flo
• Quarto 304
• Ir Com Le Flo

• De Volta Para Casa
• Ninguém Me Penteia Bem 
Como o Vento
• Os Vingadores: O Pássaro 
que Sabia Demais
• O Inspetor Maigret cria uma 
armadilha 
• O Inspetor Maigret Tem 
Escrupulos
• A Cozinha de Mimmo: O 
Tour Italiano em Receitas
• Ir Com Le Flo
• Quarto 304
• O Peixe Lua
• A mulher com um nariz 
quebrado

• Os Vingadores: O Pássaro 
que Sabia Demais
• Os Vingadores: Fuga no 
Tempo
• Os Vingadores: De Vênus 
Com Amor
• O Homem de Estado
• O Peixe Lua
• O Inspetor Maigret Tem 
Escrupulos

DE SEG. - FEI. 10 A DOMINGO 16
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Semana 3

                 

 Ir Com Le Flo 

Comédia
(Alemanha, Estados Unidos, 2014)

21:00
                 

Uma Comédia de Lágrimas

Comédia
(Eslovenia, 2012)

21:00 Estréia

            

 Os Vingadores: 
De Vênus Com Amor 

Crime
(Reino Unido, 1961 - 1969)

21:00 Estréia



06:00

07:00

08:00

09:30

11:00

13:00

14:00
15:30

18:30

20:00

20:30

21:30

22:30
00:00
02:00

04:00

• Vida Dura Temp. 2 
Ep. 5
• Os Vingadores: De 
Vênus Com Amor
• Loucuras do Pleno 
Verão
• O Inspetor Maigret 
e a Noite da 
Encruzilhada
• A mulher com um 
nariz quebrado
• Os Vingadores: De 
Vênus Com Amor
• De Volta Para Casa
• A Lei de Christophe

• O Inspetor Maigret 
e a Noite da 
Encruzilhada
• A Rota dos 
Imigrantes: Alemanha
• Viúvas Negras 
Temp. 1 Ep. 4
• Os Vingadores: De 
Vênus Com Amor
• De Volta Para Casa
• Baunilha e Chocolate
• Berlín, Boxhagener 
Platz
• O Idealista

06:00
07:30

09:30
11:30
13:00
14:30

16:00

17:00

18:00
19:30

20:00

21:30

23:30

01:00

03:00

04:30

• De Volta Para Casa
• Simenon: a Bola 
Preta
• Baunilha e Chocolate
• De Volta Para Casa
• Hella W
• A Lei de Simon: O 
Homem de Preto
• Os Vingadores: De 
Vênus Com Amor
• Vida Dura Temp. 2 
Ep. 5
• Em Outro Lugar
• A Rota dos 
Imigrantes: Alemanha
• O Inspetor Maigret 
na Escola
• A Rota dos 
Imigrantes: Alemanha

• O Inspetor Maigret 
na Escola
• Simenon: a Bola 
Preta
• A Lei de Simon: O 
Homem de Preto
• Hella W

06:00

08:00

10:00

11:30

13:00

15:00

16:30

18:00

18:30

19:30

20:00

20:30

23:00
01:00

02:30

04:00

• O Inspetor Maigret 
na Escola
• A Fortaleza 
das Borboletas 
Adormecidas
• Arletty, Uma Paixão 
Com Culpa
• O Inspetor Maigret 
na Escola
•  As Aventuras de 
Rabí Jacob 
• As garotas do 
shopping center
• O Inspetor Maigret 
na Escola
• A Rota dos 
Imigrantes: 
Alemanha
• Vida Dura Temp. 2 
Ep. 5
• Uma Segunda 
Oportunidade Ep. 3
• A Rota dos 
Imigrantes: 
Alemanha
• Os Vingadores: De 
Vênus Com Amor

• Ir Com Le Flo
• Você e Eu Para 
Sempre
• As garotas do 
shopping center
• A Lei de Gloria

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

12:30

14:30

18:00

19:00

20:00

20:30

22:00

23:00

00:00

00:30

01:30

03:00

• Ir Com Le Flo
• Quarto 304
• O Peixe Lua
• A mulher com um 
nariz quebrado
• As Pessoas que Estão 
Bem
• O Homem de 
Estado

• Os Vingadores: De 
Vênus Com Amor
• Vida Dura Temp. 2 
Ep. 5
• A Rota dos 
Imigrantes: Alemanha
• O Inspetor Maigret 
e a Noite da 
Encruzilhada
• A Rota dos 
Imigrantes: Alemanha
• Vida Dura Temp. 2 
Ep. 5
• Viúvas Negras 
Temp. 1 Ep. 4
• O Inspetor Maigret 
e a Noite da 
Encruzilhada
• Loucuras do Pleno 
Verão
• Hipsters
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DE SEG. - FEI. 17 A DOMINGO 23
      SEG. - FEI.                  TER. - FEI.                 QUAR. - FEI.                             QUIN. - FEI. 

Semana 4

O Peixe Lua 

Drama
(Dinamarca, 2014)

16:00

Má Sorte

ComédiA
(Áustria, 2015)

17:00

Em Outro Lugar

Drama
(França, 2012)

22:00

               

A Lei de Gloria 

Drama
(França, 2016)

21:30 Estréia



06:00

07:30
09:30
11:00

11:30

13:00
15:00
16:00

18:00

19:00

19:30
21:00

00:00

01:00
02:30
04:00

06:00

07:00
08:30
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

07:00
09:00

10:00

11:30

13:30

14:00
16:00

17:30
19:00

22:00

23:00

00:00

01:00

02:30

04:00

• O Inspetor Maigret Tem 
Escrupulos
• A Lei de Gloria
• Ir Com Le Flo
• Uma Segunda Oportunidade 
Ep. 3
• O Inspetor Maigret e o 
Coroinha
• A Lei de Gloria
• Ir Com Le Flo
• O Inspetor Maigret Tem 
Escrupulos
• Os Vingadores: De Vênus 
Com Amor
• A Rota dos Imigrantes: 
Alemanha
• Cigarros e Meias de Nylon
• Uma Comédia de Lágrimas

• Os Vingadores: De Vênus 
Com Amor
• Cigarros e Meias de Nylon
• Uma Comédia de Lágrimas
• O Inspetor Maigret Tem 
Escrupulos

• Os Vingadores: De Vênus 
Com Amor
• Uma Comédia de Lágrimas
• Cigarros e Meias de Nylon
• O Inspetor Maigret e o 
Coroinha
• O Inspetor Maigret Tem 
Medo
• A Cozinha de Mimmo: O 
Tour Italiano em Receitas
• Os Vingadores: De Vênus 
Com Amor
• Cigarros e Meias de Nylon
• O Inspetor Maigret e os 
Porquinhos Sem Rabo
• A Rota dos Imigrantes: 
Alemanha
• As Pessoas que Estão Bem

• Viúvas Negras Temp. 1 Ep. 4
• O Inspetor Maigret Tem 
Medo
• A Cidade de Wilson
• Era Uma Vez: O Porto
• As Pessoas que Estão Bem

• Era Uma Vez: 
O Porto
• As Pessoas que Estão Bem
• Os Vingadores: De Vênus 
Com Amor
• O Inspetor Maigret Tem 
Medo
• O Inspetor Maigret e os 
Porquinhos Sem Rabo
• A Cozinha de Mimmo: O 
Tour Italiano em Receitas
• A Cidade de Wilson
• Uma Família Sagrada 
Veneziana
• Mortes em Batz
• Cigarros e Meias de Nylon

• Os Vingadores: De Vênus 
Com Amor
• Os Vingadores: O Pássaro 
que Sabia Demais
• Os Vingadores: O Homem 
Invisível
• Uma Família Sagrada 
Veneziana
• A Fortaleza das Borboletas 
Adormecidas
• O Inspetor Maigret e os 
Porquinhos Sem Rabo

DE SEG. - FEI. 17 A DOMINGO 23
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Semana 4

               

A Cidade de Wilson 

Aventura 
(Republica Checa, 2015)

20:30
                 

O Inspetor Maigret 
e o Coroinha

Crime 
(França, 1991 - 2005)

22:00 Estréia

            

Os Vingadores: 
O Homem Invisível 

Crime
(Reino Unido, 1961 - 1969)

21:00 Estréia



06:00

07:00

08:00
09:30

11:00
13:00

15:30

18:30

20:00

20:30

21:30

22:30
00:30

03:30

• Vida Dura Temp. 2 
Ep. 6
• Os Vingadores: O 
Homem Invisível
• De Volta Para Casa
• O Inspetor Maigret 
Se Defende
• O Caso Salengro
• Os Vingadores: O 
Homem Invisível

• A Queda - As Últimas 
Horas de Hitler
• O Inspetor Maigret 
Se Defende
• A Rota dos 
Imigrantes: França
• Viúvas Negras 
Temp. 1 Ep. 5
• Os Vingadores: O 
Homem Invisível
• O Espião
• A Queda - As Últimas 
Horas de Hitler
• Vórtice

06:00

07:30

09:30

12:30
14:30
16:00

17:00

19:30

20:00

21:30

22:00
23:30

01:30

03:00
04:30

• Lanester: Memento 
Mori
• Simenon: Até o 
Inferno
• A Queda - As Últimas 
Horas de Hitler
• O Espião
• A Lei de Christophe
• Os Vingadores: O 
Homem Invisível
• Vida Dura Temp. 2 
Ep. 6

• A Rota dos 
Imigrantes: França
• O Inspetor Maigret e 
a Princessa
• A Rota dos 
Imigrantes: França
• Lembra de Mim?
• O Inspetor Maigret e 
a Princessa
• Simenon: Até o 
Inferno
• Aonde Eu Pertenço
• Lembra de Mim?

06:00

08:00
10:00
11:30

13:30

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 e 
a Princessa
• Somos do Futuro
• Protetor
• O Inspetor Maigret e 
a Princessa
• Park Road: 
O Filme
• O Tempo de Anna
• O Inspetor Maigret e 
a Princessa
• A Rota dos 
Imigrantes: França
• Vida Dura Temp. 2 
Ep. 6
• Uma Segunda 
Oportunidade Ep. 4
• A Rota dos 
Imigrantes: França
• Os Vingadores: O 
Homem Invisível

• O Peixe Lua
• Assassinada
• Loucuras do Pleno 
Verão
• Miss Kicki

06:00

08:00

09:30
11:00

13:00

14:30
16:00
18:00

19:00

20:00

22:00

23:00

00:00

00:30

01:30
04:00

• As Pessoas que Estão 
Bem
• Uma Família Sagrada 
Veneziana
• Mortes em Batz
• Cigarros e Meias de 
Nylon
• Loucuras do Pleno 
Verão
• A Lei de Gloria
• De Volta Para Casa
• Os Vingadores: O 
Homem Invisível
• Vida Dura Temp. 2 
Ep. 6
• A Rota dos 
Imigrantes: França

• A Rota dos 
Imigrantes: França
• Vida Dura Temp. 2 
Ep. 6
• Viúvas Negras 
Temp. 1 Ep. 5
• O Inspetor Maigret 
Se Defende
• A Lei de Gloria
• De Volta Para Casa
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DE SEG. - FEI. 24 A DOMINGO 30
      SEG. - FEI.                  TER. - FEI.                 QUAR. - FEI.                             QUIN. - FEI. 

Semana 5

 O Inspetor Maigret Se 
Defende 

Crime 
(França, 1991 - 2005)

20:30

 Aonde Eu Pertenço 

Drama
(Áustria, 2014)

14:00

Lembra de Mim?

Comédia romântica
(Itália, 2014)

18:00

               

Assassinada 

Drama
(França, 2012)

21:30 Estréia



06:00

07:30
09:00
11:00

11:30

13:00
15:00
16:00

18:00

19:00

19:30

22:00

00:00

01:00
03:00
04:00

06:00

07:00
08:30
10:00

11:30

13:30

14:00

15:00
17:00

18:30

19:00

22:30
23:30

01:00
02:30
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 os 
Porquinhos Sem Rabo
• Assassinada
• A Mosquiteira
• Uma Segunda Oportunidade 
Ep. 4
• O Inspetor Maigret e o Bar 
Liberty
• Assassinada
• Miss Kicki
• O Inspetor Maigret e os 
Porquinhos Sem Rabo
• Os Vingadores: O Homem 
Invisível
• A Rota dos Imigrantes: 
França
• A Cidade de Wilson

• O Inspetor Maigret e o Bar 
Liberty
• Os Vingadores: O Homem 
Invisível
• Amor Quase Perfeito
• Índice de Gordura: Amor
• O Inspetor Maigret e os 
Porquinhos Sem Rabo

• Os Vingadores: O Homem 
Invisível
• Índice de Gordura: Amor
• O Bom Filho
• O Inspetor Maigret e o Bar 
Liberty
• O Inspetor Maigret e o 
Coroinha
• A Cozinha de Mimmo: O 
Tour Italiano em Receitas
• Os Vingadores: O Homem 
Invisível
• A Cidade de Wilson
• O Inspetor Maigret e o 
Extranho Vagabundo
• A Rota dos Imigrantes: 
França
• Amor Quase Perfeito

• Viúvas Negras Temp. 1 Ep. 5
• O Inspetor Maigret e o 
Coroinha
• A Mosquiteira
• O Quarto de Hotel
• O Tempo de Anna

• O Quarto de Hotel
• Miss Kicki
• Os Vingadores: O Homem 
Invisível
• O Inspetor Maigret e o 
Coroinha
• O Inspetor Maigret e o 
Extranho Vagabundo
• A Cozinha de Mimmo: O 
Tour Italiano em Receitas
• O Tempo de Anna
• Jovens Mães nos Anos 70
• O Jogo Russo
• Um Homem Divertido

• Os Vingadores: O Homem 
Invisível
• Os Vingadores: De Vênus 
Com Amor
• Os Vingadores: O Vingador 
Alado
• Jovens Mães nos Anos 70
• Assassinada
• O Inspetor Maigret e o 
Extranho Vagabundo

DE SEG. - FEI. 24 A DOMINGO 30
              SEX. - FEI.                     SÁBADO                       DOMINGO

3535

Semana 5

               

O Tempo de Anna 

Drama 
(França, 2016)

21:00

                 

Era uma vez: 
Tudo Sobre Minha Mãe

Documentário
(França, 2012)

21:30

            

 Os Vingadores: 
O Vingador Alado 

Crime
(Reino Unido, 1961 - 1969)

21:00 Estréia




