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É o início de um novo ano e o Eurochannel oferece muitas surpresas para você ao longo 
de 2020 com os maiores atores e cineastas de toda a Europa! Em janeiro, começamos 
o ano com uma seleção premium de produções premiadas de cada canto da Europa.

Para começar 2020, estamos orgulhosos de uma nova série repleta de intrigas, suspense 
e ação. Com uma clara influência da televisão criminal britânica e nórdica, Absolvição é 
a nossa aposta para começar este ano em alta. Neste drama criminal, você encontrará 
um detetive da polícia que enfrenta o dilema de sua vida. Depois que sua filha bater à 
sua porta pedindo ajuda, ele não tem outra escolha a não ser ajudá-la a encobrir um 
crime passional. No entanto, uma vez designado para o caso, ele deve decidir entre sua 
honra como policial ou sua família. O que você escolheria? 

Os Vingadores também trazem novos episódios da sexta temporada para a televisão 
brasileira! Esta super série de espiões, seguida por milhões de fanáticos em todo o 
mundo, conta com as aventuras dos agentes secretos John Steed (Patrick Macnee) e 
Emma Peel (Diana Rigg). Juntos, eles lutarão contra o crime e os vilões mais inesperados.

Em janeiro, também estreamos uma coleção de longas com grandes atores e enredos 
emocionantes. Em Suspeita, um jovem tenta tirar vantagem de uma mulher idosa, mas 
quando chega a hora da verdade, ele se vê preso em uma jaula que nunca esperava. 
Este thriller psicológico fará você sentir o medo, angústia e horror dos protagonistas 
como se estivesse na mesma sala com eles.

Em um tom mais brilhante, este mês selecionamos dois filmes para trazer a alegria e 
a felicidade que um novo ano oferece. Um novo começo com novas oportunidades 
para todos nós. Em Dias Alegres, você encontrará um grupo de amigos que passando 
a noite de Ano Novo juntos. Piadas, risos e lágrimas correrão soltos à medida que se 
unem mais do que nunca. Em Espírito de Família, você conhecerá um pai que, através 
do amor, esperança e fé, conquista todos os seus medos para salvar seu casamento. 

 

4   Absolvição
Nova série  



4   GUIA DO MÊS JANEIRO 2020

Nova série

Absolvição

terça-feira
28 de janeiro

 22:00 

SERIES
ELENCO Ondrej Vetchy, Martin 
Finger, Elizaveta Maximová Jitka 
Schneiderová
DirEtOr Peter Bebjak
GêNErO Crime, drama 
títuLO OriGiNaL Spravedlnost
aNO 2017

República Tcheca

Quando Lily bate na porta do pai, ela nunca pensou que 
eles nunca mais estariam seguros novamente. Ela pede ao 
pai ajuda com um crime cometido em seu apartamento, 
pois ele é um detetive de renome. Para sua surpresa, Lily é 
a responsável por tudo. O Eurochannel estreia Absolvição, 
uma nova série de drama policial em que amor, destino, 
assassinato, conspiração e ciúmes se envolvem em um caso 
de assassinato que muda a vida. 

Assolado por intrigas e surpresas, Absolvição acompanha o 
caso angustiante do assassinato de um juiz. Tudo começa 
quando uma noite fatídica, Lily, de 20 anos, corre para 
o apartamento de seu pai, o detetive da polícia criminal 
Richard, e diz que ela matou seu amante, o juiz Kowalsky. 

O assassinato, supostamente em legítima defesa, vira a 
família de cabeça para baixo.  Dividida em três episódios 
emocionantes, essa série de crimes reflete sobre a questão 
de qual preço um detetive deve pagar pela investigação do 
assassinato de um juiz de destaque que foi realizado por 
sua filha. Como Richard decide encobri-la, ele se livra das 
evidências e enterra o corpo, a investigação do assassinato é 
atribuída à equipe liderada por Richard.

O Eurochannel estreia um novo drama com muitas emoções, 
ação e intrigas. À medida que a investigação de Richard se 
desenrola, ele deve decidir se seu amor pela justiça é mais 
forte do que o amor que ele tem pela família!
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Lily, de vinte anos, corre até a porta do pai em choque para dizer que matou seu amante em 
legítima defesa. O pai dela, um investigador da polícia, decide acobertar a filha. Ele limpa as 
evidências e enterra o corpo. Quando o corpo é encontrado, ele recebe o caso...

Quando os policiais ficam maus
3 policiais corruptos da ficção

Celebrando a exibição da nova série exclusiva do Eurochannel: Absolvição, sobre um detetive policial forçado a encobrir um 
crime para proteger sua filha das autoridades, selecionamos três policiais fictícios que se tornaram maus. Eles representam 
o lado mais sombrio da lei. Felizmente, esses homens são apenas fictícios!

Matthew «Dot» Cottan 
de line of Duty
Desta vez, atravessamos o 
Atlântico para encontrar um 
policial britânico. Matthew 
«Dot» Cottan é um oficial, 
inicialmente apresentado como 
sargento. Ele é promovido a 
inspetor de detetives, mas teve 
experiência como solucionador 
do grupo do crime organizado. 
Devido a seus problemas com 
jogos e alcoolismo, ele foi 
enquadrado para ser demitido 
da polícia. 

Capitán Nascimento 
de Tropa de Elite
Em pouquíssimos lugares, o sangue 
corre tão quente quanto no Brasil. Filho 
da terra do samba, o Capitão Nascimento 
é um dos policiais mais implacáveis do 
BOPE, a força da SWAT que tem como 
objetivo principal pacificar as favelas 
do Rio, destruindo as organizações de 
drogas que as administram. Capitão 
Nascimento é um comandante de 
temperamento brusco, com pouca ou 
nenhuma paciência para os fracos de 
corpo e espírito. Ele também odeia 
criminosos e vai além da lei para obter 
informações contra cartéis de drogas. 

vic Mackey  de The shield - 
Acima da lei
O epítome de um policial corrupto, Vic 
Mackey estabeleceu tendências quando 
se trata de abuso e brutalidade policial 
na TV. Interpretado por Michael Chiklis, o 
detetive Mackey é um detetive corrupto 
e brutal no Departamento de Polícia de 
Los Angeles. Ele rouba de traficantes de 
drogas, rotineiramente derrota os suspeitos 
e cometeu assassinato em pelo menos três 
ocasiões. Embora duas das vítimas fossem 
gângsteres violentos, um era um policial 
que estava trabalhando secretamente para 
expor Vic e sua unidade. Mackey viu suas 
táticas como um meio para um fim. 
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3 séries tchecas modernas 
imperdíveis

Celebrando a exibição da nova série exclusiva do Eurochannel, Absolvição, um drama policial tcheco sobre um policial que 
encobre um assassinato para proteger sua filha, selecionamos três séries de TV imperdíveis feitas na República Tcheca. 
Essas produções provam que a linguagem nunca é uma barreira quando se trata de boa televisão! 

Rapl – a FúRia
Ambientado na região mais perigosa 
da República Checa, A Fúria 
acompanha o detetive Kuneš em sua 
última oportunidade na polícia. Para 
evitar uma descarga desonrosa, sua 
chefe tem uma solução para ele, 
ela o designa para uma fronteira 
remota. Há apenas um problema. 
Sua verdadeira missão é esclarecer 
um caso arquivado: o assassinato 
de uma policial. Dividida em 13 
episódios repletos de ação, a 
série cumpre o que promete: 
raiva, mistério, suspense e 
muita ação. Em uma história 
que combina histórias da máfia 
local, rivalidades pessoais, 
burocracias políticas e colegas 
incompetentes, o detetive 
Kuneš logo se torna o herói.

Svět pod hlavou
Uma das séries da TV tcheca 
mais caras da história, Svět pod 

hlavou (Mundo sob sua cabeça, em 
português) tinha um orçamento de 

mais de 4 milhões de dólares. Na 
série, um policial de elite chamado 

Filip Marvan é forçado a roubar 
evidências para proteger seu irmão, 

que deve dinheiro a muita gente. Filip 
é atropelado no mesmo dia e acorda 

em um hospital em 1982. Ele precisa 
descobrir por que ele está no passado e 

que circunstâncias mudaram a vida de sua 
família. A série é fortemente inspirada na 
série de televisão da BBC Life on Mars.

NeviditelNí
Uma comédia hilariante e divertida, 
Neviditelní (Invisível, em português) 
é uma série de TV com muita 
fantasia e humor. A série gira em 
torno de uma comunidade capaz 
de respirar debaixo d’água. Dividida 
em 13 episódios, a produção conta 
a história de uma minoria que vive 
em segredo entre nós. Eles são “o 
povo da água”. Eles se parecem 
conosco, falam como nós, mas têm 
algo a mais: um “aqua gen” que lhes 
permite respirar água. 
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DIas alegres
ItálIa

sexta-feira 
31 de janeiro

22:00  

CINEMA

É véspera de Ano Novo e um grupo de amigos se reúne em 
uma casa de campo. Quando tudo parecia ser a ocasião 
perfeita para passar os dias rindo e se divertindo, logo tudo 
se transforma em uma experiência hilária e emocionante 
para todos eles. O Eurochannel estreia Dias Alegres, um 
filme emocionante e divertido que prova que você nem 
sempre consegue o que deseja. Às vezes você consegue mais! 
Dias Alegres é contado durante a vida de Gary, um escritor 

apaixonado que luta contra a autoconfiança e finalmente 
tem a chance de escrever uma peça teatral e começar uma 
nova vida com uma mudança para San Francisco. Pouco 
antes de se mudar, Gary se apaixona desajeitadamente por 
Ann, eles estabelecem uma conexão profunda e buscam um 
relacionamento de longa distância. Depois de algum tempo, 
tudo muda e Ann fica distante, enquanto Gary está ansioso 
para descobrir o que deu errado. 

ELENCO Cody Brotter, Zachary 
Mooren, Mitch Eakins, Sarah Lindsey

DirEtOr Alessio Di Giambattista
GêNErO Comédia , drama

títuLO OriGiNaL Better Days
aNO 2018
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Abordando temas como paixão, sexo, perda e confiança, e como 
tudo complica e enriquece amizades, Dias Alegres atinge seu ápice 
quando os melhores amigos de Gary se reúnem para uma festa 
de Ano Novo em Los Angeles. Assim que os amigos de infância se 
reúnem e a velha dinâmica revive, Gary se torna consciente de seu 
erro.  Da primeira à última cena, os personagens do filme riem de 

funerais e choram nos casamentos para finalmente entenderem 
que os melhores dias de suas vidas são os que passam enquanto 
aguardam a chegada de “dias melhores”. O Eurochannel convida 
você para ver uma história sobre o que nossas amizades significam 
para nós e do poder que elas têm para nos ancorar. 

É véspera de Ano Novo e Gary (Cody Brotter) tenta desesperadamente despertar o interesse de sua ex-namorada, sem deixar que seus 
amigos o envergonhem. No entanto, ele acaba recebendo notícias devastadoras.

As celebrações do ano novo são um momento de felicidade e de passar algum tempo de qualidade com nossos entes queridos. 
Para celebrar a exibição de Dias Alegres, uma comédia italiana sobre um grupo de amigos que se reúnem para comemorar a 
véspera de Ano Novo, selecionamos três ótimos filmes ambientados nesta época maravilhosa do ano!

3 comédias em torno das comemorações do ano novo

Grande hotel
Um dos melhores filmes de antologia dos anos 90, Grande Hotel é uma produção 
codirigida por nomes consagrados da indústria, incluindo Quentin Tarantino, Allison 
Anders, Alexandre Rockwell e Robert Rodriguez. As estrelas do filme também 
incluem nomes icônicos, como Antonio Banderas, Madonna, Tim Roth e muitos 
outros.  No filme, Ted é o novo mensageiro de um hotel bonito, mas em ruínas. Ele 
não está se divertindo na véspera de Ano Novo, sua primeira noite no trabalho. Em 
uma sala, um grupo de bruxas está tentando convocar o espírito da deusa Diana. 
Em outro quarto, onde Ted deveria entregar um pouco de gelo, acaba abrigando 
um marido furioso que está segurando sua esposa amarrada e amordaçada à mão 
armada. Um terceiro quarto é ocupado por um gângster falador e sua família. O 
quarto número quatro é onde um ator arrogante está realizando uma festa. 

noite de ano novo
Esta produção é a segunda de uma trilogia não oficial de filmes de comédia romântica dirigida 
por Garry Marshall, ambientada em um dia de férias e apresentando um elenco de várias 
histórias. Bem parecido com o primeiro desta lista em termos de antologia, em Noite de Ano 
Novo, a vida de vários casais e solteiros na cidade de Nova York se entrelaçam ao longo de uma 
noite para celebrar amor, esperança, perdão, segundas chances e novos começos.

O elenco do filme inclui estrelas como Halle Berry, Jessica Biel, Jon Bon Jovi, Robert De Niro, 
Zac Efron, Ashton Kutcher, Sarah Jessica Parker, Michelle Pfeiffer, Hilary Swank e Sofia Vergara.

new Year’s daY
Uma produção edificante para desfrutar no início de um ano novo, esta 
comédia americana segue a história de um homem que volta ao seu 
apartamento sublocado para encontrar os inquilinos anteriores, três jovens 
excêntricas, ainda na residência, sob a crença equivocada de que têm o 
apartamento até o final do dia de ano novo.  Com David Duchovny (o famoso 
Fox Mulder em Arquivos X), New Year’s Day foi inscrito na competição 
principal no 46º Festival Internacional de Cinema de Veneza.
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Espírito dE Família
ItálIa

quarta-feira 
22 de janeiro

21:30 

CINEMA

ELENCO Serena Autieri, Marzio 
Romano Falcione, Adriano Giannini

DirEtOr Pierluigi Di Lallo
GêNErO Comédia

títuLO OriGiNaL Ambo
aNO 2014

Tentando conceber um segundo filho, Giulio (Adriano Giannini) descobre que é infértil e suspeita que sua esposa, 
Veronica (Serena Autieri), tenha sido infiel. Enquanto Veronica tenta entender o que está acontecendo com o marido, 
Giulio inicia uma missão para investigar o possível caso de sua esposa.
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Quando Giulio e Veronica 
decidiram ter um segundo 
filho, eles não pensaram que 
isso quase lhes custaria o 
casamento. O Eurochannel 
estreia Espírito de Família, uma 
comédia dramática italiana 
sobre traições, esperanças e o 
poder curador do amor!

Espírito de Família é uma 
comédia dramática e 
romântica que acompanha 
Veronica e Giulio enquanto 
eles tentam conceber seu 
segundo filho. Após vários 
testes, Giulio descobre ser 
infértil. O romance idílico 
parece acabar quando Giulio 
começa a suspeitar que ele 
não é o pai biológico da 
criança, enquanto Veronica 
tenta entender o que está 
acontecendo com o marido.

Ambientado em Abruzzo, 
Espírito de Família incorpora 
todas as características de 
uma boa comédia italiana. 
Através de uma fascinante 
história de decepção e 
redenção, os personagens 
principais deste filme apoiam 
a homenagem da comédia 
ao amor e a importância da 
família. Apenas quando Giulio 
se vê isolado, como resultado 
da amargura e de suas ações, 
ele descobre o poder de seus 
sentimentos por Veronica. 

O Eurochannel convida você a 
rir e chorar com as aventuras 
de uma família à beira do 
colapso. Ao lado de Giulio, 
Veronica e seu filho pequeno, 
você descobrirá que apenas o 
perdão abrirá o caminho para 
um mundo melhor! 

3 filmes sobre 
 a paternidade 

Comemorando a exibição de Espírito de Família, uma hilariante comédia dramática italiana sobre 
paternidade, perdão e esperanças, selecionamos três filmes sobre ser pai ou mãe. Essas produções 
provam que, uma vez que você se torna um, nunca mais voltará às costas para seus filhos!

Uma babá Quase Perfeita
Estrelando o lendário comediante e ator Robin Williams, Uma Babá 

Quase Perfeita é um filme de drama e comédia baseado no 
romance Alias Madame Doubtfire, de Anne Fine. Nesta produção 
emocionante, um ator se disfarça de governanta para passar 
um tempo com seus filhos sob custódia de sua ex-esposa após 
seu amargo divórcio. 

Uma Babá Quase Perfeita ganhou o Oscar de Melhor Maquiagem 
e o Globo de Ouro de Melhor Filme - Musical ou Comédia. Robin 

Williams foi agraciado com o Globo de Ouro de Melhor Ator em 
Filme - Musical ou Comédia.

Parenthood  
Também uma comédia, Parenthood é uma produção de 1989 
estrelada pelo lendário Steve Martin no papel principal. Este filme 
acompanha quatro irmãos e suas famílias ao longo de um verão. 
Os Buckmans são uma família do meio-oeste, todos lidando com 
suas vidas: parentes separados, criando filhos, pressões sobre o 
emprego e aprendendo a ser um bom pai e cônjuge. 

Parenthood foi indicado para dois prêmios da Academia: Dianne 
Wiest como Melhor Atriz Coadjuvante e Randy Newman como 
Melhor Canção por «I Love To You Smile». Também foi indicado pelo 
American Film Institute por sua série 100 Anos... 100 risos.

Extraordinário
Baseado no best-seller do New York Times com o mesmo nome de 

R. J. Palacio, este filme conta a história inspiradora e emocionante 
de August Pullman, um garoto com diferenças faciais que entra 
na quinta série, frequentando uma escola primária pela primeira 
vez. O filme é estrelado por Julia Roberts e Owen Wilson como 

os pais do garoto, que apesar dos medos de seus filhos, sempre o 
incentivam a ter uma vida social normal, apesar de sua aparência. 
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3 filmes italianos  
de 2019 imperdíveis

Comemorando a exibição de Espírito de Família, uma produção italiana sobre família e esperanças, 
selecionamos três filmes italianos de 2019 que você não deve perder!

Domani è Un Altro Giorno
Um remake de uma produção premiada em várias celebrações (Truman 
- estrelado por Ricardo Darin), Domani è Un Altro Giorno acompanha dois 
personagens peculiares. Giuliano e Tommaso são amigos há 30 anos, mas 
os próximos quatro dias serão os mais difíceis que já tiveram. Tommaso 
vive no Canadá e é professor, Giuliano ficou em Roma, onde trabalha como 
ator. Eles são muito próximos, apesar de suas diferenças óbvias: Giuliano 
é extrovertido e sociável, Tommaso tímido e reservado. Giuliano, um ator 
sedutor e vivaz, que ama a vida, foi diagnosticado com uma doença terminal. 
Tommaso volta a Roma para ajudar seu amigo a amarrar todas as pontas 
soltas e se preparar para sua próxima jornada. Dar adeus nunca é fácil, mas 
eles ainda têm tempo para reviver os bons tempos e refletir sobre o que faz 
a vida valer a pena: uma bela amizade.

Piranhas  (la paranza dei bambini)
Dirigido por Claudio Giovannesi, Piranha é um drama italiano que acompanha 
um grupo de meninos de 15 anos do bairro Rione Sanità, em Nápoles. 
Sonhando ganhar poder e dinheiro fácil, os garotos seguem para o mundo de 
crimes da cidade. Na inconsciência de sua tenra idade, eles vivem entre boas e 
más ações, pensando que o crime pode ser sua única chance de vida.

O filme Piranhas foi selecionado para competir pelo Urso de Ouro no 69º 
Festival Internacional de Cinema de Berlim, onde ganhou o Urso de Prata de 
Melhor Roteiro.

Momenti di Trascurabile Felicità
Uma das melhores comédias italianas do ano, Momenti di Trascurabile 
Felicità se tornou a favorita entre o público em toda a Europa, onde percorreu 
vários festivais. Assim que o filme começa, é puro entretenimento. Uma 
manhã, Paolo vai com sua scooter para o trabalho. Por sua corrida diária, ele 
atravessa um cruzamento com as luzes vermelhas acesas, é atropelado por 
um caminhão e morre. A produção pondera a ideia de que, para um erro de 
cálculo no Paraíso, você terá uma hora e meia extra para viver após a morte, 
tentando alcançar o que realmente importa na vida.
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França

quinta-feira 
23 de janeiro

21:30 

CINEMA
ELENCO Pascal Aubert, Tien Shue, 
Ottis Ba, Nicolas Baloche
DirEtOr Arnaud Malherbe
GêNErO Drama
títuLO OriGiNaL Belleville story
aNO 2009
 

Paris nunca dorme. No bairro em constante rotação de 
Belleville, dois homens terão que se enfrentar para saírem 
vivos. O Eurochannel estreia Fuga em Paris, um drama de 
ação cheio de adrenalina, tiroteios, brigas e gângsteres... 
Bem-vindo ao submundo da capital da França! Ambientado 
em uma noite frenética, Fuga em Paris conta a história 

de dois homens: Freddy e Sr. Zhu. O primeiro é um jovem 
bandido ansioso para subir no ranking das multidões de 
rua. O último, um misterioso chinês que chegou a Paris sem 
uma única mala, mas com uma missão onerosa. Quando 
seus caminhos se cruzam, o sangue corre pelas ruas.
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Baseado em uma graphic novel de sucesso, Fuga em 
Paris cumpre o que promete. À medida que a trama se 
desenvolve e os personagens principais se encontram, 
Freddy é contratado para matar o Sr. Zhu, mas o chinês 
indescritível se transforma em uma tarefa desafiadora para 

o jovem rufião. Nesta noite longa e febril, punhos, armas 
e facas se chocam no submundo do sempre acordado 
Belleville, e os dois personagens descobrem que ainda há 
algo de bom em suas almas.

O destino de duas figuras intrigantes e mortais se entrelaça quando um jovem é enviado para matar Zhu, um homem 
mais velho que acaba de chegar da China para mergulhar no bairro mais perigoso de Paris à noite.

Celebrando a exibição de Fuga em Paris, um drama de ação frenético do tipo Trainspotting - Sem Limites sobre crime e o submundo de 
Paris, selecionamos três filmes famosos filmados na cidade das luzes. Essas produções são obrigatórias se você deseja saborear a magnífica 
arquitetura e as ruas da capital francesa.

3 filmes famosos ambientados em paris

meia-noite em paris
Uma das produções modernas mais famosas do maravilhoso Woody Allen, 
Meia-noite em Paris é uma comédia de fantasia estrelada por Owen Wilson, 
Rachel McAdams, Kathy Bates, Adrien Brody, Carla Bruni, Marion Cotillard 
e Michael Sheen. O filme acompanha Gil Pender, um roteirista, forçado a 
enfrentar as deficiências de seu relacionamento com sua noiva materialista e 
seus objetivos divergentes, que se tornam cada vez mais exagerados quando 
ele volta no tempo todas as noites à meia-noite.

Meia-noite em Paris ganhou o Oscar de Melhor Roteiro Original e o Globo de 
Ouro de Melhor Roteiro; e foi indicado a outros três prêmios da Academia: 
Melhor Filme, Melhor Diretor e Melhor Direção de Arte.

o fabuloso destino de amélie poulain
Estrelado por Audrey Tautou e Mathieu Kassovitz, O Fabuloso Destino de Amélie 
Poulain é uma comédia sobre uma garota inocente e ingênua em Paris que tem seu 
próprio senso de justiça. Ela decide ajudar as pessoas ao seu redor e, ao longo do 
caminho, descobre o amor.

Dirigido pelo famoso Jean-Pierre Jeunet, O Fabuloso Destino de Amélie Poulain foi 
aclamado pela crítica e foi um grande sucesso de bilheteria. A comédia ganhou o 
prêmio Melhor Filme no European Film Awards, bem como quatro prêmios César 
em 2002 (incluindo Melhor Filme e Melhor Diretor), dois prêmios BAFTA (incluindo 
Melhor Roteiro Original) e foi indicado para cinco prêmios do Oscar.  Arrecadando mais 
de 33 milhões de dólares em um lançamento limitado aos cinemas, ele é até o momento 
o filme em língua francesa de maior bilheteria lançado nos Estados Unidos, e um dos 
filmes franceses de maior sucesso internacional.

paris, eu te amo
Um dos filmes antológicos mais lembrados dos últimos tempos, Paris, eu te amo é 
uma produção que combina drama, romance e comédia. O filme inclui 18 curtas-
metragens com 22 diretores, incluindo nomes famosos como Gurinder Chadha, 
Joel e Ethan Coen, Gérard Depardieu, Wes Craven, Alfonso Cuarón, Walter Salles, 
entre outros. Seu elenco também está envolvido com figuras de destaque, como 
Bob Hoskins, Elijah Wood, Olga Kurylenko, Natalie Portman e Juliette Binoche. 
Paris, eu te amo é ambientado em diferentes bairros parisienses e reflete a vida 
moderna na cidade.
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3 filmes Gravados em  
 belleville  

Belleville é um dos bairros mais famosos de Paris. Uma comunidade vibrante converge dentro de suas fronteiras e muitas 
histórias foram inspiradas por sua riqueza cultural. Celebrando a exibição de Fuga em Paris, ambientada em Belleville, 
selecionamos três produções imperdíveis ambientadas nesta emocionante área da capital francesa.

Femme Fatale
Dirigido por Brian De Palma - que também esteve por trás de 
produções famosas como Carrie - A Estranha (1976), Vestida 
para Matar (1980), Scarface (1983), Os Intocáveis (1987) e 
Missão: Impossível (1996) - é um thriller de ação erótico com 
um estilo único. O filme é estrelado por Antonio Banderas e 
Rebecca Romijn-Stamos na história de um ex-ladrão de joias e 
vigarista tentando viver uma vida correta, que é subitamente 
exposta ao mundo pelo fotógrafo voyeurista Nicholas Bardo, 
que se interessa repentinamente por ela.

Amores de Apache - 1952
Dirigido por Jacques Becker, que apresentou Belleville em 
várias de suas produções, Amores de Apache é uma tragédia 
da Belle Époque que conta a história de um infeliz caso de 
amor entre personagens interpretados por Simone Signoret 
e Serge Reggiani. A história foi vagamente baseada em um 
infame triângulo amoroso entre a prostituta Amélie Élie e os 
líderes das gangues Apache Manda e Leca, que foi objeto de 
muitas reportagens sensacionais de jornais em 1902.

o balão vermelho - 1956
Escrito, produzido e dirigido por Albert Lamorisse, O Balão 
Vermelho é uma produção de comédia e drama de fantasia 
estrelada por Pascal Lamorisse. Este curta-metragem 
acompanha as aventuras de um garoto que um dia encontra 
um balão sensitivo, mudo e vermelho, foi filmado no bairro de 
Ménilmontant, em Paris.

O Balão Vermelho ganhou vários prêmios, incluindo um Oscar 
por Lamorisse por escrever o Melhor Roteiro Original em 1956 
e a Palme d’Or por curtas-metragens no Festival de Cinema de 
Cannes de 1956. Foi o único curta-metragem a ganhar o Oscar 
de Melhor Roteiro Original.
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República Tcheca

quarta-feira 
29 de janeiro 

21:30 

CINEMA ELENCO Jirina Bohdalová, Krystof 
Hádek, Viktor Preiss
DirEtOr Jirí Strach
GêNErO Thriller, drama, crimen
títuLO OriGiNaL Klec
aNO 2019
 

Quando uma mulher idosa e solitária abre a porta para um 
jovem que afirma ser um parente distante, sua vida muda 
para o inesperado. Como ela acha que pode ter encontrado 
o companheiro perfeito para seus últimos dias, a realidade 
se mostrará sombria e perigosa. O Eurochannel estreia 
Suspeita, um emocionante suspense sobre os perigos de 
convidar estranhos para sua casa. Ambientado em uma 
pequena vila europeia, Suspeita conta uma história de 

confiança, enganação e ganância. No filme, Kveta tem 
uma existência solitária. Sua vida social é limitada a uma 
visita semanal de seu carteiro e seu trabalho voluntário 
na igreja local para o padre. Um dia, quando um jovem a 
visita, ela começa a pensar que suas preocupações com a 
solidão podem acabar para sempre... Mas com elas, talvez 
também a vida dela!
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Um drama psicológico intenso com elementos 
de um suspense, Suspeita vai além do medo do 
desconhecido, mas também retrata o angustiante 
sentimento de angústia quando alguém está preso. 
À medida que a trama se desenvolve, Kveta percebe 
que algo não está certo com o jovem visitante e eles 
logo se veem presos no apartamento. Um jogo de 
gato e rato começa, mas não está claro quem de fato 
é o gato e quem é o rato.

O Eurochannel convida você a desfrutar de um 
thriller de roer unhas, que prova que não devemos 
confiar em ninguém. Kveta sobreviverá ao desafio 
final da solidão ou cairá na armadilha sombria de seu 
visitante inesperado?

Uma idosa solitária e confiante teme que ninguém 
mais precise dela. De repente, ela conhece um jovem 
que afirma ser um parente distante. Eles começam a 
desenvolver um relacionamento próximo. Mas logo 
ela percebe que algo não está certo...

3 filmes essenciais sobre  
pessoas Que são presas juntas

Entre os aficionados do cinema cult, esse é realmente um subgênero que oferece inúmeras histórias de enredo para 
roteiristas e diretores. Ficar preso nunca é legal, mas certamente esses filmes vão entretê-lo! Celebrando a exibição de 
Suspeita, um thriller tcheco sobre um vigarista e uma idosa presos em um apartamento, selecionamos três ótimos filmes 
com pessoas enfrentando a mesma situação. 

Exame
Uma joia britânica do gênero suspense, essa produção foi recebida com elogios 
pelos críticos, apesar de não ter sido amplamente distribuída em todo o mundo. 
O filme acompanha oito candidatos que competem por um trabalho corporativo 
altamente desejável, pois são presos em uma sala de exames e recebem um teste 
final com apenas uma pergunta aparentemente simples. No entanto, não demorou 
muito para surgir confusão e as tensões se revelarem. Exame foi indicado a um 
prêmio BAFTA de estreia eminente por um escritor, diretor ou produtor britânico. 
O filme também ganhou o Independent Feature Award no Santa Barbara Film Fest.

Jogos Mortais
Considerada uma das sagas de cinema mais sangrentas e intrigantes, Jogos 
Mortais resume tudo o que pode dar errado quando as pessoas ficam presas em 
espaços confinados. Na primeira parte da saga, chamada simplesmente de Jogos 
Mortais, dois estranhos acordados em uma sala sem lembrar como chegaram lá, 
logo descobrem que são peões em um jogo mortal perpetrado por um notório 
assassino em série.
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identidade
Mais um thriller psicológico, esta produção de 2003 foi dirigida por James Mangold 
a partir de um roteiro de Michael Cooney. Estrelando John Cusack, Alfred Molina e 
Ray Liotta, Identidade acompanha as histórias de dez estranhos que chegam a um 
hotel isolado e ficam temporariamente isolados do resto do mundo enquanto são 
misteriosamente mortos um a um. Vários eventos que ocorrem nas horas anteriores 
à chegada dos personagens são apresentados em momentos-chave do filme, usando 
a estrutura cronológica reversa. Embora o enredo não seja uma adaptação direta 
de O Caso dos Dez Negrinhos de Agatha Christie, de 1939, a história se baseia na 
estrutura do romance.

Entrevista com 

(Diretor)
Jiří Strach 

Qual é a história por trás do título? 
Em inglês, o título original poderia ser traduzido literalmente como gaiola ou prisão. Uma gaiola é um espaço fechado 
do qual não há escapatória. Terríveis camas de gaiola que supostamente nos protegem de pessoas agressivas e doentes 
mentais, às vezes os prisioneiros são jogados nas celas para impedir que se machuquem. Os animais são frequentemente 
colocados em gaiolas antes de serem abatidos. Quem está montando a gaiola para quem, e quem finalmente vai acabar 
lá dentro: é disso que trata o nosso filme. Trata-se de confiança ingênua e desumanidade não empática. 

Todo um conjunto de filmes foi feito no exterior sobre a prisão domiciliar. Alguns exemplos são as versões de Violência 
Gratuita, de Michael Haneke, ou Quarto do Pânico, de David Fincher. Você se inspirou a partir daí? 
Não. Às vezes pode acontecer que alguém comece a imitar inconscientemente os outros. Não quero que meus filmes 
sejam uma cópia de outros filmes, quero que sejam únicos, para servir o roteiro, a história e a psicologia dos personagens. 

Um drama íntimo para dois personagens principais requer uma escolha responsável de atores. Como você finalmente 
decidiu sobre Jiřina Bohdalová e Kryštof Hádek? 
Não há muitas atrizes na categoria de idade necessária. Na sua respeitável idade, a senhora Bohdalová permanece em 
uma forma incrível e tem mais energia do que muitas pessoas de sessenta anos. E Kryštof Hádek foi a única escolha 
possível para o papel. Mas os espectadores entenderão o porquê depois de assistirem ao filme. É por isso que não 
fizemos nenhum casting de elenco para o personagem dele. Ele entrou imediatamente, sem ser preciso pensar muito.
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Este filme significa o retorno de Jiřina Bohdalová ao gênero de drama 
após um longo hiato. Anteriormente, vocês dois haviam trabalhado em 
filmes de contos de fadas como Angel of the Lord 2, Lucky Loser ou a 
comédia Wrinkles of Love. Como o relacionamento de vocês mudou, e 
houve alguma preocupação da sua parte com essa colaboração? 
Como diretor iniciante, quando lancei a  Bohdalová e Jiřina Jirásková 
para o filme Povodeň (O Dilúvio), fiquei com muito medo. Com medo da 
responsabilidade de dirigir essas duas grandes mulheres do cinema tcheco 
e alcançar o resultado que eu queria, apesar da minha inexperiência. Logo 
ficou claro que Bohdalová é absolutamente maravilhosa e uma profissional 
incrível, alguém que respeita o diretor quando vê que ele sabe o que quer.  
Desde então, tivemos um ótimo relacionamento, posso até dizer, com um 
pouco de orgulho, que somos amigos. Ainda tenho muito a aprender com 
ela, ela me mostra experiências da época antes de eu nascer. Quem mais 
pode lhe dizer como foi filmar com Frič ou Kachyňa? 

Para Jiřina Bohdalová, este foi um dos filmes mais difíceis que já filmou. 
Você foi cuidadoso com ela e teve que pedir permissão a ela para algo ou 
ser rigoroso? 
Nós nos entendemos. Não há necessidade de definição de rigidez ou 
limite em nenhum dos lados. Filmamos mais de um filme juntos, por isso 
não precisamos compartilhar nossas impressões verbalmente. Às vezes, 
basta um gesto ou uma piscada e sabemos imediatamente o que e como 
podemos fazer melhor. As pessoas esperam que uma estrela como Jiřina 
se comporte como uma diva, mas é exatamente o oposto. Ela aborda todas 
as gravações com muita humildade. As únicas cenas que eu não a deixaria 
filmar envolviam fazer coisas em que ela pudesse se machucar. Um dublê 
fez esse trabalho. E sempre que ela dizia que conseguia fazer a cena, eu 
tinha que dizer não sem concessões. Realmente não valeria a pena bater a 
cabeça no vaso sanitário ou quebrar uma perna caindo na banheira.  

Seu filme procura encontrar um remédio ou simplesmente oferece uma 
jornada aos espectadores? 
É possível encontrar um remédio quando o princípio fundamental é 
desumano e distorcido desde o início? As escrituras dizem que tudo o 
que aconteceu uma vez acontecerá novamente, não há nada novo sob o 
sol. A única coisa a fazer é apontar uma questão e, através da tragédia de 
uma história, despertar as emoções do público para que elas não tomem 
atitudes humanas, ou melhor, desumanas sem refletir ou fechem os olhos 
para elas, mas enfrentem todas elas mais enfaticamente se as encontrarem 
em suas próprias vidas. 

No filme, você lida com questões de fé, esperança, perdão e expiação. 
No entanto, a cada minuto que passa, a dimensão espiritual desaparece. 
Seus tópicos religiosos favoritos foram originalmente parte do roteiro ou 
você mesmo os adicionou lá? 
Eles já estavam no roteiro de Marek Epstein. Mas acho que eles não 
desaparecem. Eles apenas se transformam em outra coisa. A esperança 
sempre leva ao perdão, e a Sra. Galová é capaz disso apesar de tudo o que 
aconteceu. O fato de parecer inútil no filme não significa que devemos 
desistir. Afinal, a esperança é frequentemente a fonte da nossa humanidade. 

Cortesia da televisão tcheca
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MEDO 
CEGO

França

quinta-feira 
30 de janeiro

21:30 

CINEMA

Após um terrível acidente de carro, Betty procura 
consolo em seu novo emprego. Ela é designada 
para cuidar de um garoto cego nos remotos 
Alpes franceses. Este não será um emprego 
dos sonhos, mas se tornará um pesadelo 
angustiante e difícil de evitar. O Eurochannel 
estreia Medo Cego, um thriller francês sobre 
mentiras, segredos e sobrevivência. 

Medo Cego é uma jornada pelos horrores 
mais sombrios de uma mulher! Esta produção 
envolvente segue a história de Betty, uma 
cuidadora de crianças especializada em cuidar 
de crianças cegas. Após um acidente em 
que perdeu um bebê, ela procura uma nova 
oportunidade em um novo emprego. A tarefa 
é cuidar de Sylvain em uma casa remota nos 
Alpes frios e nevados. 

Nas montanhas, Sylvain mora com seu pai, 
Franck, o médico da cidade. À primeira vista, 
Franck parece ser um homem de bom coração, 
com uma profunda preocupação com o filho, 
mas esconde um segredo sobre a esposa. 
Para Sylvain, ela está viajando a trabalho... e a 
mentira deve ser mantida a todo custo!
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No cenário de uma paisagem 
escura e com neve, o obscuro 
universo de Medo Cego 
mergulha os espectadores no 
complexo mundo da cegueira. 
Enquanto Sylvain se pergunta 
sobre sua mãe e a adora quase 
de maneira insana, Franck 
age com desconfiança. Cabe 
a Betty encontrar o segredo 
obscuro por trás da ausência 
de uma mãe. O Eurochannel 
convida você a mergulhar 
em um mundo de sombras. 
Nos frios Alpes franceses, 
Betty descobrirá uma verdade 
terrível que transformará seu 
emprego dos sonhos em um 
pesadelo!

Após um trágico acidente de 
carro e a perda do bebê que 
ela estava esperando, Betty 
procura consolo em um novo 
emprego, cuidando de um 
garoto cego em uma casa na 
montanha. Sua esperança de 
um novo começo se transforma 
em um pesadelo quando ela 
descobre os segredos sombrios 
que estão nos Alpes.

ELENCO Annelise Hesme, 
Michel Vuillermoz, Marc de 
Montlivault
DirEtOr Philippe Venault
GêNErO Drama
títuLO OriGiNaL 
Entre deux ombres
aNO 2009
 

3 thrillers essenciais 
com personaGens ceGos

Celebrando a exibição do thriller psicológico francês, Medo Cego, sobre um garoto cego que 
ainda acredita que sua mãe está viva após seu falecimento, selecionamos três thrillers essenciais 
com personagens cegos. Certifique-se de vê-los!

os olhos de Júlia
Este thriller de terror espanhol se tornou um dos filmes espanhóis 
mais promissores de 2010. Estrelando os atores premiados Belén 
Rueda e Lluís Homar, Os Olhos de Júlia acompanha a história de 
uma mulher que está perdendo a visão lentamente enquanto tenta 
investigar a misteriosa morte de sua irmã gêmea.

Por seu papel no filme, Belén Rueda ganhou uma indicação ao Goya 
Awards de Melhor Atriz Principal.

o Homem nas Treva
Estrelando Jane Levy, Dylan Minnette, Daniel Zovatto 
e Stephen Lang, O Homem nas Trevas, deixará você 
sem fôlego. Este thriller de terror acompanha a 
história de um trio de ladrões invadir a casa de um 
cego que não é tão desamparado quanto parece 
quando esperam ir embora com uma enorme 
fortuna. O Homem nas Trevas arrecadou US$ 89,2 
milhões na América do Norte e US$ 67,9 milhões 
em outros territórios, em um total mundial de US $ 
157,1 milhões, contra um orçamento de produção 
de US $ 9,9 milhões.

blink - Num Piscar de olhos
Recuando um pouco no tempo em relação aos dois filmes 
anteriores, voltamos para os anos 90 com este filme. Neste 
thriller neo-noir, Emma Brody é uma jovem música que é cega 
há 20 anos. Novas técnicas cirúrgicas restauram sua visão, mas 
inicialmente causam “flashes de visão” que a deixam incerta 
sobre o que vê. Uma noite, ela é despertada por um barulho 
no apartamento acima. Espreitando pela porta, ela “vê” uma 
figura descendo as escadas. Ela entra em contato com a polícia, 
preocupada que seu vizinho tenha sido assassinado, mas não 
tem certeza se foi apenas sua nova visão que a enganou. O 
assassino então começa a perseguir Emma. O diretor Michael 

Apted foi indicado ao prêmio Globo de Cristal pelo filme no Festival Internacional 
de Cinema Karlovy Vary, e a roteirista Dana Stevens foi indicada ao prêmio de 
Melhor Filme no Prêmio Edgar Allan Poe.
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3 filmes famosos ambientados em paisaGens de neve
Todo mundo sonha em ver a neve pela primeira vez. É quase mágico quando as paisagens estão cobertas de branco e quando os 
flocos pousam nas mãos. Essa magia tem sido uma fonte de inspiração para inúmeros cineastas que montaram cenas de ação, 
terror e aventura na neve. Esses são três filmes famosos ambientados em paisagens nevadas que você deve ver! 

Fargo
Ambientado em Minneapolis durante o inverno, Fargo se tornou um 
clássico cult entre os amantes de filmes de ação. No entanto, algumas 
das paisagens reais de neve que desfrutamos neste filme foram filmadas 
no norte de Minnesota e no leste de Dakota do Norte, devido a nevascas 
excepcionalmente baixas no centro e no sul de Minnesota no inverno 
em que foi filmado. Escrito, dirigido e produzido por Joel e Ethan Coen, 
Fargo é um drama criminal baseado na realidade em Minnesota, em 
1987, que segue Jerry Lundegaard, um vendedor de carros que se 
endividou e está tão desesperado por dinheiro que contrata dois 
bandidos para raptar sua própria esposa. Jerry vai coletar o resgate de 
seu pai rico, pagando aos bandidos uma pequena porção e mantendo 
o resto para satisfazer suas dívidas. Infelizmente para Jerry, seu plano 
entra em colapso quando os criminosos atiram em um policial estadual.

Evereste
Evereste é um filme envolvente desde o início, tanto pela trama quanto 
pela beleza do ambiente. O filme foi gravado nos Alpes Ötztal, na Itália, 
durante seis semanas, um mês na Islândia, e depois no Nepal, onde teve 
mais um mês de filmagens. Adaptado da memória de Beck Weathers, 
Left for Dead: My Journey Home from Everest, este filme é estrelado por 
Jason Clarke, Josh Brolin, John Hawkes, Robin Wright, Michael Kelly, Sam 
Worthington, Keira Knightley, Emily Watson e Jake Gyllenhaal. Evereste 
acompanha a história de Robert «Rob» Edwin Hall da Nova Zelândia, 
que em 10 de maio de 1996, juntamente com Scott Fischer, embarcou 
em uma expedição conjunta para subir ao Monte Everest e seus esforços 
desesperados para sobreviver na montanha mais desafiadora da Terra. 

o iluminado
Todos nos lembramos do rosto chocante de um maravilhoso Jack Nicholson 
em sua interpretação de Jack Torrance em O Iluminado. Inquietante de 
uma forma pouco conseguida por outros filmes, a história de O Iluminado 
se desenvolve em um hotel de montanha cercado de neve. Embora a 
maioria das cenas do interior tenham sido filmadas em estúdio, algumas 
tomadas externas foram feitas em Saint Mary Lake e Wild Goose Island, 
no Glacier National Park, Montana. Para aqueles que ainda não viram, o 
filme acompanha uma família enquanto eles se dirigem a um hotel isolado 
para passar o inverno e uma presença espiritual maligna influencia o pai 
a se tornar violento, enquanto seu filho psíquico tem visões horríveis do 
passado e do futuro.
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AnAtomiA DE 
       Um AssAssinAto

República Tcheca

FINAL DA TEMPORADA! terça-feira 
7 de janeiro

22:00 

SERIES

ELENCO Klára Melíšková, 
Stanislav Majer, Miroslav 
Krobot, Tereza Voříšková
DirEtOr Jan Hřebejk
GêNErO Crime, ação, drama 
títuLO OriGiNaL
Detektivové od Nejsvětější Trojice
aNO 2015 – hoje

S2 e4  7 de janeiro  •  22:00 
Quando a investigação foca no secretário e no chefe da agência de segurança, confissões e discussões levaram a um final 
violento com sequestros e tiroteios. 
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DirEtOr Sydney Newman
ELENCO  Patrick Macnee, Linda Thorson
GêNErO Crime, ação, comédia
tituLO OriGiNaL The Avengers
aNO  1961 - 1969

Reino Unido

domingo
5 de janeiro

 21:00

SERIES

Novos episódios 

Os 
VingadOres
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John Steed (Patrick Macnee) investiga uma empresa chamada 
WormDoom, cujo proprietário, um empresário considerado como 
insensato, está matando seus concorrentes, todos especialistas em 
deterioração da madeira. Para atacar suas vítimas, ele roubou um novo 
produto químico que, ao simular a putrefação fungosa, faz com que a 
madeira apodreça instantaneamente: transformando portas, paredes 
e janelas em pó. Seu objetivo é desmatar a Grã-Bretanha.

• O buraco da fechadura, que é a única coisa resgatada da destruição 
da porta durante a primeira gravação, carrega as palavras “Hobbs, 
Hart and Co”. Na verdade, era uma empresa de 1852 cujos buracos 
de fechadura complexos de alta qualidade continuavam populares 
entre a alta sociedade britânica. Atualmente, essas peças antigas 
são particularmente procuradas pelos colecionadores. O americano 
Alfred Charles Hobbs foi à Primeira Exposição Mundial em Londres 
em 1851. Durante um concurso público, seu buraco da fechadura 
“parautóptico” triunfou sobre todos os seus concorrentes britânicos. 
Sua invenção teve muito sucesso entre o público britânico.

• Tara é bloqueada por um caminhão e atacada na floresta em 
Burnham Beeches.

Eric Barker (1912-1990) era muito conhecido em comédias na Grã-
Bretanha. Ele começou sua carreira em 1916, mas ficou famoso nas 
rádios do exército durante a Segunda Guerra Mundial. Nós o vimos 
em Alfred Hitchcock presents, Destination Danger e a última vez 
que ele apareceu na televisão foi em 1978, em um remake do filme 
Emmanuelle!

John Nettleton (1929) era famoso nos anos sessenta e setenta, 
quando emprestava sua voz a muitos programas de TV para crianças. 
Também o vimos em O Homem Invisível, quinta temporada.

domingo 5 de janeiro • 21:00
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Vários agentes secretos desaparecem. Todos eles tiveram que fazer um 
teste de suas habilidades e relaxar com bebidas no final das sessões. Mas 
quem está enganando quem? John Steed (Patrick Macnee) cuidará do 
caso. Tara King (Laura Thorson) é a próxima a fazer o teste.

• Quando Tara visita Minnow, podemos ver os nomes de Clemens e 
Fennell nas campainhas.

• Howard Blake compôs a música deste episódio.

• Um homem negro apareceu (Coronel Soo), o que é contrário às 
normas da série.

A ideia da cabine telefônica traz para o esconderijo de Mother será 
usada novamente no filme. Mas desta vez, a cabine telefônica não será 
apenas uma porta simples, mas um elevador!

• Christopher Lee (1922 - 2015) iniciou sua carreira em 1948, mas foi graças aos filmes de 
terror de The Hammer que ele se tornou famoso em todo o mundo nos anos cinquenta 
até o início dos anos setenta. Ele atuou em muitos filmes com Peter Cushing. Ele também 
atuou em A Vida Íntima de Sherlock Holmes. Ele também foi O Homem da Arma de Ouro 
no mesmo filme chamado James Bond. O personagem do Dr. No foi oferecido a ele no 
primeiro episódio da série. Ele também apareceu no primeiro e terceiro filmes Guerras 
nas Estrelas. Em 2001, tornou-se Membro da Ordem do Império Britânico (MBE) por sua 
longa carreira (227 filmes) e Oficial da Ordem das Artes e Letras em 2002.

• Philip Bond (1934) apareceu em muitos programas de TV britânicos: Dr Who, Man in a 
Suitcase, The Champions, Jason King, Bergerac.

domingo 5 de janeiro • 22:00
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• Esse episódio deveria ser transmitido no dia 27 de janeiro de 1969 nos 
Estados Unidos. Foi substituído pelo torneio anual do Crosby! A programação 
da 6ª temporada nos Estados Unidos não era controlada. Isso mostra a falta de 
interesse da ABC pela série durante esta temporada.

• Estamos surpresos ao ver Steed se armar com um revólver para receber Merlin. 
Isso foi extremamente raro. Steed nunca carrega armas, o que surpreendem 
Tara. Aparentemente, Merlin era bastante imprevisível...

• Um guindaste de torre se move durante a gravação. A evacuação da cidade 
estava inacabada!

• Ao contrário de S95, esse episódio não foi gravado em Londres, mas em St. 
Albans, no Hertfordshire e em Old Hatfield.

• Peter Barkworth (1929-2006) apareceu em três outros episódios da série: Kill the king (Temporada 1), The Medicine 
Men (Temporada 3) e Matar Com Correção (Temporada 5). Foi professor na RADA (Academia Real de Arte Dramática). 
Ele também escreveu livros diferentes sobre teatro.

• Joss Ackland (1928) é um dos melhores atores britânicos dos últimos cinquenta anos. Ele começou sua carreira 
nos anos cinquenta. Atuou em 115 filmes, centenas de peças de teatro. Ele também apareceu em muitos programas 
de TV como The Persuaders, The Protectors, Return of the Saints, Regan, The Adventures of Sherlock Holmes e um 
episódio de Inspector Barnab em 2006. Em 2000, ele se tornou comandante do Império Britânico.

Quando ele estava prestes a ser pego pelos Vingadores, um agente 
inimigo joga uma cápsula contendo um poderoso gás sonífero. Quando 
acordam, descobrem uma cidade vazia sob a lei marcial. O exército 
evacuou o local para desarmar uma bomba. John Steed (Patrick 
Macnee) e Tara King (Linda Thorson) percebem que isso não é assim 
tão simples…
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• O ministério é a prefeitura de Watford.

• Muitas gravações foram feitas em Londres: Tara vai às perfumarias dos irmãos 
Bellchamber, na Grosvenor Street. Sir Rodney convence Martha a segui-lo na Sutherland 
Avenue. Tara está prestes a pular do prédio com vista para a Rua Osnaburgh.

• É um dos cinco roteiros escritos por Jeremy Burnham para a Temporada 6. Este 
roteirista já apareceu na série como ator: A Cidade de Onde Não se volta (Temporada 
4), Os Mercadores do Medo (Temporada 5) e Não Me Esqueças (Temporada 6).

• Patrick Macnee teve várias costelas quebradas na gravação da janela. Ele sentiu uma 
dor forte e foi ao médico que o diagnosticou.

• A Temporada 6 costuma ter trechos de temas antigos dos episódios anteriores das 
Temporadas 4 e 5. A música de Love All é quase exclusiva. A gravação da luta no Tara’s 
teve o tema de Um Toque de Enxofre.

Veronica Strong (1938) apareceu pela primeira vez no programa de TV 
Detective em 1964. Após sua interpretação bem-sucedida em Os Vingadores, 
ela raramente atuou novamente (dois episódios de Paul Temple). Seu último 
papel foi em 1982.

• Terence Alexander (1923-2009) iniciou sua carreira no cinema em 1947. 
Ele atuou principalmente na televisão no início dos anos sessenta: The Baron, 
Man in a Suitcase, The Champions, Paul Temple, The Persuaders, Dempsey & 
Makepeace, Dr Who, Bergerac onde seu personagem era recorrente. Ele é o 
inesquecível Piggy em A Cidade de Onde Não se Volta (Temporada 4). 

Informações confidenciais estão vazando nos mais altos círculos do 
governo. John Steed (Patrick Macnee) e Tara King (Linda Thorson) 
rapidamente descobrem que alguns dos principais funcionários públicos 
estão se apaixonando. Algumas mulheres misteriosas estão obtendo 
informações secretas deles.

domingo 12 de janeiro • 22:00
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• Howard Blake compôs a música do episódio.

• Em alguns episódios da 6ª temporada, muitos atores aparecem 
nos créditos sem o nome de seus personagens.

• A luta entre Tara e o cara de karatê tem a mesma música de Os 
Cibernautas da quarta temporada. 4.

• Leve-me ao seu líder é uma frase cult em ficção científica, 
geralmente a primeira frase declamada pelos alienígenas depois que 
a espaçonave pousa. É particularmente usada nos filmes americanos 
dos anos cinquenta.

Patrick Barr (1908-1985) iniciou sua carreira em 1932 e apareceu mais de 100 vezes 
na televisão e no cinema. Ele é o embaixador britânico em 007 Contra Octopussy, seu 
penúltimo papel.

Michael Robbins (1930-1992) foi funcionário de banco antes de ser ator. Ele começou sua 
carreira em 1961. Nós o vimos em The Baron, The Saint, 3 episódios, Department S, Regan, 
Return of the Saint, Dr Who e Dempsey e Makepeace. 

Penelope Keith (1940) participa de Algo Desagradável no Berçário, quinta temporada 
(babá Brown), mas não aparece na tela. Editado? No entanto, ela é a noiva em Agência de 
Matrimônios (quarta temporada), mas ela não aparece nos créditos. 

John Steed (Patrick Macnee) e Tara King (Linda Thorson) estão 
acompanhando os movimentos de uma maleta vermelha que contém 
dinheiro e documentos destinados a um dos principais agentes inimigos. 
A maleta também contém mensagens gravadas, que informam uma 
série de mensageiros para onde levá-lo. Isso os levará ao “cérebro”.

domingo 19 de janeiro • 21:00



GUIA DO MÊS JANEIRO 2020  29 

• O personagem de Father aparece apenas uma vez na série, mas volta no filme Os Vingadores, 
lançado em agosto de 1998. 

• A música do Joker é usada novamente.

• Caso incomum: um Vingador, aqui John Steed, aparece desde a cena introdutória.

• Em alguns episódios da 6ª temporada, muitos atores aparecem nos créditos sem o nome de 
seus personagens.

• Steed também usa o codinome Bacchus em The Danger Makers, quarta temporada.

• Tara vem com Steed para ver um psiquiatra em Chalcot Crescent, Londres. Na verdade, o 
apartamento de Tara está localizado nesta rua.

Kate O’Mara (1939-2014) iniciou sua carreira em O Mercador de Veneza 
(1963). Ela atuou nos filmes de terror do Hammer no início dos anos 70. 
Ela se concentrou no teatro e na televisão (Destination Danger, The Saint, 
três episódios, The Champions, Department S, Paul Temple, The Persuaders, 
Jason King, The Protectors, Return of The Saint, Dempsey and Makepeace, 
Dynasty, Dr Who, Absolutely Fabulous).

iris russell (1922-2014) atuou em outros dois episódios da série: Mission to 
Montreal, temporada 2 e November Five, temporada 3.

Gary Bond (1940-1995) iniciou sua carreira no filme Zoulou (1964). Ele 
morreu de câncer.

John Steed (Patrick Macnee) retorna de férias sem se lembrar de onde 
esteve ou do que fez nas últimas três semanas. Ele está se comportando de 
maneira estranha e parece ter sofrido uma lavagem cerebral: implantado 
com uma sugestão pós-hipnótica de matar alguém no departamento.
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30   GUIA DO MÊS JANEIRO 2020

• É um dos cinco roteiros escritos por Jeremy Burnham para a 6ª temporada. Este 
escritor também apareceu na série como ator.

• O set foi reutilizado para a cena de introdução de Quem Era Esse Homem Que Eu 
Vi Com Você?

• A música de Escape in Time é reutilizada neste episódio, especialmente quando 
Crewe encontra o inspetor de passagens no corredor do trem.

• A música do Stayed Tune é reutilizada.

• Em alguns episódios da 6ª temporada, muitos atores aparecem nos créditos sem 
o nome de seus personagens.

• Uma das regras da série é transgredida: o policial vestindo um uniforme em frente 
ao trem para onde o Primeiro Ministro está prestes a viajar.

• Nigel Green (1924-1972), foi um ator britânico conhecido nos anos sessenta. Ele atuou 
em Zoulou - Ipcress, Clear and Present Danger, The Kremlin Letter e também em The 
Winged Avenger da 5ª temporada. Ele morreu de overdose de drogas enquanto estava 
se tornando uma estrela.

• Guy Rolfe (1911-2003) foi um ator de teatro, cinema e televisão. Ele apareceu pela 
primeira vez em 1936. No entanto, ele se tornou piloto de corridas de automóveis e 
boxeador antes de interpretar comédias. Em 1952, ele apareceu em Ivanhoe com Robert 
Taylor. 

Membros de um comitê de desarmamento são assassinados em uma 
Londres envolta em nevoeiro. John Steed (Patrick Macnee) e Tara King 
(Linda Thorson) suspeitam dos membros do Gaslight Ghoul, dedicados 
a descobrir a identidade de Jack, o Estripador.
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• É um dos cinco roteiros escritos por Jeremy Burnham para a 6ª temporada. Este escritor também 
apareceu na série como ator. A Cidade de Onde Não se Volta, temporada 4, Os Mercadores do 
Medo, temporada 5 e Não Me Esqueças, temporada 6.

• A cena de introdução foi filmada em Fog. Também podemos ver a cripta da mãe em Leve-
me ao Seu Líder.

• Howard Blake compôs a música do episódio.

• As caixas de champanhe enviadas por Tara ao apartamento de Steed são Meudon & Heim. 
Steed e a Sra. Peel estavam bebendo o mesmo champanhe durante o episódio Dead Man’s 
Treasure. Também vimos isso em Pandora.

• A marca de champanhe (Meudon & Heim fundada em 1743) pode ser pura ficção.

ralph Michael (1907-1994) iniciou sua carreira em 1937. Ele trabalhou 
para a televisão em 1956. O Conde de Monte Cristo, The Invisible Man 
e Destination Danger, dois episódios. Então, ele estava em A Man 
in a Suitcase, dois episódios. A seguir, nos anos 70, em Colditz e The 
Professionals. 

Alan MacNaughtan (1920-2002) é o da série que sabe tirar uma sacola 
da água no início da 4ª Temporada de A Cidade de Onde Não se Volta. Ele 
também atuou em The Baron, The Saint, dois episódios, The Champions, 
Department S, Paul Temple, Jason King, The Professionals, Bergerac.

Tara King (Laura Thorson) é suspeita de ser uma agente dupla. Ela deve, 
da mesma forma, acusar Steed se quiser provar que foi enquadrada. John 
Steed (Patrick Macnee) deve agir rapidamente para impedir um ataque 
com mísseis contra a Grã-Bretanha.

domingo 26 de janeiro • 22:00
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• Anatomia de um Assassinato 
– T2E3
• Anatomia de um Assassinato 
– T2E4
• Strike Force T3 E5: Justiça 
Cega
• Strike Force T3 E6: Excelsis 
Theo

• Os Mistérios de Salento - 1
• Os Mistérios de Salento - 2
• Strike Force T3 E5: Justiça 
Cega
• Strike Force T3 E6: Excelsis 
Theo
• Anatomia de um Assassinato 
– T2E3
• Anatomia de um Assassinato 
– T2E4

• Um Grito na Noite
• Os Vingadores: O Carcoma
• Os Vingadores: Os 
Interrogadores
• Os Segredos da Mansão 
Rocheville E1
• Os Segredos da Mansão 
Rocheville E2
• Os Segredos da Mansão 
Rocheville E3
• Os Segredos da Mansão 
Rocheville E4
• Os Segredos da Mansão 
Rocheville E5
• Anatomia de um 
Assassinato – T2E3
• Anatomia de um 
Assassinato – T2E4
• Burlesque  
• Os Vingadores: A Manhã 
Seguinte

• Os Vingadores: O Carcoma
• Os Vingadores: Os 
Interrogadores
• Os Vingadores: Queria Que 
Você Estivesse Aqui
• Os Vingadores: Assassino
• Máfia dos Milionários
• Perversão
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semana 2

               

De Roma com Amor 

Drama
(Itália, 2010)

19:30

                 

 

Infiltrado na Máfia – T2 E1  

Drama, crime
(Itália, 2016)

20:00

            

Os Vingadores: 
Amar a Todos

Crime
(Reino Unido, 1961 - 1969)

22:00 Estréia



06:00

07:30

09:00

11:00

12:30

15:30

16:30

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:30

00:30
02:30

04:00

• Os Segredos da 
Mansão Rocheville E1
• Os Segredos da 
Mansão Rocheville E2
• Os Segredos da 
Mansão Rocheville E3
• Os Segredos da 
Mansão Rocheville E4
• Os Segredos da 
Mansão Rocheville E5

• Anatomia de um 
Assassinato – T1E2
• Anatomia de um 
Assassinato – T1E3
• Canto dos Exilados 
E4: Dramaturgos
• Os Vingadores: 
Herança Mortal
• Anatomia de um 
Assassinato – T2E1
• Anatomia de um 
Assassinato – T2E2
• Anatomia de um 
Assassinato – T2E3
• Anatomia de um 
Assassinato – T2E4
• A Lenda de Rita
• Gripsholm: Tempo de 
Amar
• Bagdad Cafe

06:00

07:30
09:30

10:30

12:00

13:00

14:30
16:00

19:00

20:00

21:30

23:30

01:30
02:30

04:00

• O Irresistível 
Aventureiro
• O Fugitivo
• Anatomia de um 
Assassinato – T2E1
• Anatomia de um 
Assassinato – T2E2
• Anatomia de um 
Assassinato – T2E3
• Anatomia de um 
Assassinato – T2E4
• Morte no Mont Blanc
• Tira ou Ladrão

• Os Vingadores: 
Seguem Matando a 
Steed?
• Anjos e Diamantes 
E1
• Anjos e Diamantes 
E2
• Anjos e Diamantes 
E3
• Perversão
• Metanol - O Líquido 
da Morte – Parte 1
• Metanol - O Líquido 
da Morte – Parte 2

06:00
08:30

10:30

12:00

14:00

15:00

18:00

19:00

20:00

21:30

23:00

00:30

01:30
04:00

• Indochina   
• Anjos e Diamantes 
E1
• Anjos e Diamantes 
E2
• Anjos e Diamantes 
E3
• Os Vingadores: A 
Manhã Seguinte
• Os Vingadores: Amar 
a Todos

• Canto dos Exilados 
E6: Promotores de 
Arte
• Os Vingadores: 
Queria Que Você 
Estivesse Aqui
• Metanol - O Líquido 
da Morte – Parte 1
• Metanol - O Líquido 
da Morte – Parte 2
• Inferno na Mina – 
Parte 1
• Inferno na Mina – 
Parte 2
• Os Moedeiros Falsos
• Obsessão

06:00
07:30
09:00
10:30

11:30

12:30
14:30
16:00
18:00

19:00

21:30
23:00
00:30
02:00
03:30

04:30

• O Engano
• Circuito Fechado
• Passeio Noturno
• Os Vingadores: A 
Manhã Seguinte
• Os Vingadores: Amar 
a Todos
• Obsessão
• O Fugitivo
• Manon Lescaut  
• Canto dos Exilados 
E3: Fotógrafos
• Os Vingadores: Meio 
dia Mortal

• O Bosque Escuro E1
• O Bosque Escuro E2
• O Bosque Escuro E3
• O Bosque Escuro E4
• Os Vingadores: A 
Manhã Seguinte
• Os Vingadores: Amar 
a Todos
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O Fugitivo

Drama
(Itália, 2003)

20:00

Canto dos Exilados E5: 
Livreiros

Documentário
(Brasil, 2015)

18:00

Anatomia de um 
Assassinato – T1E1

Crime, ação, drama
(República Tcheca, 2015-2019)

14:00                

Asas de Aço

Drama, história
(República Tcheca, 2018)

16:00



06:00
07:30
09:30
11:00
12:30
14:00
15:30
17:00
19:00
19:30
21:30
23:00
00:00
00:30

03:00
04:30

06:00
07:00
09:00
10:30
12:00
13:30
15:00

18:30

19:00

20:00
21:00
22:00
23:00
00:30

01:30

02:30
04:00

06:00
07:30
09:30

10:30

11:30
13:00
14:30
16:00
18:00
19:30
21:00

23:00

00:00

01:00
01:30

02:30
04:00

• Perdendo a Cabeça  
• O Irresistível Aventureiro
• Irmãos de Sangue
• Burlesque  
• O Fugitivo
• Asas de Aço
• Conspiração
• Morte no Mont Blanc
• Os Vingadores: Assassino
• Sumo Bruno
• As Maravilhas de Roma
• O Assalto - E1
• O Assalto - E2
• O Assalto - E3

• Inferno na Mina – Parte 1
• Inferno na Mina – Parte 2

• Burlesque  
• O Fugitivo
• Conspiração
• Amor Perdido 
• Em Fuga
• Obsessão
• Morte no Mont Blanc

• Strike Force T3 E7: Ponto de 
Quebra
• Strike Force T3 E8: Efeitos 
Adversos
• Sem Perdão - E1
• Sem Perdão - E2
• Sem Perdão - E3
• As Maravilhas de Roma
• Strike Force T3 E7: Ponto de 
Quebra
• Strike Force T3 E8: Efeitos 
Adversos
• Sumo Bruno
• Máfia dos Milionários

• Obsessão
• O Fugitivo
• Os Vingadores: A Manhã 
Seguinte
• Os Vingadores: Amar a 
Todos
• Asas de Aço
• Irmãos de Sangue
• Assaltaram o Banco 
• As Maravilhas de Roma
• Inferno na Mina – Parte 1
• Inferno na Mina – Parte 2
• Os Vingadores: Leve-me ao 
Seu Líder

• Os Vingadores: A Manhã 
Seguinte
• Os Vingadores: Amar a 
Todos
• Os Vingadores: O Carcoma
• Os Vingadores: Os 
Interrogadores
• Um Grito na Noite
• Sumo Bruno
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semana 3

               

Máfia dos Milionários 

Crime, ação, drama
(Itália, 2014)

16:30

                 

 

Conspiração

Ação, drama, thriller
(França, 2011)

01:30
            

Os Vingadores: 
Não Percam a Onda

Crime
(Reino Unido, 1961 - 1969)

22:00 Estréia



06:00

08:00
09:30

10:30

12:00

13:00
14:30
16:30
18:00

19:00

21:30

23:30

01:00

03:00
04:30

• O Caminho da 
Liberdade 
• O Silêncio da Morte
• Anatomia de um 
Assassinato – T1E1
• Anatomia de um 
Assassinato – T1E2
• Anatomia de um 
Assassinato – T1E3
• Beijos de Amor – E1
• Beijos de Amor – E2
• Burlesque  
• Canto dos Exilados 
E8: Pensadores
• Os Vingadores: Os 
Interrogadores

• Infiltrado na Máfia – 
T1 E2
• Infiltrado na Máfia – 
T1 E3
• Infiltrado na Máfia – 
T1 E4
• Perversão
• Um Grito na Noite

06:00
07:30
08:30
10:00
11:30
13:00
14:30
16:00
18:00

19:00

20:00

23:00
00:30
02:00
03:30

• O Silêncio da Morte
• Burlesque  
• Amor Perdido 
• Caído do Céu
• Burlesque  
• A Estranha Perfeita
• As Mãos do Mal
• Sumo Bruno
• Canto dos Exilados 
E9: Artistas Visuais
• Os Vingadores: A 
Manhã Seguinte
• Amor Perdido 

• Além da Suspeita 
• Espírito de Família
• O Fugitivo
• O Caminho da 
Liberdade 

06:00
07:30
09:00
10:30
12:30
14:00

15:00

16:00
18:00

19:00

20:00

23:00
00:00
01:30
04:30

• Obsessão
• Espírito de Família
• A Estranha Perfeita
• O Fugitivo
• Espírito de Família
• Os Vingadores: Leve-
me ao Seu Líder
• Os Vingadores: Não 
Percam a Onda
• De Roma com Amor
• Canto dos Exilados 
E10: Empreendedores 
de Arte
• Os Vingadores: Amar 
a Todos
• Morte no Mont 
Blanc

• Espírito de Família
• Fuga em Paris
• Indochina   
• Amor Perdido 

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

12:00

13:00
14:30
16:30
18:00

19:00

21:30
23:30
01:00

02:30

03:30

04:30

• A Pele de Onagro
• O Engano
• As Mãos do Mal
• Os Vingadores: Leve-
me ao Seu Líder
• Os Vingadores: Não 
Percam a Onda
• Medo Silencioso
• Obsessão
• Caído do Céu
• Canto dos Exilados 
E7: Pintores
• Os Vingadores: O 
Carcoma

• Medo Silencioso
• Além da Suspeita 
• Inferno na Mina – 
Parte 1
• Inferno na Mina – 
Parte 2
• Os Vingadores: Leve-
me ao Seu Líder
• Os Vingadores: Não 
Percam a Onda
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Diabólico 

Crime, drama, thriller
(República Tcheca, 2009)

20:00

Espírito de Família

Comédia
(Itália, 2014)

21:30 Estréia

Infiltrado na Máfia – 
T1 E1  

Drama, crime
(Itália, 2016)

20:00                

Fuga em Paris

Drama
(França, 2009)

21:30 Estréia



06:00
07:30
09:00
10:30

12:30
14:00
15:30
17:00
19:00

19:30
21:00
22:00
23:00
00:00
01:30

04:30

06:00
07:30
08:30
09:30
10:00
11:00
12:00
12:30
14:00
15:30
16:30

20:00
21:30
23:00
00:00

01:00
02:30
04:00

06:00
07:30
09:00

10:00

11:00
12:30

14:30
16:00
17:30
19:30
21:00

23:00

00:00

01:00

01:30

02:30
04:00

• Fuga em Paris
• O Silêncio da Morte
• A Pele de Onagro
• Em Nenhum Lugar da 
Morávia
• Burlesque  
• As Maravilhas de Roma
• Fuga em Paris
• Caído do Céu
• Os Vingadores: Leve-me ao 
Seu Líder
• Perseguido
• Sem Perdão - E1
• Sem Perdão - E2
• Sem Perdão - E3
• Espírito de Família
• Fuga em Paris

• Perversão

• O Selvagem
• Sem Perdão - E1
• Sem Perdão - E2
• Sem Perdão - E3
• O Assalto - E1
• O Assalto - E2
• O Assalto - E3
• Caído do Céu
• Espírito de Família
• Strike Force T3 E9: Procurado
• Strike Force T3 E10: Linhas 
Cruzadas

   
• Passeio Noturno
• Fuga em Paris
• Strike Force T3 E9: Procurado
• Strike Force T3 E10: Linhas 
Cruzadas
• Caído do Céu
• Espírito de Família
• De Roma com Amor

• Caído do Céu
• A Pele de Onagro
• Os Vingadores: Leve-me ao 
Seu Líder
• Os Vingadores: Não Percam 
a Onda
• Albert Camus
• As Maravilhas de 
Roma
• Sumo Bruno
• Espírito de Família
• Caído do Céu
• Fuga em Paris
• Os Vingadores: Névoa

• Os Vingadores: Leve-me ao 
Seu Líder
• Os Vingadores: Não Percam 
a Onda
• Os Vingadores: A Manhã 
Seguinte
• Os Vingadores: Amar a 
Todos
• Fuga em Paris
• Caído do Céu
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semana 4

               

Indochina 

Drama, romance
(França, 1992)

17:30

                 

 

Caído do Céu

Drama
(França, 2008)

03:00

            

Os Vingadores: Quem Era Esse 
Homem Que Eu Vi Com Você?

Crime
(Reino Unido, 1961 - 1969)

22:00 Estréia



em fevereiro


