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Em julho, o Eurochannel está extasiado em apresentar o melhor entretenimento da Europa. 
Este mês, selecionamos uma coleção exclusiva de filmes para recompensar sua lealdade e 
emocionar seus sentidos com ação, suspense e emoção. Desfrute de um mês fascinante no 
Eurochannel!

Para começar, dois filmes britânicos vão emocioná-lo do começo ao fim. Apesar da alegria 
e felicidade que o verão representa para muitos de nós, no Eurochannel sempre gostamos 
de desafiá-lo com diferentes sensações. É por isso que este mês apresentamos dois thrillers, 
propondo um verão com uma reviravolta! Em Férias Mortais, você conhecerá uma família, os 
Aldreds, nas férias de verão, enquanto acampam no interior da França. Tudo parece seguir o 
plano até que eles se encontram com outro casal britânico. O que parecia ser um encontro 
amigável se transforma em um inferno para os Aldreds... eles sobreviverão a essas fatídicas 
férias? Não deixe de assistir a este thriller arrepiante!

A outra produção britânica que apresentamos este mês é Segredo Mortal. Adaptado do 
romance best-seller de mesmo nome, este thriller apresenta os Kerns, uma família de classe 
média com um passado sombrio. Contadas através de flashbacks, as cenas vão e voltam 
revelando os segredos obscuros que essa família mantém para permanecer junta a todo 
custo. Eles não vão parar até ter um momento de felicidade. 

Em julho, temos o orgulho de apresentar a estreia exclusiva nos EUA de duas séries 
ucranianas. A Força do Destino e Promessas de Amor. O primeiro lhe dará um cenário único 
nos bastidores do mundo da moda, enquanto a personagem principal luta por uma posição 
neste mundo de trabalho árduo. Romance, traição e decepções em abundância vão mantê-
lo ligado a este drama emocionante. O último acompanha uma família só de mulheres, que 
luta para encontrar amor e confiança nos homens. Por gerações, eles tiveram problemas 
para encontrar o amor, mas cabe aos mais jovens mudar tudo para sempre!
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CINEMA

sexta-feira
24 de julHo

22:00 

Reino Unido
Quando uma família britânica decide passar as férias de 
verão no interior da França, nunca imaginou o pesadelo que 
esperava por elas. O terror psicológico chega ao Eurochannel 
com a estreia de Férias Mortais, uma produção arrepiante 
sobre o verdadeiro mal que existe na psique humana.  
Férias Mortais acompanha a família Aldred enquanto 
eles se aventuram na França em busca de tempo familiar 

de qualidade. Quando Neil e Elizabeth, os pais, levam os 
filhos para um acampamento, eles logo descobrem que 
outro casal os está perseguindo. A princípio, as intenções 
parecem amigáveis, mas logo Elizabeth e Neil se encontram 
em uma situação aterrorizante tentando salvar a vida deles 
e de seus filhos.  
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Ambientado na bela paisagem do 
sul da França, Férias Mortais brinca 
com visões e humores contrastantes 
para mergulhar o espectador em um 
estado mais profundo de ansiedade. 
Alternando pradarias ensolaradas e 
florescentes com madeiras escuras, as 
reviravoltas da tensão e do enredo são 
implacáveis nesta produção de roer 
unhas que manterá todo mundo no 
limite até seu final surpreendente. 

O Eurochannel convida você para 
participar de uma aventura de férias 
transformada em um inferno. Os 
Aldreds sobreviverão ao perigo à 
frente ou o mal prevalecerá quando as 
esperanças da família morrerem com 
eles? 
 

Um casal leva seus filhos em 
um acampamento de férias na 
França. Eles logo descobrem que 
outro casal os está perseguindo 
com intenções angustiantes. 

ELENCO Fay Ripley, Ben Miles, 
Daniel Ryan
dirEtOr John Fawcett 
GêNErO Thriller, drama, crime
títuLO OriGiNaL Bon Voyage
aNO 2006

Lugares para acampar 
na França

Comemorando a estreia do thriller psicológico britânico, Férias Mortais, sobre uma 
família que vive um pesadelo nas férias de acampamento na França, apresentamos 
três opções impressionantes para acampar no país. Essas paisagens farão você 
esquecer seus problemas e aproveitar a natureza ao máximo!

Le Clos du Lac (Provença, França)
Situado a 1.485 metros à beira do parque nacional 
de Écrins, este local nas montanhas oferece vistas 
paradisíacas e uma série de experiências ao ar 
livre dignas de fotos. O lago Serre-Ponçon fica a 
uma curta caminhada, para nadar ou pescar, e 
a floresta de Boscodon, nas proximidades, tem 
uma série de trilhas para caminhadas. No parque 

de acampamento, há uma quadra de vôlei, área de recreação infantil e jardim 
botânico que abriga nove espécies de borboletas. À noite, certifique-se de passar 
algum tempo olhando para o céu... observar as estrelas é inigualável!

Le Chant-hibou (Auvergne, França)
Este espaço pequeno e aberto em uma fazenda 
modesta possui um zoológico, onde as crianças 
podem se aconchegar aos animais. Mas os 
visitantes também podem participar de algumas 
das atividades diárias, como ajudar a coletar ovos, 
fazer biscoitos, pintura de rosto, andar de trator 
e contar histórias ao redor de uma fogueira. O 
lugar é plano, com uma piscina no meio, para que 
as crianças possam correr livremente enquanto 
os pais ficam de olho nelas.

Camping La Pointe 
(Bretanha, França)
Aproxime-se de um dos pontos espaçosos nas 
margens do Aulne. Há salmões em trechos 
próximos nos quais você pode pescar com uma 
autorização. Apesar de não ser tão selvagem ou 
aventureiro como os outros, este lugar tem uma 
vantagem especial. Os proprietários entregam 
pastelaria todas as manhãs para os visitantes e 
os incentivam a apreciar a vida selvagem local 
enquanto saboreiam algumas bebidas. Entre a 
fauna que os visitantes podem observar estão 
veados, esquilos, pica-paus e corujas.
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assassinos Famosos
na grã-Bretanha moderna

Segredo Mortal

CINEMA

sexta-feira
31 de julHo

22:00 

Até onde você iria para proteger seus entes queridos? 
Quão mal você se tornaria para proteger um segredo? O 
Eurochannel estreia Segredo Mortal, um thriller psicológico 
que o levará ao lado mais sombrio da alma de uma mulher, 
enquanto ela faz tudo ao seu alcance para manter sua 
família segura! 

Karen está esperando há 12 anos que Rex seja libertado da 
prisão. No dia em que ele sai, parece que eles finalmente 
podem se tornar uma família feliz com a filha de 12 anos. 
Mal sabiam que o que parecia ser o começo de uma nova 
vida se tornaria um pesadelo angustiante do qual a única 
saída é a morte.

Segredo Mortal é um emocionante thriller psicológico de 
duas partes que acompanha a vida de Karen e dos irmãos 
Rex e Biba. Indo e voltando em duas linhas do tempo, os 

telespectadores são convidados para o mundo desse trio 
improvável, cuja garota do campo Karen é atraída pela 
excentricidade do mundo de Biba na década de 1990 em 
Londres. Decadência, drogas e festas loucas são normais na 
boêmia Biba, cuja vida parece tão vazia quanto sua alma 
depois de anos de negligência por seu pai milionário e 
mundialmente famoso. 

Quando Biba convida Karen para a mansão que ela 
compartilha com Rex, o amor brilha entre os dois... Mas 
também, a inevitabilidade de seu destino letal. O passado 
problemático dos irmãos, incluindo o suicídio de sua mãe, 
se torna um fardo que envia Rex para a prisão em uma noite 
fatídica. De volta ao presente, alguém está observando essa 
família em sua casa à beira-mar, enquanto tenta construir 
uma nova vida. Mas por quê? Como sempre nos filmes 
policiais psicológicos, a resposta está no passado. 

Reino Unido
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ELENCO MyAnna Buring, 
Matthew Goode, Ophelia Lovibond

dirEtOr Marek Losey
GêNErO Thriller, drama, crime

títuLO OriGiNaL 
The Poison Tree

aNO 2012

assassinos Famosos
na grã-Bretanha moderna

Celebrando a exibição do drama britânico de duas partes, Segredo Mortal, no qual uma mulher se esforça ao máximo para 
proteger sua família e seus segredos, apresentamos três dos mais famosos assassinos britânicos da história moderna. 
Esses homens também tinham seus segredos e foram para os lugares mais sombrios de suas almas para mantê-los seguros. 

parte 1 - 31 de julHo às 22:o0
Karen leva sua filha para dar as boas-vindas ao marido, Rex, que acaba de ser 
libertado da prisão depois de doze anos. Dirigindo para sua casa à beira-mar, 
Rex quer parar e olhar para a casa onde, anos antes, eles viveram depois de 
serem apresentados pela perigosa irmã de Rex. 

parte 2 - 31 de julHo às 22:45
Flashbacks contam a história a partir do momento em que Karen é atraída para 
o mundo extraordinário de Biba e Rex para revelar os segredos sombrios e 
angustiantes que ela esconde agora.

Steve Wright
De outubro a dezembro de 2006, a cidade de Ipswich, Suffolk, no sudeste da Inglaterra, foi atingida 
por uma série de assassinatos misteriosos. Um total de cinco prostitutas foram encontradas mortas, 
mas, estranhamente, nenhuma havia sido vítima de nenhum tipo de agressão sexual. Parecia que 
um fetiche muito mais tátil estava em jogo: estrangulamento. A polícia regional lançou a Operação 
Sumac, na tentativa de localizar o assassino, e não demorou muito para que eles se aproximassem de 
um motorista de empilhadeira com o nome de Steven Wright. Em um julgamento que recebeu muita 
atenção da mídia, Wright foi considerado culpado e sentenciado a várias penas de prisão perpétua. Ele 
ficou conhecido como o Estrangulador de Suffolk.

Fred e Rosemary West
Casados até a morte os separarem... Foi assim. Fred e Rosemary West eram uma 
combinação feita nos piores lugares da mente. Por 20 anos, eles torturaram, estupraram 
e assassinaram mais de 13 vítimas, muitas em sua casa em Gloucester. Fred já era um 
assassino antes de conhecer Rose, e sua influência era tão forte que ela até matou a 
enteada (filha de Fred), enquanto Fred cumpria pena de prisão separada por roubo.

Peter Sutcliffe
Conhecido como o Estripador de Yorkshire, Peter Sutcliffe alegou ter ouvido a voz de Deus 
instruindo-o a assassinar prostitutas. Entre 1975 e 1980, Sutcliffe matou pelo menos 13 mulheres, 
mas é suspeito dos homicídios por trás de pelo menos mais sete. O Estripador de Yorkshire golpeava 
sua vítima com um martelo, a arrastava para uma área isolada, a estuprava e depois a matava. 
Finalmente, ele reorganizava as roupas dela, prestando particular interesse aos sapatos e depois a 
cobria com o casaco. Ele confessou prontamente a apreensão, mas depois retirou sua confissão por 
causa da esquizofrenia paranoica. Sutcliffe foi condenado por todas as acusações de assassinato. 
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Promessas de amor

 quinta 
30 de julHo  

21:30 

SERIES

Ucrânia

Após décadas desconfiando de homens em sua família, 
Tatiana e suas filhas temem que tudo esteja prestes a mudar 
quando uma delas conhecer o Sr. Right! O Eurochannel 
estreia Promessas de Amor, um drama novinho em folha, 
cheio de surpresas, brincadeiras e lágrimas. Uma nova série 
que prova bem o velho ditado “nunca diga nunca”!

Promessas de Amor acompanha a vida de Tatiana, suas duas 
filhas e sua neta. Tatiana é instrutora de fitness em uma 
das melhores academias da cidade, sua filha mais velha 
trabalha como secretária em uma empresa, enquanto a 
mais nova ainda estuda no ensino médio. As experiências 
de Tatiana com homens e no casamento foram dolorosas. 
Ela tenta passar essa mesma desconfiança para suas filhas... 
Mas tudo muda quando uma delas se apaixona! Dividida 
em quatro episódios emocionantes, Promessas de Amor 

analisa profundamente a psicologia de muitas mulheres na 
Europa vítimas de décadas de machismo. Às vezes, forçada 
a criar uma família por conta própria, toda uma geração 
de mulheres se torna amarga em relação a qualquer tipo 
de relacionamento com os homens. Tatiana é uma delas, 
sempre tentando encontrar um homem bom, mas no fundo, 
não acreditando totalmente em nenhum deles.

Com humor negro e espirituoso, os personagens principais 
de Promessas de Amor oferecem entretenimento em 
abundância com suas aventuras. À medida que Tatiana tenta 
perceber que a filha mais velha está errada ao se apaixonar 
por um homem casado, ela descobre que o amor também 
pode estar batendo na porta da maneira mais inesperada 
possível. 

Nova Série!
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episódio 1 - 30 de julHo às 21:30
Por causa do escândalo na escola, 
as autoridades querem expulsar 
uma das filhas de Tatiana e fazê-la 
pagar pelos danos à propriedade. 
A menina só quer descobrir quem 
realmente é o pai dela. 

episódio 2 - 30 de julio às23:20 
Por causa do escândalo na escola, 
as autoridades querem expulsar 
uma das filhas de Tatiana e fazê-la 
pagar pelos danos à propriedade. 
A menina só quer descobrir quem 
realmente é o pai dela. 

ELENCO Valeriya Fedorovich, 
Dmitriy Pchela, Dmitriy 
Shevchenko
dirECtOr Nikolai Mikhailov
GéNErO Drama
títuLO OriGiNaL Devochki moi
añO 2018
EpisOdiOs 4

muLheres incríveis   
na história da ucrânia

Celebrando a exibição da Promessas de Amor, um novo drama ucraniano que 
acompanha uma família de quatro mulheres ao lidar com suas aventuras e 
decepções românticas, queríamos descobrir com você algumas das mulheres 
que fizeram da Ucrânia uma grande nação. Essas figuras influentes moldaram 
a história de maneira transformadora para tornar seu país um lugar melhor.

Olga de Kiev
Sendo a primeira princesa de Kievan Rus (945-460), 
Olga de Kiev também se tornou a primeira mulher 
inspiradora da história da Ucrânia. Os cronistas 
dão vários relatos e elogios por seu forte caráter 
e determinação, evidenciados por uma série de 
eventos. Olga de Kiev foi pioneira em uma visita 
pacífica ao Império Bizantino e no estabelecimento 
de uma cooperação frutífera com esse governo 
poderoso. Seu principal mérito foi a implementação 
do conceito de lei e a criação de regulamentos para 
a coleta de tributo, tornando Kievan Rus um estado 
de destaque. 

Lesya Ukrainka
Uma grande poetisa, escritora, ativista e intérprete, 
Lesya Ukrainka dedicou 30 anos de sua vida à 
literatura. Lutando contra a tuberculose por toda 
a juventude, ela é o epítome do heroísmo e da 
força femininos. Mesmo acamada, a coragem era o 
principal motivo por trás de suas palavras, inspirando 
milhões de pessoas a ouvir seus corações e serem 
corajosas. Ela também se envolveu em estudos 
folclóricos e teve um papel ativo no movimento 
nacional ucraniano.

Maria Zankovetska
Maria Zankovetska é uma lenda do teatro 
ucraniano. Durante sua vida, ela desempenhou 
mais de 30 papéis no palco, principalmente 
heroínas dramáticas. Ela costumava ser convidada 
para se apresentar nos teatros do Império Russo. 
No entanto, permaneceu fiel ao seu local de 
nascimento. Em tempos de estrita censura, ela 
estava interessada em promover a arte e a literatura 
local. Maria Zankovetska, juntamente com o diretor 
ucraniano Nikolay Sadovsky, abriu o primeiro teatro 
de repertório. Ela também governou o Teatro 
Nacional de Nizhyn e desempenhou um papel 



ÚLTIMOS EPISÓDIOS

Sérvia

segunda-feira 
6 de JuLHO

22:00 

SERIES

O assassinato de um padre dá início ao caos em 
uma cidade onde há alta política, interesses locais, 
dinheiro, crime e batalha por poder. Ambientado nos 
anos 30 nos Balcãs, este thriller revela as glórias e a 
corrupção da Europa durante uma era de transição. 
O Eurochannel estreia os episódios finais de Sol 
Negro, um thriller repleto de ação sobre assassinato, 
decadência, luxúria e seus motivos mais sombrios. 

ELENCO Dragan Bjelogrlić, Andrija 
Kuzmanović, Marija Bergam
dirEtOr Dragan Bjelogrlić
GêNErO Crime, drama, thriller
títuLO OriGiNaL Senke nad Balkanom
aNO 2017 - presente 
tEmpOradas 2
EpisódiOs 20
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episódio 6 - 6 de julHo às 22:00 
Maya ficou inicialmente chocada por Avram ser um 
açougueiro, mas quando ele se lembra de alguns detalhes, 
tudo começa a ganhar um novo significado. 

episódio 7 - 6 de julHo às 23:00 
Tane e Stanko examinam as evidências contra Zivojin, que 
poderia estar envolvido na morte de Avram.

episódio 8 - 13 de julHo às 22:00 
Um ataque na Macedônia é uma retribuição ao sequestro 
de Damjan. Stanko admite para Tane que ele matou Stavre.

episódio 9 - 13 de julHo às 23:00 
Tane encontra Stanko em um bar. Tane diz para ele ir a 
Toponica e conversar com o príncipe Djordje, autor do 
quadro “O Sol Negro”, que está pendurado na parede da casa 
de Avakumovic.

episódio 10 - 20 de julHo às 22:00
O confronto final está próximo. Tane e Stanko pedem a 
Dimitrijević que garanta que Kaluđer seja levado a tribunal 
se o prenderem.

sérvia em resumo
Oficialmente chamada República da Sérvia, este país está localizado na encruzilhada 
da Europa Central e do Sudeste, cobrindo a parte sul da planície da Panônia e os 
Balcãs centrais. Após seu assentamento nos Balcãs, os sérvios estabeleceram vários 
estados no início da Idade Média, e o Reino Sérvio obteve o reconhecimento de 
Roma e Constantinopla em 1217. Em seguida, foi anexado ao Império Otomano e aos 
Habsburgos.

Depois de formar o Reino da Iugoslávia durante o período entre guerras, a região foi 
invadida por tropas nazistas que dividiram o país durante a Segunda Guerra Mundial. 
Mas, em 1944, o país foi tomado por comunistas nacionais, que deram origem à 
República Socialista Federal da Iugoslávia.  

Em 1989, acendeu tensões com a liderança comunista das outras repúblicas e despertou o nacionalismo em todo o país, que 
acabou resultando no rompimento da Iugoslávia, com Eslovênia, Croácia, Bósnia e Herzegovina e Macedônia, declarando 
independência. A Sérvia e o Montenegro permaneceram juntos como República Federal da Iugoslávia. Em 2003, a República 
Federal da Iugoslávia foi renomeada Sérvia e Montenegro e, após a separação de Montenegro, a Assembleia Nacional da 
Sérvia declarou a Sérvia como sucessora legal da antiga união estadual.
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Quem são os personagens principais de sol negro?

inspector tane
O inspetor Andra Tanasijević, apelidado 
de Tane, é um policial sênior com 
muita experiência, embora pareça 
perturbado e apaixonado por álcool. 
Ele conhece muito bem a cidade e sua 
população, confia em sua intuição e 
nos métodos policiais tradicionais para 
resolver crimes.

inspetor stanko pletikosić
Stanko é um jovem inspetor formado 
no exterior, que tenta aplicar métodos e 
técnicas modernas à investigação policial. 
Os colegas mais velhos tentam resistir, 
mas seus métodos acabarão se mostrando 
válidos.

delegado dimitrijević
Delegado da polícia de Belgrado, 
Dimitrijević sabe como equilibrar 
suas necessidades, a lei e as 
exigências do governo. Ele tem 
uma personalidade resiliente, e 
faz tudo o que pode para manter 
sua posição e influência.

vojin Đukić
Đukić é um advogado imobiliário 
cuja esposa foi assassinada. A 
situação o tornou mais cauteloso 
do que nunca. Ele também 
tem uma mente moderada 
e calculista, e sua história é 
o centro dos eventos desta 
temporada. 

general Živković
O General é a mão direita do 
Rei Aleksandar Karadjordjević. 
Ele poderia ser considerado 
o verdadeiro governante da 
Sérvia, pois nada pode ser 
alcançado sem sua aprovação. 
Živković mantém todas as 
cordas nas mãos.

alimpije mirić
Um empresário de sucesso, Alimpije poderia 
ser considerado um dos maiores magnatas 
do período entre guerras. Visto como 
comerciante e benfeitor respeitável, ele 
também é inescrupuloso e não vai parar até 
obter o controle do comércio de ópio. 

doutor Konstantin avakumović
Avakumović é gerente de hospital e 
membro respeitado da elite de Belgrado. 
Ele era o chefe da sociedade de Thule, uma 
das pessoas mais poderosas da Sérvia.

maja davidović
Maja é diretora de bancos e uma 
herdeira rica, que gosta de vida noturna 
e festas. Ela foi arrastada para um lado 
obscuro, mas conseguiu encontrar seu 
lugar na ordem mística de Thule. Ela 
é uma jogadora muito perigosa neste 
jogo pelo poder!

as 5 oBras mais notáveis de 

dragan BjeLogrLić
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5 most notaBLe worKs oF 

dragan BjeLogrLić
By Zheljko Kojchic

To celebrate the airing of Black Sun, the Serbian hit series directed by Dragan Bjelogrlić, we have gathered some 
of his most memorable series and movies in which he took part as an actor, director, or both. Since his very first 
screen appearance on Dark Echoes, a 1977 American-Yugoslavian zombie horror movie, he has excelled at everything, 
partaking in the most important works of Yugoslavian, and later Serbian, cinema.

Quem são os personagens principais de sol negro? as 5 oBras mais notáveis de 

dragan BjeLogrLić
Para comemorar a exibição de Sol Negro, a série de sucesso sérvio dirigida por Dragan Bjelogrlić, reunimos algumas 
de suas séries e filmes mais memoráveis nos quais ele participou como ator, diretor ou ambos. Desde sua primeira 
aparição no cinema em Dark Echoes, um filme de terror zumbi americano-iugoslavo de 1977, ele se destacou em 
tudo, participando das obras mais importantes do cinema iugoslavo e, mais tarde, sérvio.

uma Vida melHor (Bolji žiVot) – 1987 - 1991
Era uma comédia lendária iugoslava e a descoberta de Bjelogrlić 
como ator. Seu papel como Slobodan Boba Popadić, um estudante 
problemático e perdido do Ensino Médio, parecia ser o mais 
atraente para o público em toda a região. Aqui, seguimos todos 
os contratempos engraçados e trágicos da família Popadić durante 
os anos 80, na Iugoslávia pós Tito. Dragiša, também conhecido 
como Giga Moravac, interpretado por Marko Nikolić, é um pai 
de família arquetípico que trabalha como administrador em uma 
empresa estatal e geralmente é mal-humorado, impulsivo e parece 
muito decepcionado com sua vida. A série acompanhou todas as 
mudanças socioeconômicas em tempo real e as refletiu através 
de seus principais personagens. Nenhuma das séries e seriados a 
seguir superou sua popularidade na região.

o BomBardeiro Negro   (CrNi BomBarder) – 1992
A história se passa em uma Sérvia hipotética dirigida por um ditador, 
mas se assemelha ao espírito sombrio da zona urbana de Belgrado 
durante os anos 90. Bjelogrlić está no papel principal e principal de 
Crni (traduzido como Preto), um apresentador de uma estação de 
rádio que despreza esse governo opressivo. Ele é rebelde, não teme 
nada e fala o que pensa nos microfones, o que lhe causa problemas 
com as autoridades. Crni está apaixonado por uma cantora de rock, 
Luna, que tem opiniões semelhantes sobre a vida, e juntos eles 
tentam buscar a felicidade neste mundo sombrio, sem esperança e 
violento.
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moNteVideo, o saBor de um soNHo  
(moNteVideo, Bog te Video!) – 2010
Este é um drama histórico dos eventos que levaram à participação 
da Iugoslávia na Copa do Mundo da FIFA em 1930, em Montevidéu, 
Uruguai. Montevidéu, o Sabor de um Sonho foi um grande sucesso 
de bilheteria e a primeira tentativa de Bjelogrlić em dirigir um 
longa-metragem como uma adaptação de um evento histórico que 
o encorajou a dirigir Sol Negro.  É um tom alegre e otimista, assim 
como o excelente elenco, composto por quase todos os famosos 
atores sérvios, e a representação romântica de uma época fazem 
dessa produção um item obrigatório, especialmente se você também 
é fã de futebol. Este filme lançou a carreira de Miloš Biković, uma 
das jovens estrelas em ascensão mais populares do cinema sérvio 
de hoje.

Vila BoNita, CHama BoNita  
(lepa sela lepo gore) – 1996
Um clássico do cinema sérvio e indicado ao Oscar. Baseada em 
uma história verídica, essa comédia meio drama ocorre durante as 
guerras iugoslavas 1991-1995 e segue um esquadrão de soldados 
sérvios presos em um túnel. Os personagens de Bjelogrlić e Nikola 
Pejaković eram os melhores amigos de infância, mas as marés da 
guerra os colocaram em lados opostos. Este filme contém uma forte 
mensagem antiguerra, descrevendo vividamente toda a tristeza e 
tragédia, propaganda e lavagem cerebral, mas, ao mesmo tempo, 
não falta humor.  Vila Bonita, Chama Bonita foi dirigido por Srdjan 
Dragojević e parcialmente filmado em regiões devastadas pela guerra 
durante o próprio conflito. O elenco inclui alguns dos melhores 
atores desse período, como Velimir “Bata” jinivojinović, Nikola Kojo, 
Dragan Bjelogrlić, Nikola Pejaković e Milorad Mandić. 

o retorNo das CegoNHas (Vratiće se rode) – 2007-2008
A cegonha é um símbolo de boa sorte, mas nesta pequena vila elas não 
são vistas há anos. Com uma assinatura distinta, esta popular série sérvia 
foi o primeiro sucesso de Bjelogrlić como diretor, produtor e criador da 
série. A série acompanha Švaba (interpretada por Nikola Đuričko) e 
Ekser (interpretada por Dragan Bjelogrlić), dois pequenos criminosos 
de Belgrado que tentam ganhar a vida revendendo mercadorias 
roubadas e perfumes baratos. Quando Švaba inesperadamente herda 
uma casa em uma vila, eles chegam lá e começam a causar estragos. A 
série foi filmada e é ambientada na cidade natal de Bjelogrlić (Baranda) 
e é um monumento audiovisual para uma geração de jovens adultos 
perdidos no período de transição da Sérvia pós-2000 e do resto dos 
Balcãs.
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Ucrânia

quarta-feira 
29 de julHo 

21:30  

SERIES

A ForçA 
do destino

NOVA sÉRIE
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Vika é uma designer talentosa, mas após 
a morte de seu pai, sua vida se desfaz. Ela 
encontrará esperança apenas em uma 
famosa casa de moda imersa em caos e 
turbulência. Será que ela conseguirá salvar 
seu futuro e a empresa? Sintonize-se com 
o Eurochannel para descobrir as respostas 
com a estreia da nova série de drama: A 
Força do Destino. 

Não existe indústria tão dinâmica quanto 
a da moda, e Vika Grigorenko sabe disso. 
Ela é ambiciosa e sonha em se tornar uma 
designer de destaque. A Força do Destino 
acompanha suas aventuras para se tornar 
uma das melhores do país quando conhece 
a família Zborovsky e começa a colaborar 
com a Fashion House… Mas tudo tem um 
preço mais alto do que ela esperava!

Cheio de intrigas, casos de amor e traições 
em família, A Força do Destino descreve 
uma história fascinante por trás de uma 
casa de moda. Para ter sucesso, Vika terá 
que desvendar muitos segredos, fazer 
muitas perguntas difíceis, sobreviver a 
perdas e choques. Tudo com um único 
objetivo: descobrir como é bonito sonhar, 
mas também se tornar o sonho de outra 
pessoa.

O Eurochannel convida você a mergulhar 
no coração e na alma de uma casa da moda 
e descobrir os bastidores das aventuras de 
Vika. Ela não vai parar até que seu sonho 
de se tornar famosa no mundo do estilo se 
torne realidade!

E1 29 de julHo • 21:30  
Vika sonha em se tornar uma estilista 
de sucesso. Seus pais administram uma 
pequena alfaiataria e uma banca no 
mercado. Quando o pai de Vika morre, suas 
dívidas colocam toda a família à beira da 
pobreza. 

E2 29 de julHo • 23:20  
Vika conta com o apoio de apenas uma 
pessoa, Kostya, que ajuda Vika entender os 
princípios de negociação no mercado. Vika 
tem outros planos: ela quer trabalhar em 
uma famosa casa de moda. 

ELENCO Anastasia Ivanova,
 Oleg Gaas, Irina Antonenko,
 Ivan Solovyov
dirEtOr Dmitry Matov
GêNErO Drama 
títuLO OriGiNaL 
Reflection of Desires
aNO 2018
EpisódiOs 16
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Prada
Quando os irmãos Mario e Martino Prada começaram sua 
pequena loja de artigos de couro, nunca imaginaram que seu 
nome se tornaria um ícone global de luxo e moda. Levada ao 
reconhecimento mundial por sua neta, Miuccia Prada, esta 
casa é conhecida por suas bolsas e sacolas, que ganharam 
destaque no início dos anos 80, quando Miuccia procurou 
contas de atacado para as sacolas em lojas de departamento 
e butiques de luxo no mundo inteiro. Em 1989, a Prada lançou 
sua coleção de roupas prontas para mulheres e, nos anos 90, 
a marca se estabeleceu como um símbolo de status premium. 

Dior
Fundada por Christian Dior, esta é uma das casas de moda e luxo mais 
famosas do mundo. A Dior foi fundada em 1946 com a ajuda financeira do 
rico empresário Marcel Boussac, que inicialmente esperava que o designer 
estivesse trabalhando para uma marca diferente. Em fevereiro de 1947, 
Christian Dior lançou sua primeira coleção de moda para a primavera-verão 
de 1947. Essa coleção, conhecida como New Look, revolucionou a indústria 
e influenciou muitos dos futuros designers. Hoje, a marca desenvolve e 
comercializa artigos de couro, acessórios de moda, calçados, joias, relógios, 
fragrâncias, maquiagem e produtos para a pele, além de manter sua 
tradição como criadora de alta costura na divisão Christian Dior Couture.

Chanel
Considerada por muitos como uma das estilistas mais 
influentes, Coco Chanel é conhecida por seus ternos de marca 
registrada e pequenos vestidos pretos, que ainda hoje são 
populares. O atemporal Chanel No. 5 foi o primeiro perfume a 
ter o nome de um estilista. A Chanel revolucionou a moda — 
alta costura (haute couture) e moda cotidiana (prêt-à-porter) 
— substituindo silhuetas estruturadas, baseadas no espartilho 
e no corpete, por roupas funcionais e ao mesmo tempo 
lisonjeiras para a figura da mulher.

3 casas da moda   
europeias mais inFLuentes

Comemorando a estreia de A Força do Destino, um drama ucraniano que acompanha a história de uma mulher que 
sonha se tornar uma estilista de sucesso, selecionamos três casas da moda icônicas que mudaram a maneira como 
nos vestimos. Descubra um pouco mais sobre sua criação e influência em nossa sociedade!
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quarta-feira 
21:30 

SERIES

CONTRA 
O TEMPO

Ucrânia

ÚLTIMOS EPISÓDIOS

Bogdan, um motorista de táxi, perde a esposa em um acidente 
de carro. Quando o culpado se safa de assassinato depois 
de subornar a polícia, Bogdan decide restaurar a justiça. 
O Eurochannel estreia novos episódios Contra o Tempo, 
uma série de ação com muitas explosões, perseguições e 
o poder da justiça: legal e nas suas próprias mãos!  Todos 

os dias, centenas de pessoas pegam táxis. Os taxistas todos 
os dias vivem problemas e histórias interessantes.  Os 
taxistas todos os dias são heróis e vilões. Contra o Tempo é 
o epítome dessas histórias da vida cotidiana em uma série 
cheia de ação com seus dois personagens principais.
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e3 - 1º de julHo, às  21:30 
Uma idosa desmaia bem no meio da estrada. 
Felizmente, Bogdan aparece para ajudar a mulher. Ela 
não se lembra de seu nome ou endereço, mas Bogdan 
convence Marina a investigar.

e4 - 1º de julHo, às 23:20
Um jovem motorista tem um acidente. Ele perdeu o 
controle do carro devido a numerosas facadas. Bogdan 
tenta encontrar o atacante e mais uma vez surpreende 
Marina com seus métodos de detetive.

e5 - 8 de julHo, às 21:30 
Bogdan começa a trabalhar como motorista para 
Marina. No primeiro dia, ele pega evidências valiosas 
na cena do crime. Marina inicialmente não presta 
atenção, mas a investigação prova que o taxista 
novamente não se enganou em suas suposições.

e6 - 8 de julHo, às 23:20 
Quando um motorista de táxi é encontrado estrangulado 
em seu carro, Bogdan considera sua obrigação rastrear 
o assassino. Igor está cada vez mais irritado de que o 
“motorista” interfira nas investigações. 

e7 - 15 de julHo, às  21:30 
Um médico de ambulância examina uma mulher 
grávida quando o marido fica doente. O exame mostra 
que medicamentos falsificados podem ter causado a 
morte súbita. 

e8 - 15 de julHo, às  23:20
Quando uma jovem é encontrada morta, todas as 
evidências apontam para o pai de sua amiga. Após 
descobrir que o acusado é motorista de táxi e pai 
solteiro, Bogdan assume o futuro de seu colega e se 
compromete a provar sua inocência.

e9 - 22 de julHo, às  21:30
Bogdan está em um centro de detenção antes do 
julgamento, acusado de sequestrar um passageiro e 
toda sua credibilidade é questionada. 

e10 - 22 de julHo, às  23:20 
Um jovem empresário cai da varanda. No entanto, 
Marina e Bogdan descobrem que a morte do homem 
dificilmente foi um acidente.

ELENCO Vasyl’ Basha, Denis 
Rodnyanskiy, Roman Semysal
dirEtOr Kostyantyn Denesyuk
GêNErO Crimen, ação, drama
títuLO OriGiNaL 
Vykhod’te bez dzvinka
aNO 2017 – 2019
tEmpOradas 2
EpisódiOs 80

ÚLTIMOS EPISÓDIOS



06:00
07:30

09:30

11:00

12:30
14:30
16:00

18:00

19:00

20:00
21:00
23:00
00:00
01:00
02:30

04:30

• Bagdad Cafe
• Morte Abaixo de 
Zero
• Babylon 
Sisters
• As Maravilhas de 
Roma
• O Avarento
• Suspeita
• Um Verão na 
Grécia
• Canto dos Exilados 
E6: Promotores de 
Arte
• Os Vingadores: A 
garota da titia
• Espírito de Família
• Medo Cego
• Assassinos - E5
• Assassinos - E6
• Fuga em Paris
• Assassinos - E5

• Melhor a Três

06:00
07:00
08:00
09:00
10:30
12:00
13:00
14:00
15:00
16:30
18:00

19:00

20:00

22:00
23:00
00:30
01:30
02:30

03:00

04:00

05:00

• Sem Perdão - E1 
• Sem Perdão - E2
• Sem Perdão - E3
• Medo Cego
• Fuga em Paris
• Assassinos E5
• Assassinos E6
• Absolvição E1
• Absolvição E2
• Absolvição E3
• Canto dos Exilados - 
E7: Pintores
• Os Vingadores: A 
Súbita Morte Lenta
• O Preço da Vingança

• Contra o Tempo E4
• Medo Silencioso
• Contra o Tempo E3
• Contra o Tempo E4
• Depois de Chernobyl 
– E1
• Depois de Chernobyl 
– E2
• Depois de Chernobyl 
– E3
• Depois de Chernobyl 
– E4

06:00
07:30

11:30
12:30
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00

19:00

20:00
21:30
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
03:30
04:30

• O Segredo dos Anjos
• O Avarento

 
• Linha Vermelha – E1
• Linha Vermelha – E2
• Linha Vermelha – E3
• Linha Vermelha – E4
• Contra o Tempo E3
• Contra o Tempo E4
• Canto dos 
Exilados - Episódio8: 
Pensadores
• Os Vingadores: Os 
Fabricantes de Perigo
• Beijos de Amor E3
• Beijos de Amor E4
• Sol Negro T1E4
• Sol Negro T1E5
• Hotel Almirante - E1
• Hotel Almirante - E2
• Hotel Almirante - E3
• Hotel Almirante - E4
• Burlesque  

06:00

06:30

07:30

08:30

09:00
11:00
12:00
13:30
14:30
15:30
18:00

19:00

20:00

23:00
00:00

01:00

02:30

03:30
04:30

• Do Coração ao 
Coração – E1
• Do Coração ao 
Coração – E2
• Do Coração ao 
Coração – E3
• Do Coração ao 
Coração – E4
• O Segredo dos Anjos
• Linha Vermelha – E1
• Linha Vermelha – E2
• Linha Vermelha – E3
• Linha Vermelha – E4
• O Avarento
• Canto dos Exilados 
E5: Livreiros
• Os Vingadores: 
Caça miúda para um 
grande caçador
• Medo Silencioso

• Sol Negro E5
• Anatomia de um 
Assassinato – T4E1
• Anatomia de um 
Assassinato – T4E2
• Anatomia de um 
Assassinato – T4E3
• Sol Negro E4
• Sol Negro E5

20
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Semana 1

Assassinos - 
E6

Crime, suspense
(Sérvia, 2016 – hoje)

03:30

Contra o Tempo E3

Crime, ação, drama
(Ucrânia, 2017 – 2019)

21:30 Estréia

               

Ventos de Paixão  

Drama
(França, 2005)

10:00

Sol Negro T1 E4  

Crime, drama, thriller
(Sérvia, 2017 – hoje)

22:00 Estréia
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07:30
09:00
10:00
11:30
13:00
14:30
16:00
17:30
19:00

21:30
23:00
00:00
01:30
02:30
03:00
04:30

06:00
07:00
08:00
09:00
09:30
10:30
12:00
13:30
14:30
16:00
17:30
19:00
20:00

22:30
00:00
01:00
02:00
04:30

06:00
07:30
08:00
09:00
10:00
11:30
13:00
14:30
15:30
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00

22:00

23:00

00:00

01:00
02:00

04:30

• Fuga em Paris
• Caído do Céu
• Melhor a Três
• Circuito Fechado
• Inferno na Mina – Parte 1
• Inferno na Mina – Parte 2
• Suspeita
• Burlesque  
• Babylon Sisters
• Os Vingadores: Um Toque de 
Enxofre

• Melhor a Três
• Suspeita
• Sol Negro T1E4
• Sol Negro T1E5
• Assassinos E5
• Assassinos E6
• Morte no Mont Blanc

• Melhor a Três
• Do Coração ao Coração – E1
• Do Coração ao Coração – E2
• Do Coração ao Coração – E3
• Do Coração ao Coração – E4
• Dias Alegres
• Inferno na Mina – Parte 1
• Inferno na Mina – Parte 2
• Circuito Fechado
• Melhor a Três
• Burlesque  
• Contra o Tempo E3
• Contra o Tempo E4

 
• Irmãos de Sangue
• Sol Negro T1E4
• Sol Negro T1E5
• Os Moedeiros Falsos
• Melhor a Três

• Irmãos de Sangue
• O Assalto - E1
• O Assalto - E2
• O Assalto - E3
• Babylon Sisters
• Morte no Mont Blanc
• Burlesque  
• Espiral - Parte 1
• Espiral - Parte 2
• Assassinos E5
• Assassinos E6
• Sol Negro T1E4
• Sol Negro T1E5
• Os Vingadores: Matar Com 
Correção
• Os Vingadores: Nunca Diga 
Morrer
• Os Vingadores: O Espirro da 
Morte
• Os Vingadores: Efeitos dos 
Espelhos
• Os Vingadores: Névoa
• Os Vingadores: Quem Era 
Esse Homem Que Eu Vi Com 
Você?

 
• Assaltaram o Banco 

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

2121

Semana 1

               

Além da Suspeita 

Thriller, crime, drama
(França, 2011)

21:00

            

Tratamento Diabólico

Crime, drama, thriller
(França, 1973)

03:00

                 

 

O Engano

Drama, suspense
(França, 2016)

20:00



06:00

07:30

09:30

11:00

13:00

14:30

16:00

18:00

19:00

21:30
23:00
00:00
01:00
02:30
03:00
04:30

• Aposta 
Mortal - 1
• Aposta 
Mortal - 2
• Infiltrado na Máfia – 
T1 E1
• Infiltrado na Máfia – 
T1 E2
• Infiltrado na Máfia – 
T1 E3
• Infiltrado na Máfia – 
T1 E4
• Morte Abaixo de 
Zero
• Canto dos Exilados - 
E10: Empreendedores 
de Arte
• Os Vingadores: 
A casa que Jack 
construiu

• Albert Camus
• Assassinos E7
• Assassinos E8
• O Silêncio da Morte
• Assassinos E7
• Assassinos E8
• Conspiração

06:00
08:00
09:00
10:00
10:30
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00

19:00

20:00

22:00
23:00
00:30
01:30
02:30

04:00

• O Avarento
• O Assalto - E1
• O Assalto - E2
• O Assalto - E3
• Os Moedeiros Falsos
• Assassinos E7
• Assassinos E8
• Sem Perdão - E1
• Sem Perdão - E2
• Sem Perdão - E3
• Canto dos Exilados - 
E1: Músicos
• Os Vingadores: Um 
senso da história
• Tratamento 
Diabólico 

• Contra o Tempo E6
• A Lenda de Rita
• Contra o Tempo E5
• Contra o Tempo E6
• Gripsholm: Tempo de 
Amar
• Desaparecida

06:00
07:00
08:30
10:00

11:30
12:30
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00

19:00

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

03:00
04:30

• Absolvição E1
• Absolvição E2
• Absolvição E3
• As Maravilhas de 
Roma
• Linha Vermelha – E1
• Linha Vermelha – E2
• Linha Vermelha – E3
• Linha Vermelha – E4
• Contra o Tempo E5
• Contra o Tempo E6
• Canto dos Exilados 
- E2: Críticos e 
tradutores
• Os Vingadores: 
Como executar um 
assassinato
• Beijos de Amor E5
• Beijos de Amor E6
• Sol Negro T1E6
• Sol Negro T1E7

• Circuito Fechado
• Melhor a Três

06:00 
07:00 
08:30 

09:30 

10:30 

12:00 
12:30 
13:30 
14:00 
15:00 
16:30 
18:00 

19:00 

20:00

 
23:00 
00:00
 
01:00 

02:30 

03:30 
04:30

• Espiral - Parte 1
• Espiral - Parte 2
• Anatomia de um 
Assassinato T3E1
• Anatomia de um 
Assassinato T3E2
• Anatomia de um 
Assassinato T3E3
• Hotel Almirante - E1
• Hotel Almirante - E2
• Hotel Almirante - E3
• Hotel Almirante - E4
• Melhor a Três
• Burlesque  
• Canto dos Exilados - 
E9: Artistas Visuais
• Os Vingadores: O que 
o mordomo viu
• O Selvagem

• Sol Negro T1E7
• Anatomia de um 
Assassinato T5E1
• Anatomia de um 
Assassinato T5E2
• Anatomia de um 
Assassinato T5E3
• Sol Negro T1E6
• Sol Negro T1E7

22
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Semana 2

A Estranha Perfeita  

Drama, mistério, thriller
(França, 2011)

20:00

Contra o Tempo E5

Crime, ação, drama
(Ucrânia, 2017 – 2019)

21:30 Estréia

               

Conspiração

Ação, drama, thriller
(França, 2011)

01:30

Sol Negro T1 E6  

Crime, drama, thriller
(Sérvia, 2017 – hoje)

22:00 Estréia



06:00
07:30
09:00
11:00
12:30
14:00
15:00
16:00
16:30
18:30

19:30

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

06:00
07:00
08:30
10:30
12:00
13:30
15:00
16:30
18:00
19:00
20:00

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

06:00

07:30

09:00
10:00
11:00
12:00
12:30
13:30
14:30
15:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00

23:00

00:00
01:00

02:00

04:30

• O Preço da Vingança
• O Selvagem
• A Lenda de Rita
• Passeio Noturno
• Tira ou Ladrão
• Sem Perdão - E1
• Sem Perdão - E2
• Sem Perdão - E3
• Gripsholm: Tempo de Amar
• Os Vingadores: Mel para o 
principe
• Conspiração

• O Engano
• Sol Negro T1E6
• Sol Negro T1E7
• Assassinos E7
• Assassinos E8
• A Estranha Perfeita

• Amor Perdido 
• Conspiração
• Irmãos de Sangue
• O Engano
• Diabólico
• A Estranha Perfeita
• Sedução
• Espiral - Parte 1
• Espiral - Parte 2
• Contra o Tempo E5
• Contra o Tempo E6

• Tentações Proibidas
• Perversão
• Sol Negro T1E6
• Sol Negro T1E7
• Indochina   

• Metanol - O Líquido da 
Morte – Parte 1
• Metanol - O Líquido da 
Morte – Parte 2
• Sem Perdão - E1
• Sem Perdão - E2
• Sem Perdão - E3
• Sem Palavras E1
• Sem Palavras E2
• Sem Palavras E3
• Sem Palavras E4
• Irmãos de Sangue
• Assassinos E7
• Assassinos E8
• Sol Negro T1E6
• Sol Negro T1E7
• Os Vingadores: Épico
• Os Vingadores: O Último dos 
Sete
• Os Vingadores: O Roubo das 
Senhas Secretas
• Os Vingadores: O Jogo
• Os Vingadores: A hora que 
nunca soou
• Os Vingadores: Disque um 
numero fatal

• Sedução

DE SEG. - FEI. 6 A DOMINGO 12
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Semana 2

               

Melhor a Três

Comédia
(República Tcheca, 2018)

20:30

            

Casamento a Propósito

Comédia
(França, 1963)

03:00

                 

 

Manon Lescaut  

Histórico
(França, 2013)

21:00



06:00
07:30
09:30

11:00

12:30

14:00

16:00
18:00

19:00

20:00
21:30
23:00

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

• Injustiça – Parte 1
• Injustiça – Parte 2
• Infiltrado na Máfia – 
T2 E1
• Infiltrado na Máfia – 
T2 E2
• Infiltrado na Máfia – 
T2 E3
• Infiltrado na Máfia – 
T2 E4
• De Roma com Amor
• Canto dos Exilados - 
E4: Dramaturgos
• Os Vingadores: Fuga 
no tempo
• O Silêncio da Morte
• O Engano
• Assassinos E9

• Dias Alegres
• Assassinos E9
• Assassinos E10
• Tratamento 
Diabólico 

06:00
07:30
08:30
10:00
11:00
12:00
13:00
15:00
16:30
18:00

19:00

19:30

22:00
23:00
01:00
01:30
02:30

• Um Grito na Noite
• Espiral - Parte 1
• Espiral - Parte 2
• Dias Alegres
• Assassinos E9
• Assassinos E10
• Além da Suspeita 
• Irmãos de Sangue
• O Silêncio da Morte
• Canto dos Exilados - 
E5: Livreiros
• Os Vingadores: O 
Pássaro Que Sabia 
Demais
• Irmãos de Sangue

• Contra o Tempo E8
• Caído do Céu
• Contra o Tempo E7
• Contra o Tempo E8
• Forte Saganne

06:00
07:30
09:30
11:30
13:00
16:00
17:00
18:00

19:00

21:30

22:30

00:00

01:30
02:30
03:30

• Um Verão na Grécia
• De Roma com Amor
• Injustiça – Parte 1
• Injustiça – Parte 2
• Forte Saganne
• Contra o Tempo E7
• Contra o Tempo E8
• Canto dos Exilados 
- E6: Promotores de 
Arte
• Os Vingadores: De 
Vênus com amor

• Os Segredos de 
Borgo Larici E1
• Os Segredos de 
Borgo Larici E2
• Os Segredos de 
Borgo Larici E3
• Sol Negro T1E8
• Sol Negro T1E9
• Os Moedeiros Falsos

06:00
07:30
08:30
10:00

11:30

13:00
15:00
16:30
18:00

19:00

20:00

23:00
00:00

02:00
03:30
04:30

• O Silêncio da Morte
• Burlesque  
• Dias Alegres
• Metanol - O Líquido 
da Morte – Parte 1
• Metanol - O Líquido 
da Morte – Parte 2
• Perdendo a Cabeça  
• Fuga em Paris
• O Silêncio da Morte
• Canto dos Exilados - 
E3: Fotógrafos
• Os Vingadores: Os 
mercadores do terror
• De Roma com Amor

• Sol Negro T1E9
• O Irresistível 
Aventureiro
• O Selvagem
• Sol Negro T1E8
• Sol Negro T1E9
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DE SEG. - FEI. 13 A DOMINGO 19
      SEG. - FEI.                  TER. - FEI.                 QUAR. - FEI.                             QUIN. - FEI. 

Semana 3

Assassinos 
E10

Crime, suspense
(Sérvia, 2016 – hoje)

00:00

Contra o Tempo E7

Crime, ação, drama
(Ucrânia, 2017 – 2019)

21:30 Estréia

               

Irmãos de Sangue 

Thriller, drama, crime
(França, 2009)

19:30

Sol Negro T1 E8  

Crime, drama, thriller
(Sérvia, 2017 – hoje)

22:00 Estréia



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

14:30

16:00

19:00

20:00
20:30
21:30
22:30
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:30

06:00

07:00

08:00

09:30

11:00

12:30

14:00

15:30

19:00
20:00
20:30
22:00
00:00
01:30
02:30
03:30

06:00

07:00

08:00

09:30
10:30
12:00
13:30

16:30
17:30
18:30
19:30
21:00

22:00

23:00

00:00

01:00

02:00

02:30
04:30

• Morte Abaixo de Zero
• Tira ou Ladrão
• Um Verão na Grécia
• De Roma com Amor
• Anatomia de um Assassinato 
T5E1
• Anatomia de um Assassinato 
T5E2
• Anatomia de um Assassinato 
T5E3

• Os Vingadores: O homem 
Invisível
• Depois de Chernobyl – E1
• Depois de Chernobyl – E2
• Depois de Chernobyl – E3
• Depois de Chernobyl – E4
• Sol Negro T1E8
• Sol Negro T1E9
• Assassinos E9
• Assassinos E10
• Dias Alegres
• Um Grito na Noite

• Anatomia de um Assassinato 
T5E1
• Anatomia de um Assassinato 
T5E2
• Anatomia de um Assassinato 
T5E3
• Os Segredos da Mansão 
Rocheville E1
• Os Segredos da Mansão 
Rocheville E2
• Os Segredos da Mansão 
Rocheville E3
• Os Segredos da Mansão 
Rocheville E4
• Os Segredos da Mansão 
Rocheville E5

• Contra o Tempo E7
• Contra o Tempo E8
• Morte no Mont Blanc
• O Engano
• Caído do Céu
• Sol Negro T1E8
• Sol Negro T1E9
• O Avarento

• Anatomia de um 
Assassinato T4E1
• Anatomia de um 
Assassinato T4E2
• Anatomia de um 
Assassinato T4E3
• Espiral - Parte 1
• Espiral - Parte 2
• Conspiração
• Circuito Fechado

• Assassinos E9
• Assassinos E10
• Sol Negro T1E8
• Sol Negro T1E9
• Os Vingadores: Algo 
Engraçado Aconteceu no 
Caminho Para a Estação
• Os Vingadores: Algo Feio no 
Berçário
• Os Vingadores: A Falsa 
Testemunha
• Os Vingadores: Meio dia 
Mortal
• Os Vingadores: O 
antropófago de Surrey Green
• Os Vingadores: Dois e 
multidão
• Manon Lescaut  
• Babylon Sisters

DE SEG. - FEI. 13 A DOMINGO 19
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Semana 3

               

O Fugitivo

Drama
(Itália, 2003)

17:30

            

Um Verão na Grécia  

Comédia
(Itália, 2016)

15:00
                 

 

Medo Silencioso 

Suspense, drama
(Holanda, 2015)

17:00



06:00
07:30

09:30
11:00
12:30
14:30

15:30

16:30

18:00

19:00

21:30
23:00
00:30
01:30
03:00
04:30

• Tira ou Ladrão
• Morte Abaixo de 
Zero
• Albert Camus
• Caído do Céu
• Manon Lescaut  
• Anatomia de um 
Assassinato T3E1
• Anatomia de um 
Assassinato T3E2
• Anatomia de um 
Assassinato T3E3
• Canto dos Exilados - 
E8: Pensadores
• Os Vingadores: Os 
Mortos Vivos

• O Fugitivo
• Sol Negro T1E1
• Sol Negro T1E2
• Albert Camus
• Sol Negro T1E1
• Sol Negro T1E2

06:00

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

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

22:00
23:00
01:00
01:30
02:30

04:00

• Gripsholm: Tempo de 
Amar
• Espiral - Parte 1
• Espiral - Parte 2
• A Estranha Perfeita
• Sol Negro T1E1
• Sol Negro T1E2
• Do Coração ao 
Coração – E1
• Do Coração ao 
Coração – E2
• Do Coração ao 
Coração – E3
• Do Coração ao 
Coração – E4
• Canto dos Exilados - 
E9: Artistas Visuais
• Os Vingadores: O 
Tigre Escondido
• O Preço da Vingança

• Contra o Tempo E10
• Um Verão na Grécia
• Contra o Tempo E9
• Contra o Tempo E10
• Gripsholm: Tempo de 
Amar
• Sumo Bruno

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

16:00
17:00
18:00

19:00

20:00

21:00

22:30
23:30
00:30
03:00
04:00
05:00

• A Pele de Onagro
• Feliz Páscoa
• Tira ou Ladrão
• Bagdad Cafe
• Última Hora

• Contra o Tempo E9
• Contra o Tempo E10
• Canto dos Exilados - 
E10: Empreendedores 
de Arte
• Os Vingadores: 
Matar Com Correção
• Os Segredos de 
Borgo Larici E4
• Os Segredos de 
Borgo Larici E5
• Sol Negro T1E9
• Sol Negro T1E10
• Indochina   
• O Assalto - E1
• O Assalto - E2
• O Assalto - E3

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

19:00

20:00

23:00
00:00
01:30
03:00
04:00

• Espiral - Parte 1
• Espiral - Parte 2
• As Mãos do Mal
• Fuga em Paris
• Medo Cego
• Ventos de Paixão 
• Caído do Céu
• Suspeita
• Canto dos Exilados - 
E7: Pintores
• Os Vingadores: O 
Vingador Alado
• Tira ou Ladrão

• Morte no Mont Blanc
• Sol Negro T1E10
• Bagdad Cafe
• Sol Negro T1E10
• Perdendo a Cabeça  
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DE SEG. - FEI. 20 A DOMINGO 26
      SEG. - FEI.                  TER. - FEI.                 QUAR. - FEI.                             QUIN. - FEI. 

Semana 4

Gripsholm: 
Tempo de Amar

Drama
(Alemanha, Suíça, Áustria, 2000)

20:00

Contra o Tempo E9

Crime, ação, drama
(Ucrânia, 2017 – 2019)

21:30 Estréia

               

Morte no Mont Blanc

Thriller, drama, crime
(França, 2007)

14:30

Sol Negro T1 E10  

Crime, drama, thriller
(Sérvia, 2017 – hoje)

22:00 Estréia



06:00
07:30
09:00

10:30

12:00

13:30

15:30

17:00
19:00

19:30

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

06:00
07:00
08:30
10:00
11:30
13:00
14:30
16:30
18:00
19:30
20:00

22:30
00:00
02:00
03:00
04:00

06:00

07:00

08:00

09:30
11:00
12:30

15:30
17:00
19:00
20:00
21:00
22:00

23:00

00:00

01:00

02:00

02:30

• Sedução
• O Preço da Vingança
• Os Segredos da Mansão 
Rocheville E1
• Os Segredos da Mansão 
Rocheville E2
• Os Segredos da Mansão 
Rocheville E3
• Os Segredos da Mansão 
Rocheville E4
• Os Segredos da Mansão 
Rocheville E5
• Asas de Aço
• Os Vingadores: Nunca Diga 
Morrer
• O Avarento

• Sol Negro T1E9
• Sol Negro T1E10
• Férias Mortais
• Suspeita

• Inferno na Mina – Parte 1
• Inferno na Mina – Parte 2
• Morte no Mont Blanc
• Albert Camus
• Casamento a Propósito
• Burlesque  
• Férias Mortais
• Espiral - Parte 1
• Espiral - Parte 2
• Contra o Tempo E9
• Contra o Tempo E10

• A Estranha Perfeita
• Além da Suspeita 
• Sol Negro T1E9
• Sol Negro T1E10
• Tira ou Ladrão

• Anatomia de um 
Assassinato T5E1
• Anatomia de um 
Assassinato T5E2
• Anatomia de um 
Assassinato T5E3
• Sedução
• A Estranha Perfeita
• Além da Suspeita 

• Suspeita
• Ventos de Paixão 
• Sol Negro T1E9
• Sol Negro T1E10
• Os Vingadores: O Coringa
• Os Vingadores: Afinal Quem 
Sou Eu?
• Os Vingadores: Herança 
Mortal
• Os Vingadores: Seguem 
Matando a Steed?
• Os Vingadores: Árvores de 
natal demais
• Os Vingadores: Poeira 
silenciosa
• Forte Saganne

DE SEG. - FEI. 20 A DOMINGO 26
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Semana 4

               

Sedução

Thriller, drama
(França, 2014)

21:00

            

A Pele de Onagro 

Drama
(França, 2010)

14:00

                 

 

Férias Mortais

Thriller, drama, crime
(Reino Unido, 2006)

22:00 Estréia



Em agosto

Nova Série

IdentIdade Secreta


