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7  ALém DO SONhO 

10  A DISTâNCIA JuSTA  

No Eurochannel temos orgulho de oferecer o que há de melhor em produções audiovisuais 
europeias. Nossa missão é mostrar a você o “melhor da Europa” e temos mantido nossa 
promessa há décadas - este mês não é diferente. Em maio, temos uma seleção exclusiva de 
produções de todo o Velho Continente. Todos esses programas seriam impossíveis de assistir 
a menos que você morasse na Europa... até agora!

Continue desfrutando de uma das séries europeias de TV mais ambiciosas dos últimos anos. 
Ambição está chegando ao fim. Esta série nunca deixa de ser interessante, com reviravoltas 
por toda parte. Não perca os episódios finais toda quinta-feira!

Estamos começando uma nova série dramática de crimes chamada As Mortes de Medusa. A 
série retrata uma equipe de investigadores liderada pela intrépida criminologista Karin, que 
busca justiça e soluciona crimes.

Além disso, em maio, estamos orgulhosos de oferecer a você alguns dos filmes mais 
fascinantes que encontramos em nossa seleção de conteúdo. Uma produção norueguesa, 
Além do Sonho,  que levará você a descobrir a jornada mítica de um jovem em busca de si 
mesmo enquanto procura uma pedra que caiu do céu.

Da Itália, apresentamos A Distância Justa. Nesta produção, a chegada de uma professora 
jovem e atraente a uma cidadezinha no vale do Pó perturba a vida monótona do lugar e 
acaba acontecendo um assassinato.

Bem-vindo a um mês cheio de surpresas e emoções conosco. Sintonize o Eurochannel para 
descobrir as maiores produções da Europa e a criatividade em expansão do continente!
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Quintas-feiras 
a partir del 

26 de maiO
21:30

SERIES

República Tcheca

SÉRIE NOVA!

Uma pequena cidade tcheca é assolada por 
crimes violentos. Os cidadãos temem por suas 
vidas enquanto um esquadrão anticrime de elite 
é encarregado de trazer a paz. O Eurochannel 
estreia As Mortes de Medusa, uma nova série 
angustiante, que retrata vividamente o mais 
sádico dos criminosos.

Uma equipe bem coordenada do Departamento 
de Polícia de Brno, liderada por uma chefe 
decidida, precisa e intuitiva Karin, investiga uma 
série de assassinatos cometidos na metrópole 
da Morávia do Sul e seus arredores. Durante 
a busca, cientistas forenses desvendam 
casos complexos inspirados em crimes reais, 
revelando os erros e os segredos do passado.

ELENCO Jitka Cvancarová, Jirí 
Dvorák, Michal Isteník, Petra 
Buckova
dirEtOr Filip Renč
GêNErO Drama, Crime
títuLO OriGiNaL Hlava Medúzy
aNO 2020 - 2021 
CLassifiCaçãO 14

 As Mortes
 de MedusA 
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O diretor Filip Renč escolheu a forma da 
Medusa como símbolo dessas histórias 
sobre crimes – oito cobras, oito histórias, 
e cada cobra representa uma história, um 
crime, um mal. Nesta série repleta de ação, 
os espectadores encontrarão histórias de 
crimes angustiantes e sua resolução.

Karin tem dois lados na série. Em particular, 
ela tem seus problemas familiares e 
emocionais. No trabalho, ela faz uma cara 
de pôquer para impor autoridade em sua 
equipe. Ela não é apenas a profissional, 
ela tem uma empatia extraordinária e a 
capacidade de encontrar e conectar várias 
evidências. Mais importante, ela observa 
cada caso através dos olhos de uma mulher, 
o que a qualifica como a investigadora ideal 
para liderar a equipe na investigação dos 
crimes mais hediondos.

Um tema recorrente na série é a história da 
família de Karin, especialmente seu irmão 
mentalmente instável Erik. Por causa de 
seus sentimentos em relação a ele, Karin 
está constantemente dividida entre ser uma 
policial profissional e ser uma boa irmã; a 
vida está sempre testando suas ações de 
forma inquietante. Esse tema psicológico 
recorrente talvez seja algo novo que As 
Mortes de Medusa traz para o gênero de 
drama criminal.

 26 21:30
T1 ep 1may

O departamento de homicídios da polícia 
precisa descobrir o assassino de um pintor 
promissor, que morreu em circunstâncias 
suspeitas. Sua morte está ligada ao roubo de 
uma pintura rara de Rubens.

 26 22:30
T1 ep 2may

A equipe investiga o assassino de um estudante 
do ensino médio, que foi encontrado em um 
lago estuprado e espancado.
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Os Três rOubOs a Museus Mais 
MeMOráveis da HisTória 

Para comemorar a estreia de As Mortes de Medusa, apresentamos os três roubos a museus mais memoráveis   da 
história.

O roubo no Museu de boston
Em março de 1990, 13 homens mudaram a história da arte da cidade 
quando roubaram cerca de 13 peças de arte do Museu Isabella Stewart 
Gardner. Essas 13 obras de arte, no valor de bilhões de dólares, foram 
roubadas por ladrões que conseguiram entrar no museu fingindo ser 
policiais que foram ao museu para investigar uma chamada de distúrbio. 
Eles então amarraram os guardas e fugiram com as obras de arte.

Os dois ladrões nunca foram identificados e nenhuma das obras foi 
encontrada. Acredita-se que os mafiosos da cidade estavam envolvidos no 
roubo, com especulações de que eles teriam a intenção de financiar o IRA. 
Uma grande recompensa ainda está em vigor por informações sobre as 
obras roubadas, cujo valor atual é estimado em US$ 500 milhões.

O roubo da Mona Lisa
A Mona Lisa sempre cativou o público e foi a joia da família real francesa e da 
república que se seguiu. Napoleão começou a pendurá-la na parede de seu 
quarto. Mas o legado moderno da pintura como a maior obra de arte do mundo 
provavelmente se consolidou quando foi roubada em 1911 sob circunstâncias 
dramáticas e politizadas.

O roubo foi em 1911, quando Vincenzo Peruggia, um ladrão de arte italiano de 
pequeno porte saiu do Louvre, em Paris, com a famosa pintura da Mona Lisa 
cuidadosamente dobrada sob suas roupas. Peruggia usou seu status de faz-tudo 
no museu para se distanciar da equipe habitual. Ele esperou até a galeria ficar 
vazia e fugiu silenciosamente com a famosa pintura de Da Vinci. Acredita-se que 
o ato do roubo catapultou a fama da pintura.

O roubo no Museu de Montreal 
Em 1972, o Museu de Belas Artes de Montreal presenciou uma cena 
de roubo que parecia um enredo de filme de Hollywood. Os ladrões 
chegaram ao telhado através de uma árvore próxima, antes de 
abaixar uma escada deixada por trabalhadores da construção civil, 
então os ladrões armados colocaram uma corda lá dentro através de 
uma claraboia. Eles dominaram três guardas e saíram do museu com 
cerca de 50 obras de arte. O caso ainda não foi resolvido e os registros 
mostram que a perda inicial estimada foi de cerca de US$ 2 milhões. 
Uma obra de arte foi recuperada, mas as peças restantes ainda estão 
desaparecidas. Nenhum suspeito foi oficialmente indiciado.
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Países Baixos / Noruega

sexta-feira 
27 de maIo

20:00 

CINEMA
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A jornada mítica de um jovem em busca de seu destino 
e uma pedra fatídica que caiu do céu. O Eurochannel 
estreia Além do Sonho, um filme sobre a busca de um 
jovem para continuar o trabalho de seu pai.

Alfred Issendorf, um estudante de geologia de Amsterdã, 
recebe uma bolsa para fazer um trabalho de campo 
em Finnmark, Noruega, para verificar a teoria de seu 
professor de que meteoros impactaram a área deixando 
crateras reveladoras. A excursão dura dias e dias na 
tundra fria, e a convivência forçada com Arne e outros 
dois noruegueses será difícil para o despreparado Alfred, 
que precisará testar seus limites e seu complexo de 
inferioridade. Baseado no icônico romance holandês 
«Nevermore to Sleep» de Willem Frederik Hermans, 
Além do Sonho segue o ambicioso Alfred, que espera 

conseguir provar a teoria de seu professor. Ele é tão 
inseguro quanto ambicioso. Caminhar pela tundra por 
dias a fio com seu conhecido nórdico Arne e outros dois 
noruegueses é difícil para o inexperiente Alfred. Ele está 
no seu limite.

Com a maior parte do filme acompanhando Alfred 
andando em uma paisagem sombria, murmurando para si 
mesmo, Além do Sonho oferece cenários impressionantes 
e exibe os incríveis talentos do personagem principal. 
O filme visualiza de forma brilhante o que se passa na 
cabeça de Alfred. As belas tomadas amplas da natureza, 
combinadas com os closes intensos de Alfred e a trilha 
sonora cativante, vai levá-lo a querer entendê-lo e 
conhecer sua história.

ELENCO Reinout Scholten van 
Aschat, Jakop Ahlbom, Maria 

Annette Tanderø Berglyd
dirEtOr Boudewijn Koole

GêNErO Drama
títuLO OriGiNaL 

Beyond Sleep
aNO 2016 

CLassifiCaçãO 14

Um jovem geólogo se aventura pela vasta tundra do Norte 
da Europa, onde o sol nunca se põe. Rapidamente, ele 
fica desorientado e tem que lutar por sua sobrevivência. 
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Além do Sonho foi filmado no pitoresco Finnmark, o condado mais ao 
norte da Noruega. Aqui estão alguns fatos sobre esta terra intrigante.

Situada no topo da Europa, Finnmark é a parte mais setentrional da 
Noruega, que se estende por toda a Suécia e encontra a Finlândia. 
Por terra, faz fronteira com o condado de Troms a oeste, Finlândia ao 
sul e Rússia a leste; e por água, tem o Mar da Noruega a noroeste e 
o Mar de Barents ao norte e a nordeste. Este é o coração da Lapônia 
norueguesa, onde Karasjok é a sede cultural e política da vida Sami. 
Embora seja o maior condado da Noruega em tamanho, Finnmark 
tem o menor número de habitantes. Alta, a maior cidade, com apenas 
17.000 habitantes, é chamada de Cidade das Luzes do Norte por seu 
incrível visual do fenômeno.

Comunidades multiculturais não são novidade em Finnmark, onde, 
durante séculos, samis, finlandeses, noruegueses e russos deixaram 
sua marca, mas hoje é o lar do povo Sami. Antigamente, o povo Sami 
vivia em todo o norte da Escandinávia, na maior parte da Finlândia e 
da Península de Kola. Na maior parte das áreas, no entanto, eles foram 
assimilados ou vivem em pequenos bolsões cercados pela maioria 
das populações. Manter a língua e a cultura é uma luta árdua. No 
entanto, no Finnmarksvidda, o Planalto de Finnmark, os samis ainda 
são a grande maioria da população. Artesanato antigo Sami como 
cortar grama para encher os sapatos de inverno e fazer facas ainda 
fazem parte da vida cotidiana, convivendo lado a lado com grupos de 
rap Sami e obras de arte Sami de ponta.

O idioma Sami é falado por quase todos aqui, e tanto o artesanato 
antigo quanto as expressões culturais mais contemporâneas 
convivem em comunidades tradicionais e modernas ao mesmo 
tempo. Tudo isso é cercado pelo enorme Finnmarksvidda, o vasto 
Planalto Finnmark, um deserto que parece totalmente intocado. No 
entanto, estas são terras pastoris para pastores de renas e, como tal, 
uma paisagem cultural.

A natureza varia de áreas costeiras estéreis, voltadas para o Mar de 
Barents, até áreas de fiordes mais protegidas e vales fluviais com 
ravinas e vegetação arbórea. Cerca de metade do condado está acima 
da linha das árvores, e grandes partes da outra metade são cobertas 
com pequenas bétulas felpudas.

FinnMark, nOruega 
Lar dOs saMis
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sábado
28 de maIo

21:30

CINEMA

ItálIa

ELENCO Giovanni Capovilla, 
Valentina Lodovini, Ahmed Hafiane

dirEtOr Carlo Mazzacurati
GêNErO Drama

títuLO OriGiNaL 
La giusta distanza

aNO 2007
CLassifiCaçãO 14

A história de um assassinato, xenofobia, uma 
acusação injusta e a paixão de um garoto 
por uma mulher atraente. O Eurochannel 
estreia A Distância Justa.

Em uma remota faixa da Itália na foz do 
rio Pó há uma pequena cidade: algumas 
casas isoladas que um guindaste parece 
ter colocado incongruentemente naquela 
paisagem plana e desolada. O encontro 
entre Hassan e Mara acontece nesse cenário 
evanescente. Ele é um mecânico tunisiano 
que, através de anos de trabalho honesto e 
árduo, lhe rendeu estima e respeito; ela é 
uma jovem professora, que uma professora 
substituta levou para lá, esperando poder 
partir para o Brasil para um projeto de 
cooperação. Mas Mara não é só novidade, 
é um ciclone que perturba o monótono 
equilíbrio do país.

Entre eles está Giovanni, um aspirante a 
jornalista de dezoito anos que passa seu 
tempo consertando uma motocicleta velha 
na oficina de Hassan e é mais do que uma 
testemunha da história. 

Ele está altamente motivado para se tornar 
um jornalista e convence um editor a permitir 
que ele lhe dê trabalho. Seu trabalho é 
reportar sem que ninguém descubra que 
ele é repórter.                 

    A 
DistânciA           

JustA
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Suas vidas são viradas de cabeça para baixo por 
eventos inesperados e assassinatos que mudam 
o rumo da história, durante os quais Giovanni 
precisa manter a distância certa para ser um bom 
jornalista.

A Distância Justa é um filme com fundo antirracista 
e a história de uma engraçada vila veneziana vista 
pelos olhos de um jovem de dezoito anos com 
um desejo irreprimível de contar tudo.

3 FiLMes icônicOs sObre JOrnaLisMO
Para comemorar a estreia de A Distância Justa, um filme sobre a necessidade de um escritor manter uma «distância» 
adequada e profissional de seus temas, aqui estão alguns filmes sobre jornalismo.

TOdOs Os HOMens dO presidenTe – 1976
Este filme de suspense e drama político biográfico americano sobre Watergate 
estreou em 1976 e retrata a busca de um jornalista para descobrir a verdade 
sobre o que parecia ser um pequeno arrombamento na sede nacional do Partido 
Democrata. A Casa Branca luta com unhas e dentes contra sua publicação, mas 
o editor do Post está disposto a publicá-la. Este filme é, sem dúvida, o filme que 
mudou a percepção do jornalismo e dos jornalistas. O elenco inclui nomes como 
Dustin Hoffman, Robert Redford, Jack Warden, Martin Balsam e Hal Holbrook. 
O filme recebeu o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Roteiro, Roteiro 
Baseado em Material de Outra Meio, Melhor Direção de Arte e Melhor Som.

Um aspirante a jornalista 
investiga o assassinato de uma 
mulher que, um dia, ele amou. 
Após o suicídio do suspeito 
principal, ele descobre a verdade 
terrível por trás do crime.

THe pOsT: a guerra secreTa - 2017
Katharine Graham - interpretada por Meryl Streep - é a primeira mulher 
editora de um grande jornal americano, The Washington Post. Com a 
ajuda do editor Ben Bradlee – interpretado por Tom Hanks – Graham 
corre para acompanhar The New York Times e expor um encobrimento 
maciço de segredos do governo, que se estende por três décadas e 
quatro presidentes dos EUA. Em 1971, The New York Times teve acesso a 
documentos confidenciais sobre a Guerra do Vietnã. No entanto, o governo 
usou o Departamento de Justiça para impedir a publicação em jornais 
alegando violação das leis de segurança nacional. Imediatamente depois, 
The Washington Post teve acesso a documentos semelhantes, mas decidiu 
enfrentar o governo e publicar a história no jornal contra a vontade de seus 
advogados e investidores.
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spOTLigHT: segredOs reveLadOs - 2015
Spotlight: Segredos Revelados é sobre uma equipe de jornalistas investigativos 
que examinam um caso de pedofilia e abuso sexual contra um padre que 
rapidamente se torna um escândalo nacional. Os repórteres têm como 
missão fornecer provas de um acobertamento de abuso sexual dentro 
da Igreja Católica Romana. Aos poucos, os jornalistas entendem que o 
número de casos pode ser muito maior do que imaginavam. É uma história 
comovente de abuso sexual infantil descoberta através do melhor jornalismo 
investigativo que já foi mostrado na tela. A investigação publicada em 2001 
por jornalistas do Boston Globe revelou que, durante décadas, a Igreja 
Católica local escondeu os abusos sexuais perpetrados por padres contra 
crianças. ‘Spotlight’ é o nome da equipe que revelou a verdade e ganhou o 
Prêmio Pulitzer.

aHMed HaFiane 
uM aTOr iMigranTe
O tunisiano Ahmed Hafiane faz o papel do mecânico Hassan em A 
Distância Justa. Este foi seu primeiro filme italiano, que lançou sua carreira 
de sucesso no cinema italiano. Trabalhou em algumas outras produções 
que abordam a xenofobia e a vida de um imigrante no mundo ocidental. 
Aqui estão dois filmes dele, e um breve perfil sobre ele.

Ahmed Hafiane nasceu em 1 de outubro de 1966 em Ksour Essef, Tunísia. 
Começou no teatro escolar, depois tornou-se animador, até se tornar 
ator para “expressar sua paixão pela comédia”. Ele apareceu em vários 
filmes tunisianos e italianos, bem como em algumas séries tunisianas. A 
partir de 2007, atuou em filmes italianos com A Distância Justa de Carlo 
Mazzacurati.

una grande FaMigLia (THe FaMiLy)
Em 2015, Ahmed Hafiane ganhou o Prêmio Roberto-Rossellini por seu 
papel na terceira temporada da novela italiana «Una grande famiglia» 
(The Family). Esta série levanta a questão dos imigrantes de origem 
árabe e muçulmana que escolheram a Itália para viver e apresenta os 
problemas que esses imigrantes encontram em termos de convivência e 
integração na sociedade italiana, preservando as peculiaridades culturais 
e ideológicas de seus países antes da imigração.

FaTwa 2018
Em novembro de 2018, ele recebeu o prêmio de Melhor Ator no Festival de 
Cinema de Cartago por seu papel em Fatwa de Mahmoud Ben Mahmoud. 
Neste filme, ele interpreta Brahim, um tunisiano que vive na França, que 
retorna à Tunísia para descobrir que seu filho está em um grupo terrorista 
radical. Este filme é um retrato intenso de um pai em busca de entender 
o comportamento de seu filho e as inclinações islâmicas radicais. Explora 
o extremismo através dos olhos de um pai.
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Quintas-
feiras
21:30

SERIES

República Tcheca

 EPISÓDIOS FINAIS!

É o fim da Grande Guerra e a política e a economia estão mudando em toda a Europa. Os impérios estão caindo 
como dominós e uma nova era começa. Em tempos tão complexos, o império de uma família aristocrática está em 
risco com o ônus da nova economia e as disputas de família. O Eurochannel estreia novos episódios de Ambição.
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 5 21:30
T3 ep 8may Jaroslav planeja um casamento com Maria, mas 

não quer falar sobre sua gravidez. A crise entre 
Irena e Hans está se aprofundando.

 12 21:30
T3 ep 10may Skvor está preparando Magdalena para um 

discurso diante dos deputados, quando Jaroslav e 
Maria os visitam e os convidam para o casamento. 

 19 21:30
T3 ep 12may Kilian quer testemunhar na polícia. Hans von Lippi 

o convence a não fazer isso.

 5 22:30
T3 ep 9may Vladimir e Magdalena tentam conseguir o máximo 

de informações possíveis sobre as armas entre os 
atletas alemães. Eles encontrarão a chave para 
resolver todos os seus problemas?

 12 22:30
T3 ep 11may Jaroslav está furioso e suspeita que Lippi está 

jogando com eles. Lippi quer destruir a família 
Valenta a todo custo?

 19 22:30
T3 ep 13may Irena convence Mlcoch a considerar a opção de 

que Hans é inocente. Mas por que Hans não quer 
conversar? A quem ele está protegendo?

ELENCO Jan Vlasak, Margaret 
Plánková, Jiri Vyoralek, Jan Kolenik

dirEtOr Biser A. Arichtev
GêNErO Drama , história

títuLO OriGiNaL První republika
aNO 2014 - 2018 

CLassifiCaçãO 14

Ambição é uma emocionante história de segredos e escândalos 
entre os escalões superiores da sociedade europeia do início 
do século XX, quando a família Valenta se muda para um novo 
bairro de Praga durante a Grande Guerra (ou Primeira Guerra 
Mundial). Nesta nova temporada, Jaroslav volta da prisão após 
oito anos e está ansioso para retomar sua posição na família e 
na sociedade.

Estrelando alguns dos maiores talentos do país, esta 
nova temporada de Ambição tem como pano de fundo o 
desenvolvimento social e tecnológico do final da década de 1920. 
À medida que um novo país, conhecido como Tchecoslováquia, 
começa a enfrentar seus novos desafios e inicia sua jornada 
como um dos maiores países do continente, os Valentas lutam 
para voltar ao poder e à influência que desfrutavam anos antes.
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Os vaLenTas 
e seus carrOs

Com sede em Praga, República Tcheca, esta empresa produz automóveis, karts 
e aviões. O caminhão Praga V3S de 5 toneladas foi usado pelo Exército da 
Tchecoslováquia por mais de meio século. A Praga foi fundada em 1907 para construir 
automóveis, um empreendimento entre o empresário František Ringhoffer e a First 
Bohemian-Moravian Machine Works. Ringhoffer ficou apenas um ano e em 1909, 
o nome comercial Praga («Praga» em latim) foi adotado. Em 1929, a Praga fundiu-
se com a ČKD, uma das maiores empresas de engenharia da Tchecoslováquia. A 
fábrica foi, em grande parte, destruída por ataques aéreos em 1945. Após a Segunda 
Guerra Mundial foi reconstruída e a produção de caminhões e ônibus foi retomada. A 
empresa foi nacionalizada em outubro de 1945. Os carros de passeio também foram 
fabricados em pequenas quantidades até 1947 para uso de funcionários do governo.

A Avia Motors foi fundada em 1919 como fabricante de aeronaves e se 
diversificou para a área de caminhões depois de 1945. Foi fundada por Pavel 
Beneš, Miroslav Hajn, Jaroslav František Koch e Václav Malý em 1919 e tornou-
se parte da Škoda Works (não confundir com Škoda Auto) em 1928. Durante 
a década de 1930, a fábrica tornou-se a maior fabricante de aeronaves da 
Tchecoslováquia e mudou-se para Letňany, perto de Praga, onde a produção 
continua até hoje. A Avia começou a atuar na indústria automotiva no pós-
guerra. Além de caminhões, a empresa também produzia veículos blindados 
para o exército. O marco crucial, no entanto, foi a assinatura de um contrato 
de licenciamentp com a empresa francesa Saviem para a produção de seus 
caminhões leves, de muito sucesso, sob a marca Avia.

A Škoda é um fabricante tcheco de automóveis, estabelecido em 
1925 como sucessor da Laurin & Klement e com sede em Mladá 
Boleslav. A Škoda Works tornou-se propriedade do Estado em 
1948. A partir de 1991, foi gradualmente privatizada para o grupo 
alemão Volkswagen, tornando-se uma subsidiária em 1994 e 
desde 2000 uma subsidiária integral.

Os automóveis Škoda são vendidos em mais de 100 países e, em 
2018, as vendas globais totais atingiram 1,25 milhão de unidades. 
O lucro operacional foi de € 1,6 bilhão em 2017. A Skoda é a maior 
empresa da República Tcheca em termos de receita, responsável 
por cerca de dez por cento das exportações do país.

Ambição está chegando ao fim, e todo o enredo gira em torno de uma fábrica fictícia de  carros chamada Veículos 
Valenta, e sua ambição de ter sucesso. Até os ouvimos comparando-se a Ford ou tendo inveja dela. Neste artigo, 
vamos traçar o perfil das empresas automobilísticas tchecas, proeminentes naquela época, que ainda estão em 
produção hoje.

praga (1907 - presente)

avia (1919 - presente)

Škoda auto (1925 - presente)
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O personagem mais famoso de Louis de Funès, a lenda do 
cinema francês de comédia, chega à América Latina com 
seus personagens divertidos, com a estreia de O Gendarme 
e os Extraterrestres. 

Depois das aventuras ao redor do mundo e em sua França 
natal, o gendarme Ludovic Cruchot está de volta à tela do 
Eurochannel, desta vez combatendo forças fora de nosso 
planeta. 

Em O Gendarme e os Extraterrestres, um companheiro 
de Cruchot tem certeza de ter visto um disco voador. 
Entretanto, quando Cruchot testemunha um evento similar, 
as coisas ficam muito perigosas e divertidas. Quando os 
alienígenas mudam sua forma e se transformam em uma 

brigada de gendarmes começa uma confusão tão hilariante 
quanto os gestos do genial Louis de Funès.

O Gendarme e os Extraterrestres estreia no Eurochannel 
e é o quinto filme das populares comédias francesas 
sobre o personagem do Gendarme, que fizeram sucesso 
nos cinemas do mundo todo durante mais de 20 anos. 
Todos eles foram dirigidos por Jean Girault e interpretados 
pelo cômico Louis de Funès, com seus gestos e caretas 
inimitáveis.

O Eurochannel convida você para viajar no tempo para 
reviver as divertidas aventuras do policial mais desajeitado 
da história do cinema francês. 

ELENCO Louis de Funès, Michel 
Galabru, Maria Mauban, Maurice Risch
dirEtOr Jean Girault
GêNErO Comédia
títuLO OriGiNaL 
Le Gendarme et Les Extra-Terrestres 
aNO 1979
CLassifiCaçãO 14

O Gendarme Cruchot (Louis de Funès) tenta salvar os habitantes de Saint-Tropez e o resto da humanidade de uma 
invasão alienígena.
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Assassinato na cachoeira
Premonição - Ep.3
Premonição - Ep.4
Além do sonho
Infiltrado na máfia - T2 Ep.1
Infiltrado na máfia - T2 Ep.2
Infiltrado na máfia - T2 Ep.3
Infiltrado na máfia - T2 Ep.4
Milionários da Máfia
O fugitivo

As mortes de Medusa- Ep.1 
As mortes de Medusa- Ep.2
Além do sonho
Melhor a três
Precipício

6:00
7:30
9:00
10:30
12:00
13:30
15:30

19:00
20:00
21:00

22:00

23:00

0:00

1:00
2:30
4:00

Infiltrado na máfia - T2 Ep.1
Infiltrado na máfia - T2 Ep.2
Infiltrado na máfia - T2 Ep.3
Infiltrado na máfia - T2 Ep.4
Assassinato na cachoeira
Morte abaixo de zero
A distância justa

As mortes de Medusa- Ep.1 
As mortes de Medusa- Ep.2
Os Vingadores:
O Pássaro Que Sabia Demais
Os Vingadores:
De Vênus com amor
Os Vingadores:
O homem Invisível
Os Vingadores:
O Vingador Alado
O Gendarme e os extraterrestres
A distância justa
Milionários da Máfia

semana 4
            Viernes                                              sÁBaDo                                                  DominGo

               

O Gendarme e os extraterrestres
Comedia

(França, 1979)

17:30 esTreia

               

Além do sonho
Drama

(Holanda/Noruega, 2016)

20:00 esTreia

               

A distância justa
Drama

(Itália, 2007)

21:30 esTreia

De seG. - Fei. 23 a DominGo 29 
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em junho


