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Bem-vindo a um surpreendente setembro no Eurochannel! Muitos anos se 
passaram desde que lançamos uma de nossas séries de TV de maior sucesso: 
Raccontami. E, como na série mencionada, não há nada melhor do que olhar para 
o passado para melhorar seu presente. É por isso que, em setembro, lançamos 
duas novas séries de ação para mantê-lo entretido durante todo o mês!

Este mês, descubra o mais famoso caso judicial da história moderna da República 
Tcheca em Metanol - O Líquido da Morte. Esta minissérie em duas partes é um 
deleite para os sentidos. Combinando o melhor das séries Nordic Noir com o estilo 
envolvente de dramas britânicos, Metanol - O Líquido da Morte conta a história de 
um caso de bebidas espirituosas falsificadas que causou alarme no país em 2012. 
Uma dose desta bebida, você fica cego. Duas doses, você morre!

Continuando na República Tcheca, aproveite este mês novos episódios da série 
dramática de ação A Fúria. Em setembro, o Detetive Kuneš se aproxima dos 
motivos reais por trás do oficial assassinado enquanto cria novos inimigos e forja 
alianças fortes. 

Também em setembro, trazemos dois thrillers franceses de tirar o fôlego. Em 
Conspiração, você vai perceber que às vezes a vida humana tem um preço menor 
do que outras coisas, já que dois cientistas são mantidos como reféns no Níger, 
enquanto o país e a França negociam o preço do urânio. Políticos, empresários e 
lobistas mostrarão os seus eus mais sombrios. Em Circuito Fechado, descubra o 
lado mais perigoso da segurança, pois um sistema de CFTV invade a privacidade 
dos funcionários de um hipermercado. 

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! 

Nova MiNissérie 

10 ÍCOneS dO CIneMA FRAnCÊS
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Nova MiNissérie!

Uma dose, você fica cego. 
dUas doses, você morre!

terça-feira 
setembro 17 

22:00 

SERIES

República Tchecao LíqUido da morte 
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Baseado em uma história verdadeira. No verão de 2012, 
os detetives estão enfrentando o caso mais horripilante 
da história. Dentro de algumas semanas, um coquetel 
letal ocasionou uma onda de morte e aterrorizou a 
nação. Uma dose, você fica cego. Duas doses, você 
morre. O Eurochannel estreia Metanol - O Líquido da 
Morte… uma série sobre tudo o que pode dar errado 
quando você bebe do copo errado. 

Esta minissérie em duas partes conta uma história 
emocionante que pode acontecer novamente em breve, 
em qualquer lugar do mundo. Em Metanol - O Líquido 
da Morte, Rudolf tem uma ideia fatal de uma bebida 
espirituosa depois que ele descobre sua demissão 
iminente da empresa de produtos químicos onde 

trabalha. Em menos de um mês, o álcool produzido a 
partir de uma mistura de etanol e metanol altamente 
venenoso matou pelo menos 38 pessoas e envenenou 
seriamente pelo menos outras 80 pessoas, com o 
potencial de causar mais milhares de mortes.

Nesta representação angustiante de uma sociedade 
distorcida, os homens jogam impiedosamente 
com vidas humanas no que se tornou o maior caso 
judicial da história moderna na República Tcheca. 
Em 2012, os regulamentos que limitavam a venda 
de álcool impulsionaram o mercado negro e homens 
inescrupulosos para lucrar com a atração humana pelo 
álcool e pelo proibido.

Metanol – Parte 1  17 de setembro • 22:00 
Rudolf (David Máj) provavelmente será demitido da empresa de produtos químicos onde trabalha. Isso o leva a se esforçar 
ainda mais para impressionar o desonesto Malota (Lukás Vaculík) com um plano para reduzir o preço da mistura de bebidas 
alcoólicas que ele vende ilegalmente.

metanol – Parte 2  24 de setembro • 22:00
O capitão Hálek (Vasil Fridrich) investiga um caso com o maior número de vítimas e indiciamentos desde 1989. Com que 
rapidez ele consegue encontrar o assassino na forma de 10.000 litros de uma mistura venenosa de álcool e garantir que 
as mortes parem?

ELENCO Lukás Vaculík, David 
Máj, Tomás Bambusek
DirEtOr Tereza Kopácová 
GêNErO Thriller, drama, crime
títuLO OriGiNaL
Methanol
aNO 2018
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EntrEvista com   

(Protagonista)
Lukáš VacuLík 

O que foi crucial para você aceitar a oferta de interpretar o papel principal em Metanol - O Líquido da Morte?
Eu realmente gostei do cenário, principalmente porque é baseado em fatos reais. E não foi alguém que teve uma ideia e 
tentou deixá-la mais atraente. Os roteiristas sabem tudo sobre o caso. Mesmo quando perguntei quem, quando e quantos 
litros meu personagem havia roubado, eles sabiam a resposta. Outra razão para mim foi a diretora Tereza Kopáčová, com 
quem trabalhei, e foi uma experiência agradável.

Você se lembra de quando soube que o caso era real?
Surpreendentemente, eu não estava preocupado, eu não bebia álcool na época. Então eu não tive medo de tomar uma dose de 
bebida alcoólica em algum lugar e depois ficar cego ou morrer. Eu tive um mau pressentimento quando um dos meus colegas veio 
ao teatro e anunciou que ele tinha um slivovitz incrível, que foi, claro, preparado em algum lugar na Morávia e não tinha selo. Todos 
eles tomaram doses e eu fiquei com a dúvida se todos nós nos reuniríamos no teatro por uma semana para fazer outro show. Eu sei 
que houve alguma proibição parcial naquele momento e nenhum álcool pesado tinha autorização para ser servido. Mas, como eu 
disse, passei ao lado porque me abstive por vários anos.

Você acompanhou a investigação? Afinal, foi o maior caso judicial da história moderna na República Tcheca…
Eu assisti um pouco de TV e achei que sabia bastante sobre o caso. Entendi o básico. Claro, o que eu não soube do destino das 
pessoas. Essas foram as coisas que me fascinaram e me pararam quando soube delas enquanto trabalhava em Metanol - O Líquido 
da Morte.

O que você acha que desencadeou todo o incidente?
Eu acho que foi o desejo de um homem de ganhar dinheiro. Ele então decidiu se envolver no trabalho de alguém que estava lidando 
com grandes quantidades de álcool e que, se soubesse aonde isso iria dar, preferiria ter dado a pessoa o dinheiro para evitar esta 
situação. Portanto, pode-se dizer que tal banalidade levou a um terrível desastre.

Você conheceu investigadores do caso que estavam disponíveis para você durante as filmagens?
Sim, um deles me disse “Eu definitivamente não mentiria para você”. Para toda uma equipe de criminologistas que trabalhou no 
caso, deve ter sido um período terrível de estresse. Naquela época, as pessoas estavam realmente morrendo. Eu acho que esses 
caras passaram muitas semanas sem dormir e a pressão sobre eles era enorme de muitos lados. De dentro do cenário, eu entendi 
quem estava misturando e onde estava, bem cedo.

Você filmou em lugares diretamente relacionados ao caso, como isso afetou você?
Aqui em Praga, tudo parecia que estava acontecendo em outro lugar e que não era realmente conosco. Mas quando estávamos 
filmando em Zilina, descobri que quase todo mundo que você conheceu lá tinha uma conexão pessoal com o caso. Alguns conheciam 
os perpetradores que estavam fazendo a mistura ou vendendo.
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NOvOS EpISóDIOS República Tcheca

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

O temperamento do detetive Kuneš é tão rápido quanto sua inteligência. 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.

terças 
20:00 

SERIES
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e3 terça-feira, 3 de setembro, às 20:00  
Hvozdíková (Dana Cerná) visita Kuneš (Hynek Cermák) em sua cabana. 
Ela diz a ele que sua volta para Praga depende de seu sucesso no caso 
Wágnerová. Quando ela vai embora, Kuneš é espancado brutalmente por 
um grupo de homens enquanto um idoso é baleado enquanto caça. A 
suspeita cai sobre um homem, com quem ele teve anos de disputas.

e4 terça-feira, 3 de setembro, às 21:00 
O corpo de uma mulher mostrando sinais de ritual de violência é 
encontrado em uma pedreira inundada. As circunstâncias do assassinato 
são estranhamente idênticas a um caso não resolvido, atrás do qual está 
um serial killer.

e5 terça-feira, 10 de setembro, às 20:00 
Uma prostituta é encontrada estrangulada e Lupínek (Lukás Príkazský) está 
desaparecido. Kuneš (Hynek Cermák) investiga para tirar seu parceiro de 
suspeita. Ao investigar, ele se depara com uma pista através do cafetão da 
prostituta e encontra Lupínek quase morto.

e6 terça-feira, 10 de setembro, às 21:00 
Kuneš (Hynek Cermák) se recusa a investigar o caso de um incendiário que 
colocou fogo um celeiro. Ele está de férias e quer fazer uma caminhada 
pacífica nas montanhas com sua filha. Quando um professor responsável 
por crianças em uma viagem de esqui morre no hotel de montanha durante 
um incêndio, Kuneš retorna à ação.

e7 terça-feira, 17 de setembro, às 20:00  
Um guarda florestal é pego em uma armadilha de urso e sangra até a morte. 
Houve também tiros disparados no local, então Kuneš (Hynek Cermák) 
começa a investigar o caso como um assassinato. Foi um latrocínio?

e8 terça-feira, 17 de setembro, às 21:00 
Ao roubar um carro de luxo, o ladrão encontra um cadáver no porta-malas. 
Suas tentativas desajeitadas de encobrir o roubo, incendiando-o, não 
escondem o fato de que o falecido foi vítima de uma morte violenta.

e9 terça-feira, 24 de setembro, às 20:00 
O corpo de um homem espancado até a morte é encontrado em uma 
cabana. A cena do crime sugere uma festa maluca que deu errado. Kuneš 
(Hynek Cermák) determina que a vítima era um funcionário da alfândega e 
ganhou uma quantia suspeita de dinheiro devido a sua posição.

e10 terça-feira, 24 de setembro, às 21:00 
Os bombeiros tiram um carro com um homem morto do rio. O corpo de 
uma mulher e um saco com papéis cortados no tamanho de cédulas são 
encontrados mais distantes. O homem morto foi visto pela última vez em 
um cassino, onde ganhou uma grande soma de dinheiro.

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

Tenente Lupínek

O oposto do detetive Kuneš 
em todos os sentidos, mas 
também seu parceiro. Um 
tenente bilíngue educado com 
conhecimento universitário 
e proeminentes realizações 
acadêmicas, Lupínek só 
consegue entender uma 
verdadeira “escola da vida” 
ao lado de Kuneš.

Tenente-coronel rohan

Chefe de departamento, nativo local e grande 
patriota. As montanhas de minério são tudo 
para ele e ele as conhece como as palmas de 
suas mãos. Nestes últimos tempos, ele pode se 
surpreender com as pessoas que achava que 
conhecia. Além da polícia, o coronel Rohan é um 
apaixonado por nimrod. O relacionamento com 
seu irmão Lukas é tão próximo quanto se fossem 
gêmeos, mesmo sendo alguns anos mais velho.

Tenente slepičková

Slepičková é o exemplo perfeito de uma excelente policial. Uma mulher sem 
formação acadêmica, ela começou como estafeta no departamento de polícia 
antes de se juntar ao departamento criminal, graças à sua força de vontade 
e trabalho árduo. Slepičková é uma boa mulher com um coração terno. Sua 
ambição de provar que ela não é pior do que os outros, faz com que corra 
riscos desnecessários.

Mayor Kuneš 
(interpretado por Hynek Cermák)

O detetive Kuneš é um homem mau e 
rabugento. Ele é capaz de mascarar sua alma 
sensível perfeitamente, ao mesmo tempo 
em que é um policial superior. Embora 
ele nunca esteja enganado no trabalho, 
sua vida pessoal está desmoronando. Ele 
é transferido para Jáchymov, na fronteira 
do país, como punição, e parece que 
ele não durará alguns dias nesta cidade 
abandonada. 

segundo tenente Macha

O conformista da equipe, Macha 
está acima do peso e tem um 
desempenho abaixo da média no 
trabalho e em sua vida pessoal. 
Ele não admite nenhuma de suas 
desvantagens. Macha está sempre 
de bom humor e brinca até onde as 
situações não são apropriadas para 
uma risada.
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COLEÇÃO dE 

ÍCONES DO CINEMA FRANCÊS
Forte Saganne
quarta-feira, 4 de setembro • 21:30

A história de um verdadeiro herói 
também deve ser representada por um 
ícone. O Eurochannel apresenta o clássico 
do cinema francês, Forte Saganne, com 
as atuações de lendas do cinema como 
Gérard Depardieu, Catherine Deneuve, 
Sophie Marceu e Philippe Noiret.

Forte Saganne conta uma história de 
coragem e heroísmo no início do século 
XX. No filme, Charles Saganne vem de uma 
família humilde e voluntários do exército 
francês alocados no deserto do Saara. 
Lá, seu destemor leva-o a estabelecer 
uma amizade com seu comandante, mas 
também um romance inocente com a 
filha ingênua do administrador da região. 
Anos depois, ele retorna ao Saara, mas o 
início da Grande Guerra coloca em risco 
sua reputação.

Charles Saganne (Gérard Depardieu) 
subiu na hierarquia do exército até 
chegar a oficial. Em 1911, ele se tornou 
um tenente e, cansado da vida da 
guarnição, deixou a França para uma 
vida de aventura no Saara.

ELENCO Gérard Depardieu, 
Philippe Noiret, Catherine Deneuve
DirEtOr Alain Corneau
GêNErO Drama, história
títuLO OriGiNaL Fort Saganne
aNO 1984

Um verdadeiro herói de guerra.
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Cyrano de BergeraC - 1990
Dirigido por Jean-Paul Rappeneau, este filme é baseado 
no jogo homônimo de Edmond Rostand, aclamado pela 
crítica em 1987, quando foi apresentado nos cinemas da 
França. No filme, Gérard Depardieu é acompanhado por 
outras grandes estrelas como Anne Brochet e Vincent 
Pérez. Cyrano de Bergerac conta a história de um poeta 
complexado pelo tamanho exagerado de seu nariz, mas 
apaixonado pela prima Roxane. Cyrano de Bergerac se 
tornou um dos filmes de maior sucesso no qual Depardieu 
participou, que ganhou o prêmio de Melhor Ator no 
Festival Internacional de Cinema de Cannes em 1990. O 
filme recebeu 13 indicações para o César Awards e ganhou 
10 delas.

danton - 1983
Danton é um dos melhores exemplos da qualidade 
dramática de Gérard Depardieu. Neste filme, dirigido por 
Andrzej Wajda, Depardieu interpreta Georges Danton, um 
dos mais famosos heróis e líderes da Revolução Francesa, 
durante suas últimas semanas de vida. 

Este drama político ganhou vários prêmios, incluindo o 
Prêmio BAFTA de Melhor Filme Estrangeiro, os prêmios 
de Melhor Ator no Festival de Cinema de Montreal e na 
Sociedade Nacional de Críticos do Cinema dos EUA. 

o Último metrô - 1980
Dirigido por François Truffaut, um dos fundadores da 
New Wave do cinema francês, O Último Metrô apresenta 
a talentosa Catherine Deneuve acompanhando Gérard 
Depardieu nos papéis principais. O filme acontece em 
uma Paris sob ocupação nazista. Nesse contexto, uma 
atriz casada com um dono de teatro judeu deve manter 
seu marido escondido enquanto ambos continuam seu 
trabalho. 

O filme ganhou dez prêmios César em 1981 e foi indicado 
na categoria de Melhor Filme Estrangeiro no Oscar e no 
Globo de Ouro.

 

Ambientado nas espetaculares 
paisagens do Saara, Forte 
Saganne não é apenas um filme 
de guerra histórico. Combina 
perfeitamente os elementos 
do romance e também oferece 
um reflexo das colônias 
francesas na África antes de sua 
independência e até a Primeira 
Guerra Mundial.

Adaptado de um romance de 
Louis Gardel, no qual o autor 
fez uma crônica com elementos 
fictícios da vida de seu avô, Forte 
Saganne é hoje um filme cult 
entre os amantes do cinema. 
O filme foi lançado fora de 
competição no Festival de 
Cannes de 1984 e ganhou quatro 
indicações no César Awards.

O Eurochannel convida você a 
descobrir a vida de um herói de 
guerra único, interpretado pelo 
grande Gérard Depardieu!

Celebrando a transmissão da Forte Saganne, o clássico do cinema francês estrelado pelo 
lendário ator francês, Gérard Depardieu, selecionamos três filmes imperdíveis com suas 
melhores performances. 

Um verdadeiro herói de guerra.

3 grandes fiLMes de  

gérard dePardieu
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aSSaltaram o Banco
quarta-feira, 11 de setembro • 21:30

Depois de ser mal aconselhado por seu assessor financeiro, Víctor (Louis de Funès) perde tudo no mercado de ações. 
Sua família decide tentar recuperá-lo e, para isso, cavam um túnel até o cofre de um banco.

COLEÇÃO dE 

ÍCONES DO CINEMA FRANCÊS ELENCO Louis de Funès, Yvonne 
Clech, Jean-Pierre Marielle

DirEtOr Jean Girault
GêNErO Comédia

títuLO OriGiNaL 
L’Faites sauter la banque!

aNO 1964
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Roubar um banco nunca é 
uma boa ideia, mas pensar em 
saquear seu cofre é ainda pior. O 
Eurochannel estreia o clássico da 
comédia francesa, Assaltaram o 
Banco, uma produção hilariante 
com o melhor do repertório do 
lendário Louis de Funès.

Dirigido por Jean Girault 
e estrelado pelo lendário 
comediante Louis de Funès, 
Assaltaram o Banco conta a 
história engraçada e alegre de 
Victor Garnier, um homem que é 
aconselhado por seu banqueiro 
vizinho a colocar suas economias 
no mercado de ações. Depois 
de perder tudo o que investiu, 
Victor decide entrar no banco 
onde seu amigo trabalha. Com a 
ajuda de sua família, ele tentará 
entrar no cofre que guarda uma 
quantia milionária. 

Emocionante, como a maioria 
dos filmes estrelados por Louis 
de Funès, Assaltaram o Banco 
apresenta uma das performances 
mais aclamadas do comediante 
francês. Com um argumento 
que gira em torno de Victor, o 
personagem de Louis de Funès, 
esta comédia oferece humor em 
todo o seu esplendor, com suas 
expressões únicas interpretando 
personagens hilariantes.

O Eurochannel convida você a 
desfrutar de um plano arriscado, 
mas divertido, de roubar um 
cofre de banco. Uma produção 
com a interpretação mais 
distraída e hilária do grande 
Louis de Funès, nesta versão 
masterizada em alta definição 
exclusivamente para a ocasião.

3 grandes filmes de 

Louis de funès 

Comemorando a transmissão da Assaltaram o Banco, o clássico do cinema francês 
estrelado pelo brilhante e único Louis de Funès, selecionamos três filmes imperdíveis 
com suas melhores performances na frente das câmeras

as aventuras do rabí 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.

Graças à magnífica performance de Louis de Funès, As Aventuras do Rabí Jacob 
continua a ser uma das produções mais importantes e com o maior rendimento de 
bilheteira em França.

a fuga fantástica - 1966
Esta comédia acompanha a tripulação de um avião da RAF (Royal Air Force), abatido 
sobre Paris pelos nazistas, que tenta escapar ao longo da linha de demarcação na 
parte sul da França com a ajuda de civis franceses. Diz-se que A Fuga Fantástica 
representa o auge absoluto da comédia francesa na década de 1960, como também 
inclui os maiores atores cômicos da época: Bourvil, Louis de Funès, Claudio Brook e 
Terry-Thomas.

Até 2008, A Fuga Fantástica foi o filme francês de maior sucesso em seu país de 
origem, liderando as bilheterias com mais de 17,2 milhões de ingressos vendidos.

Biquinis de saint-Tropez - 1964
Uma das comédias mais representativas de Louis de Funès, Biquinis de Saint-Tropez é a 
primeira produção desta saga, que incluiu mais cinco sequências. No filme, Gendarme 
Ludovic Cruchot é transferido para o balneário de Saint-Tropez, na Riviera Francesa, 
onde criminosos e sua filha lhe dão muitos problemas. 

Biquinis de Saint-Tropez foi o filme de maior bilheteria na França em 1964. 
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o IrreSIStível aventureIro
quarta-feira, 18 de setembro • 21:30

COLEÇÃO dE 

ÍCONES DO CINEMA FRANCÊS

Belmondo retorna à ação.
Alexandre Boroni (Jean-Paul Belmondo) poderia ter tido o mesmo destino que seu pai, um ladrão que passou metade de 
sua vida entrando e saindo da prisão. Mas a personalidade extravagante de Alexandre e a sorte do destino mudaram 
tudo.

ELENCO Jean-Paul Belmondo, 
Georges Géret, Carla Romanelli
DirEtOr Georges Lautner
GêNErO Ação, comédia
títuLO OriGiNaL Le guignolo
aNO 1980
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Belmondo retorna à ação.

Um trapaceiro e ladrão astuto, 
mas despreocupado finalmente 
encontrará seu rival. Tendo 
roubado diamantes, dinheiro 
e joias, ele agora encontra um 
roubo mais complicado do que ele 
pensava. O Eurochannel apresenta 
o clássico francês O Irresistível 
Aventureiro, com o lendário Jean-
Paul Belmondo, em uma versão 
remasterizada em alta definição.  

Com a mistura perfeita de comédia 
e ação, O Irresistível Aventureiro 
é um dos clássicos do grande 
Jean-Paul Belmondo. No filme, 
Alexandre Dupré é um malandro 
por excelência. Depois de passar a 
vida entrando e saindo da prisão, 
um dia ele está envolvido em uma 
aventura cheia de peripécias. 

Durante uma viagem a Veneza, um 
homem lhe pede para guardar sua 
pasta para passar a alfândega. O 
personagem misterioso é morto, 
e, sem saber, Alexandre acaba 
carregando a fórmula de um 
combustível miraculoso destinado 
a revolucionar a indústria 
automobilística. Agora, uma horda 
de espiões e máfias o persegue 
sem que ele saiba o motivo de 
estar sendo caçado.

Em O Irresistível Aventureiro, 
mais uma vez o grande Jean-Paul 
Belmondo é o homem por trás das 
acrobacias. Depois de se recusar a 
ter um dublê para suas cenas de 
ação, o ícone do cinema francês 
conseguiu se tornar uma lenda por 
sua destemor em frente à câmera 
para este filme.  O Eurochannel 
convida você a redescobrir uma 
das melhores performances do 
esplêndido ícone do cinema 
francês, Jean-Paul Belmondo; um 
filme que garante o que promete 
com muita ação, comédia de 
qualidade e um Belmondo no 
seu melhor com esta versão 
remasterizada em alta definição.

3 fiLMes de ação euroPeus
Comemorando a estreia de O Irresistível Aventureiro, estrelando o lendário ator francês 
Jean-Paul Belmondo, selecionamos três grandes filmes de ação do cinema europeu. Vale a 
pena ver essas obras pelo menos uma vez na vida.

desConheCido (Unknown) - 2011
Estrelado por Liam Neeson, Diane Kruger e Bruno Ganz, 
este filme é baseado no romance francês de 2003, 
publicado em inglês como Out of My Head, por Didier 
Van Cauwelaert. Ambientado em Berlim, Desconhecido 
acompanha a história de um homem cuja identidade 
foi roubada. Inicialmente conhecido como Dr. Martin 
Harris, o homem viaja a Berlim para um encontro de 
biotecnologia. A caminho do hotel, ele s envolve em um 
acidente de carro e acorda em um hospital. Ao retornar 
ao hotel, ele descobre que sua identidade foi roubada e 
sua vida é suplantada por outro homem.

BUsCa implaCável (taken) - 2008
Escrito por Luc Besson e dirigido por Pierre Morel, este 
filme francês também é estrelado por Liam Neeson, 
desta vez acompanhado por Maggie Grace e Famke 
Janssen nos papéis principais. A história gira em torno 
de Bryan Mills, uma ex-agente da CIA que tenta localizar 
sua filha, Kim, e sua melhor amiga, Amanda, depois que 
os dois adolescentes são sequestrados por traficantes 
de mulheres albanesas quando viajam para a França de 
férias. Busca Implacável é considerada um ponto de virada 
na carreira de Neeson, que o redefiniu e transformou em 
uma estrela de cinema de ação. O filme também gerou 
duas sequências.

o profissional (léon) - 1994
Escrito e dirigido por Luc Besson, O Profissional é um 
thriller francês estrelado por Jean Reno, Gary Oldman 
e Natalie Portman em sua estreia no cinema. A história 
acompanha a vida de um assassino profissional e sua 
relação com uma garota que ele decide proteger. 
No filme, Mathilda (Portman), de 12 anos, está sob 
proteção de Léon depois que sua família é morta por um 
agente corrupto da DEA. Léon Montana treina Matilda, 
ensinando-o a usar uma variedade de armas; em troca, 
ela limpa a casa e o ensina a ler. Com o tempo, o casal 
forma um vínculo estreito. O Profissional venceu o Leão 
Tcheco de Melhor Filme Estrangeiro e o Golden Reel de 
Melhor Edição Sonora. 
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tratamento DIaBólIco
quarta-feira, 25 de setembro  • 21:30

COLEÇÃO dE 

ÍCONES DO CINEMA FRANCÊS

O preço macabro da 
juventude eterna.

Médicos em uma clínica de 
rejuvenescimento descobrem uma 
fórmula que previne o envelhecimento. 
No entanto, ela envolve tirar sangue 
e partes do corpo de homens jovens, 
um processo para o qual os médicos 
não estão particularmente relutantes. 
Um filme com Alain Delon e Annie 
Girardot.

ELENCO Alain Delon, Annie 
Girardot, Robert Hirsch
DirEtOr Alain Jessua
GêNErO Crime, drama, thriller
títuLO OriGiNaL Traitement 
de choc
aNO 1983

Os médicos de uma clínica para 
combater o estresse descobrem 
uma fórmula para rejuvenescer seus 
clientes. No entanto, esta fórmula 
mantém um macabro segredo. O 
Eurochannel estreia Tratamento 
Diabólico, um thriller em versão 
remasterizada em alta definição com 
os ícones lendários do cinema francês: 
Alain Delon e Annie Girardot.

Como o nome indica, Tratamento 
Diabólico propõe uma história 
aterrorizante e não decepciona. Neste 
filme sombrio de Alain Jessua, Hélène 
Masson quer parecer mais jovem 
e mais bonita. A empresária bem-
sucedida e jovem visita uma clínica 
famosa, mas perturbadora. Neste 
instituto idílico, localizado ao lado 
do Atlântico, dois médicos fazem um 
tratamento miraculoso para combater 
a velhice... No entanto, quando uma 
série de corpos aparece no local, 
e muitos de seus trabalhadores 
desaparecem, Hélène suspeita do pior. 
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Cheio de momentos 
de tensão e suspense, 
Tratamento Diabólico 
tornou-se um dos filmes cult 
do gênero em francês. Com 
as interpretações magistrais 
de um Alain Delon no seu 
melhor, e a talentosa e 
bela Annie Girardot, este 
thriller marcou o que muitos 
diretores adotariam para 
o gênero de suspense nos 
próximos anos. 

O Eurochannel convida 
você a se surpreender com 
a história perturbadora por 
trás de um dos avanços mais 
desejados pelo homem: 
não envelhecer. Embora 
seja possível, o preço a ser 
pago será tão alto quanto 
assustador. 

3 grandes  
THriLLers franCeses

Caché - 2005
Escrito e dirigido por Michael 
Haneke e estrelado por Daniel 
Auteuil e Juliette Binoche, Caché 
é uma obra-prima de suspense 
e suspense. O enredo segue 
um casal aristocrático francês 
aterrorizado com filmes que 
aparecem na varanda da frente 
e que parecem indicar que a 
família está sob vigilância. As 
pistas nos vídeos apontam para 
as lembranças da infância de 
Georges e sua resistência a seus 
pais adotarem um órfão argelino 
chamado Majid, que foi tirado 
de casa. As gravações os levam a 
encontrar um Majid adulto.

Caché ganhou três prêmios 
em Cannes, incluindo Melhor 
Diretor, cinco prêmios de cinema 
europeus, incluindo Melhor 
Filme e outras honras. Ele foi 
polemicamente desqualificado 
para o Oscar de Melhor Filme 
Estrangeiro.

não Conte a ninguém 
(ne le dis à personne) - 2006
Baseado no romance de 
mesmo nome de Harlan 
Coben, Não Conte a 
Ninguém é uma produção 
de 2006 em que uma 
descoberta acidental 
perto da propriedade 
de um médico desperta 
lembranças dolorosas 
oito anos após o terrível 
assassinato de sua esposa. 
Agora, as coisas tomam um 
rumo para o inesperado.

Escrito por Canet e Philippe 
Lefebvre e estrelado por 
François Cluzet, Não Conte 
a Ninguém ganhou quatro 
prêmios em categorias do 
César Awards de 2007 na 
França: Melhor Diretor 
(Guillaume Canet), Melhor 
Ator (François Cluzet), 
Melhor Edição e Melhor 
Escrita Musical para um 
Filme.

elle - 2016
Dirigido pelo premiado diretor 
Paul Verhoeven, Elle conta 
como uma empresária de 
sucesso é pega em um jogo de 
perseguição enquanto rastreia 
o homem que a estuprou. 
A produção é baseada no 
romance Oh... de Philippe 
Djian, que recebeu o Prêmio 
Interallié na França.

Elle foi estreada na 
competição para o Palma de 
Ouro no Festival de Cinema 
de Cannes de 2016. O filme 
ganhou o Globo de Ouro de 
Melhor Filme Estrangeiro e o 
Critics’ Choice Movie Award 
de Melhor Filme Estrangeiro. 
Ele também foi selecionado 
como a entrada francesa para 
o Oscar de 2017, mas chegou 
às nomeações finais. Na 42ª 
edição do César Awards na 
França, o filme recebeu onze 
indicações e ganhou o prêmio 
de melhor filme.

O preço macabro da 
juventude eterna.

Celebrando a transmissão da comédia francesa Tratamento Diabólico, selecionamos três ícones 
da comédia francesa que todos deveriam conhecer. Esses homens se tornaram lendas fazendo 
as pessoas rirem com seu senso de humor único.
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França

Os resultados explosivos 
de misturar urânio e sequestro.

quinta-feira
19 setembro 

 21:30 

CINEMA

     Conspiração
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No meio das negociações do preço do urânio entre a 
França e o Níger, uma situação de reféns coloca em risco o 
acordo. Não só a segurança dos prisioneiros está em risco, 
mas também todo o estabelecimento diplomático francês. 
O Eurochannel estreia Conspiração, um thriller com uma 
combinação explosiva: política e urânio.

Conspiração cumpre o que promete: surpresa, raiva, 
angústia, tensão... Todas as emoções no seu auge! No 
filme, dois cientistas que trabalham para uma ONG 
ambiental são sequestrados no Níger perto de uma das 
maiores minas de urânio, operada por uma importante 

empresa francesa.  Em plena renegociação do preço do 
urânio com o Níger, a França vê a situação como um meio 
de pressão total. 

Revelando a engrenagem implacável da diplomacia 
francesa com suas antigas colônias, tendo como pano de 
fundo a independência nuclear e africana, Conspiração 
apresenta uma história emocionante sobre o que poderia 
dar errado ao fazer negociações em condições instáveis. 
À medida que a trama se desenvolve, as falhas e sombras 
dos políticos e empresários lentamente revelam que, às 
vezes, as vidas humanas têm um preço. 

No norte da Nigéria, dois cientistas 
franceses que trabalham para uma ONG 
ambiental desaparecem. Hugo Geoffroy 
(Laurent Lucas), líder de uma unidade 
de emergência da polícia francesa, é 
enviado para negociar a liberdade dos 
reféns, mas ele está fazendo um jogo 
duplo.

ELENCO Laurent Lucas, Natacha 
Régnier, Daniel Martin
DirEtOr Frédéric Garson
GêNErO Ação, Drama, Thriller
títuLO OriGiNaL 
Qui sème le vent
aNO 2011
 

     Conspiração



3 THriLLers  
PoLíTiCos iMPerdíveis  

the 

travelling players (1975)
One more 

c i n e m a t i c 
masterpiece by 

the award-winning 
Theo Angelopoulos, The 

snowden - herói oU traidor
Dirigido por Oliver Stone e estrelado por Joseph Gordon-Levitt, Shailene 
Woodley e Melissa Leo, Snowden - Herói ou Traidor é um desses thrillers 
perturbadores sobre os crescentes poderes das agências de inteligência e 
governos. Baseado em livros sobre o escândalo de Edward Snowden, o filme 
conta a história das técnicas de vigilância ilegal da NSA (Agência de Segurança 
Nacional dos EUA) que vazaram para o público por um dos funcionários da 
agência, Edward Snowden, na forma de milhares de documentos confidenciais 
distribuídos para a imprensa.

ponte dos espiões 
Com um Tom Hanks maduro no elenco em um de seus mais recentes papéis, 
Ponte dos Espiões cumpre o que é prometido quando Steven Spielberg está na 
direção: uma ótima história, cinematografia de cair o queixo e muitos prêmios! 

Ponte dos Espiões conta a história de um advogado americano recrutado para 
defender um espião soviético preso no tribunal durante a Guerra Fria, e depois 
ajudar a CIA a facilitar a troca do espião pelo piloto de avião espião americano 
capturado pelos soviéticos, Francis Gary Powers. Ponte dos Espiões recebeu 
seis indicações no 88º Oscar, incluindo Melhor Filme, Melhor Roteiro Original e 
Melhor Trilha Sonora. Mark Rylance ganhou o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante.

a intérprete 
Um relato muito inquietante de tudo o que pode dar errado nas Nações 
Unidas, esse thriller político vai abalar sua sensação de segurança. Dirigido por 
Sydney Pollack e estrelado por Nicole Kidman, Sean Penn e Catherine Keener, A 
Intérprete conta a história de uma intriga política e fraude descoberta dentro das 
Nações Unidas, onde um agente do Serviço Secreto dos EUA é designado para 
investigar uma intérprete que ouve uma trama de assassinato.

A Intérprete foi o primeiro filme a ser filmado dentro da sede das Nações Unidas 
em Nova York. 

Para celebrar a estreia do thriller político francês Conspiração, em que política e negócios se misturam em uma combinação 
explosiva durante a negociação do preço do urânio entre a França e o Níger, o Eurochannel selecionou uma coleção de três 
thrillers políticos do cinema moderno imperdíveis. Certifique-se de não perdê-los!



GUIA DO MÊS  setembro 2019  21 

quinta-feira
 26  setembro

21:30 

CINEMA

CirCuito 
FeChado

França

Cuidado com quem está assistindo!ELENCO Thomas Jouannet, 
François Berléand, Léonie Simaga
DirEtOr Sébastien Grall
GêNErO Ação, drama, thriller
títuLO OriGiNaL
Suriveilance
aNO 2013
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Pierre é confiável para implementar e supervisionar 
o sistema de circuito fechado de um hipermercado. 
É necessário impedir os furtos e levar os criminosos 
à justiça com as provas. Um dia, o sistema 
implementado e seus chefes pedem a Pierre para 
usar as câmeras para um motivo mais sombrio. 
O Eurochannel estreia o thriller francês Circuito 
Fechado... Cuidado com quem está observando 
você!

Um dos medos mais sombrios do ser humano é 
estar sendo observado obsessivamente, já que 
a privacidade é nosso maior tesouro. Em Circuito 
Fechado, tudo vai contra isso. O filme conta a história 
de Pierre Solvy, contratado por uma empresa de 
vigilância para supervisionar a segurança de um 
hipermercado. Depois de alguns meses de silêncio 
fazendo o trabalho habitual, ele logo descobre que 
espera fazer outras coisas além da captura habitual 
de suspeitos. As câmeras à sua disposição não 
são usadas apenas para assistir aos clientes, mas 
também para espionar os funcionários da empresa.

Pierre é o funcionário perfeito e tem a confiança 
de seus superiores, até o dia em que descobre uma 
rede de tráfico e se torna uma ameaça ao sistema 
que ajudou a criar. A armadilha se fecha ao redor 
dele e as consequências serão fatais. 

Baseado em um livro autobiográfico de Régis 
Sérange, Circuito Fechado é um relato emocionante 
de eventos reais. Em 2006, o autor admitiu em uma 
entrevista com jornalistas ter participado de quase 
150 despedimentos em dois anos, todos baseados 
em um sistema de vigilância semelhante ao Big 
Brother que ele supervisionou. O Eurochannel 
convida você a se emocionar com os olhos sempre 
vigilantes das câmeras acima dos protagonistas do 
filme. Eles descobrirão que ninguém está seguro 
quando há olhos espreitando ao seu redor neste 
obscuro thriller psicológico orwelliano!

Contratado por uma empresa de vigilância para 
supervisionar a segurança de um hipermercado, 
Pierre Solvy (Thomas Jouannet) logo descobre 
que espera que ele faça outras coisas além da 
captura habitual de suspeitos.
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Para celebrar a estreia do thriller francês Circuito 
Fechado, no qual um homem contratado para 
supervisionar a operação de circuito fechado de televisão 
de um hipermercado logo descobre que as câmeras 
estão sendo usadas para espionar os funcionários, o 
Eurochannel selecionou uma coleção de três filmes de 
suspense sobre vigilância e a invasão de privacidade.

3 fiLMes de   
susPense soBre 

vigiLânCia  

o QUarto do pâniCo 
O título diz tudo… Este filme estrelado por Jodie Foster e 
Kristen Stewart é sobre pânico! Dirigido por David Fincher 
(Se7en - Os Sete Crimes Capitais, Garota Exemplar, 
Zodíaco), O Quarto do Pânico conta a história de uma 
mulher divorciada e sua filha diabética enquanto se 
refugiam no quarto seguro de sua casa recém-comprada, 
quando três homens invadem em busca de uma fortuna 
desaparecida.

enQUanto voCê dorme 
Dirigido por Jaume Balagueró, o mesmo homem por trás 
do sucesso de bilheteria de terror [REC], Enquanto Você 
Dorme, mostra exatamente o oposto... uma noite sem 
dormir! Este thriller premiado faz pensar em acordar dia 
após dia no conforto e segurança da sua casa. Mas ela é 
realmente segura? 

No filme, César, soberbamente interpretado por Luis 
Tósar, é um porteiro perturbado com um fetiche por 
atormentar secretamente os seus moradores. Enquanto 
ele se concentra no mais alegre inquilino do prédio, César 
se torna determinado a arruinar a sua vida de qualquer 
jeito.

a vida dos oUtros 
Dirigido por Florian Henckel von Donnersmarck e lançado 
em 2006, este é um drama sobre o monitoramento de 
Berlim Oriental por agentes da Stasi, a polícia secreta da 
República Democrática Alemã. Ele estrela Ulrich Mühe 
como o capitão da Stasi, Gerd Wiesler, que controla um 
escritor e a sua amante sob as ordens do Ministro da 
Cultura. Lançado 17 anos após a queda do Muro de 
Berlim que marcou o fim do estado socialista da Alemanha 
Oriental, ele foi o primeiro filme dramático notável sobre 
o assunto depois de uma série de comédias como Adeus, 
Lênin! A Vida dos Outros ganhou o Prêmio de Academia 
de 2006 de Melhor Filme Estrangeiro e foi nomeado para 
Melhor Filme Estrangeiro no 64º Globo de Ouro.
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• As Mãos do Mal
• Os Segredos da 
Mansão Rocheville E1
• Os Segredos da 
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Mansão Rocheville E3
• Os Segredos da 
Mansão Rocheville E4
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E4: Dramaturgos
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• Canto dos Exilados 
E5: Livreiros
• Os Vingadores: 
Caça miúda para um 
grande caçador
• O Silêncio da Morte
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• As Mãos do Mal
• Sedução
• Desaparecida
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• O Silêncio da Morte
• Tira ou Ladrão
• Canto dos Exilados 
E3: Fotógrafos
• Os Vingadores: 
Quarto sem vista

• Tira ou Ladrão
• O Silêncio da Morte
• Diabólico
• A Pele de Onagro
• Um Grito na Noite
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DE SEG. - FEI. 26 A DOMINGO 1
      SEG. - FEI.                  TER. - FEI.                 QUAR. - FEI.                             QUIN. - FEI. 

Semana 1

               

Os Moedeiros Falsos

Drama
(França, 2010)

21:30 Estréia

Asas de Aço

Drama, história
(República Tcheca, 2018)

20:00

Perdendo a 
Cabeça

Comédia
(França, 1974)

21:30 Estréia

A Fúria – E1 

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

20:00 Estréia
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• A Amante do Presidente
• Máfia dos Milionários
• Asas de Aço
• A Estranha Perfeita
• O Silêncio da Morte
• As Mãos do Mal
• O Engano
• Asas de Aço
• Os Vingadores: A Súbita 
Morte Lenta
• Perdendo a Cabeça  
• A Fúria – E1
• A Fúria – E2

  
• Os Moedeiros Falsos
• O Engano

• Diabólico
• A Fúria – E1
• A Fúria – E2
• Tira ou Ladrão
• A Fúria – E1
• A Fúria – E2
• O Silêncio da Morte

• Perdendo a Cabeça  
• Asas de Aço
• Desaparecida
• A Fúria – E1
• A Fúria – E2
• Perdendo a Cabeça  
• Asas de Aço
• Tira ou Ladrão

• A Amante do Presidente
• Retorno à Mamãe
• A Estrada da Felicidade
• Perdendo a Cabeça  
• Tira ou Ladrão
• Desaparecida
• Asas de Aço
• Perdendo a Cabeça  
• A Fúria – E1
• A Fúria – E2
• Os Vingadores: Os coveiros
• Os Vingadores: Morte a 
preço de ocasião

• Os Vingadores: A cidade de 
onde não se volta
• Perdendo a Cabeça  
• A Pele de Onagro
• Os Vingadores: Os coveiros
• Os Vingadores: Morte a 
preço de ocasião

DE SEG. - FEI. 26 A DOMINGO 1
              SEX. - FEI.                     SÁBADO                       DOMINGO
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Semana 1

            

Os Vingadores: 
Não Me Esqueças

Crime
(Reino Unido, 1961 - 1969)

23:00

               

A Estranha Perfeita  

Drama, mistério, thriller
(França, 2011)

15:00

                 

 

Indochina 

Drama, romance
(França, 1992)

23:30
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04:00

• A Pele de Onagro
• Tira ou Ladrão
• O Engano
• As Mãos do Mal
• As Herdeiras - 1
• As Herdeiras - 2
• Tira ou Ladrão
• Canto dos Exilados 
E8: Pensadores
• Os Vingadores: Um 
toque de enxofre

• A Fúria – E4
• Os Moedeiros Falsos
• A Fúria – E3
• A Fúria – E4
• Tira ou Ladrão
• Obsessão

06:00
08:00
09:30
10:30
12:00
14:00
15:30

18:00

19:00

20:00

00:30
03:00
04:30

• Os Moedeiros Falsos
• Perdendo a Cabeça  
• A Fúria – E3
• A Fúria – E4
• O Avarento
• O Engano
• O Caminho da 
Liberdade 
• Canto dos Exilados 
E9: Artistas Visuais
• Os Vingadores: O que 
o mordomo viu
• O Silêncio da Morte

• Indochina   
• Perversão
• A Amante do 
Presidente

06:00
07:30

08:30
10:00
13:00
16:00
17:00
18:00

19:00

20:00

23:00
02:30

04:00

• Um Grito na Noite
• A Amante do 
Presidente
• Retorno à Mamãe
• Indochina   
• Forte Saganne
• A Fúria – E3
• A Fúria – E4
• Canto dos Exilados 
E10: Empreendedores 
de Arte
• Os Vingadores: 
A casa que Jack 
construiu
• Asas de Aço

• Forte Saganne
• Máfia dos 
Milionários
• O Segredo dos Anjos

06:00

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

16:00
17:00
18:00

19:00

20:00

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

• O Caminho da 
Liberdade 
• De Roma com Amor
• Perdendo a Cabeça  
• A Pele de Onagro
• O Caminho da 
Liberdade 
• A Fúria – E1
• A Fúria – E2
• Canto dos Exilados 
E7: Pintores
• Os Vingadores: Os 
fabricantes de perigo
• Tira ou Ladrão

• A Pele de Onagro
• O Azul do Céu
• Uma Boa Mentira 
• Sedução

26
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Semana 2

               

O Silêncio da Morte

Crime, drama, thriller
(França, 2010)

21:30

O Engano

Drama, suspense
(França, 2016)

21:30

Forte Saganne

Drama, história
(França, 1984)

21:30 Estréia

A Fúria – E3 

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

20:00
23:00
00:00

03:00

06:00
07:30
08:30
09:30
11:00
12:00
13:00
15:00
16:30
18:00

23:00
00:00
01:00
04:00

06:00
07:30
09:00
10:30
12:30
14:00
15:30
19:00
20:00

22:00

23:00
00:00

01:00
02:30
04:00

05:00

• Asas de Aço
• O Silêncio da Morte
• Asas de Aço
• A Estranha Perfeita
• O Silêncio da Morte
• As Mãos do Mal
• O Engano
• Asas de Aço
• Os Vingadores: Um senso da 
história
• Forte Saganne
• A Fúria – E3
• A Fúria – E4

• Indochina   

• Diabólico
• A Fúria – E3
• A Fúria – E4
• Perdendo a Cabeça  
• A Fúria – E3
• A Fúria – E4
• A Pele de Onagro
• O Silêncio da Morte
• O Engano
• Forte Saganne

• A Fúria – E3
• A Fúria – E4
• Forte Saganne
• Asas de Aço

• O Segredo dos Anjos
• A Amante do Presidente
• O Engano
• Uma Boa Mentira 
• Além da Suspeita 
• Desaparecida
• Forte Saganne
• A Fúria – E3
• A Fúria – E4

• Os Vingadores: O castelo da 
morte
• Os Vingadores: Os coveiros
• Os Vingadores: Morte a 
preço de ocasião
• Máfia dos Milionários
• Perversão
• Os Vingadores: Os 
Cibernautas
• Os Vingadores: O castelo da 
morte

DE SEG. - FEI. 2 A DOMINGO 8
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Semana 2

            

Os Vingadores: 
Os Cibernautas

Crime
(Reino Unido, 1961 - 1969)

21:00               

Diabólico 

Crime, drama, thriller
(República Tcheca, 2009)

21:00

                 

 

O Avarento 

Comédia
(França, 1980)

01:00



06:00
07:00
10:30
12:00
13:30
15:00

16:30
18:00

19:00

21:00
22:00
00:30
01:30
02:30

• Perversão
• Forte Saganne
• Além da Suspeita 
• Retorno à Mamãe
• A Estranha Perfeita
• A Estrada da 
Felicidade
• Morte no Mont Blanc
• Canto dos Exilados 
E2: Críticos e 
tradutores
• Os Vingadores: Mel 
Para o Príncipe

• A Fúria – E6
• Indochina   
• A Fúria – E5
• A Fúria – E6
• Forte Saganne

06:00

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

13:30
16:30
18:00

19:00

20:00

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

• O Caminho da 
Liberdade 
• O Segredo dos Anjos
• A Fúria – E5
• A Fúria – E6
• Morte no Mont 
Blanc
• Indochina   
• O Engano
• Canto dos Exilados 
E3: Fotógrafos
• Os Vingadores: Os 
mercadores do terror
• A Estranha 
Perfeita

 
• O Avarento
• O Engano
• Zazy, Sexy e Sórdida
• Tentações Proibidas

06:00
08:30
10:30
12:30
14:00
16:00
17:00
18:00

19:00

20:00

23:00
00:30
02:00

04:30

• Indochina   
• O Avarento
• Assaltaram o Banco 
• Injustiça Parte 1
• Injustiça Parte 2
• A Fúria – E5
• A Fúria – E6
• Canto dos Exilados 
E4: Dramaturgos
• Os Vingadores: Fuga 
no tempo
• O Engano

• Assaltaram o Banco 
• Tentações Proibidas
• O Caminho da 
Liberdade 
• Perversão

06:00
07:30

09:30
11:00

16:00
17:00
18:00

19:00

20:00
23:00
00:30
02:00

04:00

• Em Fuga
• O Caminho da 
Liberdade 
• A Estranha Perfeita
• Forte Saganne

• A Fúria – E3
• A Fúria – E4
• Canto dos Exilados 
E1: Músicos
• Os Vingadores: 
Como executar um 
assassinato
• Forte Saganne
• Zazy, Sexy e Sórdida
• Perversão
• O Caminho da 
Liberdade 
• O Engano

28
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      SEG. - FEI.                  TER. - FEI.                 QUAR. - FEI.                             QUIN. - FEI. 

Semana 3

               

Irmãos de Sangue 

Thriller, drama, crime
(França, 2009)

21:30

Cigarros e Meias de Nylon 

Drama
(França, 2010)

14:00

Assaltaram o Banco

Comédia
(França, 1964)

21:30 Estréia

A Fúria – E5 

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

20:00 Estréia



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

17:00
19:00

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

06:00
07:30
08:30
09:30

12:30
13:30
14:30

18:00
19:30
21:30
23:00
00:00
01:00
02:30

06:00
08:00
11:00

13:00

15:00
17:00
19:00
20:00

22:00

23:00

00:00

01:00
04:00

05:00

• Retorno à Mamãe
• Além da Suspeita 
• Morte no Mont Blanc
• Os Mistérios de Salento - 1
• Os Mistérios de Salento - 2
• Desaparecida

• A Pele de Onagro
• Os Vingadores: O Pássaro 
Que Sabia Demais
• Assaltaram o Banco 
• A Fúria – E5
• A Fúria – E6
• O Engano
• Irmãos de Sangue
• As Herdeiras - 1
• As Herdeiras - 2

• A Pele de Onagro
• A Fúria – E5
• A Fúria – E6
• Forte 
Saganne
• A Fúria – E5
• A Fúria – E6
• Diabólico

• Desaparecida
• Asas de Aço
• O Engano
• A Fúria – E5
• A Fúria – E6
• Assaltaram o Banco 
• Forte Saganne

• O Caminho da Liberdade 
• Forte Saganne
• De Roma com 
Amor
• O Segredo dos 
Anjos
• O Avarento
• Assaltaram o Banco 
• A Fúria – E5
• A Fúria – E6

• Os Vingadores: Agência de 
matrimônios
• Os Vingadores: Os 
Cibernautas
• Os Vingadores: O castelo da 
morte
• Forte Saganne
• Os Vingadores: Os cérebros 
pensantes
• Os Vingadores: Agência de 
matrimônios
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Semana 3

            

Os Vingadores: 
Os cérebros pensantes

Crime
(Reino Unido, 1961 - 1969)

21:00

               

Morte no Mont Blanc 

Thriller, drama, crime
(França, 2007)

16:30

                 

 

Sedução

Thriller, drama
(França, 2014)

15:30



06:00
07:30
09:30
11:00
13:00
14:30
16:30
18:00

19:00

21:00
22:00

23:30
01:00
02:00

03:30

• Medo Silencioso
• Obsessão
• Injustiça Parte 1
• Injustiça Parte 2
• Diabólico
• O Engano
• Morte no Mont Blanc
• Canto dos Exilados 
E6: Promotores de 
Arte
• Os Vingadores: O 
homem Invisível

• A Fúria – E8
• Metanol - O Líquido 
da Morte – Parte 1
• A Fúria – E7
• A Fúria – E8
• Metanol - O Líquido 
da Morte – Parte 1
• O Caminho da 
Liberdade 

06:00
07:30

09:00
10:00
11:00
13:00

15:00
16:30
18:00

19:00

20:00

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

• Morte no Mont Blanc
• Metanol - O Líquido 
da Morte – Parte 1
• A Fúria – E7
• A Fúria – E8
• O Avarento
• Metanol - O Líquido 
da Morte – Parte 1
• Sedução
• Amor Perdido 
• Canto dos Exilados 
E7: Pintores
• Os Vingadores: O 
Vingador Alado
• O Silêncio da Morte

• Tira ou Ladrão
• A Pele de Onagro
• O Silêncio da Morte
• A Amante do 
Presidente

06:00
08:00

10:00
12:00

14:00

16:00
17:00
18:00

19:00

20:00

23:00

00:30
02:00
04:30

• Os Moedeiros Falsos
• O Caminho da 
Liberdade 
• Diabólico
• Tira ou 
Ladrão
• O Irresistível 
Aventureiro
• A Fúria – E7
• A Fúria – E8
• Canto dos Exilados 
E8: Pensadores
• Os Vingadores: Os 
Mortos Vivos
• Morte no Mont 
Blanc

• O Irresistível 
Aventureiro
• Conspiração
• Os Moedeiros Falsos
• Sedução

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

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

19:00

20:00

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

• O Segredo dos Anjos
• De Roma com Amor
• Indochina   
• O Caminho da 
Liberdade 
• Assaltaram o Banco 
• A Fúria – E5
• A Fúria – E6
• Canto dos Exilados 
E5: Livreiros
• Os Vingadores: De 
Vênus com amor
• Assaltaram o Banco

• Obsessão
• Diabólico
• O Segredo dos Anjos
• Sedução
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      SEG. - FEI.                  TER. - FEI.                 QUAR. - FEI.                             QUIN. - FEI. 

Semana 4

               

Conspiração

Ação, drama, thriller
(França, 2011)

21:30 Estréia

Medo Silencioso 

Suspense, drama
(Holanda, 2015)

21:30

O Irresistível Aventureiro

Ação, comédia
(França, 1980)

21:30 Estréia

A Fúria – E7

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

20:00 Estréia



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

20:00
21:30
22:30
23:30
01:00

04:00

06:00
07:30
08:30
10:00
11:30
12:30
13:30
15:30
17:00
18:30

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

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

18:30
19:30

22:00

23:00

00:00

01:00
02:30

04:00

05:00

• Máfia dos Milionários
• Injustiça Parte 1
• Injustiça Parte 2
• Asas de Aço
• Conspiração
• Sedução
• Irmãos de Sangue
• Conspiração
• Os Vingadores: O Tigre 
Escondido
• O Irresistível Aventureiro
• A Fúria – E7
• A Fúria – E8
• Conspiração
• Metanol - O Líquido da 
Morte – Parte 1

• A Pele de Onagro

• O Irresistível Aventureiro
• A Fúria – E7
• A Fúria – E8
• Assaltaram o Banco 
• A Fúria – E7
• A Fúria – E8
• O Irresistível Aventureiro
• O Silêncio da Morte
• Conspiração
• Asas de Aço

• A Fúria – E7
• A Fúria – E8
• O Irresistível Aventureiro
• Assaltaram o Banco 
• Conspiração
• Amor Perdido 

• O Silêncio da Morte
• Assaltaram o Banco 
• O Irresistível Aventureiro
• Asas de Aço
• Irmãos de Sangue
• Assaltaram o Banco 
• Conspiração
• Metanol - O Líquido da 
Morte – Parte 1
• A Fúria – E7
• A Fúria – E8

• Os Vingadores: A hora que 
nunca soou
• Os Vingadores: Os cérebros 
pensantes
• Os Vingadores: Agência de 
matrimônios
• Conspiração
• Metanol - O Líquido da 
Morte – Parte 1
• Os Vingadores: Um excesso 
de H2O
• Os Vingadores: A hora que 
nunca soou

DE SEG. - FEI. 16 A DOMINGO 22
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Semana 4

            

Os Vingadores: 
Um excesso de H2O

Crime
(Reino Unido, 1961 - 1969)

21:00

               

Metanol - O Líquido da Morte – 
Parte 1 

Thriller, drama, crime
(República Tcheca, 2018)

20:00

                 

 

A Amante do Presidente

Drama
(França, 2009)

02:30



06:00

07:00
08:30
10:00
11:30
13:30
15:00
18:00

19:00

21:00
22:00

23:30
00:30
01:30

03:00

• A Amante do 
Presidente
• Retorno à Mamãe
• As Mãos do Mal
• Desejos
• O Engano
• O Silêncio da Morte
• Forte Saganne
• Canto dos Exilados 
E10: Empreendedores 
de Arte
• Os Vingadores: 
Nunca Diga Morrer

• A Fúria – E10
• Metanol - O Líquido 
da Morte – Parte 2
• A Fúria – E9
• A Fúria – E10
• Metanol - O Líquido 
da Morte – Parte 2
• Indochina   

06:00

07:30

09:00
10:00
11:00

12:30

14:00
15:30
18:00

19:00
20:00

23:00

01:00
02:30

04:00

• Metanol - O Líquido 
da Morte – Parte 1
• Metanol - O Líquido 
da Morte – Parte 2
• A Fúria – E9
• A Fúria – E10
• Metanol - O Líquido 
da Morte – Parte 1
• Metanol - O Líquido 
da Morte – Parte 2
• Assaltaram o Banco 
• O Avarento
• Canto dos Exilados 
E1: Músicos
• Os Vingadores: Épico
• Conspiração

 
• O Irresistível 
Aventureiro
• Tira ou Ladrão
• Metanol - O Líquido 
da Morte – Parte 1
• Metanol - O Líquido 
da Morte – Parte 2

06:00
07:30

09:00

11:00
12:30
14:00

16:00
17:00
18:00

19:00

20:00

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

• Um Crime Esquecido 
• O Tempo dos 
Segredos
• O Tempo dos 
Amores
• Asas de Aço
• Além da Suspeita 
• Tratamento 
Diabólico 
• A Fúria – E9
• A Fúria – E10
• Canto dos Exilados 
E2: Críticos e 
tradutores
• Os Vingadores: O 
Último dos Sete
• Conspiração

• Além da Suspeita 
• Circuito Fechado
• O Avarento
• Conspiração

06:00
08:30

10:30

12:00

14:00

16:00
17:00
18:00

19:00

20:00

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

• Indochina   
• Anjos e Diamantes 
E1
• Anjos e Diamantes 
E2
• Anjos e Diamantes 
E3
• O Irresistível 
Aventureiro
• A Fúria – E7
• A Fúria – E8
• Canto dos Exilados 
E9: Artistas Visuais
• Os Vingadores: Matar 
Com Correção
• O Irresistível 
Aventureiro

• Tentações Proibidas
• Conspiração
• Asas de Aço
• Perversão

32

DE SEG. - FEI. 23 A DOMINGO 29
      SEG. - FEI.                  TER. - FEI.                 QUAR. - FEI.                             QUIN. - FEI. 

Semana 5

               

Circuito Fechado

Ação, drama, thriller
(França, 2013)

21:30 Estréia

As Mãos do Mal 

Thriller, crime, drama
(França, 2013)

21:30

Tratamento Diabólico

Crime, drama, thriller
(França, 1973)

21:30 Estréia

A Fúria – E9

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

20:00 Estréia



06:00
08:00
09:30

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

20:00
21:30
22:30
23:30

01:00

02:30
04:00

06:00
07:30
08:30
09:30
11:00
12:00
13:00
15:00
16:30
18:00
19:30

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

06:00
07:00
08:30
11:30
14:30
16:00

17:30

19:00
20:00
21:00

23:00

00:00

01:00
02:30
04:00

05:00

• O Avarento
• Tratamento Diabólico 
• Conspiração

 
• Circuito Fechado
• Asas de Aço
• Conspiração
• Circuito Fechado
• Os Vingadores: Algo 
Engraçado Aconteceu no 
Caminho Para a Estação
• Tratamento Diabólico 
• A Fúria – E9
• A Fúria – E10
• Metanol - O Líquido da 
Morte – Parte 1
• Metanol - O Líquido da 
Morte – Parte 2
• Circuito Fechado
• O Irresistível Aventureiro

• Tratamento Diabólico 
• A Fúria – E9
• A Fúria – E10
• O Irresistível Aventureiro
• A Fúria – E9
• A Fúria – E10
• Conspiração
• Tratamento Diabólico 
• O Engano
• Circuito Fechado
• Metanol - O Líquido da 
Morte – Parte 1

• A Fúria – E9
• A Fúria – E10
• Tratamento Diabólico 
• Circuito Fechado
• Perdendo a Cabeça  

• A Amante do Presidente
• Amor Perdido 
• Indochina   
• Forte Saganne
• Circuito Fechado
• Metanol - O Líquido da 
Morte – Parte 1
• Metanol - O Líquido da 
Morte – Parte 2
• A Fúria – E9
• A Fúria – E10
• Os Vingadores: Disque um 
numero fatal

• Os Vingadores: Um excesso 
de H2O
• Os Vingadores: A hora que 
nunca soou
• Tratamento Diabólico 
• Circuito Fechado
• Os Vingadores: Disque um 
numero fatal
• Os Vingadores: O 
antropófago de Surrey Green
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Semana 5

            

Os Vingadores: 
O antropófago de Surrey Green

Crime
(Reino Unido, 1961 - 1969)

22:00

               

Metanol - O Líquido da Morte – 
Parte 2

Thriller, drama, crime
(República Tcheca, 2018)

21:00

                 

 

Além da Suspeita 

Thriller, crime, drama
(França, 2011)

11:00




