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Em outubro, o Eurochannel está extasiado em apresentar o melhor entretenimento 
da Europa. Este mês, temos muitas novas séries e filmes para emocionar seus 
sentidos com ação, suspense e histórias baseadas em eventos reais. Aproveite uma 
novidade fascinante em outubro no Eurochannel!

Para começar, gostaríamos de levá-lo a uma viagem no tempo: Bem-vindo à 
Tchecoslováquia no início dos anos 60! Baseado em eventos reais, Inferno na Mina 
é uma série de duas partes que conta a história de um desastre que poderia ter 
sido evitado. Através dos olhos de uma família, as causas que levaram ao maior 
acidente na mina do país, e suas consequências, são contadas revelando seu 
impacto para toda uma cidade.

Também neste mês, sinta a emoção de um assalto a banco e suas consequências 
inesperadas na minissérie francesa de três episódios O Assalto. No meio de uma 
das situações mais tensas que alguém poderia viver, a adrenalina aumenta ao 
máximo para revelar os verdadeiros motivos e sentimentos de todos os envolvidos. 

Mudando as emoções, aproveite a estreia de Burlesque, uma história edificante 
sobre superação de nossos medos e complexos. Nessa produção, choramos e 
amamos ao lado da protagonista, uma mulher gorda, que decide escapar de seus 
medos dançando da maneira mais sensual possível. 

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! 

4  BurLEsquE
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BURLESQUE
quinta-feira 
17 de outubro

 21:30 

CINEMA

República Tcheca

Quem dança seus males espanta!

Quando uma professora decide 
embarcar na emocionante aventura 
da dança burlesca, os que a rodeiam 
mudam para sempre. Ela será capaz de 
lidar com a pressão social e continuar a 
gostar de dançar? O Eurochannel estreia 
Burlesque, uma comédia dramática 
única sobre autoestima e diversão!

Em Burlesque, Betka é uma professora 
do Ensino Médio com um talento para 
mover seu corpo ao ritmo da música. 
No entanto, ela tem complexo de 
inferioridade por causa de sua figura. 
Depois de fazer terapia para remediar 
a situação e ajudá-la a superar alguns 
problemas de trabalho, ela decide 
combater suas inseguranças. O único 
problema agora é que nem todo mundo 
está pronto para vê-la dançar burlesco!
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Quem dança seus males espanta!
Depois de perder seu emprego, 
seus entes queridos e sua 
reputação, Betka continua 
ansiosa para realizar seus 
sonhos. A pergunta é: ela será 
capaz de provar para si mesma 
e para os outros que ser gordo 
não é uma deficiência ou um 
fardo? É melhor esconder 
o problema e o complexo 
ou combatê-los de frente e 
abertamente? O Eurochannel 
convida você a rir e chorar ao 
lado do protagonista desta 
produção comovente, e a ver o 
mundo a partir da perspectiva 
de uma mulher que luta para 
encontrar a felicidade. 

ELENCO Eva Hacurová, Sabina 
Remundová, Filip Král, Stanislav 
Majer
DirEtOr Tereza Kopáčová 
GêNErO Comédia, drama
títuLO OriGiNaL 
Až budou krávy lítat
aNO 2019
 

Uma jovem professora de 
Ensino Médio tem a chance 
de se tornar atraente apesar 
de sua figura roliça dançando 
em um bar burlesco. O 
mundo ao seu redor não está 
preparado para isso. Depois 
de perder seu emprego e sua 
reputação, ela se pergunta 
se é melhor esconder tanto o 
problema quanto o complexo, 
ou combatê-los com abertura.

3 filmes de dança memoráveis 
na história recente

Celebrando a exibição do filme tcheco, Burlesque, sobre uma mulher que se aventura a dançar 
para escapar de seus medos e complexos, selecionamos três filmes memoráveis sobre dança. 
Você não vai continuar sentado, mas se mexendo com as músicas dessas produções!

cisne negro
Estrelando Mila Kunis e Natalie Portman em um de seus papéis mais aclamados, Cisne Negro é o 
filme por excelência sobre balé e o preço que seus artistas pagam. No filme, Portman interpreta 
Nina, uma jovem desesperada para conseguir o papel principal na produção de Cisne Negro da 
companhia de balé. Lidando com um diretor arrogante, concorrente na forma de Mila Kunis e 
uma mãe psicótica vivendo indiretamente através de sua filha, e temos é o balé como pesadelo 
perfeito.

Dirty Dancing – ritmo Quente  
Se Cisne Negro foi o filme de balé por excelência, este é o melhor filme quando se trata de dança 
de casais. Baseado na infância da roteirista Eleanor Bergstein, Dirty Dancing – Ritmo Quente 
conta a história de Frances “Baby” Houseman, uma adolescente que passa o verão em um resort 
em Catskills com sua família. Ela logo se apaixona pelo instrutor de dança do acampamento, 
Johnny Castle, e sua aventura começa. Dirty Dancing – Ritmo Quente se tornou um dos filmes 
mais icônicos dos anos 80 e sua trilha sonora gerou dois álbuns multiplatina e vários singles, 
incluindo “(I’ve Had) The Time of My Life”, que ganhou tanto o Globo de Ouro quanto o Oscar. 
Melhor Canção Original e um Grammy Award de melhor dueto.

FlashDance - em ritmo De embalo 
Dirigido por Adrian Lyne e estrelado por Jennifer Beals como a jovem dançarina de boate 
que aspira a se tornar uma bailarina profissional, ao lado de Michael Nouri interpretando seu 
pretendente mais velho e dono da siderúrgica onde ela trabalha de dia em Pittsburgh, Flashdance 
é um dos filmes de dança mais icônicos. Flashdance foi recebido com críticas favoráveis, e o 
roteiro foi nomeado para um prêmio Razzie.
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Inferno   
   na MIna

República Tcheca

terça-feira 
22 de outubro  

21:30 

SERIES

O inferno está sempre abaixo do solo!

ELENCO Martha Issová, Marek 
Taclík, Oskar Hes
DirEtOr David Ondrícek
GêNErO Drama, história
títuLO OriGiNaL
Dukla 61
aNO 2018

ESTREIA DE SÉRIE!
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O inferno está sempre abaixo do solo!

Em julho de 1961, a Tchecoslováquia comunista passou 
por um dos seus momentos mais trágicos. Naquele dia, 
um desastre de mineração na Mina de Dukla matou 108 
mineiros. O Eurochannel estreia a minissérie Inferno 
na Mina, uma narrativa angustiante da tragédia, suas 
causas inquietantes e consequências devastadoras para 
uma pequena cidade.

Tendo como pano de fundo o maior desastre de 
mineração da segunda metade do século XX no país, 
Inferno na Mina é uma emocionante série de duas 
partes sobre tudo que poderia dar errado dentro de 
uma mina... mas, no geral, é uma história de desordem 
e esperança. Um drama que captura a história de 
um período em que o socialismo estava em alta, mas 

as condições de trabalho pareciam um capitalismo 
impiedoso.

Centrando-se em uma família da classe trabalhadora, 
Inferno na Mina acompanha os Šlachtas enquanto 
eles enfrentam o drama que gira em torno da mina. 
Milan, o patriarca da família, está subindo na hierarquia 
administrativa, assim como seu filho Petr que, com um 
bebê a caminho, deixa a universidade e volta a trabalhar 
nas minas. Seus pais estão muito desapontados. 
Padrões de segurança inadequados e uma avalanche 
de erros críticos aumentam à medida que a pressão se 
eleva nos poços e em casa até que a tragédia não possa 
ser interrompida. 

PartE 1  22 de outubro  • 21:30 
Petr (Oskar Hes) deixa a faculdade de engenharia de minas em Praga e volta para a casa da família com uma namorada 
judia grávida, para decepção de seus pais. Não querendo ser um fardo para sua família, Petr decide seguir seu pai na 
mina subterrânea em que trabalha.

PartE 2  29 de outubro  • 21:30 
Marie (Martha Issová) está desmoronando. Um Milan desmoronado (Marek Taclík) muda para um emprego menos 
remunerado, enquanto Jana (Antonie Formanová) trai o segredo mais sombrio de Marie. Hoje, a Dukla Mine se 
transforma em um inferno ardente porque a constante negligência das autoridades com as regras de segurança. Medo, 
caos e pânico dominam o submundo. 
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EntrEvista com  

(Diretor)
DaviD OnDříček 

O que é o Inferno na Mina para você? É um filme catastrófico, uma produção familiar contra o pano de 
fundo de um desastre ou um drama histórico?
A primeira parte é um drama familiar, a segunda é uma série bastante catastrófica.

O que foi crucial para você ao dirigir a série? 
Eu li a sinopse e respondi mais emocionalmente do que racionalmente. Lembro-me de que me senti 
profundamente afetado pelo assunto. Nos jornais, lemos todos os dias sobre desastres e acidentes 
em que centenas de pessoas morrem. Comemos pão e manteiga e tomamos café. Somos totalmente 
imunes. Aqui, vi de repente pessoas concretas como se as conhecesse. Elas me tocaram. Isso foi crucial. 
Estranhamente, mesmo depois de filmar, ainda sinto que fiz novos amigos, mesmo que tenham sido 
personagens da produção.

Como você deseja que a série impressione os telespectadores? Qual é a sua mensagem e ideia 
principal?
Eu quero que os telespectadores entendam a ideia principal e a mensagem em si. Por isso, não devo 
contar a eles em uma entrevista.

A série ocorre em áreas de mineração confinadas. Quão difícil é para um diretor e o cinegrafista lidar 
com essas condições?
Foi extremamente complicado. No terceiro dia, estávamos filmando 100 metros abaixo da terra em um 
corredor de cerca de um quilômetro de comprimento, dois metros de altura e dois de largura. Havia 40 
membros da equipe batendo e esmagando uns aos outros. Um rapaz experiente da equipe estava no chão 
com a câmera na mão, e eu o ouvi dizer que ele não tinha experimentado nada mais extremo. Tivemos 
cerca de 20 dias com a mina à nossa frente. Lá eu duvidei que pudéssemos lidar com isso.
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3 Produções famosas  
sobre desastres

As tragédias nunca são uma boa experiência, mas nos serviram para aprender com a natureza e nossos erros e parar de 
repeti-las. Nos filmes, as tragédias também são uma fonte de grande material para histórias emocionantes. Celebrando a 
exibição da série dramática Inferno na Mina, baseada no desastre das minas em 1961 na Tchecoslováquia, selecionamos 
três produções que ninguém deveria perder, baseadas em famosos desastres.

Mar eM Fúria
Diferente dos dois filmes anteriores, que são europeus, esta 
é uma produção americana com um enorme orçamento para 
efeitos especiais. Mar em Fúria é baseado no livro de 1997 
não ficção de mesmo nome de Sebastian Junger, que conta 
a história do Andrea Gail, um navio de pesca comercial que 
foi perdido no mar com todas as mãos depois de ser pego na 
tempestade perfeita de 1991.

CHerNOBYL
Seu nome diz tudo. Chernobyl é uma série dramática britânica 
que relata a história do desastre da usina nuclear de abril de 1986, 
que ocorreu na República Socialista Soviética Ucraniana (União 
Soviética), que descreve as histórias das pessoas que causaram o 
desastre e aqueles que responderam a ele. Com uma grande época 
de fotografia, ele se baseia em grande parte nas lembranças dos 
habitantes de Pripyat, como contou a Svetlana Alexievich em seu 
livro Vozes de Chernobyl.

O iMpOssíveL
Se alguém julgar pelos membros do elenco, ninguém acreditaria que 
esta é uma produção espanhola. Estrelado por Naomi Watts, Ewan 
McGregor e Tom Holland, O Impossível é baseado na experiência de 
María Belón e sua família no tsunami de 2004 no Oceano Índico.

O Impossível recebeu avaliações positivas da crítica por sua direção 
e atuação, especialmente para Naomi Watts, indicado ao Oscar de 
Melhor Atriz, ao Globo de Ouro de Melhor Atriz e ao Screen Actors 
Guild Award de Melhor Performance para uma Atriz protagonista. 
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O assaltO
França

Ganância. Medo. Vingança. O que você roubaria?

ESTREIA DE SÉRIE!

 quinta-feira 
31 de outubro

21:30 

SERIES

Quatro ladrões planejam o maior roubo de dinheiro na história da França. Quando os reféns e suas personalidades 
conflitantes começam a colidir, o plano toma um rumo inesperado para o pior resultado possível. O Eurochannel 
estreia O Assalto, uma minissérie em francês com muitas emoções, ação e drama!
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O Assalto começa com uma manhã comum e 
pessoas comuns se preparando para um dia 
comum. Mas, no que parecia ser o mais casual 
e comum dos dias, um gerente de banco, seus 
funcionários e alguns clientes estão prestes a 
passar algumas horas de pesadelo com os quatro 
homens que vieram roubar o banco.  

Somado a esse grupo improvável de pessoas, 
há uma policial jovem grávida, um traidor e um 
superintendente rígido.  A personalidade de cada 
um será revelada pelo prisma do que os trouxe ao 
banco: dinheiro.  Eles serão capazes de sobreviver 
às horas mais cruciais de suas vidas? Pode-se dar 
um preço à vida?  Quem vai se transformar em 
herói e quem se revelará um canalha?

O Eurochannel convida você a descobrir as 
respostas intrigantes em cada episódio desta 
eletrizante minissérie. Apenas lembre-se... 
ninguém mais estará seguro quando entrar em um 
banco!

EP 1  31 de outubro  • 21:30 
Em uma manhã comum, um assalto a banco junta 
a vida do diretor, do dono de um restaurante, de 
uma jovem policial grávida, de um policial idoso e de 
outras dezenas de personagens. Eles vão viver várias 
horas na companhia de quatro ladrões com um perfil 
muito diferente.

EP 2  31 de outubro  • 22:20 
Enquanto Agnes (Blandine Bellavoir), uma jovem 
policial, traz suprimentos para os reféns, Mino (Yaniss 
Lespert), um dos quatro ladrões, está doente. Ele 
precisa de insulina. O Comissário Bahktiar (Lionnel 
Astier) concorda em fornecer uma dose em troca de 
um refém. No porão, dois cúmplices chegam para 
perfurar uma parede que dá acesso ao cofre.

ep 3  31 de outubro • 23:10 
Alex (Arnaud Ducret) entra no cofre contendo uma 
quantia de oito milhões de euros. Os reféns ainda 
estão amarrados uns aos outros e seus olhos estão 
enfaixados. Os ladrões se preparam para evacuar as 
instalações através dos porões.

ELENCO Lionnel Astier, 
Blandine Bellavoir, 
Sabine Cisse
GêNErO Ação 
títuLO OriGiNaL L’Attaque
aNO 2011



12   GUIA DO MÊS  outubro 2019

três grandes séries da  

tv euroPeia sobre assalto
Comemorando a exibição do drama de ação francês, O Assalto, sobre um assalto a banco com consequências imprevisíveis, 
selecionamos três séries imperdíveis sobre o assunto. Com muita ação e drama, essas séries são um deleite para os sentidos.

a Casa de papeL
Uma das séries mais famosas dos últimos anos em todo o mundo, 
especialmente em toda a América Latina, A Casa de Papel conta a 
história de um grupo de ladrões enquanto assaltam o banco central 
espanhol. À medida que a trama se desenvolve, oito ladrões fazem 
reféns e se trancam na Casa da Moeda Real da Espanha, enquanto 
um gênio do crime manipula a polícia para executar seu plano. 
Esta produção espanhola foi inicialmente lançada como uma série 
limitada, mas, após o seu sucesso sem precedentes, a produção 
recebeu comissões por mais duas temporadas.

O GraNde rOuBO dO TreM
Produzido pela BBC no Reino Unido, O Grande Roubo do Trem é 
uma minissérie de crime dividida em duas partes com uma história 
fascinante que chegou às manchetes nos anos 60. Na série, o evento 
de O Grande Roubo do Trem, de 8 de agosto de 1963, é contado a 
partir de duas perspectivas, primeiro da perspectiva dos ladrões e 
depois da perspectiva da polícia. 

Um fato surpreendente ocorreu no dia da estreia da série. Naquela 
noite (18 de dezembro de 2013), o ladrão de trem Ronnie Biggs 
morreu.

iNside MeN
Ambientada em Bristol (Reino Unido), Inside Men é uma produção 
única, repleta de momentos de aventura e de roer as unhas. Esta 
minissérie de quatro partes acompanha a história de um assalto à 
mão armada em um caixa forte, os eventos que levaram a ele, os 
personagens que trabalham lá e as consequências. Começa com uma 
descrição do roubo brutal e depois explora as motivações daqueles 
que cometeram o crime.
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O 
fugitivO

ItálIa

A fuga de um homem para encontrar justiça.

quarta-feira  
30 de outubro 

21:30 

CINEMA

Baseado em Uma 
HIsTÓRIa ReaL
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Antes de completar 20 anos, Massimo, 
estudante e ativista italiano, é acusado do 
brutal assassinato de uma jovem. Agora, 
enfrenta julgamento, prisão e condenação 
por um crime que ele jura que não cometeu. 
O Eurochannel estreia o thriller de crime 
italiano O Fugitivo, uma história empolgante 
sobre honra e justiça. 

Baseado em fatos reais, O Fugitivo acompanha 
a incrível história de Massimo Carlotto 
enquanto ele tenta provar sua inocência ao 
mesmo tempo em que foge das autoridades. 
Um dia, ele descobre o corpo de uma jovem 
em seu apartamento. Os sinais angustiantes 
de tortura e violência chocam Massimo, 
e ele decide fugir, tornando-se o principal 
suspeito da investigação judicial. Todas as 
probabilidades estão contra ele!

Descrevendo um caso onde os advogados e a 
opinião italiana consideraram como um erro de 
justiça, O Fugitivo envolve os telespectadores 
em momentos de nervosismo em que o 
destino de Massimo parece estar por um fio. 
No entanto, é somente através da esperança 
e resiliência que ele consegue ter uma chance 
contra o sistema judicial. Fugindo para o 
México e capturado novamente, Massimo 
só tem uma oportunidade para se livrar da 
acusação.

A verdadeira história da vida de um homem 
que se transforma em um pesadelo sem fim 
enquanto ele tenta provar sua inocência. 
Depois de anos atrás das grades e meia 
década em fuga, este fugitivo viaja da Itália 
para a França e para o México, para derrotar 
o sistema judicial.

ELENCO Daniele Liotti, Roberto 
Citran, Francesca De Sapio
DirEtOr Andrea Manni
GêNErO Drama
títuLO OriGiNaL
Il fuggiasco
aNO 2003
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3 filmes famosos sobre 
condenações injustas

A injustiça é um dos tópicos que mais incomoda e atrai mais os telespectadores. Para celebrar a exibição do filme italiano, 
O Fugitivo, sobre um jovem que foge por anos tentando provar sua inocência, selecionamos três filmes obrigatórios sobre 
condenações injustas. 

À espera de uM MiLaGre
Baseado em um romance de Stephen King e estrelado por Tom Hanks e 
Michael Clarke Duncan, À Espera de um Milagre acompanha um oficial 
da linha da morte que conhece um prisioneiro de bom coração chamado 
John que, sob circunstâncias sobrenaturais, revela que ele foi condenado 
injustamente. Contado em um formato de flashback, o filme é ambientado 
durante a Grande Depressão nos EUA. À Espera de um Milagre recebeu 
críticas positivas dos críticos e foi indicado para quatro prêmios da 
Academia: Melhor Filme, Melhor Ator Coadjuvante para Michael Clarke 
Duncan, Melhor Som e Melhor Adaptação.

O FuGiTivO
Um dos maiores filmes de ação dos anos 90, O Fugitivo é 
estrelado por Harrison Ford e Tommy Lee Jones nos papéis 
principais. A produção conta a história do Dr. Richard Kimble, 
injustamente acusado de assassinar sua esposa. Enquanto 
está em custódia, ele escapa depois de um acidente de ônibus 
para encontrar o verdadeiro assassino, sendo alvo de uma 
caçada nacional liderada por um experiente marechal dos 
EUA. O Fugitivo foi indicado para sete Oscar, incluindo Melhor 
Filme; Jones ganhou o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante. Foi 
seguido por um spin-off de 1998, U.S. Marshals - Os Federais, 
no qual Jones reprisou seu papel.

Os CiNCO dO CeNTraL park
Não é um filme de ficção, mas um documentário. Esta 
produção conta uma história furiosa de injustiça e 
discriminação racial. Os Cinco do Central Park examina 
o caso de 1989 de cinco adolescentes negros e latinos 
que foram condenados por estuprar uma mulher 
branca no Central Park. Depois de cada um ter passado 
entre 6 e 13 anos na prisão, um violador em série 
confessou o crime. Os Cinco do Central Park ganhou o 
prêmio Audience Choice Award - Melhor Documentário 
no Chicago International Film Festival e muitos outros 
prêmios.
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quinta-feira 
24 de outubro 

 21:30 

CINEMA

M a n o n   Lescaut
França

Quão longe você iria por amor?
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Não há nada que possamos fazer contra o chamado do amor. 
Mesmo quando um futuro profissional pode parecer mais 
brilhante do que o sol, às vezes, os batimentos cardíacos 
impulsionam uma pessoa na direção oposta apenas por 
causa do relacionamento perfeito. O Eurochannel convida 
você para a França do século XVIII para descobrir a história 
de Manon Lescaut!

Dirigido por Gabriel Aghion, Manon Lescaut é um filme 
francês independente baseado na obra literária L’Histoire du 
chevalier des Grieux et de Manon Lescaut, do autor francês 
Antoine François Prévost. No filme, os telespectadores 

acompanharão um jovem com um belo futuro como 
professor de retórica à frente dele, que se apaixona por 
uma mulher mais comum e juntos suportarão uma série de 
obstáculos para poderem ficar juntos.

Esta é uma história de amor verdadeiro sem julgamento, 
na qual os amantes terão que aprender a trapacear, roubar 
e até matar quando necessário, pois os protagonistas 
são forçados a fugir. O amor deles triunfará diante dos 
obstáculos? Não perca este filme cativante époque com o 
melhor da atuação francesa.

Amiens, 1713. Des Grieux é um jovem estudante nobre, sábio para a sua idade, que está se preparando para se tornar 
um cavaleiro da Ordem de Malta. Com um belo futuro como professor de retórica à sua frente, ele conhece uma jovem 
plebeia, Manon Lescaut, a filha de um fabricante de velas. É amor à primeira vista.

ELENCO Céline Perreau, Samuel 
Theis, Xavier Gallais
DirEtOr Gabriel Aghion
GêNErO Histórico
títuLO OriGiNaL 
Manon Lescaut
aNO 2013
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TeMpOrada FiNaL!
República Tcheca

Um detetive marginal. Um caso arquivado que muda a vida. 

terças às  
20:00 

SERIES
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E11 1º de outubro às  20:00 
As disputas de Kuneš (Hynek Cermák) com sua filha crescem intensamente. A atmosfera pesada é interrompida 
quando o detetive é chamado para um caso angustiante: o rio trouxe à superfície uma caixa com o corpo de uma 
mulher.

E12 1º de outubro às  21:00 
O assalto à mão armada de um caminhão cheio de madeira pode parecer estranho até que Mácha (Tomás Jerábek) 
descubra que um dos troncos é oco. Evidentemente, não era apenas madeira que estava sendo transportada. A 
investigação do roubo leva Kuneš (Hynek Cermák) e Lupínek (Lukás Príkazský) a um bordel alemão.

e13 8 de outubro às  20:00 
Rohan (Miroslav Etzler) encontra um lote de drogas no valor de milhões escondido perto da estação. Mácha (Tomás 
Jerábek) revela que eles estão na delegacia de polícia em uma entrevista ao vivo na rádio. Marta (Kristýna Frejová) 
e Johana (Sára Sandeva) são sequestradas pelos capangas de Željko.

ELENCO Hynek Cermák, Lukás 
Príkazský, Alexej Pysko
GêNErO Crime, ação, drama 
títuLO OriGiNaL Rapl
aNO 2016 – present
tEmpOraDas 2 

O temperamento do detetive Kuneš é tão rápido quanto seu cérebro. É um presente, mas também sua punição. 
Deixando a capital pelas paisagens rústicas das fronteiras, este detetive da polícia com uma alma perturbada está 
em um lugar com segredos tão sombrios quanto os seus. O Eurochannel estreia a série de detetives A Fúria.

Ambientado na região mais perigosa da República Checa, A Fúria acompanha o detetive Kuneš em sua última 
oportunidade na polícia. Para evitar uma descarga desonrosa, sua chefe tem uma solução para ele, ela o designa 
para uma fronteira remota. Há apenas um problema. Sua verdadeira missão é esclarecer um caso arquivado: o 
assassinato de uma policial.
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Coleção de  
íCONes dO CiNeMa FraNCês

O Selvagem
quarta-feira, 2 de outubro • 21:30

ELENCO Yves Montand, Catherine 
Deneuve, Luigi Vannucchi
DirEtOr Jean-Paul Rappeneau
GêNErO Ação , comédia
títuLO OriGiNaL Le Sauvage 
aNO 1975

Catherine Deneuve, mais 
irresistível do que nunca.

Caracas, Venezuela. Logo após 
fugir do altar, Nelly (Catherine 
Deneuve) pede ajuda de 
um milionário francês (Yves 
Montand) para fugir. Quando 
ele acha que pode voltar a 
sua vida tranquila em uma 
ilha paradisíaca, descobre que 
Nelly é alguém do qual não 
pode se livrar.
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3 grandes mulheres  
do cinema francês

Brigitte Bardot
Uma das grandes divas do cinema francês, além de ser famosa por sua carreira de atriz, Brigitte 
Bardot é reconhecida por ser um ícone da moda e símbolo sexual de meados do século XX. Brigitte 
começou sua carreira no cinema em 1952 e seu primeiro sucesso na telona foi com E Deus Criou 
a Mulher dirigida por Roger Vadim em 1957. Em seguida, ela estrelou em 1963 o filme de Jean-
Luc Godard, O Desprezo. Por seu papel no filme Viva Maria! de 1965 dirigido por Louis Malle, ela 
foi indicada no BAFTA Awards como Melhor Atriz Estrangeira. Com créditos em 47 filmes, vários 
musicais e mais de 60 músicas, Bardot se aposentou da indústria em 1973. Depois disso, ele se 
tornou um ativista dos direitos dos animais.

Catherine deneuve
Nascida em outubro de 1943, Catherine Deneuve é uma das lendas vivas do cinema francês. Sua 
primeira interpretação na telona veio em 1957 com o filme Amores de Colegiais, sob o nome de 
Catherine Dorléac. Quase meia década depois, um primeiro grande sucesso veio com o filme 
musical de 1963, Os Guarda-Chuvas do Amor, de Jacques Demy, diretor com o qual ela fez vários 
filmes no papel principal. Catherine Deneuve é reconhecida por sua interpretação de belezas 
misteriosas e distantes para vários diretores, incluindo Roman Polanski, em Repulsa ao Sexo (1965), 
e Luis Buñuel, em A Bela da Tarde (1967) e Tristana (1970). Ao longo de meio século, ela ganhou 
o prêmio César, foi indicada ao Oscar por Indochina e vencu nos festivais de cinema em Cannes, 
Berlim e Veneza.

simone signoret
Apesar de ter nascido na Alemanha, Simone Signoret foi uma das atrizes francesas mais famosas 
do século XX. Motivada por seus amigos de um círculo intelectual em Paris, Simone começou sua 
carreira de atriz em 1942 com personagens coadjuvantes. Por causa de sua beleza atraente, Simone 
costumava interpretar personagens de prostitutas, por sua personificação de uma prostituta no 
Amores de Apache de Jacques Becker, ela recebeu a melhor atriz BAFTA. Ela também estrelou 
alguns dos filmes mais famosos da França durante os anos 1950, incluindo Thérèse Raquin de 
Marcel Carné, As Diabólicas de Henri-Georges Clouzot e As Bruxas de Salem, baseado na peça 
homônima. 

Cansada de seu marido, uma 
mulher recém-casada decide 
fugir durante as férias na 
Venezuela. Com a ajuda de 
um misterioso milionário, ela 
conseguirá o que sonhou, mas 
a um preço muito alto para 
o homem aventureiro que a 
salva. O Eurochannel estreia 
O Selvagem, um clássico do 
cinema francês - remasterizado 
em alta definição - com Catherine 
Deneuve e Yves Montand.

Misturando perfeitamente os 
gêneros de aventura e comédia, 
O Selvagem conta a história 
de Nelly, uma mulher recém-
casada que decide fugir do 
marido durante as férias na 
Venezuela. Com a ajuda de 
Martin, um milionário francês 
que ela conhece casualmente, 
ela obtém uma passagem de 
volta para Paris. Depois de se 
aposentar em sua ilha particular 
no Caribe, Martin descobre que 
se livrar de Nelly é uma tarefa 
quase impossível.

Concebido como um filme 
revolucionário para a época, O 
Selvagem é considerado o clímax 
da carreira do diretor Jean-Paul 
Rappeneau antes de seu filme 
Cyrano de Bergerac. Para O 
Selvagem, Rappeneau filmou 
em locais tão variados quanto 
exóticos, incluindo Caracas, 
Bahamas, Ilhas Virgens e Nova 
York.

O Eurochannel convida você a 
redescobrir uma das melhores 
performances da talentosa 
Catherine Deneuve em um filme 
indicado a quatro prêmios César 
após sua estreia. Desfrute de 
uma joia do cinema francês em 
uma versão remasterizada pela 
Cinemateca Francesa em alta 
definição. 

Comemorando a estreia de O Selvagem, estrelando a lendária atriz francesa Catherine Deneuve, 
decidimos lhe oferecer uma curta biografia de três das mais famosas mulheres da sétima arte 
gaulesa. Essas mulheres passaram de atrizes talentosas a lendas, graças ao seu talento e dedicação 
à arte.
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CaSamentO a PrOPóSitO
quarta-feira, 9 de outubro • 21:30

Coleção de  
íCONes dO CiNeMa FraNCês ELENCO Louis de Funès, 

 Mireille Darc, Roger Dumas
DirEtOr Jean Girault

GêNErO Comédia
títuLO OriGiNaL 

Pouic-Pouic
aNO 1963

Casamento a 

ProPósito
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Leonard é um incessante acumulador 
de dinheiro, mas quando sua esposa 
faz o pior investimento familiar, tudo 
muda para eles. O Eurochannel estreia 
Casamento a Propósito, o clássico 
do cinema francês que colocou Louis 
de Funès no cenário da sétima arte 
europeia como um dos melhores 
comediantes de sua época. 

Casamento a Propósito conta uma 
hilariante história de ganância, amor 
e decepção. Leonard Monestier 
acumulou uma importante fortuna 
com transações no mercado de 
ações. Sua vida e a de sua família são 
perfeitas até que sua esposa invista em 
poços de petróleo falsos na América 
do Sul. Quase em falência, a situação 
do Monestier entra em uma espiral 
de ocorrências divertidas, incluindo 
casamentos fracassados e membros 
imaginários da família.

Com grandes atuações de Louis de 
Funès e Jacqueline Maillan, Casamento 
a Propósito se tornou o filme que levou 
o ator a ser considerado para grandes 
papéis no gênero de comédia do 
cinema francês. Depois desse filme, sua 
consagração chegaria no ano seguinte 
ao O Gendarme.

O Eurochannel convida você a 
redescobrir um dos clássicos mais 
significativos da comédia francesa e a 
reviver as aventuras do personagem 
icônico que mudou a vida do grande 
Louis de Funès!

3 grandes comédias  
do cinema francês do passado
Para celebrar a estreia de Casamento a Propósito, estrelando o lendário comediante 
francês, Louis de Funès, selecionamos três dos filmes mais significativos do passado 
deste gênero.

Léonard (Louis de Funès) fez sua 
fortuna na bolsa de valores. Sua 
excêntrica esposa, Cynthia (Jacqueline 
Maillan), quase o arruína ao vender 
algumas ações para comprar 
concessão petrolífera na América do 
Sul. Convencido de que a concessão é 
falsa, Monestier decide vendê-la a um 
amigo da família, o ingênuo milionário 
Antoine Brévin (Guy Tréjan). Antoine 
quer se casar com Patricia (Mireille 
Darc), a filha de Léonard, mas ela tem 
uma opinião diferente sobre isso.

a Grande escapada 
 (La grande vadrouille) (1966)
Considerado o filme de maior sucesso 
na França há mais de 30 anos, A Grande 
Escapada conta a história de dois 
civis franceses e a tripulação de um 
bombardeiro britânico abatido deixando 
Paris para cruzar a fronteira entre o norte 
da França ocupada pelos nazistas e o 
sul, a fim de escapar para a Inglaterra 
durante a Segunda Guerra Mundial. Para 
isso, ele devem evitar as tropas alemãs e 
as consequências de seus próprios erros.

Meu Tio (Mon Oncle) (1958)
Uma das melhores comédias da França 
na história, Meu Tio é considerado um 
clássico cult do cinema francês, e foi o 
primeiro filme de Jacques Tati que foi 
lançado em cores. Estrelado por Tati, 
Meu Tio conta a história de um homem 
chamado Monsieur Hulot, que visita o 
mundo tecnológico de sua irmã, cunhado 
e sobrinho. No entanto, apesar de todas 
as suas tentativas e bom coração, ele 
não consegue se encaixar nesse novo 
ambiente.

as aventuras do rabí Jacob (Les 
aventures de rabbi Jacob) (1973)
Nesta comédia francesa dirigida por 
Gérard Oury, o grande Louis de Funès 
interpreta Victor Pivert, um homem 
irremediavelmente intolerante. Victor 
ama as pessoas, desde que elas sejam 
caucasianas, francesas e católicas. Mas 
quando se trata de estrangeiros, Victor 
muda radicalmente. Seu pior pesadelo se 
torna realidade no dia do casamento de 
sua filha, quando ele encontra um grupo 
de revolucionários árabes e é forçado a 
se disfarçar para evitá-los.
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Feliz PáSCOa
quarta-feira, 16 de outubro • 21:30

Coleção de  
íCONes dO CiNeMa FraNCês

Jean-Paul Belmondo assalta um banco desta vez!

Stephane Margelle (Jean-Paul Belmondo) é um garanhão irresistível para todas as mulheres. Todos os seus casos de 
amor foram bem-sucedidos até o dia em que ele leva sua esposa para o aeroporto e conhece Julie (Sophie Marceau), 
uma garota de apenas 18 anos de idade.

ELENCO Jean-Paul Belmondo, 
Sophie Marceau, Marie Laforêt
DirEtOr Georges Lautner
GêNErO Comédia 
títuLO OriGiNaL Joyeuses Pâques
aNO 1984
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Jean-Paul Belmondo assalta um banco desta vez!

Um mentiroso cai mais rápido 
que um homem coxo, e é 
precisamente isso que acontece 
com Stéphane. Depois de 
deixar sua esposa no aeroporto, 
este don juan conhece uma 
jovem que convida bebidas. 
Logo, sua aventura se tornará 
a mentira mais difícil que terá 
que sustentar. O Eurochannel 
estreia Feliz Páscoa, um clássico 
do cinema francês com Jean-
Paul Belmondo. 

  Seu personagem, o mulherengo 
e sedutor, Stéphane Margelle, 
leva uma vida dupla. Diante da 
esposa, ele é o homem mais 
atencioso do mundo, mas 
assim que tem uma chance, 
ele tenta levar qualquer mulher 
que o atraia para a cama. Uma 
noite, suas mentiras estarão 
à beira do perigo quando ele 
tiver que apresentar sua jovem 
amante Julie, como filha de 
um casamento anterior. Agora, 
sua esposa vai se esforçar para 
saber até onde Stéphane será 
capaz de ir com a mentira.

Com um roteiro original e 
engraçado, Feliz Páscoa se 
tornou um filme cult obrigatório 
para os amantes da comédia 
francesa; hoje seus diálogos já 
fazem parte da cultura popular 
na França.

O Eurochannel convida você a 
desfrutar de um dos filmes mais 
engraçados de um atrativo e 
talentoso Jean-Paul Belmondo 
no seu melhor. Restaurado em 
alta definição pela Cinemateca 
Francesa, Feliz Páscoa chega à 
América Latina para redescobrir 
uma interpretação espetacular.

Celebrando a estreia da comédia francesa Feliz Páscoa, em que o lendário Jean-Paul Belmondo 
interpreta um marido infiel, selecionamos três bons filmes sobre o assunto. Esses filmes 
mostram que é melhor permanecer fiel em um relacionamento, porque um pequeno erro pode 
ser fatal.

3 filmes imPerdíveis 
sobre infidelidade

Infidelidade (2002)
Com Richard Gere, Diane Lane e Olivier Martinez, nos papéis 
principais, Infidelidade é um thriller americano adaptado do filme 
francês de 1969, La femme infidèle. O filme foi dirigido por Adrian 
Lyne, que também esteve por trás dos bastidores em Atração 
Fatal e Proposta Indecente.

Infidelidade é uma das melhores produções sobre casos 
extraconjugais. O filme fala de um casal que mora nos arredores de 
Nova York, e cujo casamento se torna perigosamente desastroso 
quando a esposa se entrega a uma aventura apaixonada com um 
estranho que conhece por acaso.

Closer - perto demais (2004)
Este drama romântico americano propõe uma história única de 
dois casais em uma rede emaranhada de mentiras. Estrelado por 
Natalie Portman, Jude Law, Julia Roberts e Clive Owen, Closer - 
Perto de Mais acompanha a história de uma stripper chamada 
Alice (Portman) e sua relação com Dan (Law), um jornalista 
britânico frustrado. Há também Anna (Roberts), que começa 
uma aventura apaixonada com Dan, enquanto ele já está em um 
relacionamento com Alice, e ao mesmo tempo começa um caso 
com um médico (Owen). À medida que a trama se desdobra, suas 
visões sentimentais e enganosas desmoronam devido a romances 
contínuos e a um desejo infinito, deixando-os com o coração 
partido.

Closer - Perto Demais, ganhou dois Globos de Ouro (Melhor Ator 
Coadjuvante e Melhor Atriz Coadjuvante), um prêmio BAFTA e foi 
nomeado para dois prêmios Oscar.

Obsessão (1992)
Sob a direção primorosa do cineasta francesa Louis Malle, 
Obsessão é um filme que convida à reflexão sobre um dos piores 
cenários de infidelidade. O filme é estrelado pelos renomados e 
premiados Jeremy Irons, Juliette Binoche e Miranda Richardson 
nos papéis principais, o que certamente é uma razão para não 
perder o filme. Mas por que esse filme é tão ousado? O enredo 
segue as aventuras românticas de um político britânico (Irons) que 
compartilha uma aventura sexual com a namorada de seu filho.

Por seu papel, Miranda Richardson foi indicada ao Oscar e venceu 
um BAFTA na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante por sua 
performance como a esposa ofendida do personagem principal 
do filme.
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• Assaltaram o Banco 
• O Avarento
• Casamento a 
Propósito
• Perdendo a Cabeça  
• Asas de Aço
• A Fúria – E12
• A Fúria – E13
• Canto dos Exilados 
E10: Empreendedores 
de Arte
• Os Vingadores: O 
povoado da morte

• Asas de Aço
• O Silêncio da Morte
• A Pele de Onagro
• Forte Saganne

06:00
07:30
09:30
11:00
12:30
14:00
16:00
17:00
18:00

19:00

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

• Diabólico
• Tira ou Ladrão
• Asas de Aço
• O Silêncio da Morte
• Sedução
• O Engano
• A Fúria – E11
• A Fúria – E12
• Canto dos Exilados 
E7: Pintores
• Os Vingadores: O 
Tesouro do Homem 
Morto

• Só Por Amor T1 E1
• Só Por Amor T1 E2
• O Selvagem
• Asas de Aço
• Perdendo a Cabeça  
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As Mãos do Mal 

Thriller, crime, drama
(França, 2013)

20:00

A Estranha Perfeita  

Drama, mistério, thriller
(França, 2011)

20:00

Casamento a 
Propósito

Comédia
(França, 1963)

21:30 Estréia

A Fúria – E13 

Crime, ação, drama
(República Tcheca, 2016-2019)

20:00 Estréia



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

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

06:00
07:30
08:30
09:30
11:00
12:00
13:00

14:30

16:00
17:30
19:00
20:30
22:00
00:00
01:00

04:00

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

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
• O Silêncio da Morte
• As Mãos do Mal
• O Engano
• Asas de Aço
• Os Vingadores: O Homem 
elétrico

• A Fúria – E12
• A Fúria – E13
• O Avarento
• Indochina   

• Casamento a Propósito
• A Fúria – E12
• A Fúria – E13
• Assaltaram o Banco 
• A Fúria – E12
• A Fúria – E13
• Os Segredos de Borgo Larici 
E1
• Os Segredos de Borgo Larici 
E2
• Casamento a Propósito
• Infiltrado na Máfia – T2 E1
• Infiltrado na Máfia – T2 E2
• Infiltrado na Máfia – T2 E3
• Infiltrado na Máfia – T2 E4
• A Fúria – E12
• A Fúria – E13

• Tira ou Ladrão

• O Silêncio da Morte
• O Avarento
• Casamento a Propósito
• O Irresistível Aventureiro
• Além da Suspeita 
• Desaparecida
• Indochina   
• A Fúria – E12
• A Fúria – E13
• Os Vingadores: Poeira 
Silenciosa

• Os Vingadores: O Que O 
Mordomo Viu
• Os Vingadores: Árvores de 
Natal Demais
• Casamento a Propósito
• Assaltaram o Banco 
• Os Vingadores: Poeira 
Silenciosa
• Os Vingadores: Quarto Sem 
Vista
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Os Vingadores: 
Quarto Sem Vista

Crime
(Reino Unido, 1961 - 1969)

22:00

               

O Irresistível Aventureiro

Ação, comédia
(França, 1980)

02:00

                 

 

Forte Saganne

Drama, história
(França, 1984)

20:00



06:00
07:00

09:30
11:00
13:00

14:30
16:30
18:00

19:00

20:00
21:30

00:30

01:30
03:30

• Amor Perdido 
• O Caminho da 
Liberdade 
• Assaltaram o Banco 
• O Avarento
• Casamento a 
Propósito
• Só Por Amor T1 E3
• Só Por Amor T1 E4
• Canto dos Exilados 
E2: Críticos e 
tradutores
• Os Vingadores: Não 
Me Esqueças
• Assaltaram o Banco 
• Conspiração

• Os Segredos de 
Borgo Larici E4
• O Selvagem
• O Avarento

06:00
07:30
09:00
11:00
13:00
14:00
15:00

16:30

18:00

19:00

20:00

23:00

01:00
02:30
04:30

• Conspiração
• Injustiça Parte 1
• Injustiça Parte 2
• O Selvagem
• A Fúria – E1
• A Fúria – E2
• Os Segredos de 
Borgo Larici E3
• Os Segredos de 
Borgo Larici E4
• Canto dos Exilados 
E3: Fotógrafos
• Os Vingadores: A 
Cidade de Onde Não 
se Volta
• Circuito 
Fechado

• O Irresistível 
Aventureiro
• Tira ou Ladrão
• Zazy, Sexy e Sórdida
• Assaltaram o Banco 

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

14:00

16:00
17:00
18:00

19:00

20:00

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

• O Engano
• Forte Saganne
• Feliz Páscoa
• Os Mistérios de 
Salento - 1
• Os Mistérios de 
Salento - 2
• A Fúria – E1
• A Fúria – E2
• Canto dos Exilados 
E4: Dramaturgos
• Os Vingadores: Os 
Coveiros
• A Estranha Perfeita

  
• Feliz Páscoa
• Burlesque  
• Os Moedeiros Falsos
• Tentações Proibidas

06:00

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

16:00
17:00
18:00

19:00

20:00

21:30
23:00

02:00
03:30

• Casamento a 
Propósito
• Tentações Proibidas
• A Estranha Perfeita
• O Engano
• A Estranha Perfeita
• O Caminho da 
Liberdade 
• A Fúria – E12
• A Fúria – E13
• Canto dos Exilados 
E1: Músicos
• Os Vingadores: Uma 
Missão Altamente 
Improvável
• Casamento a 
Propósito
• Só Por Amor T1 E3
• Só Por Amor T1 E4

• O Engano
• Os Moedeiros Falsos

30
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Burlesque

Comédia, drama
(República Tcheca, 2019)

21:30 Estréia

A Pele de Onagro 

Drama
(França, 2010)

00:30

Feliz Páscoa

Comédia
(França, 1984)

21:30 Estréia

Os Segredos de Borgo 

23:00



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

17:00
19:00

19:30
21:00
22:00
23:00
00:30
02:30
04:00

06:00
07:30
08:30
09:30
11:30
12:30
13:30

15:00

16:30

18:30

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

01:30

02:30
04:00

06:00
07:30
09:30
11:00
12:30
14:00
16:00
17:30
19:00
20:00
21:00

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  

• A Pele de Onagro
• Os Vingadores: Morte a 
preço de ocasião
• Assaltaram o Banco 
• A Fúria – E1
• A Fúria – E2
• Burlesque  
• Feliz Páscoa
• Aposta Mortal - 1
• Aposta Mortal - 2

• A Pele de Onagro
• A Fúria – E1
• A Fúria – E2
• Feliz Páscoa
• A Fúria – E1
• A Fúria – E2
• Os Segredos de Borgo Larici 
E3
• Os Segredos de Borgo Larici 
E4
• Burlesque  

• Strike Force Temporada 
1 Episódio 2: Estritamente 
Proibido
• Feliz Páscoa
• Burlesque  
• A Fúria – E1
• A Fúria – E2
• Strike Force Temporada 1 
Episódio 1: Mãos Soltas
• Strike Force Temporada 
1 Episódio 2: Estritamente 
Proibido
• Assaltaram o Banco 
• Tira ou Ladrão

• Tira ou Ladrão
• Feliz Páscoa
• Assaltaram o Banco 
• A Pele de Onagro
• A Estranha Perfeita
• O Segredo dos Anjos
• Amor Perdido 
• Burlesque  
• A Fúria – E1
• A Fúria – E2
• Os Vingadores: 
O 13º Buraco

• Os Vingadores: Poeira 
Silenciosa
• Os Vingadores: Quarto Sem 
Vista
• Feliz Páscoa
• Burlesque  
• Os Vingadores: O 13º Buraco
• Os Vingadores: Caça Miúda 
Para Um Grande Caçador
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Os Vingadores: Caça Miúda Para 
Um Grande Caçador

Crime
(Reino Unido, 1961 - 1969)

22:00

               

Strike Force Temporada 1 
Episódio 1: Mãos Soltas

Crime, ação, drama   
(Holanda, 2014)

18:00

                 

 

Desaparecida

Drama, thriller, crime
(França, 2014)

15:30



06:00
07:30
09:30
11:30
13:00
15:00
16:30
18:00

19:00

20:00

22:30

00:00

01:30

03:00
04:30

• Injustiça Parte 1
• Injustiça Parte 2
• Tira ou Ladrão
• Asas de Aço
• Diabólico
• Só Por Amor T1 E5
• Só Por Amor T1 E6
• Canto dos Exilados 
E6: Promotores de 
Arte
• Os Vingadores: O 
Castelo da Morte
• Casamento a 
Propósito

• Os Segredos de 
Borgo Larici E5
• Os Segredos de 
Borgo Larici E6
• Inferno na Mina – 
Parte 1
• Burlesque  
• Casamento a 
Propósito

06:00
08:00

10:00

11:30

13:00
14:00
15:00

16:30

18:00

19:00

21:30

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

• Os Moedeiros Falsos
• O Irresistível 
Aventureiro
• Casamento a 
Propósito
• Inferno na Mina – 
Parte 1
• A Fúria – E3
• A Fúria – E4
• Os Segredos de 
Borgo Larici E5
• Os Segredos de 
Borgo Larici E6
• Canto dos Exilados 
E7: Pintores
• Os Vingadores: Os 
Cérebros Pensantes

• O Irresistível 
Aventureiro
• Tira ou Ladrão
• A Pele de Onagro
• Morte no Mont Blanc
• Conspiração

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

16:00
17:00
18:00

19:00

20:00

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

• O Segredo dos Anjos
• Irmãos de Sangue
• Indochina   
• Tira ou Ladrão
• O Irresistível 
Aventureiro
• A Fúria – E3
• A Fúria – E4
• Canto dos Exilados 
E8: Pensadores
• Os Vingadores: 
Agência de 
matrimônios
• Morte no Mont 
Blanc

 
• A Pele de Onagro
• Manon Lescaut  
• Asas de Aço
• Burlesque  

06:00
08:30
10:30

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

19:00

20:00
21:30
23:00

02:00
04:00

• Indochina   
• O Segredo dos Anjos
• O Irresistível 
Aventureiro
• Burlesque  
• Feliz Páscoa
• A Fúria – E1
• A Fúria – E2
• Canto dos Exilados 
E5: Livreiros
• Os Vingadores: Os 
Cibernautas
• Assaltaram o Banco 
• Só Por Amor T1 E5
• Só Por Amor T1 E6

• Tira ou Ladrão
• Obsessão
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Manon Lescaut

Histórico
(França, 2013)

21:30 Estréia

Tentações Proibidas

Drama, crime
(Grécia, 2014)

00:30

Sedução

Thriller, drama
(França, 2014)

20:00

Inferno na Mina – Parte 1 

Drama, história
(República Tcheca, 2018)

21:30 Estréia



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

20:00
21:30
22:30

01:00
02:30
04:00

06:00
07:30
08:30
10:00
11:30
12:30
13:30

15:00

16:00
17:30

18:30

19:30
21:00

23:00
01:00

01:30

02:30
04:00

06:00
08:00
09:30
11:00
12:30
14:30
16:00
17:30
19:00
20:00
21:00

23:00
00:00

01:00
02:30
04:00

05:00

• Irmãos de Sangue
• Sedução
• A Pele de Onagro
• Asas de Aço
• Manon Lescaut  
• Sedução
• Irmãos de Sangue
• Manon Lescaut  
• Os Vingadores: Um Excesso 
de H2O
• Casamento a Propósito
• A Fúria – E3
• A Fúria – E4

• Inferno na Mina – Parte 1
• Manon Lescaut  
• A Pele de Onagro

• O Irresistível Aventureiro
• A Fúria – E3
• A Fúria – E4
• Assaltaram o Banco 
• A Fúria – E3
• A Fúria – E4
• Os Segredos de Borgo Larici 
E5
• Os Segredos de Borgo Larici 
E6
• Inferno na Mina – Parte 1
• Strike Force Temporada 
1 Episódio 3: Uma Causa 
Melhor
• Strike Force Temporada 1 
Episódio 4: Não Confie em 
Ninguém
• Manon Lescaut  
• A Fúria – E3

• O Irresistível Aventureiro
• Strike Force Temporada 
1 Episódio 3: Uma Causa 
Melhor
• Strike Force Temporada 1 
Episódio 4: Não Confie em 
Ninguém
• Inferno na Mina – Parte 1
• Tira ou Ladrão

• O Caminho da Liberdade 
• Assaltaram o Banco 
• Casamento a Propósito
• Asas de Aço
• Irmãos de Sangue
• Manon Lescaut  
• Conspiração
• Inferno na Mina – Parte 1
• A Fúria – E3
• A Fúria – E4
• Os Vingadores: A Garota da 
Titia

• Os Vingadores: O 13º Buraco
• Os Vingadores: Caça Miúda 
Para Um Grande Caçador
• Manon Lescaut  
• Inferno na Mina – Parte 1
• Os Vingadores: A Garota da 
Titia
• Os Vingadores: A Súbita 
Morte Lenta
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Os Vingadores: 
A Súbita Morte Lenta

Crime
(Reino Unido, 1961 - 1969)

22:00

               

A Fúria – E4 

Crime, ação, drama
(República Tcheca, 2016-2019)

22:00

                 

 

Conspiração

Ação, drama, thriller
(França, 2011)

23:30
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