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Em novembro, o Eurochannel tem o prazer de oferecer a você as melhores séries de TV e 
filmes europeus. Este mês, estamos empolgados em estrear duas novas séries de crime 
dramático que vão impressionar você e mantê-lo cativado até o final!

Diretamente da República Tcheca, apresentamos um sucesso da TV local: Anatomia de um 
Assassinato. Esta emocionante série combina o melhor da série nórdica noir com o estilo 
clássico dos dramas policiais britânicos. O resultado é uma produção digna de farra que 
explora e desconstrói os motivos mais sombrios na mente de um serial killer. Nesta série 
fascinantes, detetives de um departamento policial investigam assassinatos aterrorizantes 
e chocantes em uma cidade da República Tcheca. Enquanto a unidade investiga os crimes, 
eles logo expõem casos chocantes de rituais de exorcismo, corrupção profunda, traições 
e roubos multimilionários.
 
A outra série estreante vem da França: Sem Perdão. Nesta produção em três partes, duas 
meninas testemunham um assassinato: uma é culpada e a outra, de alguma forma, é 
vítima. Vinte anos depois e já adultas, elas se reencontram, desvendando uma cadeia 
angustiante de consequências letais.Além disso, em novembro, junte-se a nós para 
descobrir uma coleção exclusiva de filmes alemães. Não perca a história de um homem 
completo que se junta a um torneio de sumô em Sumo Bruno. Desfrute de uma comédia 
agradável sobre amizades improváveis com Bagdad Cafe e descubra a história de uma 
mulher que trabalhou para a temida Stasi na Alemanha Ocidental com A Lenda de Rita.

Os Vingadores também voltam à televisão brasileira! Em novembro, orgulhamo-nos de 
apresentar em estreia a volta da lendária série de televisão britânica que marcou toda 
uma geração. 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. 
Não perca nenhuma de nossas novas séries e filmes este mês e lembre-se de que o único 
lugar para aproveitar o melhor da Europa está aqui... Eurochannel! 
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sexta-feira 
novembro  22

21:30 

CINEMA

O verdadeiro tamanho da esperança!
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O verdadeiro tamanho da esperança!

Bruno está acima do peso e todos, menos seus amigos, 
consideram-no um perdedor. Quando o Campeonato 
Mundial Amador de Luta Livre de Sumo está sendo realizado 
em uma pequena cidade na Alemanha, ele finalmente tem 
a chance de se redimir com vida. O Eurochannel estreia 
Sumo Bruno, um retrato bruto de uma pessoa sem vida 
social nos subúrbios alemães no início dos anos 2000.

Ambientado durante o início de um novo século, Sumo 
Bruno segue as alegrias, tristezas e aventuras de Bruno, 
um homem de trinta e poucos anos cujos quase 200 quilos 
de peso afetaram sua autoestima. Bruno se deixa afundar 
até ficar sozinho e sem emprego. Somente seu amigo 
Kalle faz todos os esforços para libertar seu amigo obeso 
de sua letargia, culminando na ideia maluca de participar 

da aleatória Copa do Mundo de Sumo realizada na cidade. 
Através de Sumo Bruno, os telespectadores são convidados 
para o mundo inexplorado de párias sociais. Os melhores 
amigos de Bruno contam Kalle e Timo, um garoto de 11 anos 
que também está acima do peso para a idade. À medida 
que a trama se desenvolve, a timidez de Bruno também é 
revelada, quando seus sentimentos por Anna, mãe de Timo, 
começam a voar até que sua coragem os detenha. 

Elogiado pela crítica e pela imprensa, Sumo Bruno conta 
uma história clássica de forasteiro no cenário de um 
terreno baldio em uma província da Alemanha Oriental, 
que equivale ao norte da Inglaterra nos filmes sociais de 
Ken Loach. 

O Campeonato Mundial de Luta de Sumô ocorrerá pela primeira vez fora do Japão, em uma pequena cidade na 
Alemanha. Um empresário local estiloso, Kalle (Oliver Korittke), convence Bruno (Hakan Orbeyi), seu amigo acima 
do peso, a treinar como lutador de sumô e contrata o dono de um restaurante de sushi como treinador. Mas Bruno é 
quase uma máquina de luta.

ELENCO Hakan Orbeyi, Oliver 
Korittke, Julia Richter
DirEtOr Lenard Fritz Krawinkel
GêNErO Drama
títuLO OriGiNaL
Sumo Bruno
aNO 2000
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3 filmes famosos   
sobre luTa

A luta livre surpreendeu e encantou gerações em todo o mundo e é uma fonte ilimitada de histórias para cineastas. 
Celebrando a exibição de Sumo Bruno, um drama alemão sobre um homem que participa de uma competição de luta de 
sumô, selecionamos três filmes imperdíveis sobre luta... certifique-se de não perdê-los!

O Lutador
Celebrado pelo retorno de Mickey Rourke à fama, O Lutador 
é um drama esportivo dirigido por Darren Aronofsky. O filme 
segue um lutador profissional envelhecido que, apesar de sua 
falta de saúde e fama, continua lutando em uma tentativa de se 
agarrar ao sucesso de sua proeminência na década de 1980. Ele 
também tenta consertar o seu relacionamento com a sua filha 
distante e encontrar romance com uma mulher que trabalha 
como stripper. Elogiado pela crítica e pela imprensa, O Lutador 
ganhou o Prêmio Leão de Ouro no 65º Festival Internacional de 
Cinema de Veneza. 

Foxcatcher - Uma História que Chocou o Mundo
Baseado em fatos reais, Foxcatcher - Uma História que Chocou o 
Mundo é um filme biográfico americano de drama policial esportivo 
produzido e dirigido por Bennett Miller. Estrelado por Steve Carrell, 
Channing Tatum e Mark Ruffalo, o filme conta a história dos 
campeões e irmãos de luta olímpica dos EUA Mark Schultz e Dave 
Schultz quando eles se juntam ao “Team Foxcatcher”, liderado 
pelo excêntrico milionário John du Pont. No meio do treinamento 
para os Jogos Olímpicos de 1988 em Seul, o comportamento 
autodestrutivo de John ameaça consumir todos eles.

Além do Ringue
Um dos documentários mais reveladores sobre luta livre, Além 
do Ringue é uma produção sincera focada na vida cotidiana de 
lutadores profissionais, alguns em ascensão, outros em declínio 
e outros lutando por suas vidas. Ele se concentra na World 
Wrestling Federation (WWF), no Extreme Championship Wrestling 
(ECW) durante seu aumento na popularidade e em muitos outros 
lutadores e organizações independentes. Além do Ringue ganhou 
o Audience Choice Award - Melhor Documentário no Festival de 
Cinema Cinequest San Jose, em 2000, e muitos outros prêmios.

A Lenda   
              de Rita
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A Lenda   
              de Rita

As escapadas de uma mulher em fuga durante a Guerra Fria.

sexta-feira 
novembro 15 

21:30 

CINEMA

No clímax da Guerra Fria, Rita 
é uma mulher aventureira 
que viaja pelo mundo para 
escapar da justiça. Será que 
ela encontrará ajuda na 
forma de um agente da Stasi 
no lugar mais improvável? O 
Eurochannel estreia A Lenda 
de Rita, um fascinante drama 
histórico sobre romance e a 
luta pela liberdade. 

Vagamente baseada em 
fatos reais, A Lenda de Rita 
acompanha a fascinante 
história de Rita Vogt, uma 
jovem impetuosa que vive 
na Alemanha Ocidental. Ela 
faz parte de um comando 
de esquerda terrorista e 
anticapitalista e mantém 
seus dias roubando bancos e 
libertando pessoas da miséria 
em uma sociedade consumista. 
É a década de 1970 e Rita 
acredita em um mundo justo, 
que deve ser construído com 
violência, se necessário. Suas 
emoções são despertadas 
por seu senso de justiça e seu 
amor incondicional pelo líder 
carismático Andi...

A fascinante história verdadeira de Rita Vogt (Bibiana Beglau), uma 
terrorista da Alemanha Ocidental dos anos 1970 que foge para o leste 
com a ajuda da Stasi. Ela vive com medo constante de ter seu disfarce 
descoberto, até que isso inevitavelmente acontece após a reunificação 
alemã.
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os 3 melhores filmes 

sobre o muro de berlim

Adeus, Lenin!
Dirigido por Wolfgang Becker, Adeus Lenin! conta a história de uma família em uma encruzilhada 
após a queda do muro de Berlim. Em 1990, para proteger sua frágil, mas decidida socialista, 
mãe de um choque fatal após um longo coma, um jovem deve impedi-la de aprender que sua 
amada nação da Alemanha Oriental, como ela conhecia, desapareceu. 

Adeus, Lenin! recebeu inúmeros prêmios, incluindo o European Film Award de 2003 de Melhor 
Filme e o German Film Award de Melhor Longa-Metragem.

A Vida dos Outros
Dirigido por Florian Henckel von Donnersmarck e lançado em 2006, este é um drama sobre 
o monitoramento de Berlim Oriental por agentes da Stasi, a polícia secreta da República 
Democrática Alemã. Ele estrela Ulrich Mühe como o capitão da Stasi, Gerd Wiesler, que 
controla um escritor e a sua amante sob as ordens do Ministro da Cultura. Lançado 17 anos 
após a queda do Muro de Berlim que marcou o fim do estado socialista da Alemanha Oriental, 
ele foi o primeiro filme dramático notável sobre o assunto depois de uma série de comédias 
como Adeus, Lênin!

O Túnel
Vagamente baseado em fatos reais em Berlim após o fechamento da fronteira com a Alemanha 
Oriental em agosto de 1961 e a subsequente construção do Muro de Berlim, O Túnel foi lançado 
em 2001 com grande sucesso. No filme, Harry Melchior (Heino Ferch), campeão de natação da 
Alemanha Oriental, deserta para o Ocidente em 1961, o ano do Muro, mas sua amada irmã e 
sua família são deixadas para trás. Para ajudá-los a fugir, ele e seu amigo engenheiro Matthis 
(Sebastian Koch) planejam o esquema de um túnel de Berlim Ocidental a Berlim Oriental.

Um dia, as coisas dão muito 
errado e Rita se vê fugindo em 
uma moto em Paris, matando um 
policial no caminho. Sua única 
opção é entrar na Alemanha 
Oriental, um país com o qual 
sonha há anos como defensora 
do comunismo! No entanto, 
se Rita quiser ficar, ela deve 
pagar um preço e se tornar uma 
“lenda”, uma agente secreta 
com uma identidade dada pela 
Stasi, o temível Serviço Secreto 
na Alemanha Oriental.

A Lenda de Rita descreve a vida 
nas duas Alemanhas durante 
a Guerra Fria até a queda do 
muro de Berlim, quando o bloco 
comunista europeu começa 
a desmoronar. Misturando à 
perfeição gêneros tão diversos 
quanto romance, história e 
aventura, o filme também serve 
como um drama político que 
descreve um lado muitas vezes 
invisível da Alemanha Oriental. 
Um lugar onde as pessoas eram 
felizes e desfrutavam de prazeres 
simples da vida!

Comemorando a exibição de A Lenda de Rita, um drama ambientado no clímax da Guerra Fria sobre 
um terrorista da Alemanha Ocidental que foge para o leste e trabalha com a Stasi para cobrir sua 
identidade até a queda do Muro de Berlim, selecionamos três produções imperdíveis relacionadas 
à infame estrutura de divisão.

ELENCO Bibiana Beglau,
Richard Kropf, Martin Wuttke
DirEtOr Volker Schlöndorff
GêNErO Drama, romance  
títuLO OriGiNaL 
Die Stille nach dem Schuß
aNO 2000
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Gripsholm: 
Tempo de Amar

sexta-feira 
novembro 8 

21:30 

CINEMA

Aproveite o verão de 1932 na Europa pré-nazista.
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Este é o verão de suas vidas e eles não querem que 
ninguém o arruíne - nem mesmo os nazistas! Bem-
vindo à Europa na década de 1930, o início do nacional-
socialismo na Alemanha, para compartilhar uma 
viagem de férias com um autor irreverente e sua esposa 
enquanto eles viajam para Gripsholm: Tempo de Amar.  

Baseado no romance Schloss Gripsholm de Kurt 
Tucholsky, de dirigido por Xavier Koller, Gripsholm: 
Tempo de Amar mergulha os telespectadores em um 
mundo decadente de prazer e desejo do cabaré de 
Berlim no início da década de 30. Kurt é um editor 
judeu-alemão, autor irônico e, graças a suas letras de 

músicas picantes, uma estrela do célebre cabaré. Kurt 
é convidado ao palácio sueco de Gripsholm com sua 
namorada, Lydia, e seus amigos para um verão que vai 
mudá-los para sempre!

Como um conto baseado em eventos reais, e sobre 
a vida do jornalista político e escritor Tucholsky, 
Gripsholm: Tempo de Amar atrai espectadores para 
um mundo além das convulsões sociais e políticas 
que ocorreram na Europa durante essa época. Em vez 
disso, o filme se centra, de uma forma divertida, sobre 
romances, hedonismo e amizades que os nazistas, em 
breve, tornarão impossíveis. 

Kurt (Ulrich Noethen) e Lydia (Heike Makatsch) estão planejando umas férias relaxantes na Suécia. O que Lydia não 
sabe é que para Kurt, um publicitário bem conhecido, a viagem é realmente um voo para invadir o fascismo e uma 
ameaça direta dos nazistas.

ELENCO Ulrich Noethen, Heike 
Makatsch, Jasmin Tabatabai, 
Marcus Thomas
DirEtOr Xavier Koller
GêNErO Drama  
títuLO OriGiNaL Gripsholm
aNO 2000
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os 3 melhores filmes alemães de 2018
Para celebrar a exibição do filme alemão Gripsholm: Tempo de Amar, sobre o mundo decadente e sedutor do cabaré de Berlim 
no início dos anos 1930, selecionamos três filmes alemães imperdíveis de 2018. Essas produções premiadas mostrarão que 
o cinema alemão está vivo e empolgante!

Styx
Um dos concorrentes na categoria de Melhor Filme no German Film Awards de 

2019, Styx é um filme de drama alemão-austríaco de 2018 dirigido por Wolfgang 
Fischer, que dirige a crise de migrantes da Europa com convicção. Esse drama se 

concentra em uma jovem que, enquanto navega sozinha no Mediterrâneo, encontra 
um barco cheio de refugiados desamparados. O filme confronta os telespectadores com 

difíceis questões morais: sua reação a tal situação deve ser guiada por responsabilidade 
e humanismo ou leis insensíveis? Styx ganhou o prêmio de Melhor Performance de Atriz 

Principal, Melhor Trilha Sonora e Melhor Cinematografia no German Film Awards de 2019.

Gundermann
O grande vencedor do equivalente alemão ao 
Oscar, Gundermann é um filme que ninguém 
deveria deixar de ver. Nesta cinebiografia, o cineasta 
Andreas Dresen apresenta um trabalho tocante e 
politicamente perspicaz sobre a vida do cantor da 
Alemanha Oriental Gerhard Rüdiger Gundermann, 
cujas músicas apresentavam poderosas críticas 
sociais. No entanto, há uma contradição em sua 
mensagem, pois o músico também trabalhou para a 
Stasi, a polícia secreta da RDA. 

em trânSito
Um drama alemão baseado no romance homônimo de 
Anna Seghers, de 1942, Em Trânsito foi um concorrente de 
Gundermann na categoria Melhor Filme no German Film Awards 
de 2019. Um conto sobre refugiados, este filme oferece uma 
abordagem original. Ambientado em tempos aparentemente 
contemporâneos, um homem que pertence a uma minoria 
perseguida tenta escapar da França dominada pelos fascistas 
para a América, mas se apaixona pela esposa de um autor morto 
cuja identidade ele assumiu.



Bagdad Cafe

sexta-feira
novembro 29

21:30 

CINEMA

Uma visão única da amizade!

Após uma discussão acalorada com o 
marido, a vida de Jasmin muda para 
sempre. Saindo do carro no meio do 
deserto de Mojave, ela se vê sozinha em 
um mundo impiedoso... até encontrar um 
lugar improvável e amigável. O Eurochannel 
estreia Bagdad Cafe, uma comédia 
dramática sobre viver a vida ao máximo! 

Ambientado em um local árido entre 
Las Vegas e Disneyland, Bagdad  Cafe 
acompanha a história de Jasmin 
Münchgstettner, uma alemã de uma 
pequena cidade em férias nos EUA. Depois 
de uma discussão com o marido, ela sai 
do Mercedes e segue para uma parada 
de caminhão isolada, administrada pela 
temperamental Brenda. 

Depois que Jasmin fica em um quarto 
no motel adjacente, Brenda faz amizade 
com ela e permite que ela trabalhe no 
café. A partir de então, os peculiares 
frequentadores do café divertem Jasmin 
e os espectadores com suas aventuras 
e travessuras.  Um estranho ex-pintor 
de Hollywood, um glamoroso tatuador 
e o filho de Brenda estão entre aqueles 
que começam a ver uma perspectiva 
diferente da vida, graças à capacidade 
de Jasmin de simpatizar silenciosamente 
com todos que ela conhece. Ajudada pela 
paixão por realizar truques de mágica, ela 
gradualmente transforma o café e todas as 
pessoas nele.



Três filmes de bem-esTar 
ambienTados em 

LAS VEGAS

Se Beber, Não Case!
Já considerado um clássico cult 
moderno de comédia, Se Beber, Não 
Case! é estrelado por Bradley Cooper, 
Ed Helms e Zach Galifianakis. O filme 
segue a história de Phil Wenneck, Stu 
Price, Alan Garner e Doug Billings, 
que viajam para Las Vegas para uma 
despedida de solteiro para celebrar 
o casamento iminente de Doug. No 

entanto, Phil, Stu e Alan acordam com Doug desaparecido e sem lembrança dos eventos da 
noite anterior, e precisam encontrar o noivo antes que o casamento possa ocorrer. 

Se Beber, Não Case! ganhou o Globo de Ouro de Melhor Filme - Musical ou Comédia. Também 
foi nomeado um dos dez melhores filmes do ano pelo American Film Institute.

Com o vencedor do Oscar, 
Jack Palance, Bagdad Cafe é 
uma celebração encantadora 
e excêntrica das possibilidades 
de um senso de comunidade 
único e harmonioso. Vagamente 
baseado na novela de Carson 
McCullers, The Ballad of the 
Sad Café, este fascinante 
relato de amizade ganhou 
muitos prêmios, incluindo o 
Cesar Awards de Melhor Filme 
Estrangeiro e Melhor Filme da 
Comunidade Europeia, bem 
como uma indicação ao Oscar de 
Melhor Música Original. 

Esta versão de Bagdad Cafe foi 
incrivelmente remasterizada 
para uma impressionante 
qualidade de restauração de alta 
definição para marcar seu 30º 
aniversário, sob a supervisão do 
lendário diretor cult Percy Adlon. 

Uma turista alemã (Marianne 
Sagebrecht) é largada pelo 
marido no deserto do Arizona 
e chega a um motel chamado 
Bagdad Cafe. Lá, ela ilumina o 
local através de uma amizade 
com a proprietário (CCH 
Pounder) e um romance com o 
artista residente (Jack Palance).

Para celebrar a exibição de Bagdad Cafe, uma comédia alemã nos arredores de Las Vegas sobre um 
turista que faz amizade com os habitantes locais peculiares de um motel e um café, selecionamos 
três filmes sobre bem-estar ambientados em Las Vegas que você deve assistir uma vez em sua vida!

DirEtOr Percy Adlon
ELENCO Marianne Sägebrecht, 
CCH Pounder, Jack Palance
GêNErO Comédia , drama
títuLO OriGiNaL 
Out of Rosenheim
aNO 1987

Última Viagem a Vegas
Uma comédia com um elenco notável 
e premiado, incluindo Michael 
Douglas, Robert De Niro e Morgan 
Freeman, Última Viagem a Vegas é 
um filme para assistir várias vezes. 
No filme, quatro amigos fazem uma 
pausa no seu cotidiano para fazer 
uma despedida de solteiro em Las 
Vegas para o último amigo solteiro 
que resta.

Jogo de Amor em Las Vegas
Diferente das duas anteriores, esta é 
uma comédia romântica para passar um 
domingo perfeito na cama. Estrelado por 
Cameron Diaz e Ashton Kutcher, Jogo 
de Amor em Las Vegas conta a história 
de um homem e uma mulher que, por 
razões legais, são obrigados a viver a 
vida de casal por um período limitado 
de tempo. Está em jogo uma grande 
quantidade de dinheiro em um cassino!
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DirEtOr Sydney Newman
ELENCO  Patrick Macnee, Linda Thorson
GêNErO Ação, comédia, aventura
tituLO OriGiNaL The Avengers
aNO  1961 - 1969

Nova temporada no Eurochannel
Reino Unido

domingo
 a partir del

3 de novembro 
21:00

SERIES

os
vingadores
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Nova temporada no Eurochannel

Evento no Eurochannel com a 6ª temporada 
da série cult, intemporal e inigualável 
“Os Vingadores”, em uma versão HD 
totalmente remasterizada. Todos os 
episódios são apresentados pelo jornalista 
e escritor Alain Carrazé. Dois episódios 
todos os domingos às 20:50.

“Devemos tratar seriamente todas as 
coisas triviais da vida, e todas as coisas 
sérias da vida com trivialidade sincera e 
estudada.” Esta citação de Oscar Wilde 
reflete perfeitamente o espírito britânico 
da série: atitude despreocupada, placidez 
e elegância.

John Steed (Patrick Macnee) é o 
estereotipado cavalheiro inglês, Tara King 
(Linda Thorson), apresenada no episódio 
Não Me Esqueças, é sua nova jovem 
parceira.

Ambos estão trabalhando para Sua 
Majestade. Eles salvam o mundo de forma 
elegante! Depois de conhecer um enorme 
sucesso na televisão há mais de meio 
século, Os Vingadores estão de volta ao 
Eurochannel.

Com Patrick Macnee e Linda Thorson, Os 
Vingadores é uma série icônica. O elegante 
Steed e a bela Tara King interpretam 
agentes secretos que enfrentam “crimes 
extraordinários contra o povo e o Estado”.
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Um agente secreto está desaparecido. Esse incidente leva John Steed 
(Patrick Macnee) e Tara King (Linda Thorson) a uma escola particular 
incomum, uma academia militar chamada Alpha Academy. Seu diretor 
esconde um centro secreto de treinamento de astronautas. John Steed 
e Tara King usam um túnel misterioso para impedir um plano diabólico.

•No começo, Steed deveria dirigir um Frua AC 428 conversível (poucas unidades foram 
fabricadas) durante toda a 6ª temporada, mas ele está dirigindo apenas neste episódio. Ele 
geralmente dirige um Bentley verde (como na 5ª temporada) ou um Rolls Royce amarelo nos 
outros episódios.

•Linda Thorson, que falhou cinco vezes em seu teste de condução, teve dublê em quase 
todas as filmagens até o final da temporada. “Ela” dirige um AC 428 que deveria ser para 
Steed, mas, na maioria das vezes, um Lotus Europa vermelho.

•Linda Thorson encontrou o nome de seu personagem: Tara por causa do seu filme favorito 
no momento: ...E o Vento Levou e King por causa do filme King and Country.

•Os americanos foram os primeiros a descobrir Tara King no episódio de transição Não Me 
Esqueças. Seis meses antes dos telespectadores britânicos. Foi em 20 de março de 1968 nos 
Estados Unidos e em 25 de setembro de 1968 na Inglaterra).

Lucy Fleming (1947) é sobrinha do criador de James Bond, Ian 
Fleming, e filha da atriz Celia Johnson, figura importante no cinema 
britânico. Ela terá uma parte recorrente na série Os Sobreviventes 
(1975-1977), criada por Terry Nation, o diretor deste episódio. 
Desde 1997, Lucy Fleming e sua irmã Kate gerenciam os direitos 
autorais das obras de Ian Fleming.

domingo 3 de novembro • 21:00
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Chantagistas matam e deixam pistas acusando homens ricos. A chantagem 
permite que eles roubem obras de arte de suas vítimas. John Steed (Patrick 
Macnee), que ficou muito curioso, os incomoda. A próxima vítima deve 
ser Tara King (Linda Thorson)... 

• Tracy Reed era a principal rival de Linda Thorson do novo parceiro da Steed.

• Este episódio mostra o desacordo e a rivalidade entre duas pessoas: Cyd Child 
e Linda Thorson. Cyd Child é a dublê de Linda Thorson. Ambas interpretam na 
mesma gravação para saber quem estava fazendo melhor. Tara King teve que 
fazer acrobacias com o chapéu-coco de Steed. Por fim, os produtores disseram: 
“Desculpe, Linda!”

• Uma alusão óbvia a Sir Arthur Conan Doyle e Sherlock Holmes com o 
personagem de Sir Arthur Doyle.

anthony Bate (1929 - 2012) iniciou sua carreira em 1957 e apareceu 
várias vezes na televisão. Ele participou do programa de TV The Saint 
(três episódios), The Champions, Ivanhoe, Inspetor Morse, Poirot, 
Frost e, mais recentemente, Midsomer Murders. Ele é Oliver Lacon 
nos romances escritos por John Le Carré adaptados para a televisão.

tracy reed (1942 - 2012) nasceu em uma família de atores. Durante 
sua curta carreira (1960-1975), sua principal reivindicação de 
vergonha, exceto sendo considerada a sucessora de Diana Rigg, era 
ser a única atriz feminina no Dr Strangelove by Stanley Kubrick (1964). 
Mas ela só apareceu em uma cena! Ela é prima de Oliver Reed. Ela foi 
casada com Edward Fox (Childcott em My Wildest Dream) de 1958 a 
1961. A filha deles, Lucy, tornou-se a primeira viscondessa da Irlanda 
por casamento!

domingo 3 de novembro • 22:00
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• Boris Kartovski também participa do episódio A Touch of Brimstone da Temporada 4.

• O roteiro desse episódio deveria ser para Emma Peel (temporada em cores). Dennis 
Spooner chegou a trabalhar nisso. O roteiro foi reescrito por Spooner e Clemens no 
mesmo fim de semana em que voltaram à produção para incorporar Tara King.

• Algumas gravações devem ter sido feitas durante a temporada de Emma Peel em 
cores. Nesse momento, alguns episódios foram gravados simultaneamente. Steed 
dirige seu Bentley verde usado na 5ª temporada e por apenas três outros episódios 
na 6ª temporada. (O Curioso Caso das Inúmeras Pistas, Revólver às Ordens, Não Me 
Esquepas).

Julian Glover (1935) costuma interpretar vilões em programas de TV dos anos sessenta e setenta. Ele interpreta em outros 
três episódios da série: Two’s a crowd, temporada 4, The Living Dead, temporada 5 e Pandora, tempoarada 6. Ele apareceu 
frequentemente em programas de TV britânicos como The Saint, The Champions, Paul Temple, Regan, Bergerac, Taggart and 
Cadfael. Ele também é ator de cinema. Ele atuou em Guerra nas Estrelas: O Império Contra-AtacaBack, Indiana Jones e a Última 
Cruzada e em um filme do James Bond, 007 - Somente para Seus Olhos. Em 2002, ele é a voz da aranha monstruosa Aragog em 
Harry Potter e na Câmara Secreta.

Christopher Benjamin (1934) atuou em outros dois episódios: How to Succeed…at Murder, tempoarada 4 e Never, Never Say Die, 
temparada 5. Ele tem a peculiaridade de ter interpretado o mesmo personagem. Potter em Destination Danger e O Prisioneiro, 
que demonstra que a segunda série é um spin-off da primeira, mesmo que Patrick MacGoohan, criador da série sempre o 
tenha negado. Ele também atuou em The Saint, Paul Temple, The Protectors, Thriller, Sherlock Holmes, Dempsey & Makepeace, 
Inspector Morse, Midsomer Murders, Dick Turpin. 

Um assassinato dentro de um edifício ultrassecreto leva John Steed 
(Patrick Macnee) e Tara King (Linda Thorson) a investigar documentos 
confidenciais encontrados na cena do crime. Todas as evidências 
apontam para um agente inimigo morto por Steed. Na verdade, o 
agente sobreviveu artificialmente e seu cérebro foi transmutado. Isso 
provocou uma personalidade dupla.

domingo 10 de novembro • 21:00
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• Alguns trechos da música são famosos: melodia do Castelo 
De’Ath quando Steed chega ao mosteiro e de The House Jack 
Built quando o caminhão verde sai do mosteiro.

• Podemos ler na revista “Pessoas em fuga escapam com vodka 
de lagarto”.

• Os escritórios das revistas de história natural estão localizados 
em Londres, Princess Mews, Belsize Lane.

andrew Keir (1926-1997) nasceu na Escócia e trabalhou nas minas de 
carvão até os 20 anos de idade antes de se tornar ator. Ele costumava fazer 
parte de forças armadas autoritárias. Então, ele apareceu em filmes de 
terror de The Hammer. Ele atuou em Os Mercadores do Terror (temporada 
5) e em programas de TV como The Champions, The Saint, The Persuaders 
and Taggart.

Peter Bowles (1936) atuou em três outros episódios da série: Dial a Deadly 
Number (temparada 4) e Escape in time (temporada 5). Ele apareceu em 
muitos programas de TV dos anos sessenta, mesmo que fosse mais por 
diversão do que por dinheiro, segundo ele: The Saint, Destination Danger, 
Department S e O Prisioneiro. Ele atuou em muito poucos filmes, mas 
novamente em programas de TV no início dos anos oitenta. 

Dois espiões inimigos escapam curiosamente de uma prisão escondida no 
Mosteiro de Oldhill. Eles finalmente cumprem sua missão: matar agentes 
britânicos. Seu novo alvo é John Steed! (Patrick Macnee). Um terceiro 
inimigo também foge. John Steed (Patrick Macnee) e Tara King (Linda 
Thorson) encontrarão uma pista em uma garrafa de vodka e em um artigo 
de revista sobre répteis!

domingo 10 de novembro • 22:00
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• Conrad está perseguindo o Lotus de Tara em Dagger, 
em Elstree.

• O comandante Nsonga está ouvindo uma música que 
é o tema principal de Small Game for Big Hunters.

• Quando o comandante Nsonga tenta corromper 
Steed, Steed diz que a lealdade é uma virtude que 
ele aprendeu em Eton. É uma alusão engraçada à 
prestigiada escola onde Patrick Macnee foi expulso por 
organizar apostas ilegais em corridas de cavalos.

Nicola Pagett (1945) nasceu no Egito. Enquanto ela atuava no teatro, What the butler saw, 
em 1995, seu comportamento estranho revelou uma depressão grave que a levou a uma 
clínica psiquiátrica. Depois disso, ela escreveu um livro onde descreve sua experiência, 
Diamonds behind my eyes. Foi em 1998. Ela participou de Destination Danger, Man in a 
Suitcase, The Persuaders, Upstairs Downstairs (programa de TV bem-sucedido fora do Reino 
Unido), Regan e a minissérie Anna Karenina. Ela apareceu pela última vez na televisão em 
1999.

Johnny Sekka (1939-2006) tocou em várias produções na Grã-Bretanha antes de ir para 
os Estados Unidos. Ele desempenhou o papel de um servo no drama Mulher de Palha 
(1964) com Sean Connery. Ele atuou com Patrick Macnee no filme de terror Incense for the 
Damned (1971). Nascido em Dakar, ele morava em Paris antes de se envolver na RAF aos 
22 anos. Ex-membro da Academia Real de Artes Dramáticas, teve uma grande carreira no 
teatro.

O roubo de três mil armas de alta tecnologia leva John Steed (Patrick 
Macnee) e Tara King (Linda Thorson) a investigar a chegada de um 
comandante africano na Grã-Bretanha. Ele planejou um golpe e precisa 
de armas. John Steed (Patrick Macnee) finge ser um membro desse 
estado e participa de um leilão no submundo. As armas, mas também 
Tara King (Linda Thorson), estão em jogo.

domingo 17 de novembro • 21:00
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• Antes de ser capturada, Tara King segue de carro Maxie Martin e Jennings, que estão em um táxi preto. Foi filmado em 
Longmeadow, Welham Green, uma bela residência particular.

• “Cupid” é o acrônimo de Cabinet Underground Premises In Depth.

• Alguns extratos musicais já foram ouvidos. Eles são o tema principal de The Danger Makers when Rugman e também o tema 
principal de The Girl from Auntie. Quando Tara segue o táxi e no episódio Room without A View (quando Steed se parece com um 
asiático) e em Epic (quando Steed se parece com um índio americano nativo).

• Aprenderemos que Tara morou no Alasca aos dois anos de idade e seus hobbies são esqui, moto, moda e música clássica.

• No final do episódio, podemos notar um anúncio com a roupa de Steed nas costas, Eat At Joe’s. É um anúncio para o restaurante 
fictício Joe’s, popularizado pela MGM dos cartuns e pela Warner nos anos quarenta, especialmente por Tex Avery. Costumava 
aparecer em conjuntos na forma de luzes de neon. Era sinônimo de pequenos comensais despretensiosos. Essa piada recorrente, 
enraizada na cultura popular, influenciou a criação de muitos restaurantes com o mesmo nome nos anos cinquenta e sessenta. 
Na verdade, a etiqueta do fim é uma clara alusão ao universo do desenho animado. A propósito, este episódio é fortemente 
influenciado por esse universo.

John Cleese (1939) era um membro de Monty Python. Isso o ajudou a torná-
lo famoso. Depois, ele participou do filme Um Peixe Chamado Wanda, Harry 
Potter e ele é o Q nos filmes de James Bond desde 1999, até Daniel Craig 
aparecer. Ele é um verdadeiro ícone da comédia britânica.

robert James (1924-2004) foi um talentoso ator escocês que tem uma 
carreira de mais de cinco décadas no teatro, na televisão e no cinema. Ele foi 
muito famoso. Ele atuou em outros dois episódios da série: Death a La Carte 
(temporada 3) e Too Many Christmas Trees (temporada 4). Sua atuação foi 
incrível em Dr Who. Ele também participou de The Professionals and Taggart. 
Ele morreu em decorrência da doença de Alzheimer.

Dois artistas antigos de um auditório vestidos de palhaços (um interpretado 
pelo astro da vida real Jimmy Jewel) estão matando os empresários que 
eles culpam por fechar os teatros de variedades para substituí-los por 
um abrigo do governo em caso de guerra. Esses artistas são os únicos 
responsáveis por esse massacre?

domingo 17 de novembro • 22:00
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• Nesta turnê em Londres, veremos Park Crescent (perto 
do parque de Regent) quando Tara seguir Dyson depois 
de sair dos escritórios da Acme. Esta espetacular colunata 
que adorna um enorme edifício circular com uma 
arquitetura Regency do século XVIII é obra do grande 
arquiteto John Nash. Ele também é o criador do Palácio de 
Buckingham, Trafalgar Square ou St Jame’s Park. Dentro 
do prédio, existem escritórios de grandes empresas. 

• Olhe atentamente para 28’00», o trem passando atrás 
da janela do apartamento de Tara King. É óbvio que é um 
modelo de trem.

Peter Vaughan (1923 - 2016) iniciou sua carreira no cinema em 1959. A maioria dos seus 
papéis era de vilões. Ele atuou em The Naked Runner, Straw Dogs, The MacKintosh Man, 
Zulu Dawn e The Life and Death of Peter Sellers. Ele se voltou para a televisão nos anos 
setenta. Ele interpretou o papel de Schubert em um episódio de The Persuaders, Chain of 
Events. Ele também apareceue em The Saint, Man in a Suitcase, The Venturer, Madigan, 
The Protectors, Regan, Sherlock Holmes.

Edward Fox (1937) iniciou sua carreira em 1963 com The Sporting Life e em filmes famosos 
como Battle of Britain, The Go-Between, A bridge Too Far, The Duellists, The Big Sleep, The 
Mirror Crack’d, Never Say Never Again, A Passage to India. Ele apareceu na televisão em 
Man in a Suitcase e Poirot. De 1958 a 1961, ele foi casado com Tracy Reed, que interpreta 
a ex-namorada de Steed em O Curioso Caso das Inúmeras Pistas da mesma temporada.

Os diretores de uma empresa são assassinados, um após o outro. Por 
uma estranha coincidência, John Steed testemunha esses assassinatos. 
O assassino é hipnotizado para cometer os assassinatos. John Steed 
(Patrick Macnee) e Tara King (Linda Thorson) suspeitam de um 
psiquiatra assustador. Ele é o mentor diabólico?

domingo 24 de novembro • 21:00
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• O falso Sir Pelley diz por engano que ele passou cinco anos em Harwell. É uma pequena 
cidade em Oxfordshire, perto de onde estava localizado o principal centro de pesquisa 
nuclear britânico de 1947 a 1990. Vários reatores atômicos revolucionários foram feitos 
lá.

• Patrick Macnee sobre este episódio: “Os telespectadores queriam ver mulheres. Steed 
era uma espécie de cavalheiro do século XVIII com mulheres do século XXI. Isso nunca me 
perturbou. Steed tem uma vantagem: as mulheres estavam lá para ajudá-lo. Para meu 
benefício. Eu não precisava ser macho.”

• Brian Clemens sobre este episódio: “Outro exemplo de Os Vingadores estavam à frente 
de seu tempo. Ele lida com cibernética e máquinas poderosas. Por que não? O escritor 
era realmente estranho. Ele era dentista e hipnotizador. 

Dennis Price (1915-1973) iniciou sua carreira no cinema em 1937. Então, ele atuou 
em filmes de sucesso nos anos quarenta. Ele entrou em depressão. Seu melhor 
papel foi em Kind Hearts and Coronets (1949 com Alec Guinness). Ele se tornou 
alcoólatra nos anos cinquenta e seu casamento foi um fracasso devido à sua 
homossexualidade. No início dos anos sessenta, ele participou de filmes B, depois 
na televisão, mas em 1967, faliu e se refugiou na ilha de Sark. 

Clifford Evans (1912-1985) foi um ator, escritor e diretor galês. Ele jogou em 
outros dois episódios da série: Dial a Deadly Number (temporada 4) e Death’s door 
(temporada 5). Ele foi o Número Dois na série de TV O Prisioneiro. Ele também 
atuou em The Champions e The Saint. Também era grande amante de xadrez.

Um inimigo misterioso tem como alvo o computador do governo mais 
importante da Grã-Bretanha com uma série de tentativas de sabotagem. 
John Steed (Patrick Macnee) investiga o designer da máquina, seguindo 
uma pista que o computador forneceu. Tara King (Linda Thorson) finge ser 
sobrinha do suspeito para invadir sua casa para investigar o caso.

domingo 24 de novembro • 22:00
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AnAtomiA de 
um AssAssinAto

República Tcheca

terça-feira 
novembro  26

 22:00 

SERIES

Descubra a verdadeira natureza de um assassinato!
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Detetives de um departamento policial 
investigam assassinatos bizarros e chocantes 
em uma cidade da República Tcheca. 
Enquanto a unidade investiga os crimes, 
eles logo expõem casos chocantes de rituais 
de exorcismo, corrupção profunda, traições 
e roubos multimilionários. O Eurochannel 
estreia a primeira temporada de Anatomia 
de um Assassinato, uma nova série de 
drama após as investigações de uma unidade 
criminal que não vai parar até encontrar a 
verdade.

O crime está se aproximando de Praga. Em 
uma cidade pequena e tranquila, o terrível 
assassinato de uma mulher chama a atenção 
não apenas da polícia, mas também de todo 
o país. Encontrada em uma igreja, o crime 
tem sinais de ritual e tortura invisíveis. 

Esta minissérie de crime com temporada 
dividida em três partes e dirigida por um dos 
melhores diretores de cinema tchecos da 
atualidade, Jan Hřebejk, (Big Beat, Divided 
We Fall, Pupendo, Ninhos Quentes, Acima e 
Abaixo), é enquadrada por uma descrição 
autêntica e realista dos investigadores 
criminais. Inspirada na tradição literária 
e cinematográfica britânica de dramas 
sombrios, Anatomia de um Assassinato 
oferece uma emocionante trama cheia 
de reviravoltas e surpresas, enquanto os 
personagens principais, o major Výrová, o 
tenente Mráz e seu polêmico chefe, coronel 
Vitouš, investigam um assassinato envolvendo 
um ritual de exorcismo.

T1E1 26 de novembro • 22:00 
O Padre Karas (Jan Budar) está apaixonado pela 
jovem professora Veronika (Tana Hlostova). Ele 
quer se casar com ela e deixar o sacerdócio. 
Os planos de Karas são interrompidos pelo 
assassinato de sua amada Veronika. Ela foi 
estrangulada, no altar da igreja de Karas. Ela 
foi torturada, estuprada e queimada com um 
símbolo satânico em seu corpo.

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



3 grandes dramas de crimes europeus
Celebrando a exibição da série de drama criminal tcheca, Anatomia de um Crime, sobre um grupo de detetives que investiga 
as causas de crimes angustiantes, selecionamos três séries imperdíveis sobre o assunto. Com muita ação e drama, essas 
séries são um deleite para os sentidos.

Braquo - França
Uma das melhores criações de TV da França, Braquo se tornou um dos 
dramas de crime favoritos do país nos últimos anos graças às suas histórias 
incomparáveis e episódios dirigidos por personagens. Braquo foi criada 
por Olivier Marchal, ator, diretor, roteirista e ex-policial francês, cuja 
experiência na força se revelou inestimável para a autenticidade desta 
série. A série acompanha quatro policiais enquanto eles têm suas vidas 
viradas de cabeça para baixo após o suicídio de um colega, seguindo 
um caso em que ele é injustamente culpado. Eles então cruzam a linha 
entre o certo e o errado, não hesitando em fugir à lei para alcançar seu 
propósito: restaurar a honra do seu amigo.

the KillinG - além de um Crime - dinamarCa
No despertar de uma nova era do cinema e da televisão nórdica, The 
Killing foi uma das primeiras produções a encontrar sucesso em todo o 
mundo. A série é ambientada em Copenhague e se desenvolve em torno 
da inspetora detetive Sarah Lund (Sofie Gråbøl). Cada série acompanha 
um caso de assassinato dia a dia, com cada episódio cobrindo vinte e 
quatro horas da investigação. Reconhecida por suas reviravoltas e tom 
obscuro, esta série dinamarquesa se tornou um programa de televisão 
cult e recebeu vários prêmios e indicações, incluindo um Prêmio BAFTA 
e um Emmy Internacional. Além disso, em 2011, um remake dos EUA foi 
produzido para adaptar a série aos países de língua inglesa.

the Fall – reino unido
Estrelando Gillian Anderson (a lendária Agente Scully de Arquivos X) e 
Jamie Dornan (de De Encontro com o Amor e Cinquentas Tons de Cinza), 
The Fall é uma produção britânica filmada e ambientada em Belfast, 
Irlanda do Norte. Nesta série, a detetive Stella Gibson e o assassino em 
série Paul Spector jogam um jogo de gato e rato enquanto ela trabalha 
para colocar o criminoso atrás das grades.

Com três temporadas, The Fall foi mais do que um drama de crime policial. 
Elementos de thriller psicológico e suspense fizeram desta produção uma 
das favoritas da Grã-Bretanha nos últimos cinco anos.
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Sem Perdão
França

quinta-feira 
novembro  28

21:30 

SERIES

O tempo nunca esquece.

ESTREIA DE SÉRIE!
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Duas crianças presentes na cena de um crime verão como 
suas vidas mudarão para sempre. Uma é culpada, a outra 
é testemunha. Anos depois, seus caminhos se cruzam 
novamente e as coisas pioram. O Eurochannel estreia Sem 
Perdão, uma nova minissérie francesa cercada de intrigas, 
tensão e emoções!

Sem Perdão é uma minissérie de três partes que explora um 
assunto angustiante: violência infantil. A série acompanha 
a história de duas meninas que sempre que seus caminhos 
se cruzam elas se veem em uma espiral de crueldade e 
vingança. Aurore, 10 anos, mora sozinha com a mãe. Ela 
muitas vezes foge para os pântanos ao redor de casa para 
brincar com seu amigo Chris. Uma noite, Aurore se junta 

a ela no parque infantil da cidade. Eles conhecem duas 
crianças, Paulo e sua irmãzinha, Maya, que se divertem 
na caixa de areia fazendo bolos. Com fome, Aurore tenta 
pegar um biscoito de Paulo à força. Eles trocam socos, a 
raiva aumenta e Aurore acidentalmente o mata enquanto 
a irmã dele observa. Vinte anos depois, as duas garotas 
se encontram. Aurore tenta esquecer, mas a outra nunca 
esquece... quando seus caminhos se cruzam novamente, 
tudo surge novamente e se pergunta se é possível escapar 
do passado.

O Eurochannel convida você a descobrir os limites da 
violência infantil e a extensão máxima de nossa capacidade 
de perdão!

E1  28 de novembro  • 21:30 
Aurore, uma menina de 10 anos, muitas vezes foge de sua mãe para brincar nos pântanos. Uma noite, ela se junta a duas 
crianças, Paulo e sua irmã Maya, que brincam na areia. Algo dá muito errado e Paul morre.

E2  28 de novembro  • 22:20 
Com um novo nome, Aurore vive com sua filha, Rose. Agora cozinheira em um restaurante, Aurore se dedica à criança que 
vê como uma nova oportunidade. Uma manhã, uma jornalista fotografa Aurore e revela sua verdadeira identidade.

e3  28 de novembro  • 22:10
Fingindo se escritora, Maya encontra Aurore e a convence a escrever um livro. Um dia, o pior acontece: Maya desaparece 
com Rose. O perigo ronda a vida de Aurore.

ELENCO Élodie Bouchez, Lolita 
Chammah, Aurore Clément
DirEtOr Laetitia Masson
GêNErO Crime, drama, mistério
títuLO OriGiNaL
Aurore
aNO 2017
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Três grandes séries 
francesas sobre farra

Celebrando a exibição do drama criminal francês, Sem Perdão, sobre duas mulheres que testemunharam um assassinato 
quando crianças e se reencontraram depois de se tornarem adultas, selecionamos três grandes séries francesas que 
valem a pena. Essas produções, feitas com muito amor e qualidade, revelarão histórias que vão além da TV convencional.  

A Louva-a-deus
Envolvente como poucas outras produções, A Louva-a-deus 
conta uma história única de mãe e filho trabalhando juntos de 
lados opostos da lei. A série estreou em setembro de 2017 na 
rede francesa TF1 e se tornou um sucesso instantâneo. Na série, 
a comissária de polícia de Paris pede à serial killer Jeanne Deber 
que ajude a resolver uma série de assassinatos não resolvidos 
cometidos por alguém que está copiando seus crimes anos 
antes. Deber, conhecida como “A Louva-a-deus” durante seus 
dias como criminosa, concorda, mas sua única condição é ter 
seu filho, Damien, agora um detetive, trabalhando ao lado dela.

Glacé
Inverno, gelo e assassinatos... uma combinação perfeita 
para uma série de suspense! Esses são os ingredientes 
perfeitos de Glacé, uma das séries francesas mais 
populares do mundo nos últimos anos. A história começa 
com a descoberta do cadáver sem cabeça de um cavalo que 
pertence a um rico empresário nos Pirineus franceses. O 
caso é então investigado pelo comandante Martin Servaz, 
auxiliado pela capitã da polícia local Irène Ziegler.  

Les Revenants
Criada por Fabrice Gobert e baseada no filme francês 
de 2004, The Returned, este é um thriller de crime 
sobrenatural situado em uma pequena vila alpina, onde 
um grupo de pessoas que ainda não sabem que estão 
mortas há vários anos continua com seus vidas. A série 
estreou em 26 de novembro de 2012 no Canal+ e ganhou 
um Emmy Internacional de Melhor Série Dramática. Nos 
Estados Unidos, a série Ressurreição tem um conceito 
semelhante, mas baseada em uma fonte diferente.
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quinta-feira
novembro 21 

21:30 

CINEMA

Descubra a última década de um gênio das letras.
Durante a rebelião de 1959, Albert Camus (Stéphane Freiss) escreveu para 
sua mãe para convencê-la a deixar a Argélia e se juntar a ele na França. 
Ele vê episódios de sua infância e, especialmente, os últimos dez anos de 
sua vida, o amor de sua vida e sua ruptura com Sartre. Ele morreu quatro 
dias depois em um acidente de carro.

França
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A vida de um gênio é sempre 
enigmática. Além de histórias 
intrigantes e histórias engraçadas, 
vale sempre a pena contar 
essas vidas, como exemplo e 
homenagem. O Eurochannel 
convida você a descobrir os dez anos 
finais de um dos mais conhecidos 
defensores do existencialismo em 
uma cinebiografia comovente e 
emocionante: Albert Camus.

Dirigido por Laurent Jaoui, Albert 
Camus é um retrato fascinante dos 
últimos anos do escritor nascido na 
Argélia. Focalizando a parte mais 
romântica da vida de Camus, o 
filme oferece momentos íntimos, 
destacando seus pontos de vista 
sobre a vida e o existencialismo.

Enriquecida pelas excelentes 
atuações de Stéphane Freiss e 
Anouk Grinberg, essa emocionante 
produção também se concentra 
nas mulheres da vida de Camus: 
sua avó, sua mãe analfabeta, que 
diz ao filho que “ele tem a cabeça”, 
sua esposa, Francine e suas muitas 
amantes.

O Eurochannel convida você a 
saborear a fascinante jornada 
que a vida de Albert Camus 
representou para o mundo literário 
até o acidente fatal que tirou sua 
vida. Uma viagem de descobertas e 
aventuras fascinantes.

DirEtOr Laurent Jaoui
ELENCO Stéphane Freiss, Anouk 
Grinberg, Agathe Dronne
GêNErO Biografia
títuLO OriGiNaL 
Camus
aNO 2010

EntrEvista  com  

(Diretor)
Laurent Jaoui 

Por que você decidiu fazer um filme sobre Albert Camus?
Foi meu produtor que me pediu para dirigir um filme sobre Albert 
Camus. Ele sabia que queria fazer um filme sobre o autor, mas não sabia 
exatamente. Eu queria dirigir um filme sobre um intelectual importante 
para um público amplo. Eu fiz algumas pesquisas e dei algumas sugestões. 
Eu queria mostrar a vida de Albert Camus através das cinco mulheres 
com quem ele teve um caso durante os últimos dez anos de sua vida. Eu 
queria mostrar que sua década final foi um período desafiador a partir 
de uma perspectiva sentimental, filosófica e política. Ele também estava 
enfrentando problemas com seus amigos, especialmente Jean-Paul 
Sartre. Foi um dos períodos mais sombrios de sua vida. Infelizmente, 
quando ele estava prestes a resolver a maioria dos seus problemas, foi 
morto em um acidente de carro.

Enquanto pesquisava para o filme, houve algo engraçado ou fato 
interessante na vida de Camus que o surpreendeu ou encantou de 
alguma forma?
Claro, eu aprendi muito! Aprendi especialmente que havia uma forte 
relação entre sua vida pessoal e sua vida pública. Normalmente, não 
gosto de me aprofundar na vida particular dos autores para entender 
seu trabalho. No caso de Albert Camus, havia uma ligação clara. Por 
exemplo, é impossível entender completamente The Fall se a pessoa 
não entender como era a vida privada de Camus quando ele escreveu o 
romance? Durante esse período, os autores frequentemente descreviam 
suas próprias experiências em suas obras de ficção, por exemplo, Sartre 
e Beauvoir. Isso foi logo antes da New Wave francesa no cinema, onde 
os diretores usavam suas próprias vidas de maneira muito óbvia em seus 
filmes. É a mesma coisa com Camus. Em outras palavras, fazia sentido 
mostrar a vida privada de Camus, porque isso pode ajudar a entender 
seu trabalho. Para outros autores, esse não é o caso.
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Por que você decidiu se concentrar nos últimos 10 anos da vida 
do escritor?
A vida inteira de Camus foi fascinante, mas eu escolhi me 
concentrar na última década da vida dele. Quando eu dirijo filmes 
biográficos, prefiro me concentrar em um curto período de tempo 
do que mostrar a vida inteira da pessoa. O fim da vida de Camus 
é interessante porque foi um período muito desafiador para ele.

É fácil fazer filmes na França em termos de dinheiro e apoio?
A situação está mudando na França. A França costumava produzir 
muitos filmes de TV, o que me permitia dirigir programas que 
abordavam vários assuntos diferentes. Nos últimos quinze anos, 
dirigi praticamente um filme por ano, o que é muito. A média na 
França é de um filme a cada seis anos para a maioria dos diretores.

Agora, as séries de TV são muito populares. Durante muito 
tempo, a França não produziu muitos. Agora há mais programas 
franceses. Isso dificulta a criação de filmes com longa-metragem. 
O motivo é que um programa de TV ocupa muito mais tempo 
de antena. Portanto, com o tempo de antena restante, há muito 
menos que você pode fazer. 

Em termos de gravação de filmes, as cidades estão mudando 
rapidamente, por isso, é mais complicado gravar filmes que 
ocorreram no passado. Felizmente, os efeitos especiais estão se 
tornando muito mais fáceis e melhores, o que facilita muito a 
modificação do ambiente, pelo menos virtualmente.

O que você achou mais desafiador durante todo o processo do 
filme?
A parte mais desafiadora de um filme é sempre convencer as 
pessoas a acreditarem no seu projeto. Felizmente, ainda há 
uma forte demanda por filmes que abrangem muitos assuntos 
diferentes. Cada vez que dirijo um novo filme, aprendo sobre um 
mundo totalmente novo. Sinto-me muito livre em termos do meu 
trabalho. 

Na TV, em oposição à indústria cinematográfica, uma vez que as 
pessoas aceitam o projeto, as coisas geralmente são muito fáceis. 
Na indústria cinematográfica, o modelo de negócios é muito mais 
complexo, portanto, alguns projetos nem sempre acabam sendo 
concluídos.
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todos os domingos  21H 
a partir d0 3 de novembro

temporada 6

os
vingadores



06:00

07:30

09:00
10:30
13:00
15:00
16:30
18:00

19:00

20:00

22:30

00:30

01:30

03:00

• Metanol - O Líquido 
da Morte – Parte 1
• Metanol - O Líquido 
da Morte – Parte 1
• As Mãos do Mal
• Indochina   
• O Engano
• Só Por Amor T1 E7
• Só Por Amor T1 E8
• Canto dos Exilados 
E10: Empreendedores 
de Arte
• Os Vingadores: 
Disque um numero 
fatal
• Inferno na Mina – 
Parte 1

• Os Segredos de 
Borgo Larici E7
• Inferno na Mina – 
Parte 1
• Inferno na Mina – 
Parte 2
• Indochina   

06:00
07:30
10:00
11:00
12:00

13:30

15:00

16:30

18:00

19:00

20:00

23:00
01:00
02:30

04:00

• Manon Lescaut  
• Indochina   
• A Fúria – E5
• A Fúria – E6
• Inferno na Mina – 
Parte 1
• Inferno na Mina – 
Parte 2
• Os Segredos de 
Borgo Larici E6
• Os Segredos de 
Borgo Larici E7
• Canto dos Exilados 
E1: Músicos
• Os Vingadores: 
O Antropófago de 
Surrey Green
• Burlesque  

• O Avarento
• Perdendo a Cabeça  
• Inferno na Mina – 
Parte 1
• Inferno na Mina – 
Parte 2

06:00

07:30

09:00

11:00

12:30
14:00
16:00
17:00
18:00

19:00

20:00

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

• Casamento a 
Propósito
• O Tempo dos 
Segredos
• O Tempo dos 
Amores
• Asas de 
Aço
• Feliz Páscoa
• O Fugitivo
• A Fúria – E5
• A Fúria – E6
• Canto dos Exilados 
E2: Críticos e 
tradutores
• Os Vingadores: O 
Que O Mordomo Viu
• Casamento a 
Propósito

• O Assalto - E2
• O Assalto - E3
• O Fugitivo
• O Assalto - E1
• O Assalto - E2
• O Assalto - E3
• Manon Lescaut  

06:00
07:30
09:00

11:00
12:30
14:30
16:00
17:00
18:00

19:00

21:30
23:00
00:30
02:00
04:00

• Retorno à Mamãe
• O Engano
• O Caminho da 
Liberdade 
• Feliz Páscoa
• Manon Lescaut  
• Além da Suspeita 
• A Fúria – E3
• A Fúria – E4
• Canto dos Exilados 
E9: Artistas Visuais
• Os Vingadores: A 
hora que nunca soou

• Só Por Amor T1 E7
• Só Por Amor T1 E8
• Feliz Páscoa
• Manon Lescaut  
• De Roma com Amor
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DE SEG. - FEI. 28 A DOMINGO 3
      SEG. - FEI.                  TER. - FEI.                 QUAR. - FEI.                             QUIN. - FEI. 

Semana 1

Tratamento Diabólico

Crime, drama, thriller
(França, 1973)

20:00

O Fugitivo

Drama
(Itália, 2003)

21:30 Estréia

Inferno na Mina – Parte 2 

Drama, história
(República Tcheca, 2018)

21:30 Estréia
               

O Assalto - E1

Ação
(França, 2011)

21:30 Estréia



06:00
07:30
10:30
12:30
14:00
15:00
15:30
16:30
19:00

21:30
23:00
00:00
01:00
02:30
03:30

06:00
07:30
08:30
09:30
11:00
12:00
13:00
14:30
16:00
18:00
18:30
19:30
21:00
22:00

01:00
02:00
02:30
04:00

06:00
08:00
10:00
11:30
14:30
16:00
17:30
19:00
20:00
21:00

23:00

00:00

01:00
02:00
04:00

05:00

• Casamento a Propósito
• Forte Saganne
• O Fugitivo
• Além da Suspeita 
• O Assalto - E1
• O Assalto - E2
• O Assalto - E3
• O Caminho da Liberdade 
• Os Vingadores: Árvores de 
natal demais

  
• O Fugitivo
• A Fúria – E5
• A Fúria – E6
• Inferno na Mina – Parte 1
• Inferno na Mina – Parte 2
• Os Moedeiros Falsos

• Tratamento Diabólico 
• A Fúria – E5
• A Fúria – E6
• O Irresistível Aventureiro
• A Fúria – E5
• A Fúria – E6
• Conspiração
• Tratamento Diabólico 
• O Engano
• Strike Force T1 E5
• Strike Force T1 E6
• Manon Lescaut  
• A Fúria – E5
• A Fúria – E6

• Strike Force T1 E5
• Strike Force T1 E6
• Inferno na Mina – Parte 1
• Inferno na Mina – Parte 2

• Os Moedeiros Falsos
• O Caminho da Liberdade 
• Casamento a Propósito
• Indochina   
• O Fugitivo
• Inferno na Mina – Parte 1
• Inferno na Mina – Parte 2
• A Fúria – E5
• A Fúria – E6
• Os Vingadores: A Invasão 
dos Terráqueos

• Os Vingadores: A garota da 
titia
• Os Vingadores: A Súbita 
Morte Lenta
• Burlesque  
• Além da Suspeita 
• Os Vingadores: A Invasão 
dos Terráqueos
• Os Vingadores: O Curioso 
Caso das Inúmeras Pistas

DE SEG. - FEI. 28 A DOMINGO 3
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Semana 1

               

Feliz Páscoa

Comédia
(França, 1984)

23:00

                 

 

Burlesque

Comédia, drama
(República Tcheca, 2019)

20:00             

Os Vingadores: O Curioso Caso das 
Inúmeras Pistas

Crime
(Reino Unido, 1961 - 1969)

22:00 Estréia



06:00
07:30

08:30

10:00
11:30
13:30
15:00
16:30
18:00

19:00

20:00

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

• Amor Perdido 
• Inferno na Mina – 
Parte 1
• Inferno na Mina – 
Parte 2
• Circuito Fechado
• Além da Suspeita 
• Burlesque  
• Só Por Amor T1 E9
• Só Por Amor T1 E10
• Canto dos Exilados 
E4: Dramaturgos
• Os Vingadores: 
Quarto sem vista
• O Assalto - E1

• O Assalto - E3
• Manon Lescaut  
• Conspiração
• Circuito Fechado
• O Assalto - E1
• O Assalto - E2
• O Assalto - E3

06:00
08:00
10:00
11:00
12:00

13:00

14:30
16:00
18:00

19:00

20:00
23:00
00:30

04:00

• Os Moedeiros Falsos
• O Selvagem
• A Fúria – E7
• A Fúria – E8
• Inferno na Mina – 
Parte 1
• Inferno na Mina – 
Parte 2
• Burlesque  
• Tira ou Ladrão
• Canto dos Exilados 
E5: Livreiros
• Os Vingadores: O 
13.O buraco
• Forte Saganne
• Asas de Aço
• O Fugitivo

• Manon Lescaut  

06:00
07:30

09:00

10:30
14:00

15:00

16:00
17:00
18:00

19:00

21:30
23:00

01:00

02:30
04:00

• Circuito Fechado
• O Tempo dos 
Segredos
• O Tempo dos 
Amores
• Forte Saganne
• Os Vingadores: 
A Invasão dos 
Terráqueos
• Os Vingadores: O 
Curioso Caso das 
Inúmeras Pistas
• A Fúria – E7
• A Fúria – E8
• Canto dos Exilados 
E6: Promotores de 
Arte
• Os Vingadores: 
Caça miúda para um 
grande caçador

• O Fugitivo
• Tratamento 
Diabólico 
• Casamento a 
Propósito
• O Fugitivo
• Conspiração

06:00
09:00
10:30
12:30

13:30

14:30
16:00
17:00
18:00

19:00

21:30
00:00
01:30
03:30

04:30

• Forte Saganne
• Sedução
• Asas de Aço
• Os Vingadores: 
A Invasão dos 
Terráqueos
• Os Vingadores: O 
Curioso Caso das 
Inúmeras Pistas
• O Fugitivo
• A Fúria – E5
• A Fúria – E6
• Canto dos Exilados 
E3: Fotógrafos
• Os Vingadores: 
Poeira Silenciosa

 
• Só Por Amor T1 E9
• Só Por Amor T1 E10
• Os Moedeiros Falsos
• Os Vingadores: 
A Invasão dos 
Terráqueos
• Os Vingadores: O 
Curioso Caso das 
Inúmeras Pistas
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DE SEG. - FEI. 4 A DOMINGO 10
      SEG. - FEI.                  TER. - FEI.                 QUAR. - FEI.                             QUIN. - FEI. 

Semana 2

Amor Perdido  

Drama
(Itália, 2003)

20:00

O Selvagem

Ação, comédia
(França, 1975)

02:30

O Assalto - E2

Ação
(França, 2011)

20:30

               

Asas de Aço

Drama, história
(República Tcheca, 2018)

20:00



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

20:00

23:00
00:00
01:00
02:30
04:00

06:00
07:30
08:30
09:30
12:00
13:00
14:00
16:00
18:00
18:30
19:30
21:00
22:00

01:00
01:30
02:30
04:00

06:00
07:00
09:00

10:00

11:00
12:30
14:30
17:00
19:00
20:00

22:00

23:00

00:00

01:00
02:00
04:00

05:00

• O Selvagem
• Assaltaram o Banco 
• Circuito Fechado
• Além da Suspeita 
• Amor Perdido 
• Asas de Aço
• Conspiração
• O Engano
• Os Vingadores: A garota da 
titia
• Burlesque  

• A Fúria – E7
• A Fúria – E8
• Gripsholm: Tempo de Amar
• Além da Suspeita 
• As Mãos do Mal

• Asas de Aço
• A Fúria – E7
• A Fúria – E8
• O Avarento
• A Fúria – E7
• A Fúria – E8
• De Roma com Amor
• O Selvagem
• Strike Force T1 E7
• Strike Force T1 E8
• Em Fuga
• A Fúria – E7
• A Fúria – E8

• Strike Force T1 E7
• Strike Force T1 E8
• Um Grito na Noite
• Máfia dos Milionários

• Burlesque  
• O Fugitivo
• Os Vingadores: A Invasão 
dos Terráqueos
• Os Vingadores: O Curioso 
Caso das Inúmeras Pistas
• Asas de Aço
• O Selvagem
• Indochina   
• Gripsholm: Tempo de Amar
• A Fúria – E7
• A Fúria – E8

• Os Vingadores: As Fugas 
Impossíveis
• Os Vingadores: A Invasão 
dos Terráqueos
• Os Vingadores: O Curioso 
Caso das Inúmeras Pistas
• Perversão
• O Fugitivo
• Os Vingadores: Dupla 
Personalidade
• Os Vingadores: As Fugas 
Impossíveis

DE SEG. - FEI. 4 A DOMINGO 10
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Semana 2

               

Máfia dos Milionários 

Crime, ação, drama
(Itália, 2014)

23:00

                 

 

Gripsholm: Tempo de Amar

Drama
(Alemanha, Suíça, Áustria, 2000)

21:30 Estréia
            

Os Vingadores: 
Dupla Personalidade

Crime
(Reino Unido, 1961 - 1969)

21:00 Estréia



06:00
07:30

09:00

10:30

12:00
15:00
16:30
18:00

19:00

20:00

22:30

00:00

01:30
03:00
04:30

• A Pele de Onagro
• Metanol - O Líquido 
da Morte – Parte 1
• Metanol - O Líquido 
da Morte – Parte 2
• Asas de 
Aço
• Indochina   
• Só Por Amor T2 E1
• Só Por Amor T2 E2
• Canto dos Exilados 
E8: Pensadores
• Os Vingadores: Os 
fabricantes de perigo
• Burlesque  

• Metanol - O Líquido 
da Morte – Parte 1
• Metanol - O Líquido 
da Morte – Parte 2
• Um Grito na Noite
• Retorno à Mamãe
• Amor Perdido 

06:00
07:30
09:30
10:30
11:30
13:30
15:00

16:30

18:00

19:00

20:00

21:30

00:30
02:30
04:00

• O Selvagem
• Diabólico
• A Fúria – E9
• A Fúria – E10
• As Mãos do Mal
• A Estranha Perfeita
• Inferno na Mina – 
Parte 1
• Inferno na Mina – 
Parte 2
• Canto dos Exilados 
E9: Artistas Visuais
• Os Vingadores: Um 
toque de enxofre
• Gripsholm: Tempo de 
Amar
• Casamento a 
Propósito

• O Avarento
• Amor Perdido 
• Gripsholm: Tempo de 
Amar

06:00
07:30
10:00
12:00

14:00

15:00

16:00
17:00
18:00

19:00

21:30
23:00
00:30
02:30
04:00

• Tira ou Ladrão
• Os Moedeiros Falsos
• O Avarento
• Gripsholm: Tempo 
de Amar
• Os Vingadores: 
Dupla Personalidade
• Os Vingadores: As 
Fugas Impossíveis
• A Fúria – E9
• A Fúria – E10
• Canto dos Exilados 
E10: Empreendedores 
de Arte
• Os Vingadores: O 
que o mordomo viu

• Asas de Aço
• O Silêncio da Morte
• A Pele de Onagro
• Asas de Aço
• O Fugitivo

06:00
08:00
10:30
12:30

13:30

14:30
16:00
17:00
18:00

19:00

21:30
23:00
00:30

02:00

03:30

04:30

• Os Moedeiros Falsos
• Indochina   
• Asas de Aço
• Os Vingadores: Dupla 
Personalidade
• Os Vingadores: As 
Fugas Impossíveis
• A Pele de Onagro
• A Fúria – E7
• A Fúria – E8
• Canto dos Exilados 
E7: Pintores
• Os Vingadores: A 
Súbita Morte Lenta

• Só Por Amor T2 E1
• Só Por Amor T2 E2
• Metanol - O Líquido 
da Morte – Parte 1
• Metanol - O Líquido 
da Morte – Parte 2
• Os Vingadores: Dupla 
Personalidade
• Os Vingadores: As 
Fugas Impossíveis
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DE SEG. - FEI. 11 A DOMINGO 17
      SEG. - FEI.                  TER. - FEI.                 QUAR. - FEI.                             QUIN. - FEI. 

Semana 3

A Estranha Perfeita  

Drama, mistério, thriller
(França, 2011)

20:00

Assaltaram o Banco

Comédia
(França, 1964)

23:00

Perversão  

Drama
(Itália, 2006)

21:00                

As Mãos do Mal 

Thriller, crime, drama
(França, 2013)

20:00



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

20:00

23:00
00:00
01:00
03:00

04:30

06:00
07:30
08:30
09:30
11:00
12:00
13:00
14:30
16:00
18:00
18:30
19:30
21:30
22:30

01:00
02:00
03:00
04:30

06:00
08:30
10:30

11:30

12:30
14:00
17:00
19:00
20:00

22:00
23:00

00:00

01:00
02:30
04:00

05:00

• Asas de Aço
• O Silêncio da Morte
• A Pele de Onagro
• Casamento a Propósito
• Burlesque  
• As Mãos do Mal
• O Engano
• Asas de Aço
• Os Vingadores: A casa que 
Jack construiu
• Amor Perdido 

• A Fúria – E9
• A Fúria – E10
• A Lenda de Rita
• Metanol - O Líquido da 
Morte – Parte 1
• Metanol - O Líquido da 
Morte – Parte 2

• Amor Perdido 
• A Fúria – E9
• A Fúria – E10
• Passeio Noturno
• A Fúria – E9
• A Fúria – E10
• Inferno na Mina – Parte 1
• Inferno na Mina – Parte 2
• Feliz Páscoa
• Strike Force T1 E9
• Strike Force T1 E10
• A Lenda de Rita
• A Fúria – E9
• A Fúria – E10

• Strike Force T1 E9
• Strike Force T1 E10
• Amor Perdido 
• Perversão

• Indochina   
• O Avarento
• Os Vingadores: Dupla 
Personalidade
• Os Vingadores: As Fugas 
Impossíveis
• Passeio Noturno
• Forte Saganne
• A Lenda de Rita
• A Fúria – E9
• A Fúria – E10

• Os Vingadores: Palhaços
• Os Vingadores: Dupla 
Personalidade
• Os Vingadores: As Fugas 
Impossíveis
• Casamento a Propósito
• Assaltaram o Banco 
• Os Vingadores: Revólver às 
Ordens
• Os Vingadores: Palhaços

DE SEG. - FEI. 11 A DOMINGO 17
              SEX. - FEI.                     SÁBADO                       DOMINGO

3939

Semana 3

               

O Irresistível Aventureiro

Ação, comédia
(França, 1980)

23:30

                 

 

A Lenda de Rita

Drama, romance
(Alemanha, 2000)

21:30 Estréia             

Os Vingadores: 
Revólver às Ordens

Crime
(Reino Unido, 1961 - 1969)

21:00 Estréia



06:00
07:30
09:00
11:00
13:00

14:30
16:00
18:00

19:00

20:00

23:00
01:00
02:30

04:30

• Manon Lescaut  
• A Pele de Onagro
• Asas de Aço
• O Avarento
• Casamento a 
Propósito
• Só Por Amor T2 E3
• Só Por Amor T2 E4
• Canto dos Exilados 
E2: Críticos e 
tradutores
• Os Vingadores: 
Como Executar um 
Assassinato
• A Lenda de Rita

• Injustiça Parte 1
• Injustiça Parte 2
• Gripsholm: Tempo de 
Amar
• Perversão

06:00
07:30
09:00
10:30
12:30
13:30
14:30

18:00

19:00

20:00
21:30

23:00
01:00
02:30
04:00

• Conspiração
• Injustiça Parte 1
• Injustiça Parte 2
• O Selvagem
• A Fúria – E11
• A Fúria – E12
• O Fugitivo

• Canto dos Exilados 
E3: Fotógrafos
• Os Vingadores: Mel 
para o principe
• Circuito Fechado
• O Irresistível 
Aventureiro
• Feliz Páscoa
• Tira ou Ladrão
• Morte no Mont Blanc
• Zazy, Sexy e Sórdida

06:00
08:30
11:30
13:30

14:30

15:30
17:00
18:00

19:00

20:00

23:00
00:30
02:00
04:00

• Indochina   
• Forte Saganne
• Tira ou Ladrão
• Os Vingadores: 
Revólver às Ordens
• Os Vingadores: 
Palhaços
• A Fúria – E11
• A Fúria – E12
• Canto dos Exilados 
E4: Dramaturgos
• Os Vingadores: Os 
mercadores do terror
• A Estranha Perfeita

• O Fugitivo
• Albert Camus
• Os Moedeiros Falsos
• Tentações Proibidas

06:00

08:00
10:00
11:30

12:30

13:30

16:00
17:00
18:00

19:00

21:30
23:00
00:30
02:00
04:00

05:00

• O Caminho da 
Liberdade 
• Tira ou Ladrão
• O Fugitivo
• Os Vingadores: 
Revólver às Ordens
• Os Vingadores: 
Palhaços
• O Caminho da 
Liberdade 
• A Fúria – E9
• A Fúria – E10
• Canto dos Exilados 
E1: Músicos
• Os Vingadores: Um 
Senso da História

 
• Só Por Amor T2 E3
• Só Por Amor T2 E4
• A Pele de Onagro
• Tentações Proibidas
• Os Vingadores: 
Revólver às Ordens
• Os Vingadores: 
Palhaços

40

DE SEG. - FEI. 18 A DOMINGO 24
      SEG. - FEI.                  TER. - FEI.                 QUAR. - FEI.                             QUIN. - FEI. 

Semana 4

Manon Lescaut

Histórico
(França, 2013)

20:00

A Pele de Onagro 

Drama
(França, 2010)

16:00

Conspiração

Ação, drama, thriller
(França, 2011)

21:30

               

Albert Camus

Biografia
(França, 2010)

21:30 Estréia



06:00
07:30
09:00
10:30
12:30
14:00
15:30
17:00
19:00

20:00

23:00
00:00
01:00
02:30
04:00

06:00
07:30
08:30
09:30
11:30
12:30

15:00
16:30
18:00

18:30

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

01:30

02:30
04:30

06:00
08:00
09:30

11:00
12:00
14:00
16:00
17:30
19:00
20:00

22:00

23:00

00:00
01:00
02:30
04:00

05:00

• A Estranha Perfeita
• Além da Suspeita 
• Morte no Mont Blanc
• Injustiça Parte 1
• Injustiça Parte 2
• Burlesque  
• Desaparecida
• A Pele de Onagro
• Os Vingadores: Fuga no 
tempo
• Assaltaram o Banco 

• A Fúria – E11
• A Fúria – E12
• Sumo Bruno
• Tentações Proibidas
• Manon Lescaut  

• A Pele de Onagro
• A Fúria – E11
• A Fúria – E12
• Sumo Bruno
• A Fúria – E11
• A Fúria – E12

 
• Amor Perdido 
• Burlesque  
• Strike Force Temporada 1 
Episódio 1: Mãos Soltas
• Strike Force Temporada 
1 Episódio 2: Estritamente 
Proibido
• Sumo Bruno
• A Fúria – E11
• A Fúria – E12
• Sumo Bruno
• Strike Force Temporada 1 
Episódio 1: Mãos Soltas
• Strike Force Temporada 
1 Episódio 2: Estritamente 
Proibido
• Tira ou Ladrão
• Assaltaram o Banco 

• Os Moedeiros Falsos
• Albert Camus
• Os Vingadores: Revólver às 
Ordens
• Os Vingadores: Palhaços
• De Roma com Amor
• O Segredo dos Anjos
• Albert Camus
• Burlesque  
• A Fúria – E11
• A Fúria – E12

• Os Vingadores: O Caso de 
George XR40
• Os Vingadores: Revólver às 
Ordens
• Os Vingadores: Palhaços
• Morte no Mont Blanc
• Albert Camus
• Os Vingadores: Sonho de 
Morte
• Os Vingadores: O Caso de 
George XR40

DE SEG. - FEI. 18 A DOMINGO 24
              SEX. - FEI.                     SÁBADO                       DOMINGO

4141

Semana 4

               

Além da Suspeita 

Thriller, crime, drama
(França, 2011)

13:30

                 

 

Sumo Bruno

Drama
(Alemanha, 2000)

21:30 Estréia             

Os Vingadores: 
Sonho de Morte

Crime
(Reino Unido, 1961 - 1969)

21:00 Estréia
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