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Outubro é sinônimo de Alemanha para o Eurochannel. Nos últimos nove 
anos, temos dedicado este mês com as melhores produções audiovisuais 
da Alemanha, e este ano não é exceção. 

Para 2017, temos considerado cuidadosamente muitos filmes para lhe 
trazer o conteúdo que temos certeza que você vai gostar. É por isso que 
a nossa programação premium este mês coloca à sua disposição alguns 
dos maiores empreendimentos cinematográficos da Alemanha dos últimos 
anos. Mistério, suspense, fantasia, história e comédia estão aqui para 
entreter você!

Entre os filmes empolgantes, temos para você este mês Somos o Dilúvio 
e Luca Dança em Silêncio. O primeiro é uma produção alemã única e 
interessante que mistura a ficção com a fantasia no cenário de uma 
pequena cidade amaldiçoada pelo desaparecimento do seu mar e de suas 
crianças. O último oferece um drama sobre os obstáculos e as alegrias da 
superação da depressão.

Não perca também as aventuras dos agentes John Steed e Emma Peel 
nos cinco 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.

Em outubro, a Eurochannel também apresenta uma produção exclusiva 
que vai acompanhá-lo nos bastidores do Festival de Cinema de Cannes 
deste ano. Desfrute de um passe de acesso total às galas mais exclusivas 
e às conversas individuais com os rostos mais proeminentes do cinema 
europeu e do mundo do showbiz como Christoph Waltz, Juliette Binoche, 
Lindsey Lohan, Paris Hilton, Jean-Paul Gaultier e muito outros! 
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Em outubro, o Eurochannel tem o orgulho de 
apresentar o seu Ciclo de Cinema Alemão. Este 
evento especial, com o apoio da German Films, 
apresenta (em alguns casos pela primeira vez 
fora da Europa) uma empolgante e fascinante 
coleção de filmes com os maiores talentos 
da Alemanha. Este ciclo único oferece uma 
seleção exclusiva de produções com histórias 
emocionantes.

A Alemanha é uma nação cosmopolita e sua 
produção artística revela pontos de vista 
único, bem como a sua rica diversidade social 
e cultural. Além disso, graças à sua economia 
em expansão e o apoio à cultura, a Alemanha 
é um terreno fértil para novos artistas, atores, 
músicos e diretores, que abrem novos caminhos 
com o seu talento e paixão juvenil. Em outubro, 
o Eurochannel apresenta o melhor de suas 
produções.

Este Ciclo de Cinema Alemão apresenta uma 
programação diversificada de filmes destacando 
a criatividade imparável da sua indústria de 
cinema. Com algumas produções que vão ser 
transmitidas pela primeira vez na televisão 
brasileira, esta é uma oportunidade única para 
viver e respirar na Alemanha durante um mês 
inteiro ao lado dos melhores artistas alemães.

Entre as histórias envolventes deste ciclo 
instigante, há muito drama e mistério. No 
drama de fantasia, Somos o Dilúvio, conheça um 
estudante universitário que está procurando 
por um grupo de crianças que desapareceu 
em circunstâncias estranhas em uma cidade 
remota. 

Em outubro, uma tomada de suspense e emoção sobre a Alemanha
com o novíssimo Ciclo de Cinema Alemão  do Eurochannel 
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O mar esconde um segredo

Dois jovens físicos, Jana e Micha, começaram a tentar desvendar um fenômeno 
misterioso. Quinze anos atrás, o mar recuou em uma pequena cidade alemã, 
levando todas as crianças com ele. O mistério nunca foi resolvido e a anomalia foi 
tratada como uma maldição na área. Será que a verdade será revelada algum dia? 
O Eurochannel estreia o drama de fantasia, Somos o Dilúvio. 

Dirigido por Sebastian Hilger, Somos o Dilúvio é uma produção alemã única. 
Combinando mistério e ficção, o filme conta a história de Micha, um físico cujo 
novo projeto é procurar a resposta para um fenômeno estranho que aconteceu 
na pequena cidade de Windholm. Lá, uma manhã, o oceano simplesmente 
desapareceu e levou todas as crianças com ele. Desde então, o vazio tem levantado 
questões e ansiedade. A causa do fenômeno ainda não está clara. Agora, Micha e 
Jana, sua ex-namorada, começaram a descobrir os motivos do mistério.

Gradualmente, Jana e Micha começam a suspeitar que não é coincidência que 
eles, de todas as pessoas, tenham terminado em Windholm. Será que eles pelo 
menos tiveram uma escolha? Ou foi predestinado? E o que eles estão procurando 
precisamente? Pouco a pouco, a dupla não apenas começa a desvendar um grande 
segredo, mas também é forçada a descobrir como eles mesmos estão enredados 
na história de Windholm.

A ideia do jovem diretor, Sebastian Hilger, Somos o Dilúvio propõe uma divertida 
reflexão sobre os problemas que a denominada «Geração Y» está enfrentando. 
«Nós fomos criados para acreditar que éramos especiais, que poderíamos mudar o 
mundo com nossas ideias e nossas escolhas. 

diretor Sebastian Hilger
elenco Max Mauff, Lana Cooper, 
Gro Swantje Kohlhof
Gênero  Misterio, ficción 
titulo oriGinal Wir Sind Die Flut
ano 2016

Hace quince años, el océano 
desapareció de la costa de 
Windholm, Alemania. También 
lo hicieron los niños locales. El 
joven físico Micha (Max Mauff) 
quiere realizar un estudio en 
de este inexplicable fenómeno 
y es por Jana (Lana Cooper), 
ex colega e hija del rector de la 
universidad donde trabaja.

CINEMA
Estreia: 
outubro 7      21:00  
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Agora, demos de cara com portas fechadas», disse Hilger ao descrever as origens da ideia do filme. Este é «um filme sobre 
o desapontamento de uma geração inteira ― e a sua determinação em seguir em frente».

Com uma história fascinante e atuações extraordinárias, Somos o Dilúvio se tornou uma produção premiada, recebendo o 
Prêmio do Público e o Prêmio Achille Valdata no 34º Festival de Cinema de Torino e muitas indicações em inúmeros festivais 
de cinema ao redor do mundo. O Eurochannel convida você a descobrir a verdade surpreendente por trás do misterioso 
desaparecimento do mar e de todas as crianças de uma pequena cidade alemã!

O mar esconde um segredo

Entrevista com 

(Protagonista)
LANA COOpER 

como você se envolveu neste projeto?
Eu já tinha trabalhado com o diretor, Sebastian Hilger. Eu já o 
conhecia e gosto bastante dele. 

o que atraiu você para a história em Somos o Dilúvio?
Quando eu li pela primeira vez o roteiro, emocionei-me e não sabia 
o porquê. Era apenas um sentimento e era forte... Eu tinha imagens 
na minha mente e elas eram fortes, e é por isso que eu me senti 
atraído por ele. Era diferente.

como você se preparou para a personagem?
Max Mauff (a coestrela) e eu conversamos com estudantes da universidade de física em Berlim e eles nos mostraram 
o que fazem. Isso foi muito interessante porque se trata de fórmulas no final: todo o universo. No entanto, no final, 
há algo que os números não podem alcançar, é uma linguagem diferente. A energia não tem números.

No início, a sua personagem parece relutante com a ideia de investigar, mas então ela muda de ideia. Como 
você descreveria essa motivação?
Ela estava sob a pressão do seu pai, apesar de amar o seu trabalho. Eu acho que ela queria ser exatamente o oposto, 
uma hippie. É como ela é no início do filme. Ela está com as crianças... mas então percebe que há mais do que isso.

O que você achou mais difícil durante as filmagens do filme?
Estava realmente frio, mas isso não foi realmente um desafio porque vivo no norte da Alemanha. Foi uma ótima 
experiência.

Você está trabalhando em algum projeto no momento? Pode nos contar sobre ele?
Estarei filmando na África do Sul em breve para a série da Amazon Deutschland 86. Eu interpreto Petra Kelly, a 
fundadora da festa Die Grünen. Ela foi uma ativista contra o apartheid na África, então ela está muito próxima a 
mim. Eu sou da esquerda. Também escrevo uma série feminista que pode mudar a visão sobre o modo de viver 
neste planeta. O que está acontecendo agora é muito perigoso. Em muitos casos, demasiados nazistas chegam a 
falar alto... Políticos como Trump, Putin e Erdogan. Está mesmo na nossa cara: ódio em todo o mundo. Precisamos 
falar mais alto porque nascemos com amor em nossos corações, e o medo é o maior inimigo do amor. Os políticos 
estão fazendo as jogadas com o medo da multidão. Qual é a solução? Esperança e amor. 
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A luta de uma garota para sorrir todas as manhãs

Luca é rebelde. Ela valoriza a sua liberdade tanto quanto a sua 
vida. No entanto, o seu passado ainda a assombra. Será que 
é hora de ela deixar as sombras para trás e navegar em busca 
de novos horizontes? O Eurochannel convida você a se juntar 
a uma jovem na sua transição da escuridão para a luz em Luca 
Dança em Silêncio, um emocionante drama alemão. 

Luca Dança em Silêncio é o segundo longa-metragem de 
Philipp Eichholtz. Esta produção sobre o amadurecimento 
conta a história de Luca, uma jovem à beira da idade adulta 
que se prepara para os exames finais de matemática e inglês 

para obter o diploma do ensino médio. Ela não é brilhante em 
matemática, mas se destaca em inglês, o que a ajuda a fechar 
um acordo com o seu colega Kurt: Inglês em troca de aulas de 
matemática.

À medida que a trama se desenvolve, Luca revela as lutas e 
as glórias tanto na sua vida romântica como cotidiana. A sua 
mãe não acredita que ela tenha superado os problemas do 
passado; o seu namorado a maltrata. O refúgio de Luca se 
torna o seu animal de estimação, um cachorro resgatado, e o 
seu único desejo é controlar a sua vida.

diretor Philipp Eichholtz
elenco Martina Schöne-Radunski, Hans-

Heinrich Hardt, Sebastian Fräsdorf
Gênero Drama, comédia

titulo oriGinal Luca tanzt leise
ano 2016

Após muitos anos sombrios de depressão, Luca (Martina Schöne-Radunski) 
procura se formar no ensino médio. Mata, o seu cachorro, ajuda-a a encontrar 
motivação e a manter uma atitude positiva em relação à vida. Para garantir 
ser aprovada no exame de matemática, Luca faz um acordo com um colega 
de classe. Ele se torna um amigo leal e permanece ao seu lado quando as 
coisas complicam para Luca nos seus momentos mais sombrios.

CINEMA
Estreia: 
outubro  14          21:00 
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A luta de uma garota para sorrir todas as manhãs

Em Luca Dança em Silêncio, o diretor Philipp Eichholtz levanta 
questões importantes, como quando é que realmente 
conseguimos «viver»? É quando entendemos a importância 
da educação em nossas vidas? Quando achamos a pessoa 
certa para amar? Quando encontramos uma carreira 
gratificante e podemos pagar luxos? Segundo o diretor, «este 
filme é uma pequena carta de amor para todos aqueles cuja 
maior luta é se levantar em todos os momentos todos os 

dias. Para pessoas que precisam de todas as suas forças 
para criar as pequenas coisas cotidianas na vida. Coisas 
que muitos de nós fazemos normalmente sem problemas, 
como compras, cuidados com o corpo ou cumprir prazos». 
Um jogo de nocaute implacável entre motivação e fracasso, 
que culmina na autoexposição psicológica, a mensagem 
animadora de Luca Dança em Silêncio sustenta melancolia 
e esperança até o fim.

Entrevista con 

(Protagonist)

MARtINA 
SCHöNE-RADUNSkI 

como você se envolveu neste projeto?
Philipp me viu no filme Kaptn Oskar (2013) do diretor Tom Lass, onde eu 
retratava uma ex-namorada um pouco obscura que tenta e consegue 
parcialmente controlar o namorado com problemas. Naquela época, 
eu estava em começando a ser considerada para papeis de mulheres 
rebeldes selvagens, o que eu gosto. Adoro interpretar vilãs. Mas 
Philipp estava e continua interessado em escolher para os atores 
papéis diferentes do que eles costumam interpretar. E então ele 
pensou que seria interessante me mostrar como um ser humano mais 
delicado e mais terno. A primeira vez que nos encontramos foi em 
um café takeaway em uma estação de metrô. Ele me deu o roteiro, 
que naquela etapa consistia em 6 páginas. E então me pediu para lê-
lo enquanto caminhava pela estação de trem. Quando voltou, ele me 
perguntou se eu estava interessada em interpretar Luca. 

o que atraiu você para essa personagem?  
Fiquei atraída pela ideia de interpretar alguém que é muito diferente de mim e isso ampliou o meu espectro como 
atriz. Todo ator está interessado em interpretar uma ampla variedade de personagens. Luca é uma personagem 
muito próxima da realidade. Todos conhecemos alguém como ela. Às vezes, dói ver um amigo não ser capaz 
de resolver ou lidar com uma situação difícil. O filme pede para colocar um pouco de confiança nesses «casos 
aparentemente sem esperança», como o de Luca. Para lhes permitir algum espaço para autoajuda.

Qual aspecto da sua personalidade você usou para luca?
A história começa quando Luca está de pé em um caminho: Ela vai voltar para a depressão ou vai continuar seu 
caminho e terminar o ensino médio? Sem dúvida, eu e certamente todas as outra pessoas já enfrentou momentos 
de dúvida e falta de perspectiva. Especialmente estando envolvida com a profissão de atriz. Então, isso não é 
estranho para mim. As pessoas não devem ver a «dúvida» como uma coisa negativa. Isso significa que você está 
procurando algo novo. No entanto, eu me sinto muito diferente de Luca. Quando começamos a filmar, Philipp teve 
que me fazer ficar no jeito certo antes das cenas, extraindo minha energia. Depois de sete dias de filmagem, Luca 
tinha entrado em mim. Após o final da filmagem, demorou muito para mandá-la embora.
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a história de luca é a mesma que muitos jovens enfrentam 
durante a transição entre a adolescência e a idade adulta. 
Quão difícil você acha que a evolução pode ser em um país 
como a alemanha? 
Eu era estudante de nota 10 até os 15 anos e achava que sabia 
tudo. Eu gostava muito de Marilyn Manson e alguns dos meus 
professores achavam que isso era uma prova de que eu era 
uma «pessoa do mal», o que eles me falavam na cara. Naquela 
época, isso me magoou e não consegui resolver a situação 
sozinha. Senti-me alienada da minha vida de adolescente no 
interior. Eu odiava morar na pequena vila onde nasci que tinha 
apenas 1.500 pessoas, onde ninguém sabia nada e defendia 
a sua mentalidade fechada do interior.Depois que me mudei 
aos 16 anos, frequentei muitas escolas diferentes, mudei de 
universidades e dos lugares em geral. Eu me sentia inquieta, 
mas determinada. Essa inquietação ficou comigo por um 
longo tempo. 

Luca e eu amadurecemos tarde. E isso é algo que está se 
tornando «normal» nos dias de hoje. Não tendo certeza de 
onde é o nosso lugar na vida, do que fazer, mas com muitos 
concorrentes. É o niilismo que não é mais uma ideologia, mas 
se tornou uma realidade cotidiana. Isso cria uma juventude 
prolongada. As expectativas são altas e criam desorientação. 
A intuição é algo que você perderá ao longo do caminho e que 
vai querer recuperar assim que perceber que a perdeu. 

Também na história, é difícil para Luca se sentir como um ser humano igual a sua mãe enquanto ainda está sendo 
observada e avaliada por ela, aos 26 anos! Quem ela se tornaria se a mãe não estivesse lá? Mas, obviamente, 
Luca também não se importa muito com o que a mãe pensa. Ela pega o que precisa e tenta manter a distância, 
algo em que realmente teve que lutar no passado, vendo a sua mãe testemunhar seus anos de depressão.

Depois de um ano de lançamento do filme, existe algo que você acha que faria diferente agora no filme?
Claro que há algumas cenas que eu faria diferente agora, mas acho que é um trabalho detalhado. O filme expressa 
o que foi pretendido com ou sem esses detalhes. 

Como uma jovem atriz, o que significa que um filme onde você teve o papel principal será transmitido em 
lugares tão remotos como a Colômbia e a Guatemala?
Eu acho que este filme fala muito para a geração dos pais dos nascidos nos anos 80 e 90. Os problemas que 
Luca e, posteriormente, o seu ambiente enfrentam são conhecidos globalmente. Saber que minha atuação será 
vista em partes do mundo que nunca estive é empolgante. Eu realmente espero que as pessoas gostem e estou 
curiosa para saber o feedback.

Você está trabalhando em algum projeto no momento? Pode nos falar algo sobre ele?
Acabamos de filmar outro «Longa Eichholtz» há uma semana. Uma história muito diferente e o oposto do que 
Luca representa. Mas com a maneira de falar de Philipp dos conflitos: com amor e simpatia por suas personagens.  
Outro filme que filmei recentemente foi Sowas Von Da do diretor Jakob Lass.
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Entrevista com 

(diretor)
pHILIpp EICHHOLtz 

Como é que surgiu a ideia para o filme?
O tema do filme é a depressão. Mesmo que a palavra «depressão» 
nunca seja mencionada ou dita no próprio filme. É sobre isso. 
Infelizmente, tive muita experiência com o assunto. Então, a ideia do 
filme veio simplesmente vivenciando e observando, eu acho. Mas foi 
muito importante para mim fazer um filme positivo sobre isso, onde 
você, como membro da audiência, pode até mesmo rir às vezes.

Existe uma razão por trás da duração do filme? De alguma forma 
parece muito curto para uma história tão grande.
O primeiro corte do filme tinha na verdade 50 minutos a mais. Meu 
editor e eu tínhamos que eliminar muitas das nossas queridas cenas 
para torná-lo mais curto. Embora a versão mais longa tivesse alguns 
momentos de personagem realmente agradáveis, a versão mais 
curta e final teve um impacto dramático muito maior. 

o que ou quem o inspirou a criar o personagem de luca?
Minha namorada na época me inspirou a personagem de Luca. O filme é uma carta de amor para ela. 

Após este filme, que conselho você daria a adolescentes que sofrem de depressão como sua personagem 
principal?
Oh, isso é difícil. Não há uma resposta geral para um assunto complexo como a depressão. Se você tiver, tente falar 
sobre isso com alguém em quem confia. Isso não é cura, mas um primeiro passo. No geral, acho que a depressão 
nunca realmente deixa você. Vem e vai em ondas. Então você tem que encontrar formas de viver com isso.

O que você achou mais difícil durante as filmagens de Luca Dança em Silêncio?
Do lado da produção, não tínhamos orçamento e não havia tempo. Do lado da história, encontrar o equilíbrio certo 
da queda de Luca que a mantém comprometida com sua história. Reescrevi muito o roteiro durante a filmagem.

Como jovem cineasta, como você vê a indústria alemã em comparação com o resto da Europa?
Isso não será lançado na Alemanha, certo? Então eu posso responder honestamente. Quando se trata sobre o 
financiamento do filme, somos um país muito conservador. Nossos vizinhos fazem filmes muito mais arriscados 
do que nós. Na Alemanha, a maioria dos filmes de grande orçamento são comédias ou dramas muito vazios e sem 
humor. Nos filmes independentes, no entanto, acho que estamos a par com o resto da Europa. E se eu falar em 
Berlim especificamente, até à frente. A cidade é um ponto de fusão para pessoas criativas em todo o mundo e isso 
é visível.

Você está trabalhando em algum projeto de filme no momento? Pode nos falar algo sobre ele?
A sequência de Luca Dança em Silêncio já está concluída e terá sua estreia em 2018. É a parte final da minha pequena 
Trilogia Carta de Amor. O primeiro foi Love Me! e o segundo Luca Dança em Silêncio. A protagonista de Love Me! 
aparece rapidamente em Luca Dança em Silêncio no final na ponte. A menina com a capa de chuva vermelha. E 
Luca aparecerá no próximo. Mas não é realmente importante saber isso. Todo filme é completamente autônomo. 
Então você não precisa de conhecimento prévio dos outros filmes. Eu simplesmente amei a ideia de que essas três 
personagens vivem na mesma Berlim.  
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E se sua mãe não fosse realmente sua mãe?

CINEMA
Estreia: 
outubro 21          21:00 

A vida de Sofia está andando até algo inesperado acontecer. Sua mãe foge da casa de cuidados em que estava e está 
mostrando sinais de demência. Depois de muitos anos evitando-a, Sofia agora deve cuidar de uma mãe que nunca 
mostrou sentimentos por ela. . . e, ao ficar com ela, descobrirá uma verdade desconcertante sobre seu passado. O 
Eurochannel estreia O Azul do Céu, um filme alemão emocionante sobre o poder do amor e do perdão. 

Ambientado na Alemanha e na Letônia entre os anos 30 e 90, O Azul do Céu conta a história de Sofia, uma jornalista 
alemã bem-sucedida que cobre a queda da cortina de ferro na Letônia. A tensão política é material de notícias, mas ela 
não tem o toque humano necessário para elaborar uma história emocionante. 

diretor Hans Steinbichler
elenco Juliane Köhler, Hannelore Elsner, 
Karoline Herfurth
Gênero Drama
título oriGinal Das Blaue vom Himmel
ano 2011

Sofia (Juliane Köhler) é uma 
jornalista jovem e bem-
sucedida que cobre a queda do 
comunismo na Letônia em 1990. 
À medida que a saúde de sua 
mãe se deteriora, ela viaja com 
ela para Riga para descobrir a 
verdade sobre o passado de sua 
mãe, bem como a sua própria 
identidade.
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E se sua mãe não fosse realmente sua mãe?

Enquanto Sofia procura o ângulo certo para o seu relatório, 
ela recebe notícias sobre Marga, sua mãe. Marga fugiu do lar 
de idosos e seu temperamento é incontrolável à medida que 
a sua demência se revela.

Forçada a cuidar de Marga, Sofia entra em uma jornada 
pessoal e geográfica para a Letônia, onde encontrará a 
abordagem perfeita para o seu relatório, mas também uma 
verdade perturbadora sobre seu próprio passado. Contra 
o fundo das histórias de vida dessas duas mulheres, O 

Azul do Céu pondera emocionalmente o poder do amor, a 
impossibilidade de esquecer e a influência do perdão. Tudo 
isso entregue pelas excelentes atuações dos protagonistas do 
filme e as paisagens hipnotizantes de Munique, Wuppertal, 
Heiligendamm, Berlim e Riga, cidades onde a produção foi 
filmada. 

Venha descobrir junto com Sofia os segredos por trás do 
passado de Marga e as verdades surpreendentes que 
acompanham as revelações.

entrevista com

(diretor)
HANS StEINbICHLER  

Por que você decidiu dirigir O Azul do Céu? 
Sou de uma geração que tem uma relação muito concreta com os anos de mudança política na década de 1990. Quando eu 
olho para esses anos, que permaneceram gravados em minha memória, os mais importantes foram sem dúvida entre 1986 
e 1996. Esses são os anos em que eu estava crescendo. Imediatamente me familiarizei com o nível de tempo da história 
de Marga e Sofia. O roteiro «me encontrou» em junho de 2008. Eu acho que não tinha lido um livro tão emocionante e 
sugestivo sobre esse período até então. Eu não pensei duas vezes. Enviei imediatamente para os dois escritores, Robert e 
Josephin Thayenthal, uma mensagem de texto: «Eu vou fazer isso! Sem dúvida!»  

Você filmou o filme na Baviera, Wuppertal, Heiligendamm e Berlim, bem como em locais originais em Riga. Como os 
letões reagiram à filmagem de um filme sobre a história deles? 
A cidade de Riga e sua população foram extremamente abertos e úteis. Houve momentos muito emocionantes. A revolução 
de 1991 foi recriada nos locais originais com o número quase idêntico de pessoas que estavam na praça naquele momento. 
Tivemos quase 400 figurantes na Letônia. As pessoas chegaram ao set com lágrimas nos olhos porque trouxemos isso a 
vida de novo, e por um breve momento, aquilo que elas tinham experimentado vinte anos antes: as barricadas, as músicas, 
os cartazes. Muitos letões sentem que a sua história de libertação foi eclipsada pela Guerra do Golfo, que começou apenas 
três dias depois. O filme é como uma pequena contribuição para manter viva a memória desse período na história da 
Letônia.  

É também o idioma visual que torna o filme tão notável: a ponderação dos destinos pessoais é colocada contra a leveza 
e a beleza poética das imagens. Um contraste deliberadamente escolhido? 
A beleza é extremamente importante para mim: não no sentido de promover a estética. É um tipo de beleza na qual você 
se esquece completamente que você está se movendo em lugares nos quais não quer se mover tanto. Isso é precisamente 
o que eu amo nos filmes: a beleza das imagens que pode levá-lo a refletir sobre coisas terríveis. 

E o que você está oferecendo aos espectadores com esse filme? 
Até onde vão as relações? Até onde o amor ou a amizade pode ir? O filme faz essas perguntas e oferece a possibilidade de 
perdoar como resposta. Esse é um tema bastante grande. Se todos pudéssemos perdoar, então o mundo estaria um pouco 
mais além do que está no momento. 
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diretor Ralf Huettner
elenco Florian David Fitz, Karoline 
Herfurth, Heino Ferch
Gênero Drama
título oriGinal Vincent will meer
ano 2010

CINEMA
Estreia: 
outubro 28          21:00 

Uma história edificante sobre superação de síndromes



EUROCHANNEL GUIA DO MÊS | OUTUBRO 2017 |  17 

Uma história edificante sobre superação de síndromes

Vincent Gellner (Florian David Fitz) é um jovem que sofre de Tourette e foge de um centro 
de saúde com seus novos amigos, Marie (Karoline Herfurth), uma anoréxica nervosa, e 
Alexander (Johannes Allmayer), um obsessivo-compulsivo que se perturba com facilidade. 
Juntos, eles partem em uma viagem de carro por toda a Europa para honrar os desejos 
da mãe recentemente falecida de Vincent, de que as suas cinzas fosse espalhadas no mar. 
Atrás deles estão a médica (Katherine Muller-Elmau) e o pai de Vincent (Heino Ferch).

Três jovens adultos estão em fuga: eles escaparam da 
clínica onde deveriam estar aprendendo a lidar com suas 
síndromes. Agora, eles partiram para a aventura de suas 
vidas em uma viagem para escapar das barreiras tácitas 
em torno deles, mas também para libertar as suas almas. 
Bem-vindo a uma viagem da Alemanha para a Itália para 
descobrir por que Vincent Quer Amar!

Dirigido por Ralf Hüttner, Vincent Quer Amar é um filme 
envolvente com muita comédia. No filme, Vincent é um 
rapaz de vinte anos que lida com a Síndrome de Tourette. 
Quando a sua mãe morre, o seu pai o manda para uma 
clínica, onde encontrará a anoréxica nervosa Marie e o 
obsessivo compulsivo Alexandre. 

Inspirado pela oportunidade de realizar um desejo e, 
finalmente, espalhar as cinzas da mãe de Vincent no mar, o 
trio rouba um carro e parte em uma viagem alucinante para 
a costa italiana. Perseguido pelo pai bravo de Vincent e sua 
terapeuta tensa, a verdadeira corrida à liberdade do trio é 
uma aventura repleta de calamidades e charme.

Chegando no topo do sucesso de crítica e bem-sucedido na 
bilheteria alemã, Vincent Quer Amar recebeu os Prêmios 
de Melhor Filme e Melhor Ator nos Prêmios de Cinema 
Alemães de 2011, lidando com assuntos sérios. O elenco e 
o diretor entregam uma ação divertida e atraente sobre a 
Síndrome de Tourette, anorexia nervosa e TOC (Transtorno 
Obsessivo Compulsivo), que poderia ser retratado de forma 
triste e dramática.

O Eurochannel convida você a desfrutar de um filme que se 
separa dos clichês dos filmes de estrada e o transforma em 
um retrato surpreendentemente real de almas danificadas, 
mas adoráveis», como a Variety disse.
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Entrevista coM  

(roteirista e protagonista)
FLORIAN DAvID FItz   

Entrevista com  

(diretor)
RALF HUEttNER 

como um ator bastante ocupado consegue escrever um 
roteiro? Você se sentiu subempregado?
Eu me senti naquele momento. Durante o inverno, há sempre 
longos períodos sem trabalho, o que é relativamente normal. 
Duas semanas assim me fazem ficar nervoso. Por outro 
lado, eu pensava de forma bastante egoísta: eu realmente 
gostaria de escrever algo que eu poderia ser capaz de atuar 
posteriormente.

O que lhe deu a ideia da síndrome de Tourette?
Quando eu estava na escola de teatro em Boston, tivemos um 
professor com Tourette. Ele não tinha tiques vocais ruins, mas 
sim os motores. Ele se levantou na frente da classe e disse: 
«Bem, crianças, tenho Tourette. Se eu fizer ou disser coisas 
estúpidas para vocês, não levem a mal.» Em primeiro lugar, 
você fica olhando, é claro, mas na verdade você se acostuma 
muito rápido.

No final do filme, surge a constatação de que a aceitação é 
algo que você tem que lutar sozinho?
Eu acho que o erro de Vincent foi, desde o início, que ele quer 
que os outros lutem por sua aceitação: O que a mãe deixou 
para trás, o que seu pai quer. Não importa se ele se desafia 
(ele sempre se define pela oposição contra ele) ou se quer 
fazer algo por sua mãe. Isso é o que todos nós fazemos. Nós 
tentamos ser «amados» por meio de outras pessoas. 

como você se preparou para este papel?
Enquanto escrevia, falei com pessoas afetadas pela Tourette 
e, claro, assisti a inúmeros filmes. O avanço para o processo 
de busca física veio quando eu peguei o trem suburbano para 
ir ao meu dentista. E pensei comigo mesmo: vamos tentar um 
pouco e ver se as pessoas reagem a isso. E elas simplesmente 
não tiveram nenhuma reação! (Risos) Então eu notei que se 
alguém tem realmente esse impulso dentro que sai em tiques, 
eu realmente posso me relacionar com isso.

Quais os desafios que você teve que enfrentar durante a 
filmagem do filme?
Manter o equilíbrio. Levar a doença a sério e, ao mesmo tempo, 
não esquecer a comédia. Você tem que proteger as personagens 
e ainda assim ver a totalidade do filme na sua cabeça o tempo 
todo. Afinal, não fizemos um filme autêntico sobre alguém que 
sofre de Tourette ou um anoréxico. Tudo foi para entreter. Esse 
foi o maior desafio do filme: Manter um toque divertido com 
personagens tão difíceis quanto esses.

Você sentiu alguma reserva sobre o tema da doença no filme?
Sim e não. Era importante para mim que as doenças dos 
indivíduos fossem corretas. Comparamos cuidadosamente notas 
com psicólogos e médicos sobre isso. Nós queríamos ser o mais 
honestos possível sobre as personagens e sobre as suas doenças. 
O público se sente com Vincent, quando as situações do dia-a-
dia se tornam estranhas para ele. Ao mesmo tempo, o dilema 
fornece, do ponto de vista cinematográfico, um certo potencial 
de comédia. Isso faz você dizer: Ah, agora ele amaldiçoa 
novamente e diz «droga» e se comporta mal. Isso produz 
situações engraçadas. Por outro lado, um grande perigo reside 
em usar isso demasiado. 

O tema de Vincent Quer Amar e o filme de gênero também 
preparam o terreno para questões mais existenciais?
Claro. No filme, várias pessoas são colocadas juntas. Cada uma tem 
que interagir com as outras e essas reações levam a combinações 
novas e interessantes e também, pelo menos em parte, a uma 
aceitação diferente da própria doença e a uma recuperação 
gradual. O filme tem apenas cinco personagens, afinal. Todos 
fazem parte de uma rede complexa de relacionamentos e estão 
determinando as ações uns dos outros. No final, todo mundo 
aprende algo para si mesmo de uma forma pedagógica. Com 
exceção de Marie. Talvez o futuro dela não comece até depois 
do final do filme.
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RALF HUEttNER 
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União
Embarque em uma viagem cinematográfica com os grandes exemplos 
do novo cinema europeu. O Tour Eurochannel de Curtas-metragens volta 
para as telas de todo o mundo na sua nona edição com um tema especial: 

Durante a última década, o Tour Eurochannel de Curtas-metragens tem sido uma marca de sucesso. 
Um evento único, este programa exclusivo convida os telespectadores a acompanhar os diretores mais 
talentosos em uma exploração emocionante da Europa através da arte do curta-metragem. Com esses 
cineastas como guias, os telespectadores descobrem histórias fascinantes, cultura e entretenimento através 
dos olhos de um diretor. Quase todos os países europeus participam desta edição do Tour Eurochannel 
de Curtas-metragens ― todos os filmes são transmitidos na língua original e legendados em português, 
servindo como exemplos de criatividade e dinamismo do moderno cinema europeu.

No Tour Eurochannel de Curtas-metragens, os telespectadores vão saborear uma viagem cinematográfica 
pela Europa, ouvir as suas línguas e descobrir histórias inspiradoras que vão levá-los a refletir sobre uma 
ampla gama de assuntos, todos centrados em torno do conceito de união. Uma infinidade de lugares para 
ir, muitas histórias para desfrutar… Nós temos apenas uma questão a fazer: quão feliz você é?
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O AUTOR – PortuGal, rui neto, 2017
Depois de ser atingido por uma tragédia do amor, um roteirista angustiado recebe a visita de um 
dos seus personagens. 

A VIAJANTE  – itÁlia, daVid ViGore, 2016
Você pode roubar a juventude de uma menina? Hind trabalhou há anos como cuidadora na casa 
de uma senhora idosa, passando os seus dias sempre fazendo as mesmas coisas. É uma rotina 
interminável, vivendo em um presente contínuo, a agonizante espera por algo, por alguém. À 
noite, depois de colocar a idosa na cama, ela se refugia em seus sonhos.

ROGER – ESPANHA, Montañola Vilet Martí, Cendón Quireza Sonia, Esteban 
Riera Sara, Masarnau Amorós Ingrid, Gòdia Montesinos Arnau, 2016
Roger interpreta o papel principal em uma série de animação stop-motion. Ele tem um acidente no 
set que o faz sair da série. Tudo está perdido para ele, até que algo inesperado muda seu destino.

TERMINAL – irlanda, Natasha Waugh, 2016
Uma menina e uma mulher se encontram em um gate de aeroporto. Pouco antes de embarcar em 
um avião para Manchester, testemunhamos um intercâmbio privado, pois elas compartilham os 
diferentes motivos que as levaram a esse momento e a jornada traumática que as aguarda.

PASTELARIA – REINO UNIDO, Eduardo Barreto, 2016
Esta é uma história sobre uma doce sedução. Nosso conto de fadas começa quando Caroline, 
uma mulher de negócios, permite que o desejo por um donut vença os seus meses de dieta. Mas o 
primeiro donut leva a uma dieta condenada, e muito mais.

CINEMA
Estreia: 
outubro 6            21:00 
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HOMEM DE NEVE – norueGa, iain Forbes, 2015
Jan tem oito anos e quer que seu pai o ajude a fazer um boneco de neve. Mas quando ele tenta 
entrar no mundo de seu pai, cruza um limite que não sabia que existia. 

KUKUSCHKA – rÚSSia, dina Velikovskaya, 2016
Kukuschka é um pássaro fêmea que segue o sol. Ela acha que já poderia tocá-lo, mas o sol ainda 
está longe. De repente, ela não está mais sozinha, mas, para dois, é ainda mais difícil continuar 
tão rápido. 

É A MINHA VEZ – TURQUIA/ALEMANHA, Ismet Ergün, 2007
Um grupo de meninos inventou um jogo. Depois de recitar uma rima, decide-se quem vai ao 
cinema hoje, porque o dinheiro coletado não é suficiente para todos.

LULA E BRUCKE – CROACIA, Igor Jelinović, 2016
Lula e Cica são melhores amigos na 8ª série. A harmonia de seu mundo de infância é perturbada 
quando eles ficam um pouco embriagados e batem de frente com o mundo dos adultos. 

FIGO-DO-DIABO – MALTA, Alex Camilleri, 2015
Sentindo-se culpado por ter dito a sua irmã que ela podia comer os figos-do-diabo que estavam 
destinados ao aniversário de sua avó, um menino embarca em uma missão para garantir a 
reposição das frutas. Mas encontrar o fruto fora da temporada não é tão fácil quanto ele espera, 
e sua busca para corrigir seu erro significa uma viagem muito distante.

CINEMA
Estreia: 
outubro 13            21:00 



24  | EUROCHANNEL GUIA DO MÊS | OUTUBRO 2017 | 

Emma Peel é convidada para a casa de um famoso jogador de bridge. A sua chegada se encontra com uma mulher estranha. Com 
eventos estranhos e a atmosfera carregada de tensão, a vingadora logo entende que caiu em uma armadilha.  

FILMAGEM: Terminada em 11 de abril de 1967
ROTEIRO: Brian Clemens
DIREÇÃO: Sidney Hayers
ELENCO: Peter Jeffrey (Prendergast), Sally Nesbitt (Ola), Ronald 
Lacey (joven extraño), John Stone (Mayor George Fancy).

SERIES
Estreia: 
1 de outubro           21:00 

Detalhes:
• O jornal da introdução titula: Bridge players’ international guide. É o número de 
junho e o artigo escrito por Peel tem o título Better Bridge with Applied Mathematics.
• IBPC é a abreviação para International Bridge Player Convention. Supõe-se que o 
anfitrião dos lugares assiste ao encontro.
• A música é inédita, mas pode-se escutar um tema conhecido da temporada 4 pouco 
depois da queda de Steed nas escadas.
• A casa é a mesma que no episódio Os Sete Magníficos.
• Peel lê o livro Trump Hand. “Trump” significa “triunfo” em inglês.
• A canção que dá ritmo a esta história contém erros de declinação no título. No 
disco, pode-se ler Mein Liebe, Mein Rose, enquanto se deveria ler Meine Liebe, 
Meine Rose; die Liebe e die Rose são femininos em alemão.
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Atores - Atrizes: 
Peter Jeffrey (1929-1999) participou em outros três episódios da série: Room Without A View (temporada 4), Game 
(temporada 6) e House of Cards (TNA). Foi um ator famoso e reconhecido. Um dos grandes vilões de Os Vingadores: 
os personagens de Prendergast em O Coringa e de Bristow em Game são memoráveis. Formado em Cambridge, seu 
repertório ia do teatro clássico às comédias televisivas. 

ronald lacey (1935-1991) começou a sua carreira em 1961. Ele é famoso por seu papel de nazi em Os Caçadores da Arca 
Perdida (1981). Também atuou em Raposa de Fogo (1982) com Clint Eastwood. Tem outras participações de destaque na 
série: Legacy Of Death (temporada 6) e o personagem de Hong Kong Harry no episódio da TNA, The Midas Touch.

Warren (Sally Nesbitt atuou muito pouco, com exceção de outra aparição destacada na série no início do episódio Bizarre, 
temporada 6. Apareceu também no cinema em Os Sicilianos (1969).

John Stone (1924) é um ator galês. Ele atuou em outros dois episódios da série: The Secrets Broker (temporada 3) e The 
Rotters (temporada 6). Também atuou em The Saint, The Champions e The Persuaders.

Lembre-se de que... 
• Comentários de Patrick Macnee sobre este episódio: “Os Vingadores não era uma série de grande orçamento. Este episódio foi 
filmado inteiramente em estúdio. As imagens externas foram adicionadas depois. Isso ocorria muitas vezes, mas não afetava a 
qualidade dos roteiros.» (Fonte: DVD 4 da coleção Optimum, Granada Plus Points).

• Na versão alemã, Max Prendergast é austríaco e não alemão. Encontra-se com Emma em Viena e não em Berlim. Este procedimento 
era muito frequente na Alemanha dos anos 60 quando o «vilão» era alemão. 

• Quanto à musica, «Mein Leibling, Mein Rose», Laurie Johnson compôs a melodia, Brian Clemens escreveu as letras em inglês e Leo 
Birnbaum, um violinista, traduziu as letras para alemão. 

Dois agentes inimigos, Basil e Lola, se apossam dos corpos de Steed e Peel graças a uma nova invenção do doutor Krelmar. Com a 
aparência deles, enganam e eliminam os agentes dos serviços secretos britânicos. Steed e Emma, reféns nos corpos dos espiões, estão 
presos mas conseguem escapar e vão em busca dos impostores para neutralizá-los e voltar aos seus corpos.  

FILMAGEM: Terminada em 6 de maio de 1967
ROTEIRO: Philip Levene
DIREÇÃO: John Moxey
ELENCO: Patricia Haines (Lola), Freddie Jones (Basil), Campbell 
Singer (Major «B»), Peter Reynolds (Tulip), Arnold Diamond 
(Krelmar), Philip Levene (Daffodil), Malcolm Taylor (Hooper)

SERIES
Estreia: 
8 de outubro           21:00 

Atores - Atrizes 
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Detalhes:
• No filme projetado para Lola e Basil sobre Os Vingadores, nota-se um extrato dos episódios Fuga no Tempo (esquerda), 
O Homem Invisível (direita) e dois fragmentos e comerciais. 
• Para convencer Peel/Lola, Steed/Basil lhe fala sobre a sua viagem à França.
• Neste episódio, um «anúncio importante» é proposto várias vezes aos telespectadores, desconsertados pela dificuldade 
do roteiro.
• A loja de pernas de pau é a mesma construção pré-fabricada que serve de estação em Algo Engraçado Aconteceu no 
Caminho Para a Estação. 
• O comandante conduz um Rover P5A. Este automóvel de alta gama se associava então com o poder, porque era o 
veículo dos ministros ingleses, até o governo Thatcher, que optou pelo Jaguar XJ.  A Rainha Elizabeth tinha uma apreciação 
especial e possuía dois deles (P5 em 1963 e P5B em 1972).  

Filmagem:
Lola e Basil estão vendo um filme sobre a Peel. Ela está andando em um cavalo em uma praia. Esta 
cena foi filmada em Kent em Dymchurch.

Atores - Atrizes: 
Patricia Haines (1931-1977), faleceu de câncer. Era casada com Michael Caine. Participou em outros dois episódios de Os 
Vingadores: como Laura em The Nutshell (temporada 2) e como Holly Trent em Os Cérebros Pensantes (temporada 4).  Ela 
atuou também nas séries Encontro com a Morte, The Champions, The Saint, Department S, Paul Temple e The Protectors. 

Freddie Jones (1927) começou no teatro em 1967 e seu papel na minissérie The Caesars em 1968 lhe valeu um prêmio de 
melhor ator de televisão do ano no festival de Monte Carlo em 1969. Logo apareceu em Frankenstein Must Be Destroyed, 
muito bem recebido pela crítica, mas foram seus papéis em O Homem Elefante, Raposa de fogo, Duna e seu papel principal 
em O Navio de Fellini que o levaram para a fama internacional.

Lembre-se de que... 
• O Chelsea Flower Show é uma exibição de flores que acontece a cada cinco anos, cinco dias em 
maio, nos jardins do Royal Hospital de Chelsea. É a mais famosa do Reino Unido e do mundo.

• A história foi inspirada por circunstâncias «dramáticas»: Patrick Macnee ia de férias e Diana 
Rigg deixou a série. Portanto, são poucas as cenas em que Steed e Emma aparecem juntos neste 
episódio.
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• Percebe-se também Peel em um cavalo perto da praia no filme proposto a Basil e a Lola. Este filme era 
originalmente um material de promoção da série. 
• Os Vingadores se beijam na boca, fazendo gestos muito equívocos, utilizando uma linguagem popular, etc. 
O falso Steed chama Peel pelo seu nome. O verdadeiro Steed nunca faz isso, exceto em The Forget-Me-Knot.
• Durante uma entrevista no DVDEmpire, John Moxey, que só dirigiu um episódio de Os Vingadores, conta 
que Patrick Macnee e Diana Rigg eram extraordinários e que manteve amizade com Macnee. Este episódio, 
polêmico para muitos fãs, permitiu que Patrick Macnee e Diana Rigg tivessem papeis de vilões.

FILMAGEM: Terminada em 7 de junho de 1967
ROTEIRO: Philip Levene
DIREÇÃO: Sidney Hayers
ELENCO: Clifford Evans (Sir Andrew Boyd), William Lucas (Stapley), 
Allan Cuthbertson (Lord Melford), Marne Maitland (Becker), 
Paul Dawkins (Dr. Evans), Michael Faure (Pavret), Peter Thomas 
(Saunders), William Lyon Brown (Dalby), Terry Yorke (Haynes), Terry 
Maidment (Jepson).

SERIES

Um membro da delegação britânica se nega a participar de uma conferência internacional e se reúne com a morte, segundo um 
sonho premonitório. Os Vingadores vão em busca de uma explicação racional.

Filmagem:
• O centro de conferência é o Royal Masonic Senior School em Bushey (logo Bushey 
International University); também é Saint Bode’s em A Sense of History da temporada 4. 
Nota-se brevemente o relógio na cena de introdução de Regresso dos Cibernautas.
• Steed e Sir Andrew passam o poente da M1 em Patchett’s Green, de caminho até a 
conferência.
• Steed e Lord Melford sobem na limusine e presenciam um problema de mudança. A cena 
foi filmada em frente da prefeitura da cidade de Watford.

Estreia: 
15 de outubro         21:00 

Detalhes:
• Primeiro episódio sem subtítulos, devido à pressão da produção americana. 
• Sir Andrew, na sua limusine, está lendo o mesmo jornal que Peel no trem antes de lutar 
contra a namorada (Algo Engraçado Aconteceu no Caminho Para a Estação). O título da 
primeira página é: “Prime minister returns to n°10.” [O Primeiro-Ministro volta para o nº 10].
• Lord Melford está fotografado no solo depois de se negar a entrar na sala de conferência. O 
título do jornal é: “Conference – Further delay”.

• Steed pede a Peel que coloque o seu walkie-talkie na mesma frequência e pergunta: “You know my wavelength.” [Conhece a 
minha longitude de onda]. Poderia ser um “devil mind”. Essas réplicas são mais escassas que nas temporadas anteriores.
• Spout Hill existe realmente: localizado em Yorkshire, perto de Brantingham, trata-se de uma estrada arborizada em altura, 
com o nome de uma fonte próxima, no topo de uma colina. 
• O carro que os oficiais vão ao encontro é uma limusine Daimler DR450. Ela foi produzida desde 1961 até 1968, em 864 
exemplares. Era apreciado por seu equilíbrio perfeito entre comodidade, tamanho e desempenho do motor.
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Atores - Atrizes: 
Clifford Evans (1912-1985) foi ator, escritor e diretor de teatro galês. Ele apareceu em outros dois episódios da série: 
Disque Um Número Fatal (temporada 4) e Whoever Shot Poor George Oblique Stroke XR40? (temporada 6). Foi um dos 
vários «Número dois» na série O Prisioneiro e participou também nas séries The Champions e The Saint. 

allan cuthbertson (1920-1988) Nasceu na Austrália, chegou à Inglaterra em 1947. Ele atuou em quatro episódios da série: 
The Deadly Air (temporada 1), Death at Bargain Prices (temporada 4), À Porta da Morte (temporada 5) e Super Secret 
Cypher Snatch (temporada 6).

Marne Maitland (1916-1991) Nasceu na Índia e teve papéis exóticos a partir dos anos 50 no cinema (Lorde Jim, A Batalha 
de um Herói, Shaft in Africa, 007 contra o Homem com a Pistola de Ouro) e na televisão (Encontro Com A Morte, The Saint, 
The Champions, Department S). 

Lembre-se de que... 
• Patrick Macnee declara que Philip Levene trabalhou em um necrotério, o que pode explicar seu gosto pelo macabro (fonte: DVD 5 da 
coleção Optimum, Granada Plus Points).

FILMAGEM: Terminada em 15 de junho de 1967
ROTEIRO: Philip Levene
DIREÇÃO: Robert Day
ELENCO: Peter Cushing (Paul Beresford), Frederick Jaeger (Benson), 
Charles Tingwell (Dr. Neville), Fulton Mackay (Professor Chadwick), 
Roger Hammond (Dr. Russell), Anthony Dutton (Dr. Garnett), Noel 
Coleman (Conroy), Aimi MacDonald (Rosie), Redmond Phillips (Hunt), 
Terry Richards (Cybernaut)

SERIES
Estreia: 
22 de outubro         21:00 

Paul Beresford (Peter Cushing) manda sequestrar os melhores cientistas para vingar a morte do seu irmão, o defunto Armstrong. 
Está programada a eliminação dos Vingadores.  

Filmagem:
• A casa de Paul Beresford se localiza em Woolmers Park, Letty Green.
• A cena do sequestro do doutor Russell (a introdução) foi filmada em Denham em Buckinghamshire.
• O edifício no qual o cibernauta persegue Neville está em Elstree. Ele foi demolido após a filmagem.
• A torre que marca as quatro horas é a da The International University em Bushey (introdução).

Detalhes:
• É a segunda vez nesta temporada que é transmitido um fragmento do episódio de Os Cibernautas. A 
primeira vez foi no episódio Nunca Diga Morrer.
• Na casa de Beresford vê-se uma lâmpada em forma de cavaleiro. Já a vimos em episódios da 
temporada 4: Os Cérebros Pensantes e Quarto Sem Vista.
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• O busto de bronze de Peel parece uma máscara mortuária!
• Steed evoca a expressão Safety by numbers. Significa que é sempre mais seguro se somar 
à maioria. Este ditado popular está confirmado por estudos de estatísticas modernas. Safety 
by numbers (a força do número, em português) expressa uma correlação observada entre a 
diminuição dos riscos e a coerência do comportamento individual ao da maioria. Isso se nota 
particularmente em relação com o tráfego (os automobilistas batem em menos ciclistas quando 
os segundos são mais numerosos).

Atores - Atrizes: 
Peter cushing (1913-1994) se envolveu nas artes desde muito jovem e imigrou para os Estados Unidos para começar 
uma carreira em Hollywood em O Homem da Máscara de Ferro de 1939. Voltou para a Inglaterra durante a Segunda 
Guerra Mundial. Em 1948, apareceu pela primeira vez na Grã-Bretanha em Hamlet. Ficou famoso na televisão antes 
de trabalhar para a Hammer nos finais da década de 50, quando se tornou um astro internacional. Seus primeiros 
papéis na Hammer são hoje considerados como cult: o Dr. Frankenstein em A Maldição de Frankenstein, Van Helsing 
em Drácula e Sherlock Holmes em O Cão dos Baskervilles. Esses personagens o perseguiram durante duas décadas 
em vários filmes de terror da Hammer. Apesar do fechamento dos estúdios de produção, ele continuou atuando em 
filmes do mesmo gênero até meados dos anos 70. Sua participação destacada em Star Wars em 1977 o tirou do gênero 
de terror. Ele deixou de atuar em meados dos anos 80 para se dedicar a duas autobiografias, também à pintura e à 
observação de pássaros. Foi nomeado Oficial do Império Britânico em 1989 antes de morrer de câncer em 1994. É o 
sinistro Von Claus em O Ninho das Águias de Os Novos Vingadores.

Frederick Jaeger (1928-2004) ) participou em outros três episódios da série: Death of a Great Dane (temporada 2), 
Os Cibernautas (temporada 4) e Meta!, (Os Novos Vingadores). Já havia representado o personagem de Benson em 
Os Cibernautas da temporada 4. Jaeger nasceu em Berlim e estudou na França e na Alemanha antes de emigrar para 
a Inglaterra em 1939.  Começou no teatro em 1949, na televisão em 1955 e no cinema em 1956. Apareceu em várias 
séries como Department S, Paul Temple, The Persuarders, The Protectors, Regan, Return of The Saint, Os Profissionais, 
entre outras. 

Anthony Dutton Dutton apareceu em All Done With Mirrors (temporada 6), mas também em Department S, Paul 
Temple, Dempsey and Makepeace, Bergerac.

Fulton Mackay (1922-1987) apareceu em outros dois episódios da temporada 6: You’ll Catch Your Death e Bizarre. 
Também em The Saint, Dr. Who, Paul Temple. 

Aimi MacDonald (1942) foi uma atriz escocesa muito famosa nos anos 60 e 70 em comédias e programas de variedades. 
Atuou na televisão em Vendetta for the Saint, de The Saint, em dois episódios da temporada 6.

Lembre-se de que... 
• Há uma referência de Two’s a Crowd. Steed diz a Peel: “There’s an old saying: three is a crowd; there’s equally an old saying: safety 
in numbers.”

• Este é o episódio da saga de Os Cibernautas. Frederick Jaeger tem o papel de Benson, o único personagem recorrente da série 
com Brodny (Two’s a Crowd e O Homem Invisível). Os cibernautas voltam uma terceira vez em Os Novos Vingadores: O Último dos 
Cibernautas.

• Comentário de Patrick Macnee: «Esta série era fascinante porque inovávamos na televisão muito antes dos demais. Neste episódio, 
Steed e Emma se encontram com robôs controlados remotamente. Os roteiristas sempre estavam na vanguarda da tecnologia. No 
episódio anterior, viam-se atendedores de chamada pela primeira vez na televisão».
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Quando um agente esconde documentos na casa de um organizador de corridas, Os Vingadores não têm escolha senão participar 
da corrida. Eles não são os únicos participantes que desejam esses documentos.  

Filmagem: Terminada em 21 de outubro de 1967
ROTEIRO: Brian Clemens
DIREÇÃO: Sidney Hayers
ELENCO: Peter Jeffrey (Prendergast), Sally Nesbitt (Ola), Ronald 
Lacey (joven extraño), John Stone (Mayor George Fancy).

SERIES
Estreia: 
1 de outubro           21:00 

Detalhes:
• O Jaguar tipo E branco com placa 140 MPH que aparece no princípio do episódio era um carro pessoal de Brian Clemens. 
(fonte: Voitures de rêve et séries cultes/éditions Yris).
• O circuito de simulação de Benstead é o famoso circuito de Brands Hatch em Kent.
• Na entrada da propriedade, percebe-se o letreiro: “Annual Car Rally By Invitation Only”.
• Benstead tem as mesmas imagens de automóveis antigos em suas paredes que o professor Rushton em Mission... Highly 
Improbable (fonte: Mrs Peel, we’re needed).
• A casa de Benstead tem a mesma direção que a de Paul Beresford em O Regresso dos Cibernautas: High Pines, Eddington. 
No entanto, a casa não é a mesma. (fonte: Mrs Peel, we’re needed).
• O episódio permite admirar lindos carros da época: Austin Healey Sprite Frogeye, Daimler Majestic, Sunbeam Alpine 
(utilizado também por 007 e Maxwell Smart), Ford Cortina, MG A 1600 e MG B, Triumphs TR3 e TR4 A, Triumph Spitfire, etc. 
(fonte: IMCDB).
• Os dois espiões competem em um Jaguar E-Type vermelho. O veículo em que estão os dois competidores que enganaram 
também é um Jaguar E-Type, mas branco. Este modelo de Jaguar foi um ícone dos anos 60 no Reino Unido. Com seu preço 
muito mais modesto que os outros carros esportivos, ele foi fabricado de 1961 até 1975. Além disso, sua linha audaz, sua 
estabilidade e sua potência seduziram o público. Às vezes considerado como o melhor carro esportivo da década, ele foi 
adquirido por várias celebridades, entre elas, Brigitte Bardot, George Best, Tony Curtis, Steve McQueen e Paul Newman.
• O carro de observação de Bates é um Land-Rover Series I.
• O criminoso e Peel conduzem um Mercedes-Benz 250 SE. Esta gama (W108) foi bem-sucedida de 1965 a 1972. Além de 
sua robustez e de sua capacidade, seu design lhe rendeu a preferência do público. Simboliza também o sucesso de uma 
República Federal Alemã que acabava sua reconstrução desde os anos 50 e que afirmava a seguir sua potência industrial. 

Filmagem:
• A corrida foi filmada em Shenley, Letchmore Heath, Elstree, Bushey, Ridge, Weel End e nos arredores.
• Swingingdale é o mesmo povoado chamado Little Storping in-the-Swuff em O Povoado da Morte. É 
na verdade o município de Aldbury.
• A casa de Benstead é Shenley Hall em Shenley.
• Ridge é o povoado de Galding onde se encontra a antiga ferraria.
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• Steed recorre ao seu Bentley favorito, o Bentley 3 Litros. Ele foi fabricado de 1921 a 1929, convertendo-se em um 
carro que simboliza a afeição pelas corridas que se desenvolviam na elite britânica durante a década de 20.  Seu aspecto 
sólido lhe rendeu o apelido de «o caminhão mais rápido do mundo», pela Ettore Bugatti. O leve Bugatti e os potentes 
Bentley dominavam os circuitos durante esta década.

Atores - Atrizes: 
ivor dean (1917-1974) tinha o papel do inspetor Claude Eustace Teal em 23 episódios da série The Saint, com Roger 
Moore, entre 1963 e1969. Ele atuou em outros episódios da série: The Removal Men (temporada 2) e Super Secret Cypher 
Snatch (temporada 6). Foi visto também em The Persuarders e Jason King. 

Edwin Richfield (1921-1990) ) participou em outros três episódios da série: Girl on the Trapeze (temporada 1), The Removal 
Men (temporada 2), The White Elephant (temporada 3), Too Many Christimas Tree (temporada 4) e All Done With Mirrors 
(temporada 6). Apareceu na televisão em Ivanhoé, o Vingador do Rei e Encontro Com a Morte. 

arthur lowe (1915-1982) foi um ator famoso de comédia, conhecido por seu papel em Dad’s Army de 1968 até 1977. 

Neil McCarthy (1933-1985) foi professor antes de ser ator. Teve, sobretudo, personagens de criminosos, soldados e 
presidiários. Apareceu na televisão em Encontro com a Morte, The Saint (dois episódios), Departmant S, Jason King, 
Return of the Saint, Os Profissionais e no cinema em Zulu e A Colina dos Homens Perdidos.

Lembre-se de que... 
• Una regla está transgredida al principio del episodio: se percibe sangre cuando 
Danvers ensucia el sobre y, más tarde, en el apartamento de Steed.
• Algunos automóviles utilizados eran de la colección de Lord Montaigu en Beaulieu.
• Patrick Macnee señala que Brian Clemens había decidido que Steed tuviera que 
utilizar autos antiguos después de un episodio del período con Cathy Gale. A él no le 
gustaba conducir el Bentley porque no podía cambiar de marcha.



32  | EUROCHANNEL GUIA DO MÊS | OUTUBRO 2017 | 

Venha conhecer as suas estrelas de cinema favoritas! Do tapete vermelho e 
das galas mais prestigiadas em Cannes 70 (edição de 2017 do festival), elas 
revelam seus segredos e seus pensamentos em entrevistas exclusivas. Esta 
produção do Eurochannel leva você para os bastidores do festival de cinema 
mais prestigiado da Europa com um bilhete de acesso total. Junte-se a nós para 
saber Tudo sobre Cannes. 

Como acontece todos os anos, em maio de 2017, a Riviera Francesa recebeu o 
espetacular e prestigiado Festival de Cinema de Cannes. Para o 70º aniversário 
do Festival, o diretor espanhol Pedro Almódovar foi o presidente do júri, que 
deu o Palme d’Or ao drama satírico The Square, dirigido por Ruben Östund.

Para Tudo Sobre Cannes, o Eurochannel participou do evento e entrevistou 
vários atores e diretores, os organizadores do festival e outros profissionais da 
indústria. Ao compartilhar suas histórias fascinantes e profundas, você vai ser 
levado aos bastidores do maior festival de cinema da Europa para descobrir 
tudo sobre Cannes! 

Bem-vindo a um passe premium para se juntar e conhecer a constelação de 
estrelas de cinema que fizeram história na 70ª edição do Festival de Cinema 
de Cannes!

                       diretor Duda Leite, 
Christian Poccard

PaíS França, Brasil
Gênero Documentário, magazine

titulo oriGinal Tudo sobre Cannes
ano 2017

todos os segredos por trás do festival de cinema 
mais famoso da Europa.
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E1: AMFAR 

E2: BRASIL EM CANNES

E3: O FIM DO SONHO AMERICANO

E4: CHRISTOPHER DOYLE

E5: QUINZENA DO DIRETOR

Todos os anos, a AmfAR promove um jantar beneficente no luxuoso Hotel Du Cap, em Cap D’Antibes, próximo a Cannes. 
O evento deste ano contou com as presenças de celebridades como Nicole Kidman, Will Smith, Jessica Chastain, a cantora 
Dionne Warwick, os estilistas Jean-Paul Gaultier e Kenneth Cole, entre outros. O programa traz entrevistas com estas e 
outras celebridades presentes neste evento. 

A participação brasileira em Cannes, em 2017, foi pequena, mas marcante. O diretor Fellipe Barbosa exibiu seu segundo 
longa-metragem Gabriel e a Montanha, na Competição Oficial da Semana da Crítica, uma das mostras paralelas do Festival. 
O diretor da Semana da Crítica Charles Tesson fala sobre a participação brasileira em Cannes em anos anteriores e sobre 
sua admiração pelo filme Aquarius de Kléber Mendonça Filho, exibido na Competição Oficial em 2016. O diretor Kléber, 
presidente do júri da Semana da Crítica este ano, fala sobre sua trajetória no Festival, desde seu início como jornalista até 
a consagração em 2016 com o filme Aquarius.

Édouard Waintrop, diretor artístico da Quinzena dos Realizadores, uma das mostras paralelas do Festival de Cannes, fala 
sobre a participação norte-americana na Quinzena. O diretor Sean Baker, conta como surgiu a ideia para seu mais recente 
projeto “The Florida Project”, estrelado por Willem Daffoe e pela estreante Bria Vinaite. A diretora de origem chinesa Chloé 
Zhao fala sobre seu filme “The Rider”, um retrato sobre um cowboy que ganha a vida participando de rodeios pelos Estados 
Unidos.

Christopher Doyle é reconhecido como um dos maiores diretores de fotografia do cinema contemporâneo. Este ano, Doyle 
ganhou em Cannes o prêmio “Pierre Angénieux ExcelLens”, dado para os grandes diretores de fotografia. Nesta entrevista, 
Doyle também fala de suas inspirações e seus trabalhos com os diretores Jim Jarmusch e Gus Van Sant. 

A Quinzena dos Realizadores foi criada em 1969, 
após o Festival de Cannes ter sido paralisado 
devido à revolta de maio de 1968 em Paris. 
Édouard Waintrop, diretor artístico da Quinzena 
dos Realizadores, conta sobre a história da 
Quinzena, por onde já passaram cineastas como 
Werner Herzog, Glauber Rocha, Nagisa Oshima, 
George Lucas, Martin Scorsese, entre outros. 

9 de outubro às 19:45 

9 de outubro às 19:45 

11 de outubro às 19:45 

11 de outubro às 19:45 

16 de outubro às 19:45 
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E6: O NOVO CINEMA ITALIANO 

E7: GODARD / GARREL

E9: SEMANA DA CRÍTICA

E10: DIRETORAS

A atriz italiana Claudia Cardinale foi a escolhida para ilustrar o pôster do Festival de Cannes em 2017. E o Cinema Italiano 
esteve presente em diversas mostras em Cannes. O ator e diretor Sergio Castellitto fala sobre seu trabalho com grandes 
mestres como Marco Bellocchio, Marco Ferreri, Ettore Scola e Luc Besson, entre outros. A diretora Annarita Zambrano fala 
sobre o cinema político e sobre seu filme Dopo La Guerra. Roberto de Paolis apresenta seu filme Cuori Puri.

Dois mestres surgidos na Nouvelle Vague estiveram presentes de diferentes formas em Cannes este ano: Jean-Luc Godard 
e Philippe Garrel. Godard é o tema do filme “Le Redoutable” do diretor Michel Hazanavicious, de O Artista. Louis Garrel vive 
o mítico diretor francês nesta comédia, enquanto as atrizes Bérenice Béjo e Stacy Martin vivem respectivamente Michèle 
Roisier e Anne Wiazemsky. Este programa apresenta entrevistas exclusivas com Esther Garrel, Louise Chevillotte, Louis 
Garrel, Stacy Martin, Berenice Bejo e Michel Hazanavicious.

A Semana da Crítica foi criada em 1962, e exibe exclusivamente o primeiro ou o segundo filme de um diretor. O diretor 
artístico da Semana, Charles Tesson conta sobre a história da Semana, por onde já passaram cineastas como Bernardo 
Bertolucci, Ken Loach, Wong Kar Wai, Philippe Garrel, Cacá Diegues, Iñarritu, entre vários outros. A diretora francesa Lea 
Mysius fala sobre seu filme Ava, exibido na Competição da Semana este ano.

Sofia Coppola ganhou o Prêmio de Melhor Direção este ano em Cannes por seu filme O Estranho Que Nós Amamos, 
um remake do filme homônimo de Don Siegel. Ela foi a segunda mulher a ganhar este prêmio, em 70 anos do Festival. 
Neste programa, focamos em três diretoras de diferentes nacionalidades que passaram por Cannes: a japonesa Atsuko 
Hirayanagi, a alemã Valeska Grisebach e a francesa Léonor Serraille. 

E8: CLAIRE E JULIETTE

Este programa mostra entrevistas exclusivas com Claire Denis e 
Juliette Binoche. “Os filmes são feitos para nos levar para dentro 
de nós mesmos”, disse Juliette Binoche, durante a entrevista 
sobre o filme Un Beau Soleil Intérieur da diretora Claire Denis. 
É a primeira comédia de Claire Denis. Uma das grandes estrelas 
do cinema europeu, Juliette Binoche fala sobre sua carreira no 
cinema, que começou justamente em Cannes, em 1985, com sua 
estreia no cinema em Rendez-vous.

16 de outubro às 19:45 

18 de outubro às 19:45 

18 de outubro às 19:45 

23 de outubro às 19:45 

23 de outubro às 19:45 
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É provavelmente o festival de cinema mais importante do mundo e tem mais de setenta anos de 
história para provar isso. Desde os seus primórdios, o Festival Internacional de Cinema de Cannes 
marcou a história da sétima arte por causa da criatividade de seus concorrentes, seu glamour e 
escândalos. 

Embora tenha sido criado oficialmente em 1939, suas origens podem ser rastreadas até o início 
dessa década. Ainda mais surpreendente, a primeira edição aconteceu apenas em 1947.

Mas vamos começar do início. Nos primeiros anos da década de 30, a política estava influenciando as 
decisões do júri final no festival de Veneza, dando vantagem aos filmes em que os telespectadores 
e os políticos podiam ver uma piscada para a política do fascismo de Benito Mussolini.

Consequentemente, os cineastas franceses e americanos decidiram promover a ideia de criar um 
novo festival no qual a arte seria premiada, independente de qualquer influência política. Assim, 
duas cidades se ofereceram para sediar o festival: Cannes e Biarritz. No fim, a escolhida foi a 
primeira.

Tudo estava funcionando sem problemas e a data escolhida para a primeira edição era setembro de 1939, mas de repente aconteceu 
o que todos temiam na Europa: Hitler finalmente invadiu a Polônia e a Segunda Guerra Mundial começou, o que fez com que o 
festival começasse apenas em 1947, quando o conflito já tinha acabado. Naquela primeira edição, Louis Lumière, um dos pais da 
cinematografia, foi escolhido como presidente do júri. Ao longo dos anos, o Festival de Cinema de Cannes testemunhou pequenas 
mais significantes alterações, entre elas, a designação do Palme d’Or, o maior prêmio dado no festival. A decisão foi fortemente 
apoiada pela proeminente artista francesa Suzaanne Lazon. 

Nos anos 60, o festival estava bem estabelecido e reconhecido entre os mais importantes do mundo, tendo premiado cineastas 
como Luis Buñuel e Federico Fellini. Uma década depois, o formato de seleção de filmes concorrentes mudou. Antes, cada país 
era autônomo para escolher o filme para representar a nação. Após a mudança, os diretores do festival passaram a ser os que 
selecionavam os filmes que participariam da competição. Com o novo formato, diretores como Martin Scorsese, Francis Ford 
Coppola e Ridley Scott foram premiados com o Palme d’Or. 

 
PALME D’OR

É o prêmio que todos os cineastas adorariam ganhar, pelo que ele representa na indústria 
e fora dela. Mas muitos de nós nos perguntamos o que representa o Palme d’Or? Por que 
uma palma de ouro? A resposta não parece tão difícil quanto parece. 

O prêmio mais alto do Festival Internacional de Cinema de Cannes é a Palme d’Or como 
uma homenagem ao brasão da cidade, no qual uma palma é representada. O design do 
prêmio mudou ao longo dos anos, bem como o seu status como o maior prêmio dado no 
festival. 

Assim, criado em 1955, o Palme d’Or foi a mais alta honra dada até que teve que ser alterado 
em 1964 devido a restrições legais. A partir desse ano e até 1975, o principal prêmio que 
o júri dava aos concorrentes era o Grand Prix. No entanto, o Palm d’Or voltou a se tornar o 
prêmio mais importante e o símbolo do festival.  
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Não há nada como a distribuição de uma herança familiar para criar 
uma disputa tanto entre irmãos como pais, e até mesmo separar 
para sempre. O Eurochannel leva você para o pós-Segunda Guerra 
Mundial na França para encontrar uma família aristocrática e 
observar suas batalhas internas no filme As Herdeiras.

As Herdeiras é uma das duas partes dramáticas da minissérie sobre 
uma jovem mulher desafiando a vontade do pai. Ottavio, o líder da 
família, tenta casar sua filha mais nova com um senhor novo rico. 
Quando ela se recusa, a reação de Ottavio é deserdá-la, apesar de 
fazer isso, ele deve transferir sua fortuna para suas filhas mais velhas, 
que ele despreza.

Dirigido por Harry Cleven, essa produção art-house oferece uma 
adaptação moderna e inovadora de Rei Lear de William Shakespeare, 
com a certeza de cativar os públicos mais exigentes. Para todos os 
amantes de teatro, As Herdeiras tem muito drama familiar, luxúria, 
paixão, adultério, vingança, traição e até mesmo honestidade – os 
elementos de uma produção cativante e obrigatória de ver.

O Eurochannel convida você a viajar de volta no tempo para ver 
como uma família aristocrática é devorada a partir do interior devido 
ao seu desejo ilimitado por poder e dinheiro.   

você poderia fazer parceria com seu inimigo 

diretor Harry Cleven
elenco Jacques Weber, Amira Casar, 
Jean Benguigui, Helena Soubeyrand
Gênero Drama
titulo oriGinal Les héritières
ano 2009

Em 1945, Ottavio della Rocca (Jacques Weber), 
um senhorio corso rico, está prestes a casar 
sua filha favorita, Vanina (Helena Soubeyrand), 
com o filho de Ange Caponi, um recém-rico ex-
agricultor. Após a Segunda Guerra Mundial virar 
o mundo de cabeça para baixo, ele tem uma 
parceria com seus inimigos para não perder seu 
dinheiro.

França

CINEMA
Estreia: 
5 de outubro        21:00 
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Os assuntos amorosos proibidos têm os seus riscos, 
especialmente em sociedades fechadas e conservadoras. 
O Eurochannel lhe dá as boas-vindas aos últimos anos 
do século XIX na França, para descobrir uma das mais 
escandalosas ligações de alto nível da época em A 
Amante do Presidente.

A Amante do Presidente é uma produção francesa 
independente, dirigida por Jean-Pierre Sinapi, que 
apresenta o romance entre o então presidente 
da França, Félix Faure, e sua amante, Marguerite 
Steinheil. Nesta história de paixão, decadência, sexo e 
políticos invejosos, os espectadores são convidados a 
se perguntar se Steinheil era realmente uma amante 

inocente ou uma amante indigna e provocadora. 
Fascinado pelo amor apaixonado entre o presidente e 
a amante, Sinapi oferece a perspectiva de Marguerite 
como uma heroína moderna em vez de uma dama digna. 
Enriquecido com as impressionantes performances da 
atriz brasileira Cristiana Réali (que estrelou em Chez 
Maupassant, anteriormente exibido no Eurochannel) 
como Marguerite Steinheil, e Didier Bezace, A Amante 
do Presidente também é considerado um retrato da 
aristocrática sociedade francesa da época.

Venha descobrir as aventuras e infortúnios de uma 
senhora francesa conhecida no seu tempo como a 
«Viúva Vermelha».

diretor Jean-Pierre Sinapi
elenco Cristiana Réali, Didier 
Bezace, Serge Riaboukine
Gênero Drama
titulo oriGinal La maîtresse 
du président
ano 2009

França

A verdadeira história por trás da «viúva vermelha»
Uma figura emblemática da vida parisiense, Marguerite Steinheil (Cristiana Réali) conhece o presidente Félix Faure 
(Didier Bezace), que se apaixona loucamente por ela. Tornando-a sua amante, ela se junta regularmente a ele na 
«Sala Azul» do palácio, mesmo que a sua esposa, Bertha, não esteja longe. Mas a morte do presidente Faure nos seus 
braços muda a vida de Steinheil para sempre. Acusada, Marguerite Steinheil deve enfrentar o povo e a justiça. 

CINEMA
Estreia: 
19 de outubro        21:00 
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O cinema implacavelmente abre a porta, expondo 
aventuras ousadas e segredos fortemente guardados. 
Na verdade, filmes provocadores muitas vezes desafiam 
nossas noções convencionais de amor, explorando 
questões complexas sobre luxúria, paixão e poder. 

O Leitor (2007)
Dirigido pelo inglês nomeado ao Oscar, Stephen Daldry, 
e estrelado por Ralph Fiennes e Kate Winslet, esse 
drama romântico conta a história de Michael Berg, um 
adolescente que teve um caso com uma mulher mais 
velha, Hanna Schmitz, em 1958. Todas as tardes, depois 
de fazer amor, Michael lê para Hanna, que é analfabeta. 
Hanna desaparece e depois ressurge anos mais tarde 
como uma das rés em um julgamento de crimes de guerra, 
por causa de suas ações como guarda em um campo de 
concentração nazista. Michael, agora advogado, enfrenta 
seu próprio papel em seu relacionamento anterior 
com Hanna, bem como o papel da Alemanha durante 
o Holocausto. Kate Winslet ganhou vários prêmios por 
seu papel, incluindo o Oscar de Melhor Atriz. O filme 
em si foi nomeado para vários outros grandes prêmios, 
incluindo o Oscar de Melhor Imagem.

Lolita (1997)
Com Jeremy Irons, Dominique Swain e Melanie 
Griffith, e dirigido por Stephen Schiff, esta é a história 
de um emigrante europeu, Humbert Humbert, que 
está obcecado por uma jovem, a quem ele chama de 
«ninfeta». Ele se apaixona por uma menina americana, 
Lolita, e se casa com a sua mãe para que possa se 
aproveitar da sua filha. O filme segue este «caso», e 
analisa perguntas desconfortáveis sobre a relação entre 

poder e desejo. Esta é a segunda adaptação do romance 
de Vladimir Nabokov com o mesmo nome, a primeira 
foi feita em 1962 por Stanley Kubrick. O filme teve 
considerável dificuldade para encontrar um distribuidor 
americano e estreou na Europa antes de ser lançado na 
América, onde foi encontrada muita controvérsia.

Os Segredos de Brokeback Mountain   (2009)
Este drama romântico foi dirigido pelo vencedor do Oscar, 
Globo de Ouro e BAFTA, Ang Lee, e estrelado por Heath 
Ledger, Jake Gyllenhaal e Anne Hathaway. Ele retrata o 
complexo e proibido relacionamento romântico entre dois 
homens no oeste americano de 1963 a 1983. Brokeback 
Mountain ganhou o Leão de Ouro no Festival de Cinema 
de Veneza e foi homenageado com o Melhor Filme e 
Melhor Diretor, elogiado pelos Prêmios British Academy 
Film e Golden Globe Awards, entre outros. Também 
ganhou três Oscars no 78º Oscar. 

3 Casos amorosos polêmicos  
e imperdíveis em filmes



EUROCHANNEL GUIA DO MÊS | OUTUBRO 2017 |  39 



06:00

07:00

08:00
09:30

11:00

13:00

14:00
14:30
16:30

18:30

20:00

21:30

22:30

23:30

01:00

03:00
04:30
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• Os Vingadores: Algo 
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Programa 2 - De 
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• Colisão  Ep. 4
• Simenon: Até o 
Inferno
• Jovens Mães nos 
Anos 70
• O Caso Salengro
• O Esquema de Ponzi
• O Jogo Russo
• Os Vingadores: Algo 
Feio no Berçário
• Vida Dura Temp. 1 
Ep. 7

• A Rota dos 
Imigrantes: Italia
• O Inspetor Maigret a 
Pensão
• A Rota dos 
Imigrantes: Italia
• O Esquema de Ponzi
• O Inspetor Maigret a 
Pensão
• O Caso Salengro
• Enquanto Você 
Voava Para a Lua
• Tráfico
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• O Inspetor Maigret a 
Pensão
• Hipsters
• Simenon: Até o 
Inferno
• O Inspetor Maigret a 
Pensão
• Enquanto Você 
Voava Para a Lua
• Tráfico
• Em Nenhum Lugar 
da Morávia
• O Inspetor Maigret a 
Pensão
• A Rota dos 
Imigrantes: Italia
• Vida Dura Temp. 1 
Ep. 7
• Uma Segunda 
Oportunidade Ep. 1
• A Rota dos 
Imigrantes: Italia
• Os Vingadores: Algo 
Feio no Berçário

• A Lei de Alexandre: 
O Retrato Vivo de Sua 
Mãe
• Em Nenhum Lugar 
da Morávia
• Ir Com Le Flo
• Quarto 304

06:00

07:30
09:00

10:30

12:30
13:00
13:30
15:00

16:30
18:00

19:00

20:00

22:00

23:00

00:00

00:30

02:30

04:00
05:30

• 9º Tour Eurochannel 
de Curtas-metragens 
Programa 2 - De 
Cabeça Para Baixo
• Uma Boa Mentira 
• Simenon: a Bola 
Preta
• Simenon:  A Morte 
de Augusto
• Fim de Semana
• Casa de Cartas
• Os Fuzilados
• Uma Comédia de 
Lágrimas
• Ir Com Le Flo
• Os Vingadores: Algo 
Feio no Berçário
• Vida Dura Temp. 1 
Ep. 7
• A Rota dos 
Imigrantes: Italia

• A Rota dos 
Imigrantes: Italia
• Vida Dura Temp. 1 
Ep. 7
• Viúvas Negras 
Temp. 1 Ep. 6
• O Inspetor Maigret 
no Leilão
• Uma Comédia de 
Lágrimas
• Ir Com Le Flo
• Fim de Semana
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DE SEG. - FEI. 25 A DOMINGO 1
      SEG. - FEI.                  TER. - FEI.                 QUAR. - FEI.                             QUIN. - FEI. 

Semana 1

O Inspetor Maigret no 
Leilão 

Crime 
(França, 1991 - 2005)

20:30

Viúvas Negras Ep. 6

Drama
(Noruega, Suécia, Dinamarca, 2016)

20:30

Hella W

Drama 
(Finlândia, 2011)

18:00

               

O Chapéu de Mitterrand 

Drama
(França, 2015)

21:30
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• O Inspetor Maigret na casa 
dos Flamengos
• Em Nenhum Lugar da 
Morávia
• Ir Com Le Flo
• Uma Segunda Oportunidade 
Ep. 1
• Meu amigo, o Inspetor 
Maigret
• A Lei de Pauline
• Má Sorte
• O Inspetor Maigret na casa 
dos Flamengos
• Os Vingadores: Algo Feio no 
Berçário
• A Rota dos Imigrantes: Italia
• Novembro de Revolução

• Meu amigo, o Inspetor 
Maigret
• Os Vingadores: Algo Feio no 
Berçário
• A Lei de Pauline
• Aplauso 
• O Inspetor Maigret na casa 
dos Flamengos

• Os Vingadores: Algo Feio no 
Berçário
• Aplauso 
• Nem
• Eslováquia 
• Meu amigo, o Inspetor 
Maigret
• O Inspetor Maigret e o 
assassino do canal
• A Cozinha de Mimmo: O 
Tour Italiano em Receitas
• Os Vingadores: Algo Feio no 
Berçário
• Um Crime Esquecido
• O Inspetor Maigret e a Casa 
do Juiz
• A Rota dos Imigrantes: Italia
• Colisão  Ep. 4
• Era Uma Vez Uma Criança
• Amor Com Chuvas 
Ocasionais

• Viúvas Negras Temp. 1 Ep. 6
• O Inspetor Maigret e o 
assassino do canal
• A Lei de Gloria
• Em Nenhum Lugar da 
Morávia
• Colisão  Ep. 4

• A Lei de Gloria
• Colisão  Ep. 4
• Os Vingadores: Algo Feio no 
Berçário
• O Inspetor Maigret e o 
assassino do canal
• O Inspetor Maigret e a Casa 
do Juiz
• A Cozinha de Mimmo: O 
Tour Italiano em Receitas
• Nem / Era Uma Vez Uma 
Criança
• Amor Com Chuvas 
Ocasionais / Cisnes
• A Queda - As Últimas Horas 
de Hitler
• Enquanto Você Voava Para 
a Lua
• O Quiosque
• Simenon: Até o Inferno

• Os Vingadores: Algo Feio no 
Berçário
• Os Vingadores: Algo 
Engraçado Aconteceu no 
Caminho Para a Estação
• Os Vingadores: O Coringa
• A Queda - As Últimas Horas 
de Hitler
• O Inspetor Maigret e a Casa 

DE SEG. - FEI. 25 A DOMINGO 1
              SEX. - FEI.                     SÁBADO                       DOMINGO
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Semana 1

               

A Lei de Gloria

Drama 
(França, 2016)

21:00

                 

9º Tour Eurochannel de Curtas-
metragens 

Programa 3 - Última Chance Para o 
amor

Curtas-metragens 
(Europa, 2013-2016)

21:00

            

 Os Vingadores: 
O Coringa 

Crime
(Reino Unido, 1961 - 1969)

21:00 Estréia

Estréia
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• Ir Com Le Flo
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• Os Vingadores: O 
Coringa
• Colisão  Ep. 5
• Enquanto Você 
Voava Para a Lua
• Tráfico
• Hipsters
• As férias do Inspetor 
Maigret
• A Rota dos 
Imigrantes: Holanda

• Os Vingadores: O 
Coringa
• Nem / Era Uma Vez 
Uma Criança
• Amor Com Chuvas 
Ocasionais / Cisnes
• Lanester: Los hijos de 
la lluvia tardía
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• Colisão  Ep. 5
• De Volta Para Casa
• O Espião
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Contudo
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• A Cidade de Wilson
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la lluvia tardía
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• Vida Dura Temp. 1 
Ep. 8
• Paisagem de Neve
• A Rota dos 
Imigrantes: Holanda
• O Inspetor Maigret 
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• A Rota dos 
Imigrantes: Holanda

• O Inspetor Maigret 
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• A Cidade de Wilson
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• O Inspetor Maigret 
e a Dama de 
Companhia
• A Cidade de Wilson
• Hilde
• O Inspetor Maigret 
e a Dama de 
Companhia
• Águas Profundas
• Era Uma Vez Uma 
Criança
• Fim de Semana
• O Segredo
• O Inspetor Maigret 
e a Dama de 
Companhia
• A Rota dos 
Imigrantes: Holanda
• Vida Dura Temp. 1 
Ep. 8
• Uma Segunda 
Oportunidade Ep. 2
• A Rota dos 
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• Os Vingadores: O 
Coringa
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• Park Road: O Filme
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• Hipsters
• A Lei de Christophe
• A Lei de Gloria
• A Lei de Pauline
• Aplauso 
• A Queda - As Últimas 
Horas de Hitler
• Os Vingadores: O 
Coringa
• Vida Dura Temp. 1 
Ep. 8
• A Rota dos 
Imigrantes: Holanda
• As férias do Inspetor 
Maigret
• A Rota dos 
Imigrantes: Holanda

• Viúvas Negras 
Temp. 1 Ep. 7
• As férias do Inspetor 
Maigret
• Hipsters
• Enquanto Você 
Voava Para a Lua
• Tráfico
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DE SEG. - FEI. 2 A DOMINGO 8
      SEG. - FEI.                  TER. - FEI.                 QUAR. - FEI.                             QUIN. - FEI. 

Semana 2

Vida Dura 
Temp. 1 Ep. 8 

Drama
(Noruega, 2014)

23:00

Viúvas Negras Ep. 7

Drama
(Noruega, Suécia, Dinamarca, 2016)

20:30

Paisagem de Neve

Drama
(Itália, 2014)

22:00

               

As Herdeiras - 1 

Drama
(França, 2009)

21:30
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• O Inspetor Maigret e a Casa 
do Juiz
• Você e Eu Para Sempre
• As Herdeiras - 1
• Uma Segunda Oportunidade 
Ep. 2
• O Inspetor Maigret e a 
Janela Aberta 
• Você e Eu Para Sempre
• Uma Família Sagrada 
Veneziana
• O Inspetor Maigret e a Casa 
do Juiz
• Os Vingadores: O Coringa
• A Rota dos Imigrantes: 
Holanda
• Uma Família Sagrada 
Veneziana

• O Inspetor Maigret e a 
Janela Aberta 
• Os Vingadores: O Coringa
• Uma Boa Mentira 
• O Autor
• Loucuras do Pleno Verão
• O Inspetor Maigret e a Casa 
do Juiz

• Os Vingadores: O Coringa
• Roger / O Autor
• Pastelaria / Terminal
• A Viajante
• Uma Boa Mentira 
• O Autor
• O Inspetor Maigret e a 
Janela Aberta 
• Meu amigo, o Inspetor 
Maigret
• A Cozinha de Mimmo: O 
Tour Italiano em Receitas
• Os Vingadores: O Coringa
• Uma Boa Mentira 
• O Autor
• O Inspetor Maigret e os 
prazeres da noite
• A Rota dos Imigrantes: 
Holanda
• Colisão  Ep. 5
• Enquanto Você Voava Para a 
Lua
• Tráfico
• Viúvas Negras Temp. 1 Ep. 7

• Seria Esplendido, Contudo
• Viúvas Negras Temp. 1 Ep. 7
• Meu amigo, o Inspetor 
Maigret
• Somos o Dilúvio
• Seria Esplendido, Contudo

• Uma Boa Mentira 
• Colisão  Ep. 5
• Os Vingadores: O Coringa
• Meu amigo, o Inspetor 
Maigret
• O Inspetor Maigret e os 
prazeres da noite
• A Cozinha de Mimmo: O 
Tour Italiano em Receitas
• Em Nenhum Lugar da 
Morávia
• Somos o Dilúvio
• Lanester: Memento Mori
• Assassinada
• Amor Com Chuvas 
Ocasionais

• Os Vingadores: O Coringa
• Os Vingadores: Algo Feio no 
Berçário
• Os Vingadores: Afinal Quem 
Sou Eu?
• Lanester: Memento Mori
• Assassinada
• O Inspetor Maigret e os 
prazeres da noite

DE SEG. - FEI. 2 A DOMINGO 8
              SEX. - FEI.                     SÁBADO                       DOMINGO

4343

Semana 2

               

Somos o Dilúvio 

Mistério
(Alemanha, 2016)

22:00

                 

9º Tour Eurochannel de Curtas-
metragens 

Programa 4 – Tandem

Curtas-metragens 
(Europa, 2016-2017)

21:00

            

 Os Vingadores: 
Afinal Quem Sou Eu?

Crime
(Reino Unido, 1961 - 1969)

21:00 Estréia

Estréia

Estréia
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• Vida Dura Temp. 2 
Ep. 1
• Os Vingadores: Afinal 
Quem Sou Eu?
• Ninguém Me Penteia 
Bem Como o Vento
• O Tempo de Anna
• O Inspetor Maigret e 
o Caso Saint-Fiacre
• Os Vingadores: Afinal 
Quem Sou Eu?
• Caçando Moscas
• Luzes Cintilantes
• Tudo sobre Cannes 
E1: AMFAR / Tudo 
sobre Cannes E2: 
Brasil em Cannes
• O Inspetor Maigret e 
o Caso Saint-Fiacre
• Tudo sobre Cannes 
E1: AMFAR

• Viúvas Negras 
Temp. 1 Ep. 8
• Os Vingadores: Afinal 
Quem Sou Eu?
• O Autor / A Viajante
• Roger / Terminal
• Pastelaria
• Somos o Dilúvio
• Cisnes
• Luzes Cintilantes
• Caçando Moscas
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• Landes
• Simenon: As Escadas 
de Ferro
• Simenon: Em Caso 
de Má Sorte
• O Tempo de Anna
• Na Vida Real
• Somos o Dilúvio
• Os Vingadores: Afinal 
Quem Sou Eu?
• Vida Dura 
Temp. 2 Ep. 1
• Carne Fresca, 
Procura-se

• Tudo sobre Cannes 
E4: Christopher Doyle
• O Inspetor Maigret 
e as Sete Cruzes 
Pequenas
• Tudo sobre Cannes 
E3: O Fim do Sonho 
Americano / Tudo 
sobre Cannes E4: 
Christopher Doyle
• As Pessoas que Estão 
Bem
• O Inspetor Maigret 
e as Sete Cruzes 
Pequenas
• Carne Fresca, 
Procura-se
• O Esquema de Ponzi
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• O Inspetor Maigret 
e as Sete Cruzes 
Pequenas
• O Esquema de Ponzi
• O Caso Salengro
• O Inspetor Maigret 
e as Sete Cruzes 
Pequenas
• Uranya
• Uma Comédia de 
Lágrimas
• O Inspetor Maigret 
e as Sete Cruzes 
Pequenas
• Tudo sobre Cannes 
E3: O Fim do Sonho 
Americano
• Tudo sobre Cannes 
E4: Christopher Doyle
• Vida Dura Temp. 2 
Ep. 1
• Uma Segunda 
Oportunidade Ep. 3
• Tudo sobre Cannes 
E3: O Fim do Sonho 
Americano
• Tudo sobre Cannes 
E4: Christopher Doyle
• Os Vingadores: 
Afinal Quem Sou Eu?

• Uranya
• As Herdeiras - 2
• Uma Comédia de 
Lágrimas
• O Caso Salengro
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03:30

• Lanester: Memento 
Mori
• Assassinada
• Somos do Futuro
• Caçando Moscas
• Ninguém Me Penteia 
Bem Como o Vento
• O Tempo de Anna
• Quarto 304
• Os Vingadores: Afinal 
Quem Sou Eu?
• Vida Dura Temp. 2 
Ep. 1

• Tudo sobre Cannes 
E2: Brasil em Cannes
• O Inspetor Maigret e 
o Caso Saint-Fiacre
• Tudo sobre Cannes 
E1: AMFAR / Tudo 
sobre Cannes E2: 
Brasil em Cannes
• Vida Dura Temp. 2 
Ep. 1
• Viúvas Negras 
Temp. 1 Ep. 8
• O Inspetor Maigret e 
o Caso Saint-Fiacre
• Caçando Moscas
• Hilde
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DE SEG. - FEI. 9 A DOMINGO 15
      SEG. - FEI.                  TER. - FEI.                 QUAR. - FEI.                             QUIN. - FEI. 

Semana 3

Tudo sobre Cannes 
E1: AMFAR 

Documentário 
(França, Brasil, 2007)

19:30

Tudo sobre Cannes 
E2: Brasil em Cannes

Documentário 
(França, Brasil, 2007)

20:30

Tudo sobre Cannes 
E3: O Fim do Sonho 

19:30

               

As Herdeiras - 2 

Drama
(França, 2009)

21:30

Estréia
Estréia



06:00

07:30
09:00
11:00

11:30
13:00

14:30
16:30

18:00

19:00

22:00

23:30
00:00

01:00
03:00

03:30
04:00
04:30

07:00
08:30

09:00

10:00

10:30

12:00

14:00

15:00
16:30
17:00

19:30
20:00

20:30

21:00

23:30
01:00
01:30

03:30
05:00

07:00
08:30
10:00

10:30

11:30

13:00

15:00
16:30
18:30
20:00

23:00

00:00
01:00

02:00
03:30
05:00

• O Inspetor Maigret e os 
prazeres da noite
• Assassinada
• As Herdeiras - 2
• Uma Segunda Oportunidade 
Ep. 3
• Lembra de Mim?
• O Inspetor Maigret eo 
comerciante de vinho
• Assassinada
• O Inspetor Maigret e os 
prazeres da noite
• Os Vingadores: Afinal Quem 
Sou Eu?
• Um Homem Divertido

• O Inspetor Maigret eo 
comerciante de vinho
• Tráfico
• Os Vingadores: Afinal Quem 
Sou Eu?
• Um Homem Divertido
• À Noite Todos Os Gatos São 
Cor-de-rosa
• Casa de Cartas
• Maartin
• O Inspetor Maigret e os 
prazeres da noite

• Loucuras do Pleno Verão
• Homem de Neve / 
Kukuschka
• É a Minha Vez / Lula e Brucke 
/ Figo-do-diabo
• A Cozinha de Mimmo: O 
Tour Italiano em Receitas
• O Inspetor Maigret eo 
comerciante de vinho
• O Inspetor Maigret e a 
Janela Aberta 
• Os Vingadores: Afinal Quem 
Sou Eu?
• Duas Lendas Ep. 1
• Duas Lendas Ep. 2
• O Inspetor Maigret e o corpo 
sem cabeça
• Fim de Semana
• À Noite Todos Os Gatos São 
Cor-de-rosa
• Hipóteses ou Previsões com 
Base em Teorias
• Viúvas Negras Temp. 1 Ep. 8

• A Viajante
• Viúvas Negras Temp. 1 Ep. 8
• O Inspetor Maigret e a 
Janela Aberta 
• Luca Dança em Silêncio
• Casa de Cartas

• Duas Lendas Ep. 1
• Duas Lendas Ep. 2
• A Cozinha de Mimmo: O 
Tour Italiano em Receitas
• Os Vingadores: Afinal Quem 
Sou Eu?
• O Inspetor Maigret e a 
Janela Aberta 
• O Inspetor Maigret e o 
corpo sem cabeça
• As Herdeiras - 1
• Luca Dança em Silêncio
• Lanester: Morte à Vista
• Cigarros e Meias de Nylon

• Os Vingadores: Afinal Quem 
Sou Eu?
• Os Vingadores: O Coringa
• Os Vingadores: À Porta da 
Morte
• Lanester: Morte à Vista
• Cigarros e Meias de Nylon
• O Inspetor Maigret e o 
corpo sem cabeça

DE SEG. - FEI. 9 A DOMINGO 15
              SEX. - FEI.                     SÁBADO                       DOMINGO
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Semana 3

               

Luca Dança em Silêncio 

Drama
(Alemanha, 2016)

22:00

                 

9º Tour Eurochannel de Curtas-
metragens 

Programa 5 – O Fim da Inocência

Curtas-metragens 
(Europa, 2007-2016)

21:00

            

 Os Vingadores: 
À Porta da Morte 

Crime
(Reino Unido, 1961 - 1969)

22:00 Estréia

Estréia

Estréia



08:00

09:00

10:30
12:00

14:00

15:00
17:00
19:00

19:30

21:00

22:00
22:30

23:30

00:00

01:00

02:30

03:30

05:00

• Os Vingadores: À 
Porta da Morte
• Loucuras do Pleno 
Verão
• O Peixe Lua
• O Inspetor Maigret e 
o Porto em Brumas
• Os Vingadores: À 
Porta da Morte
• Amor Quase Perfeito
• Somos do Futuro
• Tudo sobre Cannes 
E5: Quinzena do 
Diretor / Tudo sobre 
Cannes E6: O Novo 
Cinema Italiano
• O Inspetor Maigret e 
o Porto em Brumas
• Tudo sobre Cannes 
E5: Quinzena do 
Diretor

• Colisão  Ep. 1
• Os Vingadores: À 
Porta da Morte
• Homem de Neve / 
Kukuschka
• É a Minha Vez / Lula 
e Brucke / Figo-do-
diabo
• Luca Dança em 
Silêncio
• Cigarros e Meias de 
Nylon
• 10 Regras Para Se 

07:00
09:00
11:00

12:30

13:00

15:00

16:30
17:00

18:00

19:00

21:00

21:30

23:00

23:30
01:00

03:00
05:00

• Amor Quase Perfeito
• Somos do Futuro
• 10 Regras Para Se 
Apaixonar
• Hipóteses ou 
Previsões com Base 
em Teorias
• Cigarros e Meias de 
Nylon
• 10 Regras Para Se 
Apaixonar
• Fim de Semana
• Os Vingadores: À 
Porta da Morte
• Vida Dura Temp. 2 
Ep. 2
• Mãe de Aluguel

• Tudo sobre Cannes 
E8: Claire e Juliette
• O Inspetor Maigret e 
a Estrela do Norte
• Tudo sobre Cannes 
E7: Godard/Garrel / 
Tudo sobre Cannes E8: 
Claire e Juliette
• Beijos Escondidos
• O Inspetor Maigret e 
a Estrela do Norte
• Mãe de Aluguel
• Beijos Escondidos

07:00

09:00
11:00

12:30

14:00

16:00
17:30

19:00

19:30

20:30

21:00

21:30

00:30

02:00

04:00
05:30

• O Inspetor Maigret e 
a Estrela do Norte
• Mãe de Aluguel
• Os Mistérios de 
Kveta Ep. 1
• O Inspetor Maigret e 
a Estrela do Norte
• Simenon:  A Morte 
de Augusto
• O Bom Filho
• O Inspetor Maigret e 
a Estrela do Norte
• Tudo sobre Cannes 
E7: Godard/Garrel / 
Tudo sobre Cannes 
E8: Claire e Juliette
• Vida Dura Temp. 2 
Ep. 2
• Uma Segunda 
Oportunidade Ep. 4
• Tudo sobre Cannes 
E7: Godard/Garrel / 
Tudo sobre Cannes 
E8: Claire e Juliette
• Os Vingadores: À 
Porta da Morte

• Simenon:  A Morte 
de Augusto
• A Amante do 
Presidente
• O Bom Filho
• Má Sorte

07:00

08:30

10:30
12:00
13:30

15:00
17:00
19:00

20:00

22:00

22:30

00:00

00:30

01:00
02:00

03:30
05:30

• Lanester: Morte à 
Vista
• Cigarros e Meias de 
Nylon
• A Lei de Christophe
• Má Sorte
• Loucuras do Pleno 
Verão
• O Idealista
• A Cidade de Wilson
• Os Vingadores: À 
Porta da Morte
• Vida Dura Temp. 2 
Ep. 2

• Tudo sobre Cannes 
E6: O Novo Cinema 
Italiano
• O Inspetor Maigret e 
o Porto em Brumas
• Tudo sobre Cannes 
E5: Quinzena do 
Diretor / Tudo sobre 
Cannes E6: O Novo 
Cinema Italiano
• Vida Dura Temp. 2 
Ep. 2
• Colisão  Ep. 1
• O Inspetor Maigret e 
o Porto em Brumas
• A Cidade de Wilson
• O Peixe Lua
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DE SEG. - FEI. 16 A DOMINGO 22
      SEG. - FEI.                  TER. - FEI.                 QUAR. - FEI.                             QUIN. - FEI. 

Semana 4

Tudo sobre Cannes 
E5: Quinzena do Diretor 

Documentário 
(França, Brasil, 2007)

21:30

Tudo sobre Cannes E6: O 
Novo Cinema Italiano

Documentário 
(França, Brasil, 2007)

21:30

Tudo sobre Cannes 
E7: Godard/Garrel

Documentário 
(França, Brasil, 2007)

20:30

               

A Amante do Presidente

Drama
(França, 2009)

22:30

Estréia

Estréia



07:00

08:30

10:00
12:00

13:00
14:30

16:00
17:00

19:00

20:00

23:00

01:00

02:00
03:30
06:00

07:00

08:00
09:30
10:00

10:30
11:30

13:00

15:00

16:00
17:30
19:00

20:30
21:00
21:30

23:30
00:00

01:30
03:30
05:00

07:00
08:30
10:00

10:30

11:30

13:00

15:00
16:30
18:30

20:00

23:00

00:00

01:00

02:00

03:30
05:00

• O Inspetor Maigret e o corpo 
sem cabeça
• Simenon:  A Morte de 
Augusto
• A Amante do Presidente
• Uma Segunda Oportunidade 
Ep. 4
• O Bom Filho
• O Inspetor Maigret e o Caso 
do Ministro
• Má Sorte
• O Inspetor Maigret e o corpo 
sem cabeça
• Os Vingadores: À Porta da 
Morte
• Sonhos de Glória

• O Inspetor Maigret e o Caso 
do Ministro
• Os Vingadores: À Porta da 
Morte
• Um Crime Esquecido
• O Jogo Russo
• O Inspetor Maigret e o corpo 
sem cabeça

• Os Vingadores: À Porta da 
Morte
• Um Crime Esquecido
• Botev É Um Idiota
• A Cozinha de Mimmo: O 
Tour Italiano em Receitas
• Colisão  Ep. 1
• O Inspetor Maigret e o Caso 
do Ministro
• O Inspetor Maigret eo 
comerciante de vinho
• Os Vingadores: À Porta da 
Morte
• Duas Lendas Ep. 3
• Duas Lendas Ep. 4
• O Inspetor Maigret e os 
porões do Majestic
• Homem de Neve
• Kukuschka / É a Minha Vez
• Eslováquia/ Botev É Um 
Idiota

• A Jaqueta
• O Inspetor Maigret eo 
comerciante de vinho
• O Azul do Céu
• Aplauso 
• Lanester: Los hijos de la 
lluvia tardía

• Duas Lendas Ep. 3
• Duas Lendas Ep. 4
• A Cozinha de Mimmo: O 
Tour Italiano em Receitas
• Os Vingadores: À Porta da 
Morte
• O Inspetor Maigret eo 
comerciante de vinho
• O Inspetor Maigret e os 
porões do Majestic
• As Herdeiras - 2
• O Azul do Céu
• Lanester: Los hijos de la 
lluvia tardía
• Mortes em Batz

• Os Vingadores: À Porta da 
Morte
• Os Vingadores: Afinal Quem 
Sou Eu?
• Os Vingadores: Regresso 
dos Cibernautas
• Lanester: Los hijos de la 
lluvia tardía
• Mortes em Batz
• O Inspetor Maigret e os 
porões do Majestic

DE SEG. - FEI. 16 A DOMINGO 22
              SEX. - FEI.                     SÁBADO                       DOMINGO

4747

Semana 4

               

O Azul do Céu 

Drama
(Alemanha, 2011)

22:00

                 

Um Crime Esquecido 

Suspense
(França, 2013)

21:30

            

 Os Vingadores: 
Regresso dos Cibernautas 

Crime
(Reino Unido, 1961 - 1969)

22:00 Estréia

Estréia



07:00

08:00

09:00

10:30

12:00

14:00

15:00
17:00
19:00

19:30

21:00

22:00
22:30

23:30
01:00
03:00
05:00

• Vida Dura Temp. 2 
Ep. 3
• Os Vingadores: 
Regresso dos 
Cibernautas
• De Volta a Teus 
Braços
• Simenon: As Escadas 
de Ferro
• O Inspetor Maigret 
e o homem da Torre 
Eiffel
• Os Vingadores: 
Regresso dos 
Cibernautas
• Na Vida Real
• O Espião
• Tudo sobre Cannes 
E9: Semana da Crítica 
/ Tudo sobre Cannes 
E10: Diretoras
• O Inspetor Maigret 
e o homem da Torre 
Eiffel
• Tudo sobre Cannes 
E9: Semana da Crítica

• Colisão  Ep. 2
• Os Vingadores: À 
Porta da Morte
• O Azul do Céu
• Na Vida Real
• O Espião
• O Azul do Céu

07:00
09:00
10:30

12:30

14:00
15:30
17:00

18:00

20:30
22:00

00:00
01:30

03:00

05:00

• Na Vida Real
• O Espião
• Gripsholm: Tempo de 
Amar
• O Pássaro Não Pode 
Voar
• Aonde Eu Pertenço
• Os Fuzilados
• Os Vingadores: 
Regresso dos 
Cibernautas
• Vida Dura Temp. 2 
Ep. 3

• O Azul do Céu
• O Inspetor Maigret e 
a esposa do Ladrão 
• São Petersburgo
• O Inspetor Maigret e 
a esposa do Ladrão 
• Companheiros 
Alegres
• Gripsholm: Tempo de 
Amar

07:00

09:00

11:00

12:30

14:30
16:00

18:00

19:30

20:30

21:30

22:30

02:00
03:30
05:00

• O Inspetor Maigret e 
a esposa do Ladrão 
• Simenon: a Bola 
Preta
• Os Mistérios de 
Kveta Ep. 2
• O Inspetor Maigret e 
a esposa do Ladrão 
• Uranya
• Jovens Mães nos 
Anos 70
• O Inspetor Maigret e 
a esposa do Ladrão 
• Vida Dura Temp. 2 
Ep. 3
• Uma Segunda 
Oportunidade Ep. 5
• Os Vingadores: 
Regresso dos 
Cibernautas
• Carne Fresca, 
Procura-se

• Aonde Eu Pertenço
• O Segredo
• Carne Fresca, 
Procura-se

07:00

08:30
10:30
12:00
13:30

15:00
16:30
19:00

20:00

21:00

21:30

23:00

23:30

00:00
01:00

02:30

04:00

• Lanester: Los hijos de 
la lluvia tardía
• Mortes em Batz
• Luzes Baixas
• São Petersburgo
• De Volta a Teus 
Braços
• Aplauso 
• Vórtice
• Os Vingadores: 
Regresso dos 
Cibernautas
• Vida Dura Temp. 2 
Ep. 3

• Tudo sobre Cannes 
E10: Diretoras
• O Inspetor Maigret 
e o homem da Torre 
Eiffel
• Tudo sobre Cannes 
E9: Semana da Crítica 
/ Tudo sobre Cannes 
E10: Diretoras
• Vida Dura Temp. 2 
Ep. 3
• Colisão  Ep. 2
• O Inspetor Maigret 
e o homem da Torre 
Eiffel
• Simenon: As Escadas 
de Ferro
• Vórtice
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DE SEG. - FEI. 23 A DOMINGO 29
      SEG. - FEI.                  TER. - FEI.                 QUAR. - FEI.                             QUIN. - FEI. 

Semana 5

Tudo sobre Cannes 
E9: Semana da Crítica 

Documentário 
(França, Brasil, 2007)

20:30

Tudo sobre Cannes 
E10: Diretoras

Documentário 
(França, Brasil, 2007)

21:30
Aplauso

Drama 
(Dinamarca, 2009)

19:00

               

A Mosquiteira 

Drama
(Espanha, 2010)

00:00

Estréia



07:00

08:30
10:30
12:00

12:30
14:30

16:00
17:00

19:00

20:00

23:00

01:00

02:00
03:00
04:30

05:00

10:30
11:30

13:00

15:00

16:00

16:30
18:00

18:30

20:00

20:30

21:00

21:30

23:30
00:00
00:30

02:00

07:00
08:30
10:00

10:30

11:30

13:00

15:00
16:30
18:30
20:00

23:00

00:00

01:00

02:00
03:30
05:00

• O Inspetor Maigret e os 
porões do Majestic
• Carne Fresca, Procura-se
• Uma História da Alma
• Uma Segunda Oportunidade 
Ep. 5
• O Tempo de Anna
• O Inspetor Maigret e o Louco 
de St. Clotilde
• Aonde Eu Pertenço
• O Inspetor Maigret e os 
porões do Majestic
• Os Vingadores: Regresso dos 
Cibernautas
• O Chapéu de Mitterrand

• O Inspetor Maigret e o Louco 
de St. Clotilde
• Os Vingadores: Regresso dos 
Cibernautas
• Miss Kicki
• Novembro de Revolução
• Hipóteses ou Previsões com 
Base em Teorias
• O Inspetor Maigret e os 
porões do Majestic

• Colisão  Ep. 2
• O Inspetor Maigret e o Louco 
de St. Clotilde
• O Inspetor Maigret e o Caso 
do Ministro
• Os Vingadores: Regresso dos 
Cibernautas
• Hipóteses ou Previsões com 
Base em Teorias
• Novembro de Revolução
• Tudo sobre Cannes E1: 
AMFAR / Tudo sobre Cannes 
E2: Brasil em Cannes
• O Inspetor Maigret e a Noite 
da Encruzilhada
• Tudo sobre Cannes E3: O Fim 
do Sonho Americano
• Tudo sobre Cannes E4: 
Christopher Doyle
• Casa de Cartas/ Era Uma Vez 
Uma Criança
• Tudo sobre Cannes E5: 
Quinzena do Diretor / Tudo 
sobre Cannes E6: O Novo 
Cinema Italiano

• Era Uma Vez Uma Criança
• Fim de Semana
• O Inspetor Maigret e o Caso 
do Ministro
• Vincent Quer Amar

• Miss Kicki
• O Peixe Lua
• A Cozinha de Mimmo: O 
Tour Italiano em Receitas
• Os Vingadores: Regresso 
dos Cibernautas
• O Inspetor Maigret e o Caso 
do Ministro
• O Inspetor Maigret e a Noite 
da Encruzilhada
• A Amante do Presidente
• Vincent Quer Amar
• O Peixe Lua
• Desejos

• Os Vingadores: Regresso 
dos Cibernautas
• Os Vingadores: À Porta da 
Morte
• Os Vingadores: O Tesouro 
do Homem Morto
• Desejos
• A Amante do Presidente
• O Inspetor Maigret e a Noite 
da Encruzilhada

DE SEG. - FEI. 23 A DOMINGO 29
              SEX. - FEI.                     SÁBADO                       DOMINGO
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Semana 5

               

Vincent Quer Amar 

Drama
(Alemanha, 2010)

22:00

                 

Quarto 304

Drama 
(Dinamarca, 2011)

21:30

            

 Os Vingadores: 
O Tesouro do Homem Morto

Crime
(Reino Unido, 1961 - 1969)

22:00 Estréia

Estréia




