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em novembro, o Eurochannel está extasiado em apresentar o melhor 
entretenimento da Europa. Este mês, selecionamos duas novas séries 
para recompensar a sua lealdade e emocionar os seus sentidos com 
ação, suspense e muitas emoções. Aproveite uma novidade fascinante no 
Eurochannel!

Para começar, um dos dramas de ação mais bem-sucedidos da Holanda 
está no Eurochannel. Na Europa, Strike Force representou o que The Shield 
- Acima da Lei simbolizou nos EUA. Através desta história de dois policiais 
cujas ações caminham na linha fina e obscura entre o bem e o mal, você 
descobrirá que a ação está muito viva na Europa.

Também neste mês, convidamos você a reviver uma das maiores séries de 
TV britânicas da história: O Prisioneiro! Uma produção que atingiu o status 
de cult, este drama misterioso conta a história do infame Número 6, um 
agente secreto convocado de forma forçada para um vilarejo misterioso 
onde ninguém desafia o status quo e todos são chamados por um número, 
seus nomes são proibidos e esquecidos!

As surpresas continuam em novembro: por último, mas não menos 
importante, convidamos você a aproveitar a estreia dos três dramas 
franceses. Em Valparaiso, descubra como a corrupção pode destruir até 
famílias. Em Corações Perdidos, veja como a guerra não faz sentido para 
uma criança que tenta entender a moral de baixo nível do mundo adulto. 
E em Arletty, Uma Paixão Culpada, aproveite o retrato de uma mulher que 
encantou o público francês durante a Segunda Guerra Mundial.

O Prisioneiro 

Strike Force 

Valparaiso
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Ele é chamado agora de Número 6, mas ele não gosta. Conhecido no mundo exterior por outro 
nome, este ex-agente secreto foi sequestrado da sua casa depois de ser misteriosamente 
demitido. Agora, em uma aldeia idílica, ele encontra uma prisão onde as pessoas parecem 
viver felizes, mas a sua liberdade é coagida. O Eurochannel revive a série cult britânica de 
mistérios que emocionou uma geração inteira… O Prisioneiro! Cada um dos episódios será 
apresentado pelo especialista em televisão Alain Carrazé.

Nunca antes um programa de TV desafiou as convenções da televisão com tanta audácia 
como O Prisioneiro. Nunca antes, uma série conseguiu encantar e enfurecer a sensibilidade 
dos espectadores. E agora, muitos anos depois, O Prisioneiro se recusa a ser categorizado ou 
desaparecer! Os problemas que a série abordou quando estreou são tão contemporâneos 
quanto os que enfrentamos hoje. 

Criada e estrelada por Patrick McGoohan, cujos papéis anteriores em Danger Man lhe deram 
a experiência de retratar um agente secreto, O Prisioneiro acompanha um agente secreto 
sequestrado e levado para o que parece ser uma agradável ilha comunitária, mas é, na 
verdade, uma prisão bizarra. Os guardas exigem informações. Ele não diz nada, pensando 
apenas em planejar a sua fuga.

Parte ação, parte fantasia psicodélica, parte alegoria, O Prisioneiro deixou o público perplexo 
no final da década de 60. Em cada episódio, as aventuras do Número 6 fornecem uma 
montanha-russa de surrealismo e metáforas para assuntos controversos. O lutador da 
liberdade imprudente que é o Número 6 serve como uma alegoria para o individualismo 
combatendo contra as forças da conformidade social: «Eu não sou um número, eu sou um 
homem livre», diz o homem que emocionou uma geração inteira com as suas aventuras!

O Prisioneiro tem status de cult entre os fãs de TV, e tem sido uma referência para muitos 
dos criadores de TV de hoje. Sua influência chegou até a animação, como mostra a tão 
popular série Os Simpsons que homenageou O Prisioneiro em um episódio com Patrick 
McGoohan em seu papel de marca registrada como Número 6.

O Eurochannel convida você a reviver uma das séries mais provocadoras que já foram 
transmitidas na Europa. Venha desfrutar das aventuras de um agente secreto tentando 
descobrir as razões da sua presença no vilarejo distópico que agora é a sua prisão!
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Depois de ser demitido, um agente secreto (Patrick 
McGoohan) é sequestrado e levado para o que parece 
um vilarejo idílico, mas na verdade é uma prisão 
bizarra. Os guardas exigem informações. Ele não dá 
nada, apenas tenta escapar. 

Na réplica cult de O Prisioneiro, a cordial saudação «Be seeing you!» é pronunciada pela primeira vez pelo vendedor. 
Esta réplica é sempre vinculada à série e é um sinal de reconhecimento pelos membros do fã-clube da série. Mas 
existem outras frases igualmente famosas neste episódio: 

● Os anúncios do supervisor, responsável pelo monitoramento da Vila: «Yellow alert!» e «Orange alert!». O primeiro 
desencadeia as forças de segurança. O segundo, mais grave, leva à intervenção do formidável predador.
● A frase profética do Número 6 voltada para o novo Número 2: «I’m not a number, but a person» que, um pouco 
transformada, se tornará «I’m not a number, I’m a free man!».
● A sua outra resposta: «I will not be pushed, filed, stamped, stamped, indexed, briefed, debriefed, or numbered! My 
life is my own!» É uma das mais famosas da série.
● Outra frase profética: O Número 66, o jogador de xadrez do almirante, diz ao Número 9: «We’re all pawns!» Ele 
antecipa a trama de «xadrez» de xeque-mate e dá à resposta de xeque-mate um valor simbólico óbvio: O Número 6, 
na verdade, não quer ser um peão.

Este episódio nos dá mais informações sobre o Número 6: nasceu em 19 de março de 1928, às 4:00 da manhã (Data 
de nascimento de McGoohan) e o seu registro revela que ele é um agente secreto perfeito, leal, entusiasmado no 
trabalho, nunca tendo dado um movimento em falso. Uma de suas missões mais importantes foi encontrar Barbery 
em Cingapura. Mais simples, ele gosta de chá de limão e coloca dois ovos em seu bacon, joga xadrez e sabe como 
dirigir um helicóptero. Ele dirige um Lotus Seven com a placa KAR 120 C.

SERIES
Estreia: 
NOVEMBRO  26       23:00 
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Guy Doleman (1923-1996) é mais conhecido por interpretar o Conde Lippe em 007 Contra a Chantagem Atômica 
e o Coronel Ross nas adaptações com Michael Caine dos romances de Harry Palmer. Ele interpretou Waldner em 
Os Vingadores, que tem o início de romance com Cathy em um episódio da temporada 2: Six Hands Across a table.

George Baker (1931-2011) interpretou o inspetor Wexford da série Inspector Wexford na televisão e participou de 
algumas séries (Dr. Who, Coronation Street...). Ele era o candidato ideal para Ian Fleming para interpretar o 007 
antes do papel de Sean Connery. 

Virginia Maskell (1936-1968) foi a parceira de Richard Attenborough e Kenneth Griffith em The man upstairs (1958) 
e Peter Sellers em Only Two Can Play (1962). Ela participou de episódios de Danger Man e O Prisioneiro e em 
Sinfonia Interrompida (1968) com Donald Sutherland. Ela morreu tragicamente de uma overdose aos 31 anos, 
como resultado de um colapso nervoso devido a uma depressão pós-parto.

Paul Eddington (1927-1995) interpretou papeis principalmente nas séries britânicas dos anos 1960, 1970 e 1980. 
The Good Life e Yes Prime Minister, em especial, o tornaram famoso. Ele também se dedicou ao teatro clássico. 

Angelo Muscat (1930-1977) teve seus dias de glória com a série, participando de 14 episódios de 17 no papel do 
mordomo obsessivo e silencioso do Número 2. Sua pequena estatura (1,30 m) fez com que ele fosse imediatamente 
reconhecido. Além de O Prisioneiro, no entanto, ele foi raramente visto nas telas, com exceção de algumas poucas 
participações como em um episódio de Dr. Who.

Peter Swanwick (1922-1968) atuou em vários filmes e séries, incluindo Danger Man, com Patrick McGoohan. Seu 
papel de supervisão em O Prisioneiro é, de longe, o mais reconhecido e o levou a fama. Sofrendo de sérios problemas 
de saúde, ele morreu no ano seguinte. Ele interpreta Oppenheimer, um comediante, em Le Legs (temporada 6).

Christopher Benjamin (1934) foi um ator britânico que dedicou sua vida ao teatro. Ele é conhecido por ser um dos 
melhores atores ingleses até o momento. Ele também atuou em muitas séries. 

Fenella Fielding (1927) foi uma atriz muito popular, especialmente nos anos 50 e 60. Sedutora e dotada de uma voz 
rouca, ela apareceu em vários filmes e séries e é considerada uma excelente atriz.



NOVA SÉRIE!

Estreia: 
NOVEMBRO 26          00:00CINEMA

A linha tênue entre o bem e o mal

No coração de Tilburg, o crime e a violência atormentam os 
cidadãos. Para lutar contra isso, há o detetive de homicídios 
Theo Kamp, um homem impetuoso e implacável. Uma 
noite, ele cruza a linha entre lei e crime, colocando o seu 
distintivo em risco. Como punição, uma nova unidade 
e parceiro esperam por ele… o detetive mais coreto da 
força. O Eurochannel estreia Strike Force, um drama de 
crime policial sobre o caminho tortuoso para a justiça.

Strike Force é a série de ação policial mais bem-sucedida 
da Holanda na última década. Na série, Theo Kamp é o 
melhor, mas também o mais impetuoso detetive de 
homicídios em Tilburg. Perseguindo o criminoso mais 
procurado, Freddy van Nuenen, ele sai da linha uma 
muitas vezes e é relegado para a equipe de drogas como 
punição. Por um tempo, Theo será forçado a manter a 

cabeça baixa, sob o olho atento de seu novo parceiro, 
William Niessen, um detetive que não se desvia das 
regras. Este drama de crime, um elemento essencial do 
gênero, detalha os esforços incansáveis dos oficiais mais 
dedicados e trabalhadores da cidade e os dilemas que 
eles enfrentam todos os dias, uma vez que eles arriscam 
as suas vidas. 

Aclamada pelos críticos e pelo público pelas performances 
dos atores e as situações complexas apresentadas, Strike 
Force (conhecida na Holanda como Smeris) quebrou 
recordes de público com classificações de mais de um 
milhão de telespectadores por episódio. Venha se juntar 
à força e descobrir se o detetive policial implacável 
Theo pode pegar o criminoso mais perigoso da cidade e 
recuperar o seu antigo emprego.

ElEnCo Jeroen van Koningsbrugge, 
Dennis van de Ven, Kiki van Deursen

GênEro Ação, ação, drama
TíTulo oriGinAl Smeris 

Ano 2014

Depois de uma briga com um dos maiores criminosos, Theo (Jeroen van 
Koningsbrugge) é relegado do Pelotão de Crime Grave para os Narcóticos, 
dirigido pelo impecável William Niessen (Dennis van de Ven). Os dois opostos não 
têm ideia de que esse será o início do caso de suas vidas.

Holanda 



Entrevista coM  

(Protagonista)
DENNIS vAN DE vEN 

Como você se envolveu no projeto da série?
Meu melhor amigo, Jeroen, me perguntou se eu queria interpretar outro personagem principal em uma série policial que ele e Pieter 
Kuijpers queriam fazer, com base em Tatort, uma série policial alemã que costumávamos assistir no sul da Holanda, de onde nós três 
somos, nos anos 90.

o que o atraiu você para o papel?
Como Jeroen e eu trabalhamos juntos agora por 22 anos como comediantes, temos uma espécie de química que seria uma ótima 
base para um policial bom e um policial ruim, pois ele é do tipo de homem que age, e eu sou do tipo que pensa. 

Como você se preparou para esse personagem?
O mais importante é que Jeroen e eu escrevemos as temporadas junto com os escritores da Winchester McFly. Então podemos 
colocar no diálogo o que achamos interessante, além da trama. Nós também colocamos nos roteiros o que queremos contar sobre 
as pessoas de forma sensorial. 

Como você descreveria a série para um público de fora da Holanda. Por exemplo, para alguém no Brasil?
Strike Force é ambientada em Tilburg, que não é uma das grandes cidades da Holanda, mas é mais uma espécie de vilarejo como 
Fargo. Combinamos a forte trama com o humor de um anti-herói e um cowboy do centro da cidade. É uma montanha-russa entre 
humor e tensão.

Quais foram suas influências quando se trata de se preparar para esse papel? Você pegou algo de outros personagens de ficção?
Sem ser muito engraçado, eu uso dicas do inspetor Clouseau (Peter Sellers) e Tommy Lee Jones em Assassinos Por Natureza.  

Você também compartilha uma amizade com o seu colega e vocês tocaram juntos. Qual é a importância dessa amizade no 
momento da filmagem dos episódios e do desenvolvimento de ambos os personagens?
A nossa amizade é igual a companhia de nossos personagens; somos pessoas bastante diferentes, mas juntos, a soma é mais 
do que as partes soltas. E embora Smeris seja muito mais séria do que o nosso trabalho de comédia, temos a mesma filmagem 
divertida, sempre procurando a brincadeira extra, a linha extra e o olhar extra.

Ela se tornou uma produção bem-sucedida e foi renovada por 3 temporadas. Você esperava que a série fosse ter este sucesso?
Tivemos que ser muito pacientes antes de termos a oportunidade de renovar para a segunda temporada, mas as classificações 
foram tão boas que eles não podiam recusar. 

Você está trabalhando em algum projeto no momento? Pode nos falar algo sobre ele?
Estamos editando a nona temporada do nosso programa de comédia, Draadstaal, que será transmitido em novembro. Eles já 
pediram a temporada seguinte, por isso, eu tenho que começar a escrever em breve.  No próximo ano, dirigirei um remake de uma 
comédia belga para a televisão holandesa. 
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Qual é o preço que as crianças 
pagam pela guerra?

Versailles, verão de 1870. Os prussianos estão nas fronteiras francesas. A jornada 
iniciática de Jean, um menino de 12 anos, começa quando ele descobre os 
compromissos e fraquezas do mundo adulto ao ver o pai mudar de lado. Em poucas 
semanas, o idoso muda do patriotismo mais virulento para a colaboração com o 
inimigo vitorioso. O Eurochannel estreia Corações Perdidos!

Dirigido por Robin Davis, Corações Perdidos é um drama de época da França. O filme 
começa com a declaração francesa de guerra contra os prussianos em 1870. As 
pessoas se reúnem nas ruas para comemorar o desfile de soldados indo ao campo 
de batalha. Entre eles, a família Barbier, de Versalhes, aguarda com confiança a 
guerra para começar a tirar o melhor proveito dela. 

O seu filho, Jean Barbier, está desapontado com a covardia e o mundo miserável em 
que vive. Felizmente para ele, o seu vizinho idoso, o Padre Merlin, o conforta e o 
coloca de volta no caminho certo, falando sobre a atrocidade de guerra, os perigos 
do patriotismo e a importância de dar e perdoar. Inspirado pelo romance de Georges 
Darien, Corações Perdidos reflete sobre como a moral e a ética são tão voláteis 
quanto a pólvora para pessoas sem escrúpulos. Também revela que a inocência das 
crianças, às vezes, é a forma mais pura de verdade.

Para Corações Perdidos, o diretor Robin Davis reuniu um elenco sensacional, 
incluindo Urbain Cancelier, que participou de filmes como O Fabuloso Destino de 
Amélie Poulain e Eterno Amor. Há também Popeck, que, além de seu show de um 
homem só, tocou em O Pianista e As Aventuras do Rabí Jacob.

DirETor Robin Davis 
ElEnCo Urbain Cancelier, Bruno 
Lochet, Popeck, Jérémie Duvall
GênEro Drama, época
TíTulo oriGinAl Bas les coeurs
Ano 2009

Em 1870, o mundo ficou 
chocado com a França 
perdendo a guerra contra 
a Prússia. Os patriotas 
mais inabaláveis acabam 
colaborando com os 
ocupantes. No meio de tudo 
isso, Jean (Jérémie Duvall), 
uma criança que observa 
essa mudança radical no 
comportamento dos franceses. 
Somente o seu vizinho, Merlin 
(Bruno Lochet), ainda parece 
dotado de valores e senso 
comum.

Estreia: 
NOVEMBRO  23         22:00CINEMA

França
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Entrevista coM 

(Protagonista)
JEREMIE DUvALL 

Como você participou neste filme?
Eu tinha 14 anos, por isso, eu envie e-mails e cartas de 
motivação para diretores de elenco e agências de artistas.  
Naquela época, uma assistente de produção que eu tinha 
conhecido seis meses antes me ligou. Ela falou sobre 
mim para o diretor Robin Davis. O jovem ator que deveria 
interpretar «Jean» no filme, se machucou nas montanhas 
durante as férias. Foi um processo elenco expresso e 
quando conheci Robin, foi um relâmpago profissional. 
 
Naquela época, tão jovem, o que o motivou a entrar no 
set?
Eu fazia aulas de teatro desde os oito anos. Interpretar 
personagens é a minha paixão. Viajar no tempo, em 
universos, é a incrível oportunidade do cinema.
 

Como foi a sua experiência como o único jovem da produção e um personagem principal?
Você se lembra do momento em que Harry Potter descobre o mundo mágico? Foi o mesmo! Eu fiz perguntas a todos 
os membros do elenco e eles me mostraram tudo sobre seus trabalhos. O País das Maravilhas! Ser o personagem 
principal da minha primeira experiência em um set foi um presente sob pressão, mas Robin Davis foi muito bom 
e me deu todas as chaves para eu começar este trabalho. E mesmo depois da gravação ele continuou a me guiar.
 
Como você acha que a sua atuação evolui desde este filme?
Espero que tenha evoluído! Todo mundo evolui enquanto cresce. Você também precisa se atualizar no set. Ou você 
ganha ou você aprende. E neste negócio você nem sempre ganha! É necessário ouvir as suas emoções. Ser um ator 
também é um desafio contínuo! 
 
Você também se atreveu a dirigir nos últimos anos, como descreveria essa transição?
Não é uma transição! Isso é complementar. Eu filmava os meus amigos desde que tivesse uma câmera nas minhas 
mãos! Eu adoro fazer parte de uma história, mas também amo criar a minha própria. Fazer ambos me ajudam em 
um set. 
 
Você está trabalhando em algum projeto no momento? Pode nos falar algo sobre ele?
Agora, quando escrevo essas palavras, estou atuando em um filme francês chamado Versus. Estou muito feliz em 
interpretar o personagem principal com uma nova geração de atores franceses: Jules Pelissier, Lola Le Lann, Karidja 
Touré, Benjamin Baffie, Matilda Marty e Victor Belmondo. Esse personagem é muito especial, porque ele é muito 
diferente de mim... Vou usar o meu lado escuro.
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França

A prova de que a corrupção destrói até mesmo famílias

Quando Balthazar decidiu o destino de um navio de carga 
maciço, ele não sabia as consequências fatais que isso levaria 
a sua família. Um naufrágio acontece, derramamento de 
petróleo em todo o oceano, e sentenças de morte são dadas 
para aqueles que procuram uma resposta. A Eurochannel 
estreia Valparaiso, um filme emocionante sobre o lado mais 
sombrio da corrupção corporativa na Europa. 

Dirigido por Jean-Christophe Delpias, Valparaiso é um thriller 
francês com uma história que pode ser facilmente verdade 
hoje. À meia-noite, em algum lugar do Canal da Mancha, um 
cargueiro transporta 400 mil toneladas de petróleo bruto. 

Como o capitão é forçado a mudar de curso pela companhia 
de petróleo que comprou a carga em uma operação de última 
hora, as rochas rasgam o casco duplo e o navio começa a 
afundar, causando um derramamento de óleo no oceano.

Como se as emoções não fossem demasiadas, há ainda mais 
tensão. Emma, membro idealista do Parlamento Europeu, 
descobre que o seu pai está envolvido no «acidente». A 
decisão dele colocou em movimento uma cadeia de eventos 
chocantes que vão forçar sua corporação de petróleo a fazer 
qualquer coisa para esconder a verdade sobre o desastre 
ambiental que foi causado.

DirECTor Jean-Christophe Delpias
ElEnCo Jean-François Stévenin, Peter 

Coyote, Héléna Noguerra
GênEro Drama, Thriller

TíTulo oriGinAl Valparaiso 
Ano 2011

Quando Emma (Héléna Noguerra), membro idealista do Parlamento 
Europeu, investiga um derrame de petróleo, ela descobre o envolvimento 
do seu pai (Jean-François Stévenin) e desencadeia eventos impactantes. 
Uma corporação poderosa fará qualquer coisa para esconder a verdade 
sobre um desastre ambiental, até mesmo destruir uma família. 

CINEMA
Estreia: 
NOVEMBRO  30         22:50
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A prova de que a corrupção destrói até mesmo famílias

Estreia: 
NOVEMBRO  30         22:50

Valparaiso lida com o estereótipo de corporações multinacionais implacáveis 
que não param quando se trata de ganhos. Executivos cruéis, ameaças de morte, 
assassinatos, envenenamentos e vingança são os ingredientes deste thriller 
corporativo. Destacam-se também as interpretações impressionantes do ator 
Jean-François Stévenin, favorito dos fãs franceses, e Peter Coyote, famoso por 
seu papel no vencedor do Oscar, E.T. o Extra Terrestre. Esta produção francesa se 
tornou uma favorita após o seu lançamento e ganhou aclamação da crítica. Na 
sua estreia em televisão na França, Valparaiso registrou 299 mil espectadores 
e 1,1% da participação no mercado. O Eurochannel convida você a descobrir o 
mundo imobilizado da corrupção corporativa e conhecer um grupo de executivos 
que vão matar para manter o crescimento dos seus lucros!

Entrevista coM  

(Ator)
PEtER COyOtE

Como você se envolveu nesta produção francesa? 
Como um ator americano chega a um filme francês?
Quando eu era muito mais novo eu fiz um filme 
chamado Un Homme Amoreux que foi um grande 
sucesso na Europa. A diretora era francesa e, embora 
tenha sido filmado em Inglês, o filme me colocou na 
capa de muitas revistas como Vogue, Elle, etc. em 
toda a Europa. As pessoas que o viram na América 
gostaram, mas ele foi vítima de uma campanha 
publicitária sem brilho, que o comercializou como 
um filme para «mulheres». De qualquer forma, com 
esse filme consegui a minha incrível agente francesa, 
Celine Kamina da UBBA, e ela está atenta para 
encontrar bons papéis para mim.

Como você se preparou para este papel?
A maior parte da minha preparação envolve o trabalho 
com a minha treinadora extraordinária, Tanya 
Blumstein, uma garota franco-americana com um 
ouvido extraordinário e uma mala cheia de exercícios 
úteis. Após o aquecimento, começamos com sons 
de vogais, uma vez que eles aparecem no diálogo, 
depois palavras e frases. Embora eu fale francês, em 
um roteiro há muitas palavras e frases que eu nunca 
usaria e eu tenho que me preparar mais do que os 
atores franceses para que não precise mais pensar 
sobre o idioma, mas posso confiar que eu sei e deixar 
meus sentimentos e intuições fluírem. É o dobro do 
trabalho do que trabalhar em inglês.
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Quando e onde você aprendeu a falar francês fluente?
Bem, meu francês é bastante fluente, mas isso não quer dizer que 
ele é correto. Aprendi a falar «sur les plateau du cinema» e muitas 
palavras e frases são simples e não corretas: «Je me tire» (estou 
dividindo), «Fil moi une tige» (me dê um cigarro), etc. Adoro o 
francês e trabalho com diligência quando estou lá, mas não há 
tantas oportunidades para falar na América como há em espanhol 
(o qual também falo e já trabalhei).

O que você diria que são as principais diferenças entre trabalhar 
nos EuA e na Europa? Você tem alguma preferência?
Eu realmente me aposentei dos filmes americanos. Eles estão 
tão sobrecarregados com o «negócio» que torna o trabalho 
exagerado: tempos mais curtos para filmes, horas mais longas, 
sem vida enquanto se está trabalhando. Meus filhos se formaram 
com graus de pós-graduação, livre de dívidas e eu não preciso mais 
aguentar isso e não vou. Na Europa é totalmente diferente. Você 
vem trabalhar a uma hora razoável da manhã, pode tomar café da 
manhã com a companheira ou as crianças, vestir-se e se maquiar. 
Comer o almoço e, em seguida, trabalhar por oito horas com 
buffets durante todo o dia disponíveis para quando estiver com 
fome. Você sai com antecedência para fazer a sua limpeza a seco 
ou ir ao mercado ou ver a sua namorada, e não tem a sensação 
de que vendeu a sua exclusividade para a empresa. Afinal, quanto 
vale a sua vida? Na minha idade, tenho mais dinheiro que tempo, 
então eu tenho muito cuidado com o que eu faço com ele.

As pessoas lembram muito do seu papel em E.T. – O 
Extraterrestre, olhando para aquela época qual memória você 
valoriza mais dos dias de filmagem desse filme?
Quando fazíamos E.T. – O Extraterrestre, Stephen ainda não era 
a figura icônica em que ele se tornou. Consequentemente, o 
conjunto foi descontraído e muito colaborativo. A minha memória 
mais preciosa é que ele me deixou escrever três rascunhos da 
cena no Hospital onde eu digo a Elliot que eu estava feliz que E.T. 
tinha vindo até ele. Embora Mellissa Matheson, a autora, tenha 
escrito a cena final, tudo o que eu coloquei está lá. Aconteceu 
porque eu disse a Stephen que não queria fazer adultos ou citar 
o vilão, e ele concordou e me disse para tentar escrever a cena. 
Esse é um privilégio inédito hoje, e continuo grato, todos esses 
anos depois.

Você está trabalhando em algum projeto no momento, pode 
nos dizer algo sobre ele?
Atualmente, o projeto The Vietnam War de Ken Burns está em 
andamento - 18 horas em 9 segmentos de duas horas. É muito 
poderoso e tem ganhado muita atenção. Eu fiz meu filme de 
despedida no Canadá no inverno passado, uma série de seis 
partes chamada The Disappearance, que estará no ar ainda este 
ano. Belo roteiro. Atores e diretor incríveis, mas eu tinha deixado 
de me divertir atuando e, por isso, eu sabia que era hora de sair. 
Trabalhar em temperaturas abaixo de zero não ajudou.
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O amor pode conquistar tudo, e isso é provado nesta 
produção. O Eurochannel apresenta a história de um 
amor proibido que terá consequências desastrosas para 
seus protagonistas. Venha desfrutar das ações e desejos 
emocionantes de Arletty, Uma Paixão Culpada.

Arletty, Uma Paixão Culpada é um filme de televisão 
francês premiado dirigido por Arnaud Sélignac, conhecido 
por sua direção do filme cult francês de 1984, Nemo. Neste 
novo filme, o diretor revela o romance de Arletty, uma 
famosa atriz francesa, com um oficial alemão durante os 
dias da ocupação nazista. Elogiado pela imprensa local, 

Arletty, Uma Paixão Culpada proporciona uma experiência 
cinematográfica impressionante, transportando os 
espectadores para a época da Segunda Guerra Mundial. A 
supermodelo francesa que se tornou atriz, Laëtitia Casta, 
faz uma homenagem à Arletty, uma vez que ela retrata de 
forma magnífica os tormentos de uma mulher cega pelo 
brilho da paixão e do amor. 

Provocador, romântico e histórico, Arletty, Uma Paixão 
Culpada ganhou o Prêmio Isabelle Nataf (Prêmio de 
Imprensa) no famoso Festival de Luchon, que premia 
grandes empreendimentos de televisão da França.  

DirETor Arnaud Sélignac
ElEnCo Laëtitia Casta, Marie-Josée Croze, Ken 

Duken, Joséphine Draï
GênEro Drama

TíTulo oriGinAl Arletty, une passion coupable 
Ano 2014

Na Paris ocupada, durante as filmagens de Les Enfants du 
Paradis, a atriz não conformista Arletty (Laetitia Casta) vive de 
acordo com suas próprias regras, apaixonando-se por um jovem 
soldado alemão, Hans Jurgen Soehring (Ken Duken).

Segredos e estratégias criam perigo em um suspense romântico

França

Estreia: 
NoveMBRO 16            22:00CINEMA
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Cinquenta mil libras em diamantes estão no estômago da vítima de um acidente de carro. A investigação leva Os Vingadores até a 
empresa do senhor Litoff. Este último é invisível e seus sócios estão determinados a transformar as suas posses em dinheiro o mais 
breve possível.

FilMAGEM: Terminado em 20 de julho de 1967
roTEiro: Tony Williamson
DirEÇÃo: Robert Day
ElEnCo: Cecil Parker (Glover), Yolande Turner (Srta. Pegram), David 
Langton (Sr. James Arnell), Pauline Delaney (Sra. Rhodes), Anneke Wills 
(Judy), Cardew Robinson (Ministro), Eric Woofe (1º assistente), Philippe 
Monnet (2º assistente), Richard Curnock (Rhodes).

SERIES
Estreia: 
NOVEMBRO 5            22:00 

Detalhes:
• Quando a senhora Rhodes liga o rádio, a música que se ouve é a La danza del esqueleto.
•As cortinas e o mobiliário da oficina da companhia Litoff aparecem de novo no apartamento 
de Tara King da temporada seguinte. 
• A dublê de Diana Rigg, Cyd Child, tem uma personagem menor na cena do acidente da 
introdução.

• A música descrita por Steed como jungle music é a do grupo de jazz de Russ Henderson, Trinidad Steel Band (fonte: Mrs Peel, 
we’re needed).
• O nome do cemitério para cachorros é The Happy Valley Pet Cemetery.
•Peel cita Fausto ao sair da loja de gravatas: “And the Devil claims his soul.” O doutor Fausto é o protagonista de um conto 
popular alemão que foi usado como base para várias obras de ficção. Este conto relata o destino de um homem educado, 
Johann Fausto, que chama o diabo para lhe ajudar e lhe oferece a sua alma sempre e quando aceite servi-lo durante 24 anos. 
Faz o acordo com o diabo, às vezes chamado de Mefistófeles, a rendição de sua alma.  

Filmagem:
• O exterior do hospital - Whitton Cottage Hospital - é o do estúdio de filmagem: Associated 
British Elstree Studios, Shenley Road em Borehamwood.
• A cena da garagem foi filmada em Hockliffe em Bedfordshire.
• As oficinas da empresa Litoff se encontram em Bryanston Street em Londres na Torre Marble 
Arch. Vê-se o letreiro Borough of St Marybone quando Steed chega. Esta torre tem 23 pisos e 
uma altura de 82 metros. Sua construção foi terminada em 1966. 
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Atores - Atrizes: 
Cecil Parker (1897-1971) começou no teatro em 1922 e a partir dos anos 1940 participou de vários filmes, particularmente 
em papéis secundários. Entre as mais conhecidas, estão as comédias com Sir Alec Guiness (O Homem do Terno Branco, 
Father Brown, Quinteto da Morte), filmes de Hitchcock (A Dama Oculta, Sob o Signo de Capricórnio) e outras produções 
(Névoas do Terror). 

David langton (1912-1994) atuou em outros dois episódios: The Mauritius Penny (temporada 2) e November Five 
(temporada 3). Atuou em The Champions, mas sobretudo na série Upstairs, Downstairs de 1971 até 1975. Seu último 
papel foi na série Sherlock Holmes em 1991.

Philippe Monnet é um ator francês que apareceu em Le champignon e L’explosion no início dos anos 70, ambos 
episódios de Marc Simenon.

Anneke Wills (1941) nasceu nos Países Baixos e começou a sua carreira aos 11 anos em séries infantis. Nos anos 60, 
apareceu em The Saint e Some People, mas foi o papel de Polly em Doctor Who que a levou para a fama. Abandonou 
a carreira de atriz no início dos anos 70 e viveu na Bélgica, Índia, Estados Unidos e Canadá antes de voltar para a 
Inglaterra. Também atuou em Dressed to Kill (temporada 3). 

Lembre-se de que... 
• Cyd Child é dublê de Diana Rigg em uma luta 100% feminina. A produção gostava de colocar de vez em quando luta entre mulheres. 
Para esta briga, Peel usava um boné e, para seguir as instruções do diretor, Cyd Child usa um prendedor para soltar o cabelo no 
momento oportuno.  
• É um remake do episódio Death of a Great Dane (temporada 1962/1963). Embora Roger Marshall tenha sido reconhecido no 
roteiro, foi Brian Clemens quem adaptou a primeira versão.  Roger Marshall confessa que o remake deste episódio foi resultado de 
falta de inspiração. No entanto, insiste sobre a mudança de sexo do vilão; a personagem de Srta. Pegram é um homem na versão de 
Cathy Gale.  
• Há um ator negro neste episódio como em Mel Para o Príncipe. No entanto, apenas nos episódios Caça Miúda Para Um Grande 
Caçador e Have Guns - Will Haggle há um ator negro em um papel importante. 

Steed e Peel detêm um esquema de chantagem direcionado a milionários. Eles estão sendo extorquidos de forma criativa: seus 
assassinatos hipotéticos são organizados repetidamente até que a paranoia tira o melhor deles, momento no qual voluntariamente 
entregam o seu dinheiro.

FilMAGEM: terminada em 2 de agosto de 1967
roTEiro: Philip Levene
DirEÇÃo: Robert Asher
ElEnCo: Barrie Ingham (Unwin), Robert Flemying (Lord Maxted), George 
Murcell (Needle), Leslie French (Rathbone), Geoffrey Chater (Jarvis), 
Simon Oates (Skelton), Clifford Cox (Chalmers), John Baker (Hallam), Les 
Crawford (Morgan), Frank Maher (Nicholls), Peter J Elliott (Williams).

SERIES
Estreia: 
NOVEMBRO 12         22:00 
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Detalhes:
• A recepção na casa do milionário Unwin ocorre no dia 24 de agosto às cinco e meia 
da tarde.
• O leão que tanto assustou o Sr. Andrew (À Porta da Morte) está na porta de Rathbone.
• O Land Rover com a placa 695EAC aparece de novo em Invasion of the Earthmen 
(fonte: Voitures de rêve et séries cultes/éditions Yris).
• Quando o Rolls de Skelton obstrui Unwin no estacionamento, pode-se ler: “No 
smoking – Tanks of vehicles not to be filled or emptied whilst in garage.” [Não fumar – 
Não encher ou esvaziar os tanques dos veículos na garagem.]
• Graças à ajuda de Peel, Steed se torna milionário, mas em meio centavo. O episódio 
que está sendo emitido antes da aprovação do sistema decimal no Reino Unido (1970), 
ainda são necessários 240 centavos, e não 100, para valer uma libra. Seriam necessários 
então 480 vezes mais a fortuna de Steed para pagar o resgate de um milhão de libras 
exigido por Needel. 
• Para alcançar a conta exata, Peel oferece a Steed meio centavo de 1947. No entanto, 
hoje em dia, tal moeda, em perfeito estado, estima-se a oito libras. 
• A cara do meio centavo (visível no cartão) mostra o rei da época, George VI (1936-
1952), o pai de Elizabeth II e um dos dois protagonistas do filme O Discurso do Rei de 
2010. 
• Emma nos mostra a cara da moeda, com uma gravação de um navio que representa 
o Golden Hind, o galeão do famoso navegador inglês Francis Drake. A bordo, Drake 
deu a volta ao mundo, de 1577 a 1580, através do Estreito de Magalhães, saqueando 
na passagem os territórios espanhóis da América do Sul. Na cultura popular, o Golden 
Hind se converteu no símbolo da dominação marítima britânica. 
• O carro com o qual Skelton quase atropelou Unwin é um Jaguar MKII. Este modelo 
aparece várias vezes durante a série.
• Unwin conduz um Reliant Scimitar GT. Esta gama de carros esportivos foi bem-
sucedida a partir dos anos 60 até os anos 80.
• O carro de Rathbone é um Lincoln Model L 3 de 1929. Faz parte da gama de prestígio 
da Ford desde a década de 20. Graças a um presente para a Casa Branca, os Lincoln 
servirão para os desfiles dos presidentes americanos de 1921 a 1993 (quando Bill 
Clinton preferiu os Cadillac). Associa-se a marca com o assassinato de JFK, em 1963. 

Filmagem:
• A ponte que serve de sala de recepção para as malas, Bridge Farm no episódio, aparece no tema 
principal da temporada Tara King (tema das armaduras). É a famosa ponte em Tyke’s Water Lake, 
Elstree, muitas vezes usada na série. Também é visível quando Peel e Steed voltam de uma noitada 
no início de Mel Para o Príncipe e quando vão para a base militar em A Hora que Nunca Soou, ambas 
da temporada 4. 
• A casa de Unwin é o Edgwarebury Hotel em Elstree.
• Uniwin sai de seu escritório e se vê ameaçado por Skelton. A cena foi filmada em Londres, Macdonald 
Road. 

Atores - Atrizes: 
George Murcell (1925-1998) ) teve principalmente papeis nas séries: Encontro com a Morte, O Barão (dois episódios), The 
Saint (três episódios), The Champions (dois episódios), The Persuaders!, Jason King, The Professionals e em Square Root of 
Evil, um episódio da temporada 1 de Os Vingadores. Além disso, ele aparece brevemente no cinema em papéis menores: 
Com 007 Só Se Vive Duas Vezes e The Assassination Bureau com Diana Rigg e Telly Savalas.
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Simon Oates (1932-2009) atuou em Men in a Suitcase, Department S, Jason King, The Professionals, Bergerac. Ele atuou em 
dois episódios da série: Super Secret Cypher Snatch (temporada 6) e Hostage dos Novos Vingadores.  Em 1971, interpretou 
John Steed no teatro.

Geoffrey Chater (1921) começou a sua carreira em 1955. Atuou no episódio You’ll Catch Your Death da temporada 6 e em 
The Saint, Department S, The Champions, Paul Temple, Jason King, Bergerac e recentemente em Barnaby. 

Frank Maher está nos episódios November Five, Dressed to Kill e The Little Wonders (todos da temporada 3). É o dublê 
de Patrick MacGoohan em O Prisioneiro. Atuou também em Encontro Com a Morte, Men in a Suitcase, The Saint, The 
Persuarders!, Cosmos 1999. 

Lembre-se de que... 
• A única aparição de Emma Peel em couro durante a temporada em cores. Diana Rigg odiava as roupas de couro, razão pela qual 
elas desapareceram na temporada em cores. Além disso, este novo modelo de 400 libras não resistiu à briga perto da ponte. Cyd 
Child (dublê de Diana Rigg) confessou que a roupa se rasgou depois da cena.
• Comentário de Patrick Macnee: «os telespectadores que queriam ver Diana de novo em couro, e os produtores decidiram que 
Emma tinha que usar outra roupa preta mais justa. Vê-se muito bem! Nunca voltamos a vê-la nesses trajes. As costuras sempre se 
desfaziam».
• Comentário de Cyd Child: “As roupas de Os Vingadores eram sempre importantes. O público queria que Diana se vestisse de couro 
de novo. Então, a roupa usada neste episódio foi desenhada em couro preto justo. Usava durante brigas e sempre se rasgava». 
(fonte: DVD 6 da coleção Optimum, Granada Plus Points). 
• Cyd Child é dublê de Diana Rigg em uma luta na ponte. Ela lutou contra a acróbata Les Crawford que, muito brincalhona, se divertia 
metendo a cabeça da acróbata debaixo d’água. Esse tipo de cenas não podem ser filmadas muitas vezes e Ray Austin tinha pedido 
que os movimentos fossem simples, aparecer e logo desaparecer debaixo d’água.

Peel acompanha um amigo da infância a sua nova casa em um povoado isolado. Logo descobre que todo o povoado está conectado 
com um crime e que qualquer recém-chegado não é bem-vindo. 

FilMAGEM:  terminada em 25 de agosto de 1967
roTEiro: Brian Clemens
DirEÇÃo: Robert Asher
ElEnCo: Colin Blakely (Mickle), John Ronane (Hubert), Ronald Hines (Dr. 
Haymes), John Sharp (Prewitt), Sheila Fearn (Jenny), Eric Flynn (Croft), 
Norman Chappell (Forbes), Robert Cawdron (Banks), Marika Mann (Miss 
Avril), Irene Bradshaw (Maggie), Joseph Greig (Higgins), Geoffrey Colville 
(Jeremy Purser), Langton Jones (Chapman), Tony Caunter (Miller), John 
Chandos (Morgan), Andrew Laurence (Williams).

SERIES
Estreia: 
NOVEMBRO 19          22:00 

Filmagem:
• Little Storping in-the-Swuff é o povoado de Aldbury, localizado em Hertfordshire (noroeste 
de Londres).

• A casa de Paul Croft é o Stocks Hotel de Aldbury, hoje um clube de golfe.
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Detalhes:
• Peculiaridade do roteiro: Por que Emma não permanece escondida no bosque quando o 
helicóptero está procurando por ela? Em vez disso, ela corre sem cobertura, o que facilita o 
seu sequestro. 
• The Happy Ploughman [O Alegre Labrador] é o nome de um par. Ainda existe com o nome 
The Greyhound.
• Os «filhos» de Steed e Emma têm o nome dos quatro produtores: Julian (Wintle), Albert 
(Fennell), Gordon (LT Scott) e Brian (Clemens).
• Vemos outra vez os objetos do museu em House of Cards, temporada 4.
• Vemos também o Citroën DS19 Safari preto com matrícula AYR141B em The Curious Case of 
the Countless Clues, temporada 6 (fonte: Voitures de rêve et séries cultes/éditions Yris).
• O home tirado do veículo é o acróbata Roméo Gorrara (fonte: site, Mrs Peel, we ‘re needed!). 
Apareceu em ocasiões na série, assim como em O Prisioneiro. 
• O cinturão de castidade (chastity belt) data de 1359, segundo a data no museu.
• Pode-se ler perto do instrumento de tortura da pobre operadora: “Scold’s bridle-used to 
chastise the nagging wife.” Este instrumento era utilizado para impedir que as mulheres 
falassem ou para castigá-las por haverem contado qualquer coisa.

Atores - Atrizes: 
Colin Blakely (1930-1987) ) também atuou em Men in a Suitcase, The Champions. Ele é o doutor Watson do excelente 
A Vida Íntima de Sherlock Holmes (1970). Além disso, aparece em vários filmes: Assassinato no Expresso do Oriente, 
Assassinato num Dia de Sol (ambos adaptados de romances da Agatha Christie) com Diana Rigg, The Big Sleep, Cães de 
Guerra... Morreu de leucemia.

robert Cawdron (1921-1998) nasceu na França. Participou em A Touch of Brimstone (temporada 4).  Atuou também em 
Encontro Com a Morte, The Saint (cinco episódios), Department S e The Persuarders!. 

Lembre-se de que... 
• Comentário de Roger Marshall: «Às vezes, perguntávamos aos roteiristas de Os Vingadores de onde vinham as suas ideias. Como 
sempre, de fontes muito comuns. Tínhamos descoberto na autobiografia de Sydney Smith, um famoso médico legal, que o solo de 
algumas minas de estanho de Cornualha estava impregnado de arsênico. Rapidamente, tivemos nosso ponto de partida. Pessoas 
tinham sido mortas em todas as partes da Inglaterra e os seus corpos tinham sido enviados até este povo de Cornualha. Os Vingadores 
encontram Murder Incorporated.  [Era o nome de uma organização mafiosa ítalo-americana dos anos 30-40, que procedia da mesma 
forma para se livrar de pessoas incômodas]. (Fonte: DVD 7 da coleção Optimum, Granada Plus Points).  
• O instrumento de tortura usado pela «verdadeira» empregada, Hilary Dwyer (ausente do tema principal) se soltou durante as cenas 
porque era demasiado doloroso para ela. 
• Para a cena de tortura no lago, a superfície da água devia aparecer sem movimento para indicar que Peel havia sido submergida 
há muito tempo. Cyd Child, dublê de Diana Rigg, tinha que permanecer debaixo da água o máximo de tempo possível. O diretor, Bob 
Asher, a tirou antes do sinal porque esta cena o incomodava só de olhá-la.
 • É a primeira vez que se coloca Emma antes de Steed nas primeiras linhas: “Emma marries Steed – Steed becomes a father”. 
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Após encontrar um homem incrustrado em uma parede, Os Vingadores chegam até um cientista cujo projeto tinha sido recusado pelo 
governo. Seus conhecimentos de eletricidade permitiram que ele elaborasse um plano espantoso.

FilMAGEM: terminada em 31 de agosto de 1967
roTEiro: Tony Williamson
DirEÇÃo: Robert Day
ElEnCo: Elenco: Ray McAnally (Creswell), Michael Latimer (Haworth), 
Caroline Blakiston (Cynthia Wentworth-Howe), Peter Blythe (Mankin), 
Sandor Elés (Maurice Jubert), Joanne Dainton (Miss Clarke), Bill Wallis 
(Charles Grey), Ann Hamilton (Receptionista).

SERIES
Estreia: 
NOVEMBRO 26         22:00 

Filmagem:
• Steed visita Mankin em seu laboratório. É o Building Research Station de Bricket Wood. A 
sequência foi filmada em Bricket Wood. 
• Utiliza-se de novo o British Rail Centre, The Grove em Watford. É o laboratório de 
investigações em desuso, Risley Dale. 
• A ponte Tyke’s Water Lake em Elstree, que a série tornou famosa ao redor do mundo, 
aparece brevemente quando Steed interrompe a pesca de Cynthia Wentworth-Howe.
• Steed visita Creswell e o Lotus de Peel aparece. A cena foi filmada em Hillcrest, Arkley, 
hoje demolida.

Detalhes:
• Vê-se outra vez o Rover P6-2000 azul claro com a placa JLL376D em Homicide And Old 
Lace (fonte: Voitures de rêve et séries cultes/éditions Yris).
• O Ministério tem quatro níveis para seus empregados: confidential, secret, most 
secret, top hush.
• No passe de Steed, pode-se ler: “PRIORITY PASS. John Steed 379905. London has been 
permitted access to all ministry files class A3-C7”
• A secretária «top hush» tem vantagens inegáveis que passaram pela censura 
estadunidense muito restrita sobre certas roupas usadas por Diana Rigg.
• A camionete de Creswell é um Minor Morris, modelo então muito famoso. A 
fábrica Morris¬ desenvolveu uma grande série de utilitários derivados de seu carro 
emblemático, o Minor. Ele foi produzido, com várias formas, desde 1948 até 1971, a um 
milhão e meio de exemplares. Seu preço barato e suas qualidades de robustez fizeram 
dele um dos símbolos da Grã-Bretanha depois da guerra e do desenvolvimento de sua 
classe média. Foi desenhado por Sir Alek Issigonis, também o pai do Mini. A versão 
furgão foi produzida a partir de 1953 e era conhecida pelos telespectadores durante o 
episódio, porque era usada pelo correio britânico. Era também bem-sucedida entre os 
vendedores ambulantes de sorvetes.
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• Com o seu objetivo de assegurar energia ilimitada e eletricidade sem cabos, o Projeto 90 se inspira na teoria do físico 
sérvio Nikola Tesla (1856-1943). Tesla foi autor de várias inovações que levaram a futuros radares e robôs teleguiados. 
Mas sua lenda se associa a teorias não concretizadas de energia cinética gratuita e inesgotável. Entre as suas visões 
está efetivamente a descrição de uma arma com energia dirigida, para equipar a infantaria, sob a forma de um raio. O 
mistério que rodeia os seus projetos o colocou no centro de uma cultura popular. É um dos personagens principais da série 
Sanctuary, investigador em Murdoch Mysteries, um dos heróis de Walter em Fringe.

Atores - Atrizes: 
ray McAnally (1926-1989) ) é um ator irlandês. Ele estava indo para uma carreira de sacerdote antes de se dedicar ao 
teatro onde começou em 1962. Tornou-se famoso apenas no fim de sua vida com papéis em Mission, A Perfect Spy, 
minissérie adaptada do romance de John Le Carré, Meu Pé Esquerdo e Veneno de Cobra. Estes papéis renderam a ele três 
prêmios. Na televisão, ele participou em Men in a Suitcase, Paul Temple e em They Keep Killing Steed da temporada 6. 

Michael Latimer participou em outros dois episódios da série: A Touch of Brimstone, temporada 4, e Angels of Death, TNA. 
Aparece também em The Saint, The Professionals e Regan.

Caroline Blakiston (1933) ) está presente na televisão britânica há quatro décadas, desde 1966 em The Saint até 2005 em 
Barnaby, passando por O Barão, The Champions, Department S, Paul Temple, Regan, As Memórias Íntimas de Sherlock 
Holmes. Ela atuou em outros episódios da série: Dance with Death (temporada 1) e The Gravediggers (temporada 4).

Sandor Elès (1936-2002) nasceu na Hungria e aparece em várias séries britânicas, começando por Encontro Com a Morte, 
O Barão, The Saint, Department S, The Adventurer, Jason King e The Professionals. Aparece n o cinema em Carta ao Kremlin 
e em um episódio da temporada 3, Concerto. 

Lembre-se de que... 
• Comentário de Patrick Macnee: «Estilo, criatividade, humor, intuição... Cada episódio de Os Vingadores tinha tudo. Estes ingredientes 
nos permitiram ser líderes de audiência nos Estados Unidos». 

• Comentário de Roger Marshall: «Um dos problemas com Os Vingadores era voltar a encontrar lugares de filmagem tão estranhos 
como os personagens. Desta vez, encontramos em Norfolk um aeroporto deserto. Os edifícios estavam tal como os havia deixado a 
Força Aérea. A torre de controle estava cheia de pássaros. O diretor ficou feliz».
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DirETor Duda Leite, Christian Poccard
PAíS França, Brasil
GênEro Documentario, magazine
TíTulo oriGinAl Tudo sobre Cannes
Ano 2017

E11: NOVO CINEMA LATINOAMERICANO

E12: CINEMA DE ARGENTINA

O cinema latino-americano esteve muito bem representado em Cannes em 2017. A Família do diretor Gustavo Rondón 
Córdova é o primeiro filme venezuelano selecionado na Semana da Crítica. Segundo o diretor: “É um bom momento para 
mostrar o cinema produzido neste país que está vivendo um momento politicamente complexo”. A Defesa do Dragão da 
diretora colombiana Marcela Said, conta a história de uma mulher que vai fazer aulas de equitação com um ex-torturador 
da época da ditadura no Chile. 

O cinema da Argentina é um dos mais prestigiados da América Latina. A Noiva do Deserto das diretoras estreantes Cecilia 
Atán e Valeria Pivato, exibido na Quinzena dos Realizadores, conta a história de uma mulher em busca de si mesma durante 
uma viagem pelo deserto. A personagem principal é vivida pela premiada atriz chilena Paulina Garcia. A Cordilheira, 
exibido na Mostra Un Certain Regard, é o trabalho mais recente do premiado diretor Santiago Mitre. O filme traz o maior 
ator argentino da atualidade, Ricardo Darín, no papel do Presidente da Argentina que foi convidado a particionar de um 
encontro de líderes da América Latina. O programa conta ainda com entrevistas com os diretores e o elenco dos dois filmes.

E13: CANNES CLASSICS
O Cannes Classics é uma das mostras paralelas mais prestigiadas do Festival de Cannes. Este ano a Cannes Classics exibiu 
cópias restauradas de clássicos como A Bela da Tarde de Luis Buñuel e  Blow Up - Depois Daquele Beijo de Michelangelo 
Antonioni, junto com documentários sobre a história do cinema. 

E14: CINEMA DO LESTE EUROPEU
O cinema da Europa Oriental foi um dos destaques deste ano no Festival de Cinema de Cannes de 2017. György Kristóf 
foi o primeiro diretor eslovaco a participar do Festival de Cinema de Cannes. Ele exibiu Out na mostra paralela Un Certain 
Regard. O diretor húngaro Kornél Mundruczó apresentou Jupiter’s Moon na Competição Oficial, enquanto o diretor lituano 
Sarunas Bartas exibiu o seu último trabalho, Frost, na Quinzena dos Realizadores. 

todos os segredos dos bastidores do festival de cinema mais famoso da Europa

6 de novembro, às 20:45 

7 de novembro, às 20:45 

8 de novembro, às 20:45 

98 de novembro, às 20:45 



EUROCHANNEL GUIA DO MÊS | NOVEMBRO 2017 |  25 

todos os segredos dos bastidores do festival de cinema mais famoso da Europa

E15: EUROPA ENTRANÇADA

A Europa está vivendo momentos difíceis, relacionados em grande parte com o problema da imigração e do terrorismo. 
O diretor alemão de origem turca Fatih Akin exibiu seu novo filme Into The Fade, na Competição Oficial, sobre um grupo 
de neonazistas que fazem um atentado contra uma família de imigrantes. O filme é estrelado por Diane Kruger, que 
ganhou o Prêmio de Melhor Atriz em Cannes. 

E16: CINEMA E MÚSICA
A combinação entre a música e o cinema sempre deu bons resultados. Vários clássicos do cinema têm a música como tema. 
O diretor Abel Ferrara levou à Quinzena dos Realizadores seu documentário Alive in France. Também Karim Moussaoui, 
diretor argelino, levou para Cannes Until the Birds Return, mais um filme onde a música tem um papel crucial. Entrevistas 
com Paul Hipp, Tony Gatlif, Karim Moussaoui, Daphné Patakia e Abel Ferrara.

E17: CINEMA QUEER

Entrevistas com Jean-Paul Gaultier, Adèle Haenel, Travis Mathews, 
Arnaud Valois e Nahuel Pérez Biscayart. Um dos filmes mais bem 
recebidos na Competição Oficial em Cannes este ano foi o francês 
120 Batidas por Minuto de Robin Campillo. 

O Japão tem uma das cinematografias mais interessantes do mundo. A diretora Naomi Kawase voltou ao Festival de 
Cannes este ano com Radiance, na Competição Oficial. O filme trata da delicada relação entre uma mulher que faz áudio-
descrições de filmes e um fotógrafo que está perdendo a visão. O diretor Takashi Miike exibiu Fora de Competição seu 
novo filme Blade of the Immortal. O mestre Takashi fala sobre como os faroeste espaguete influenciaram seu cinema e 
porque a violência causa tanto fascínio no cinema.

E18: CINEMA JAPONÊS

E19: ISABELLE HUPPERT 
Uma das maiores atrizes da atualidade, a francesa Isabelle Huppert já ganhou duas vezes o Prêmio de Melhor Atriz em 
Cannes. Isabelle também já presidiu o júri em Cannes e este ano foi a grande homenageada durante a cerimônia para 
celebrar o aniversário de 70 anos do Festival. Nesta entrevista, Isabelle fala sobre sua relação com seus personagens, com 
os diretores com quem trabalhou, suas inspirações e suas descobertas. 

E20: CANNES 70
Em 2017, o Festival de Cannes, considerado o mais importante do mundo, comemorou 70 anos. Neste programa especial, 
atores, diretores e produtores falam sobre suas experiências em Cannes. Depoimentos dos atores Ricardo Darin, Juliette 
Binoche, Adèle Haenel, Sergio Castellito, Paulina Garcia, entre outros, e diretores como Claire Denis, Michel Hazanavicious, 
Laurent Cantet e Fatih Akin. 

13 de novembro, às 20:45 

14 de novembro, às 20:45 

16 de novembro, às 20:45 

20 de novembro, às 20:45 

21 de novembro, às 20:45 

15 de novembro, às 20:45 



07:00

08:00

09:00
10:30
12:00

14:00

15:00

17:00
19:00

19:30

21:00

22:30

23:30
01:00

03:00

05:00

• Vida Dura Temp. 2 
Ep. 4
• Os Vingadores: O 
Tesouro do Homem 
Morto
• O Sr. Paul
• O Tempo de Anna
• O Inspetor Maigret 
na Finlândia
• Os Vingadores: O 
Tesouro do Homem 
Morto
• A Amante do 
Presidente
• Mortes em Batz
• Tudo sobre Cannes 
E7: Godard/Garrel / 
Tudo sobre Cannes E8: 
Claire e Juliette
• O Inspetor Maigret 
na Finlândia
• Tudo sobre Cannes 
E7: Godard/Garrel / 
Tudo sobre Cannes E8: 
Claire e Juliette

• Os Vingadores: O 
Tesouro do Homem 
Morto
• Vincent Quer Amar
• A Lei de Alexandre: 
Como Irmãos
• A Amante do 
Presidente
• Vincent Quer Amar

07:00
08:30

10:00
12:00

13:30
15:00
17:00

18:00
19:00
20:30

21:00

22:30

01:00

02:30
04:00
05:30

• Vincent Quer Amar
• A Amante do 
Presidente
• Mortes em Batz
• A Lei de Alexandre: 
Como Irmãos
• Somos o Dilúvio
• Hella W
• Os Vingadores: O 
Tesouro do Homem 
Morto
• Vida Dura
• Vincent Quer Amar
• Tudo sobre Cannes 
70 E11: Novo Cinema 
Latino-americano
• O Inspetor 
Maigret na casa dos 
Flamengos
• Tudo sobre Cannes 
70 E12: Cinema da 
Argentina

• O Inspetor 
Maigret na casa dos 
Flamengos
• Hella W
• Somos o Dilúvio
• Aplauso 

07:00

09:30
10:30

12:30

14:00
15:30
17:00

19:00
19:30

20:30

21:30

23:30

01:00

03:00

04:30

• O Inspetor 
Maigret na casa dos 
Flamengos
• A Cidade de Wilson
• Os Mistérios de 
Kveta
• O Inspetor 
Maigret na casa dos 
Flamengos
• Aplauso 
• O Azul do Céu
• O Inspetor 
Maigret na casa dos 
Flamengos
• Vida Dura
• Uma Segunda 
Oportunidade
• Tudo sobre Cannes 
70 E13: Cannes 
Classics
• Os Vingadores: O 
Tesouro do Homem 
Morto

• Lanester: Morte à 
Vista
• Lanester: Memento 
Mori
• Lanester: Los hijos 
de la lluvia tardía
• O Azul do Céu

07:00
08:30

10:30
12:00

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

20:00

20:30

23:00

23:30

00:00
01:00

02:30
04:00
05:30

• Desejos
• A Amante do 
Presidente
• O Peixe Lua
• Jovens Mães nos 
Anos 70
• Infância Roubada
• O Sr. Paul
• Somos o Dilúvio
• Os Vingadores: O 
Tesouro do Homem 
Morto
• Vida Dura Temp. 2 
Ep. 4
• Tudo sobre Cannes 
E3: O Fim do Sonho 
Americano / Tudo 
sobre Cannes E4: 
Christopher Doyle

• Tudo sobre Cannes 
E3: O Fim do Sonho 
Americano / Tudo 
sobre Cannes E4: 
Christopher Doyle
• Vida Dura Temp. 2 
Ep. 4
• Colisão  Ep. 3
• O Inspetor Maigret 
na Finlândia
• Somos o Dilúvio
• Má Sorte
• Aonde Eu Pertenço
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DE SEG. - FEI. 30 A DOMINGO 5
      SEG. - FEI.                  TER. - FEI.                 QUAR. - FEI.                             QUIN. - FEI. 

Semana 1

 
O Inspetor Maigret na 

Finlândia 

Crime 
(França, 1991 - 2005)

21:00

Colisão Ep. 3

Drama
(Reino Unido, 2009)

21:30

A Cidade de Wilson

Aventura 
(Republica Checa, 2015)

23:00                

O Azul do Céu  

Drama
(Alemanha, 2011)

22:30
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12:30
14:30
16:00

16:30

19:00

20:00
20:30

22:30

00:00

01:00
02:00
03:30
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07:00

08:00
10:00

10:30
11:30

13:00

15:00

16:00
18:00

18:30

20:00

22:00
00:00

01:30
03:30
05:00

07:00
08:30
10:00

10:30

11:30

13:00

15:00
16:30
18:00
19:30

23:00

00:00

01:00

02:00
03:30
05:00

• O Inspetor Maigret e a Noite 
da Encruzilhada
• O Azul do Céu
• O Inspetor Maigret e a Casa 
de Felicia
• Uma Segunda Oportunidade
• Lanester: Morte à Vista
• Lanester: Memento Mori
• Lanester: Los hijos de la 
lluvia tardía
• O Inspetor Maigret e a Noite 
da Encruzilhada
• Os Vingadores: O Tesouro do 
Homem Morto
• Viúvas Negras
• Tudo sobre Cannes 70 E14: 
Cinema do Leste Europeu

• O Inspetor Maigret e a Casa 
de Felicia
• Os Vingadores: O Tesouro do 
Homem Morto
• Viúvas Negras
• A Amante do Presidente
• Uma Comédia de Lágrimas
• O Inspetor Maigret e a Noite 
da Encruzilhada

• Os Vingadores: O Tesouro do 
Homem Morto
• A Amante do Presidente
• A Cozinha de Mimmo: O 
Tour Italiano em Receitas
• Colisão 
• O Inspetor Maigret e a Casa 
de Felicia
• O Inspetor Maigret e o Louco 
de St. Clotilde
• Os Vingadores: O Tesouro do 
Homem Morto
• Carne Fresca, Procura-se
• Tudo sobre Cannes E7: 
Godard/Garrel / Tudo sobre 
Cannes E8: Claire e Juliette
• O Inspetor Maigret Se 
Defende
• Tudo sobre Cannes E9: 
Semana da Crítica / Tudo 
sobre Cannes E10: Diretoras

• Luzes Cintilantes
• O Inspetor Maigret e o Louco 
de St. Clotilde
• A Lei de Gloria
• Carne Fresca, Procura-se
• Luzes Cintilantes

• Aplauso 
• Carne Fresca, Procura-se
• A Cozinha de Mimmo: O 
Tour Italiano em Receitas
• Os Vingadores: O Tesouro 
do Homem Morto
• O Inspetor Maigret e o 
Louco de St. Clotilde
• O Inspetor Maigret Se 
Defende
• O Chapéu de Mitterrand
• Aplauso 
• A Lei de Gloria
• Hipsters

• Os Vingadores: O Tesouro 
do Homem Morto
• Os Vingadores: Regresso 
dos Cibernautas
• Os Vingadores: O Café da 
Manhã de 50.000 Libras
• O Chapéu de Mitterrand
• Aplauso 
• O Inspetor Maigret Se 
Defende

DE SEG. - FEI. 30 A DOMINGO 5
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Semana 1

               

A Lei de Gloria 

Drama 
(França, 2016)

20:30

                 

A Amante do Presidente

Drama
(França, 2009)

21:00

            

Os Vingadores: 
O Café da Manhã de 50.000 Libras 

Crime
(Reino Unido, 1961 - 1969)

22:00 Estréia



07:00
08:00

09:00
10:30
12:00

14:00

15:00
17:00
19:00

19:30

21:00
21:30
22:30

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

• Vida Dura
• Os Vingadores: O 
Café da Manhã de 
50.000 Libras
• Somos o Dilúvio
• Caçando Moscas
• O Inspetor Maigret 
cria uma armadilha 
• Os Vingadores: O 
Café da Manhã de 
50.000 Libras
• Luzes Cintilantes
• O Espião
• Tudo sobre Cannes 
E9: Semana da Crítica 
/ Tudo sobre Cannes 
E10: Diretoras
• Uma Comédia de 
Lágrimas

• Viúvas Negras
• Colisão 
• Os Vingadores: O 
Café da Manhã de 
50.000 Libras
• As Herdeiras - 1
• As Herdeiras - 2
• Luzes Cintilantes
• O Espião

07:00
08:30
10:00
12:00
14:00
15:30
17:00

18:00
19:00

21:00

22:30

23:00
00:30

02:30
04:00

04:30

• As Herdeiras - 1
• As Herdeiras - 2
• Luzes Cintilantes
• O Espião
• As Herdeiras - 1
• As Herdeiras - 2
• Os Vingadores: O 
Café da Manhã de 
50.000 Libras
• Vida Dura
• O Espião

• O Inspetor Maigret e 
a Casa do Juiz
• Tudo sobre Cannes 
70 E11: Novo Cinema 
Latino-americano
• O Azul do Céu
• O Inspetor Maigret e 
a Casa do Juiz
• O Espião
• Uma Comédia de 
Lágrimas
• Ir Com Le Flo

07:00

09:00
11:00

12:30

14:30
16:00
18:00

19:30

21:00

22:00
23:30

01:00
03:00
05:00

• O Inspetor Maigret e 
a Casa do Juiz
• A Cidade de Wilson
• Os Mistérios de 
Kveta
• O Inspetor Maigret e 
a Casa do Juiz
• O Azul do Céu
• Vincent Quer Amar
• O Inspetor Maigret e 
a Casa do Juiz
• Vida Dura

• Os Vingadores: O 
Café da Manhã de 
50.000 Libras
• Vincent Quer Amar
• A Amante do 
Presidente
• A Cidade de Wilson
• O Azul do Céu
• Vincent Quer Amar

07:00
09:00

11:00
12:30
14:00

15:30
17:00
19:00

20:00

21:00

21:30

23:00

23:30
00:00
01:00

02:30
04:00

• Hipsters
• O Chapéu de 
Mitterrand
• Aplauso 
• Ir Com Le Flo
• Uma Comédia de 
Lágrimas
• Caçando Moscas
• Somos o Dilúvio
• Os Vingadores: O 
Café da Manhã de 
50.000 Libras
• Vida Dura

• Tudo sobre Cannes 
E5: Quinzena do 
Diretor
• O Inspetor Maigret 
cria uma armadilha 
• Tudo sobre Cannes 
E6: O Novo Cinema 
Italiano / Tudo sobre 
Cannes E7: Godard/
Garrel
• Vida Dura
• Colisão 
• O Inspetor Maigret 
cria uma armadilha 
• Somos o Dilúvio
• Hipsters
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DE SEG. - FEI. 6 A DOMINGO 12
      SEG. - FEI.                  TER. - FEI.                 QUAR. - FEI.                             QUIN. - FEI. 

Semana 2

Tudo sobre Cannes 70 
E11: Novo Cinema Latino-

americano

Documentário
(França, Brasil, 2017)

20:30 Estréia

Tudo sobre Cannes 70 
E12: Cinema da Argentina

Documentário
(França, Brasil, 2017)

20:30 Estréia

Tudo sobre Cannes 70 

20:30 Estréia
               

Tudo sobre Cannes 70 
E13: Cannes Classics / 
Tudo sobre Cannes 70 
E14: Cinema do Leste 

Europeu 

Documentário
(França, Brasil, 2017)

20:30 Estréia



07:00

08:30
10:00
12:00
13:30
15:30
17:00

19:00

20:00
20:30

22:30
00:00

01:00
02:00
03:30
05:00

07:00

08:00
10:00

10:30
11:30
13:00

15:00

16:00
18:00

18:30

20:00

20:30

00:00

01:30
03:00
05:00

07:00
08:30
10:00

10:30

11:30

13:00

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

23:00

00:00

01:00

02:00
03:30
05:00

• O Inspetor Maigret Se 
Defende
• Vincent Quer Amar
• O Azul do Céu
• A Cidade de Wilson
• O Inspetor Maigret na Escola
• Uma Boa Mentira 
• O Inspetor Maigret Se 
Defende
• Os Vingadores: O Café da 
Manhã de 50.000 Libras
• Viúvas Negras
• Tudo sobre Cannes E5: 
Quinzena do Diretor

• O Inspetor Maigret na Escola
• Os Vingadores: O Café da 
Manhã de 50.000 Libras
• Viúvas Negras
• Cigarros e Meias de Nylon
• Luca Dança em Silêncio
• O Inspetor Maigret Se 
Defende

• Os Vingadores: O Café da 
Manhã de 50.000 Libras
• Hilde
• A Cozinha de Mimmo: O 
Tour Italiano em Receitas
• Colisão 
• O Inspetor Maigret na Escola
• O Inspetor Maigret e a Casa 
de Felicia
• Os Vingadores: O Café da 
Manhã de 50.000 Libras
• Cigarros e Meias de Nylon
• Tudo sobre Cannes E9: 
Semana da Crítica / Tudo 
sobre Cannes E10: Diretoras
• O Inspetor Maigret e as 
testemunhas recalcitrantes
• Tudo sobre Cannes 70 
E11: Novo Cinema Latino-
americano / Tudo sobre 
Cannes 70 E12: Cinema da 
Argentina
• A Lei de Pauline

• O Inspetor Maigret e a Casa 
de Felicia
• A Lei de Pauline
• Cigarros e Meias de Nylon
• Uma Boa Mentira 

• Cigarros e Meias de Nylon
• Park Road: O Filme
• A Cozinha de Mimmo: O 
Tour Italiano em Receitas
• Os Vingadores: O Café da 
Manhã de 50.000 Libras
• O Inspetor Maigret e a Casa 
de Felicia
• O Inspetor Maigret e as 
testemunhas recalcitrantes
• Na Vida Real
• Park Road: O Filme
• A Lei de Pauline
• Ninhos Quentes

• Os Vingadores: O Café da 
Manhã de 50.000 Libras
• Os Vingadores: O Tesouro 
do Homem Morto
• Os Vingadores: Você Acaba 
de Ser Assassinado
• Ninhos Quentes
• Park Road: O Filme
• O Inspetor Maigret e as 
testemunhas recalcitrantes
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Semana 2

               

Uma Boa Mentira  

Comédia
(França, 2014)

22:00

                 

Cigarros e Meias de Nylon

Drama 
(França, 2010)

21:00
            

Os Vingadores: 
Você Acaba de Ser Assassinado 

Crime
(Reino Unido, 1961 - 1969)

22:00 Estréia



07:00
08:00

09:00
10:30

12:00

14:00

15:00
16:30
19:00

19:30

21:00
21:30
22:30

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

• Vida Dura
• Os Vingadores: 
Você Acaba de Ser 
Assassinado
• Paisagem de Neve
• Luca Dança em 
Silêncio
• O Inspetor Maigret 
Tem Medo
• Os Vingadores: 
Você Acaba de Ser 
Assassinado
• O Peixe Lua
• Hilde
• Tudo sobre Cannes 
E10: Diretoras / Tudo 
sobre Cannes 70 E11: 
Novo Cinema Latino-
americano
• Hella W

• Viúvas Negras
• Colisão 
• Os Vingadores: 
Você Acaba de Ser 
Assassinado
• Assassinada
• Desejos
• O Peixe Lua
• Assassinada

07:00
08:30
10:30
12:00
13:30
15:00
17:00

18:00
19:00

21:00

22:30

23:00
00:30

02:00
04:00
05:30

• Assassinada
• Desejos
• O Peixe Lua
• Má Sorte
• O Quarto de Hotel
• Somos do Futuro
• Os Vingadores: 
Você Acaba de Ser 
Assassinado
• Vida Dura
• O Segredo

• O Inspetor Maigret e 
os prazeres da noite
• Tudo sobre Cannes 
70 E12: Cinema da 
Argentina
• O Segredo
• O Inspetor Maigret e 
os prazeres da noite
• Somos do Futuro
• Má Sorte
• Uma Comédia de 
Lágrimas

07:00

08:30
10:30

12:00

14:00
16:00

18:00

19:30
20:30

21:00

23:30
01:30

03:00

05:00

• O Inspetor Maigret e 
os prazeres da noite
• O Segredo
• Os Mistérios de 
Kveta
• O Inspetor Maigret e 
os prazeres da noite
• Acima e abaixo
• Um Homem 
Divertido
• O Inspetor Maigret e 
os prazeres da noite
• Vida Dura
• Tudo sobre Cannes 
70 E17: Cinema Queer 
/ Tudo sobre Cannes 
70 E18: Cinema 
Japonês
• Os Vingadores: 
Você Acaba de Ser 
Assassinado

• Acima e abaixo
• Arletty, Uma Paixão 
Com Culpa
• Um Homem 
Divertido
• O Peixe Lua

07:00
09:00

11:00
12:30
13:30
15:00
17:30

19:00

20:00

21:00

23:00

23:30
00:00
01:00

02:30
04:00

• Hilde
• Cigarros e Meias de 
Nylon
• De Volta Para Casa
• Somos o Dilúvio
• Paisagem de Neve
• Na Vida Real
• Luca Dança em 
Silêncio
• Os Vingadores: 
Você Acaba de Ser 
Assassinado
• Vida Dura

• O Inspetor Maigret 
Tem Medo
• Tudo sobre Cannes 
E7: Godard/Garrel / 
Tudo sobre Cannes E8: 
Claire e Juliette
• Vida Dura
• Colisão 
• O Inspetor Maigret 
Tem Medo
• Paisagem de Neve
• Hilde

30
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Semana 3

 Tudo sobre Cannes 70 
E15: Europa Entrançada / 
Tudo sobre Cannes E6: O 

Novo Cinema Italiano 

Documentário
(França, Brasil, 2017)

20:30 Estréia

Tudo sobre Cannes 70 
E16: Cinema e Música

Documentário
(França, Brasil, 2017)

20:30 Estréia

Tudo sobre Cannes 70 

20:30 Estréia

               

Arletty, Uma 
Paixão Com Culpa

Drama
(França, 2014)

22:00 Estréia



07:00

08:30
10:30
12:30

14:00

15:30
17:00

19:00

20:00
20:30

22:30

00:00

01:00
02:00
03:30
05:00

07:00

08:00

10:00

10:30
11:30

13:00
15:00

18:00

18:30

20:00

20:30
22:00
00:00
01:30
03:00
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
04:00
05:00

• O Inspetor Maigret e as 
testemunhas recalcitrantes
• Acima e abaixo
• Um Homem Divertido
• Arletty, Uma Paixão Com 
Culpa
• O Inspetor Maigret e a 
Princessa
• Aonde Eu Pertenço
• O Inspetor Maigret e as 
testemunhas recalcitrantes
• Os Vingadores: Você Acaba 
de Ser Assassinado
• Viúvas Negras
• Tudo sobre Cannes E6: O 
Novo Cinema Italiano

• O Inspetor Maigret e a 
Princessa
• Os Vingadores: Você Acaba 
de Ser Assassinado
• Viúvas Negras
• Um Crime Esquecido
• Aonde Eu Pertenço
• O Inspetor Maigret e as 
testemunhas recalcitrantes

• Os Vingadores: Você Acaba 
de Ser Assassinado
• Arletty, Uma Paixão Com 
Culpa
• A Cozinha de Mimmo: O 
Tour Italiano em Receitas
• Colisão 
• O Inspetor Maigret e a 
Princessa
• O Inspetor Maigret na Escola
• Os Vingadores: Você Acaba 
de Ser Assassinado

• Tudo sobre Cannes 70 
E11: Novo Cinema Latino-
americano / Tudo sobre 
Cannes 70 E12: Cinema da 
Argentina
• O Inspetor Maigret e o 
Homem no Banco
• Tudo sobre Cannes 70 E13: 
Cannes Classics / Tudo sobre 
Cannes 70 E14: Cinema do 
Leste Europeu
• A Lei de Christophe
• As Pessoas que Estão Bem
• O Inspetor Maigret na Escola
• A Lei de Christophe
• O Caso Salengro
• As Pessoas que Estão Bem

• Miss Kicki
• Em Outro Lugar
• A Cozinha de Mimmo: O 
Tour Italiano em Receitas
• Os Vingadores: Você Acaba 
de Ser Assassinado
• O Inspetor Maigret na 
Escola
• O Inspetor Maigret e o 
Homem no Banco
• Simenon: Até o Inferno
• Simenon: As Escadas de 
Ferro
• A Lei de Christophe
• Simenon:  A Morte de 
Augusto

• Os Vingadores: Você Acaba 
de Ser Assassinado
• Os Vingadores: O Café da 
Manhã de 50.000 Libras
• Os Vingadores: O Povoado 
da Morte
• Simenon: a Bola Preta
• Miss Kicki
• O Inspetor Maigret e o 
Homem no Banco
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3131

Semana 3

               

O Caso Salengro 

Drama
(França, 2009)

16:00

                 

Um Crime Esquecido

Thriller
(França, 2013)

21:00
            

Os Vingadores: 
O Povoado da Morte 

Crime
(Reino Unido, 1961 - 1969)

22:00 Estréia



07:00
08:00

09:00
10:30
12:00

14:00

15:00
17:00
19:00

19:30

21:00
21:30

22:30

00:00
01:30
03:30

05:00

• Vida Dura
• Os Vingadores: O 
Povoado da Morte
• Quarto 304
• Mortes em Batz
• O Inspetor Maigret e 
o Coroinha
• Os Vingadores: O 
Povoado da Morte
• Hipsters
• Mãe de Aluguel
• Tudo sobre Cannes 
70 E12: Cinema da 
Argentina / Tudo 
sobre Cannes 70 E13: 
Cannes Classics
• Má Sorte

• Viúvas Negras
• Os Vingadores: O 
Povoado da Morte
• Arletty, Uma Paixão 
Com Culpa
• Mortes em Batz
• Mãe de Aluguel
• Arletty, Uma Paixão 
Com Culpa
• Mortes em Batz

07:00
09:00
11:00
13:30
15:00

17:00

18:00
19:00
20:30

21:00

22:30

00:30

02:00
03:30
05:30

• Hipsters
• Mãe de Aluguel
• Hipsters
• O Tempo de Anna
• Arletty, Uma Paixão 
Com Culpa
• Os Vingadores: O 
Povoado da Morte
• Vida Dura
• O Tempo de Anna
• Tudo sobre Cannes 
E1: AMFAR
• O Inspetor Maigret e 
o corpo sem cabeça
• Tudo sobre Cannes 
70 E13: Cannes 
Classics

• O Inspetor Maigret e 
o corpo sem cabeça
• O Tempo de Anna
• Palace Beach Hotel
• Novembro de 
Revolução

07:00

08:30
10:30

12:00

13:30
15:30
18:00

19:30
20:30

21:00

23:30

01:00
03:00
05:00

• O Inspetor Maigret e 
o corpo sem cabeça
• O Jogo Russo
• Os Mistérios de 
Kveta
• O Inspetor Maigret e 
o corpo sem cabeça
• Palace Beach Hotel
• Hilde
• O Inspetor Maigret e 
o corpo sem cabeça
• Vida Dura
• Tudo sobre Cannes 
70 E19: Isabelle 
Huppert / Tudo sobre 
Cannes E2: Brasil em 
Cannes
• Os Vingadores: O 
Povoado da Morte

• Jovens Mães nos 
Anos 70
• Corações Perdidos
• Hilde
• Corações Perdidos

07:00

08:30

10:30
12:00

14:00

15:30
17:00
19:00

20:00

21:00

23:00

23:30
00:00
01:30

03:30
05:00

• Simenon: Até o 
Inferno
• Simenon: As Escadas 
de Ferro
• A Lei de Christophe
• Simenon:  A Morte 
de Augusto
• Simenon: a Bola 
Preta
• Em Outro Lugar
• Vincent Quer Amar
• Os Vingadores: O 
Povoado da Morte
• Vida Dura

• O Inspetor Maigret e 
o Coroinha
• Tudo sobre Cannes 
E8: Claire e Juliette / 
Tudo sobre Cannes E9: 
Semana da Crítica
• Vida Dura
• Vincent Quer Amar
• O Inspetor Maigret e 
o Coroinha
• Em Outro Lugar
• Quarto 304

32
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Semana 4

Palace Beach Hotel

Drama
(França, 2014)

23:00

Tudo sobre Cannes 70 
E19: Isabelle Huppert / 
Tudo sobre Cannes E7: 

Godard/Garrel

Documentário
(França, Brasil, 2017)

20:30 Estréia

Tudo sobre Cannes 70 
E20: Cannes 70

Documentário
(França, Brasil, 2017)

20:30 Estréia
               

Corações Perdidos 

Drama
(França, 2009)

22:00 Estréia



07:00

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

15:30
17:00

19:00

20:00
20:30

22:30

00:00

01:00
02:00
03:30
05:00

07:00

08:00
10:00

10:30
11:30

13:00

15:00

16:00

18:00

18:30

20:00

20:30

00:00

01:30

07:00
08:30
10:00

10:30

11:30

13:00

14:00
15:30
17:00

18:00
20:00

21:00

22:00

00:00

00:30

01:30
02:30

03:30

• O Inspetor Maigret e o 
Homem no Banco
• Jovens Mães nos Anos 70
• Loucuras do Pleno Verão
• Corações Perdidos
• Uma falha do inspetor 
Maigret
• Jovens Mães nos Anos 70
• O Inspetor Maigret e o 
Homem no Banco
• Os Vingadores: O Povoado 
da Morte
• Viúvas Negras
• Tudo sobre Cannes E7: 
Godard/Garrel

• Uma falha do inspetor 
Maigret
• Os Vingadores: O Povoado 
da Morte
• Viúvas Negras
• O Sr. Paul
• Loucuras do Pleno Verão
• O Inspetor Maigret e o 
Homem no Banco

• Os Vingadores: O Povoado 
da Morte
• Corações Perdidos
• A Cozinha de Mimmo: O 
Tour Italiano em Receitas
• Colisão 
• Uma falha do inspetor 
Maigret
• O Inspetor Maigret e a 
Princessa
• Os Vingadores: O Povoado 
da Morte
• Arletty, Uma Paixão Com 
Culpa
• Tudo sobre Cannes 70 E13: 
Cannes Classics / Tudo sobre 
Cannes 70 E14: Cinema do 
Leste Europeu
• A paciência do Inspetor 
Maigret
• Tudo sobre Cannes 70 E15: 
Europa Entrançada / Tudo 
sobre Cannes 70 E16: Cinema 
e Música
• A Lei de Simon: O Homem 
de Preto

• O Inspetor Maigret e a 
Princessa
• A Lei de Simon: O Homem 

• Landes
• Somos o Dilúvio
• A Cozinha de Mimmo: O 
Tour Italiano em Receitas
• Os Vingadores: O Povoado 
da Morte
• O Inspetor Maigret e a 
Princessa
• A paciência do Inspetor 
Maigret
• Somos o Dilúvio
• Uma Comédia de Lágrimas
• Simenon: Em Caso de Má 
Sorte
• A Lei de Pauline
• Os Vingadores: O Povoado 
da Morte
• Os Vingadores: Você Acaba 
de Ser Assassinado
• Os Vingadores: O Homem 
Elétrico

• Strike Force S1 E1: Mãos 
Soltas
• Os Vingadores: O Homem 
Elétrico
• O Prisioneiro E1: Chegada
• Strike Force S1 E1: Mãos 
Soltas
• Os Vingadores: O Homem 
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Semana 4

               

Beijos Escondidos 

Drama 
(França, 2016)

22:00

                 

 O Sr. Paul

Drama
(França, 2015)

21:00

            

 O Prisioneiro E1: Chegada 

Drama
(Reino Unido, 1967)

23:00 Estréia




