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Em junho, o Eurochannel está extasiado em apresentar o melhor entretenimento 
da Europa. Este mês, temos duas novas séries para recompensar a sua lealdade 
e emocionar os seus sentidos com ação, suspense e muitas emoções. Aproveite 
uma novidade fascinante em junho no Eurochannel!

Para começar, um dos dramas de ação mais bem-sucedidos da Holanda está de 
volta no Eurochannel. Na Europa, Strike Force representou o que The Shield - 
Acima da Lei simbolizou nos EUA. Através desta história de dois policiais cujas 
ações caminham na linha fina e obscura entre o bem e o mal, você descobrirá 
que a ação está muito viva na Europa.

Também neste mês, convidamos você a continuar a tensa aventura da família 
Grimaldi em Presumido Culpado. Agora que você conhece o suspeito, o enredo 
contra ele e seus entes queridos é mais evidente... mas Andrea é o verdadeiro 
motivo da morte da sua sobrinha? 

Os Vingadores voltam à televisão brasileira! Em junho, orgulhamo-nos de 
apresentar em estreia a volta da lendária série de televisão britânica que marcou 
toda uma geração. Esta super série de espiões, seguida por milhões de fanáticos 
em todo o mundo, conta com as aventuras dos agentes secretos John Steed 
(Patrick Macnee) e Emma Peel (Diana Rigg). Juntos, eles lutarão contra o crime e 
os vilões mais inesperados.

As surpresas continuam em junho. O Eurochannel comemora o início da Copa 
do Mundo da FIFA na Rússia ao estrear uma comédia esportiva sobre o time 
de futebol feminino e os seus empreendimentos dentro e fora do campo. Eles 
estão enfrentando mudanças na vida adulta, pois alguns começam a formar 
uma família e a ter filhos, enquanto outros preferem ficar juntos, e o futebol é a 
desculpa perfeita!

Por último, mas não menos importante, este mês você descobrirá o submundo 
da máfia italiana com um filme baseado em eventos reais. Em Milionários da 
Máfia, a ascensão e queda de um homem na multidão provará que o crime 
oferece apenas dois resultados: morte ou prisão!

Continue desfrutando de entretenimento de qualidade na TV com a gente e se 
lembre de que... no Eurochannel, você sempre encontrará o melhor da Europa.
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ANo  1961 - 1969
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John Steed representa a quinta-essência do cavaleiro 
britânico e Emma Peel é sua parceria sofisticada, 
inteligente e sensual. Ambos trabalham no serviço 
secreto de sua majestade a Rainha da Inglaterra: eles 
são Os Vingadores e salvam o mundo com estilo. Há 
mais de cinquenta anos, eles revolucionaram a televisão 
e agora estão de volta ao Eurochannel.

Ambos combinam estilo, ação e humor para combater 
todos os inimigos do povo e seu país! O Eurochannel 
os convida a reviver as emoções e a ação da incrível 
série cult britânica: Os Vingadores. Eles regressam à 
televisão latino-americana em uma edição renovada e 
remasterizada, demonstrando que sua força contra o 
crime é atemporal!

Protagonizada pelos lendários Patrick Macnee e Diana 
Rigg, Os Vingadores é uma série de televisão única. 
Eles interpretam o elegante John Steed e a refinada 
Emma Peel, dois agentes do serviço secreto britânico 
encarregados de vingar todos os tipos de crimes. Ele 
elimina os bandidos com seu guarda-chuva fechado ou 
o chapéu de aço, enquanto ela enfrenta adversários 
com uma coleção de técnicas de luta espetaculares, 
incluindo artes marciais, para derrotar vilões com um 
golpe sutil de seu pulso delicado. 

Em cada aventura Os Vingadores enfrentam desafios 
e inimigos inesperados. Robôs assassinos, vilães 
invisíveis, telepatas e mais criminosos enfrentam o 
poder impiedoso, mas estilizado e cômico, desses dois 
salvadores da humanidade.

O status de cult de Os Vingadores foi criado sobre a base 
de um roteiro avant-garde e as atuações excepcionais 
de Patrick Macnee e Diana Rigg. A série se converteu 
em uma das primeiras séries britânicas a ser emitida no 
horário nobre por uma cadeia estadunidense quando a 
ABC pagou o incrível valor de 2 milhões de dólares pelos 
primeiros 26 episódios da quarta temporada. Além 
disso, o cuidado com o vestuário da série a converteu 
em um ícone da moda graças à elegância de Steed e às 
roupas revolucionárias de Peel.

Reviva com o Eurochannel a série de espionagem que 
marcou uma era na década de 1960. Esta é uma viagem 
emocional e nostálgica com muita ação e uma mistura 
fascinante de alta-costura, histórias emocionantes e 
humor elegante!

A série de culto de espiões britânicos 
retorna a América Latina
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Quatro agentes desapareceram na pequena cidade de Little Bazeley by the Sea. 
Steed (Patrick Macnee) e Mrs Peel (Diana Rigg) pegam o trem para Norfolk e 
conhecem Smallwood (Patrick Newell). Eles vão para o pub da cidade, onde são 
recebidos de forma fria. No dia seguinte, Steed e Emma encontram o cadáver 
de Smallwood na praia e descobrem rapidamente que todos os habitantes são 
impostores.  

Estreia: 
junho  3         21:00 SERIES

• As cenas em Little Bazeley by the Sea foram filmadas em Wighton.

• Os modelos de avião no pub Piggy Warren reaparecem no episódio Morte a Preço de Ocasião. 

• A cena de esgrima foi reutilizada no filme de Os Vingadores de 1998.

• Este episódio foi inicialmente filmado em 1964 com Elizabeth Shepherd como Emma Peel. Foi 
basicamente regravado em 1965, com Diana Rigg.

Patrick Newell (1932-1988) apareceu no episódio Algo Desagradável no Berçário na temporada 5 e interpretou 
Mother em vinte episódios da temporada 6, um papel que o tornou famoso.

robert Brown (1921-2003) interpretou M em quatro filmes da franquia 
James Bond: 007 contra Octopussy, 007 - Na Mira Dos Assassinos, 007 
Marcado para a Morte e 007 - Permissão para Matar.

Jeremy Burnham (1931) é um ator e roteirista que escreveu cinco 
episódios da 6ª temporada. Como ator, ele apareceu em várias 
séries como Danger Man, O Santo e The Persuaders! assim como 
em outros dois episódios dos Vingadores: Os Mercadores do Terror 
e Não Me Esqueças.

Juliet Harmer (1943) apareceu em várias séries britânicas como 
Danger Man e Department S. Seu papel mais famoso é o de 
Prune em dois episódios de The Pretenders.
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O sistema de radar britânico tem causa ocasionais. Quando Steed e Sra. Peel 
descobrem que o falecido Dr. Marlowe (Lloyd Lamble), que inventou o sistema, 
está em um cemitério próximo ao local de onde o problema vem, dúvidas 
surgem. A investigação leva Steed a um hospital estranho, onde ele vê um Dr. 
Marlowe muito vivo.  

Estreia: 
junho  3         22:00 SERIES

• Os exteriores da casa de Sir Horace Winslip são os do Oaklands College, em 
St. Albans.

• O hospital em que Steed encontra o Dr. Marlowe é a Escola Askes de 
Haberdasher, em Elstree, um set de filmagem recorrente da série.

• As sequências do trem em miniatura foram filmadas na Ferrovia Miniatura 
Stapleford, em Melton Mowbray, em 4 de abril de 1965. Ele ainda existe e, em 
momentos precisos do ano, é possível fazer exatamente a mesma rota que 
Steed faz nesse episódio.

Ray Austin (1932) foi um dublê da série e dirigiu vários 
episódios da sexta temporada, antes de ser coprodutor 
de Os Novos Vingadores. Ele interpreta um leiteiro 
assassinado no episódio A Hora Que Nunca Foi.

ronald Fraser (1930-1997) foi um ator de teatro que 
desempenhou vários papéis notáveis em filmes, com 
Richard Burton, Richard Harris ou Peter O’Toole. Em 
Moll Flanders (1996) ele interpreta um juiz enquanto 
uma irreconhecível Diana Rigg interpreta a mãe de Moll. 
Ele morreu em 1997 e em seu funeral, Sean Connery e 
Peter O’Toola levaram seu caixão.
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Um agente do governo que liderava uma investigação em uma loja de 
departamentos em Londres foi encontrado morto em posse de um recibo de 
caixa. Os Vingadores se infiltram na loja. Steed conhece Horatio Kane (Andre 
Morell), um velho magnata da indústria preso a uma cadeira de rodas.

Estreia: 
junho  10         21:00 SERIES

• A loja foi recriada nos estúdios Pinewood. Como o elevador só 
podia descer um andar, a configuração tinha que ser mudada 
todas as vezes, a fim de fingir que a loja tinha, na verdade, vários 
andares de altura na primeira cena.

• Morte a Preço de Ocasião é um dos episódios favoritos de 
Patrick Macnee.

• O nome de Horatio Kane é uma referência ao Cidadão Kane de 
Orson Welles.

• T.P. McKenna, que interpreta Wentworth, teve que recusar um 
papel em Doutor Jivago desde que ele já assinou seu contrato 
para este episódio de Os Vingadores.

Allan Cuthbertson (1920-1988) foi um ator australiano que atuou em outros três episódios: The Deadly Air, À Porta da Morte 
e Super Secret Cypher Snatch.

diane Clare (1938-2013) que interpreta Julie neste episódio, foi testada para o papel de Tara King. A sua audição está disponível 
na Internet. Ela também apareceu, sem créditos, no episódio Os Cibernautas.
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Quatro industriais lutando por um novo sistema de circuitos eletrônicos são 
assassinados por um especialista em karatê. Quando Peel começa o seu 
treinamento de karatê, Steed visita o criador desse novo sistema, a Harachi 
Corporation, com a qual todas as vítimas estavam em negociações para obter 
essa inovadora invenção.  

Estreia: 
junho 10        22:00 SERIES

• A fábrica do Dr. Armstrong é o prédio de manutenção da ABC Studios.

• Emma Peel vai ao Jephcott fingindo ser das lojas Winnel & Fentle, como uma 
alusão aos produtores (Julian) Wintle e (Albert) Fennell.

• Este episódio tem duas sequências: Return of the Cybernauts e The Last of the 
Cybernauts?

• Este episódio teve uma adaptação radiofônica chamada A Deadly Gift.

Frederick Jaeger (1928-2004) foi um ator alemão que retornou 
como Genson no episódio Return of the Cybernauts.

John Hollis (1931-2005) fez outras três aparições dignas de nota 
na série, nos episódios Warlock, The Superlative Seven e Legacy of 
Death. Ele também teve uma carreira cinematográfica tremenda, 
aparecendo notavelmente em Os Doze Condenados, Superman, Star 
Wars: O Império Contra-Ataca e o filme de James Bond 007 - Somente 
para Seus Olhos.

Burt Kwouk (1930) também aparece nos episódios Kill the King e 
Lobster Quadrille. Ele é conhecido principalmente por interpretar 
Cato nos filmes da Pantera Cor-de-Rosa. Este ator britânico-chinês 
também apareceu em dois filmes de James Bond: 007 contra 
Goldfinger (1964) e Com 007 só se Vive Duas Vezes (1967).
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Depois do estranho desaparecimento dos peixes da costa e da misteriosa morte 
de um mergulhador, Steed e Peel visitam Castle De’ath disfarçados. Peel posa 
como consultora turística e Steed como historiador que deseja escrever um livro 
sobre Black Jamie, o enigmático décimo terceiro proprietário do castelo.  

Estreia: 
junho  17      21:00 SERIES

• As cenas no Castelo De’ath foram filmadas no Castelo 
de Allington, que não é na Escócia, mas em Kent.

• Steed fica no quarto de Lorde Danley. Henry «Lord 
Danley» Stuart (1545-1567), Duque de Albany e rei 
consorte da Escócia, foi o segundo marido da sua 
prima Mary, Rainha da Escócia.

• As configurações internas (escadas, corredores e a 
sala principal) foram reutilizadas, com uma decoração 
diferente, como a casa de Brandon Storey no episódio 
Too Many Christmas Trees.

Os quatro principais atores, Gordon Jackson, Robert Urquhart, Jack Lambert e Russell 
Waters nasceram na Escócia.

Gordon Jackson (1923-1990) recebeu um Emmy Award em 1975 por seu papel em 
Upstairs, Downstairs. De 1977 a 1981, ele também atuou em Os Profissionais, outra série 
popular de Brian Clemens, produtor e roteirista de Os Vingadores.
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Sir Clive Todd (Laurence Hardy), um político respeitável, é ferido por um 
cúmplice durante o roubo de documentos confidenciais. Os Vingadores querem 
interrogá-lo, mas Todd sofre de perda de memória e recebe uma injeção mortal 
do Dr. Campbell (Ian McNaughton) antes que ele pudesse revelar qualquer coisa. 
Campbell fez isso sob hipnose, e a única relação entre os dois homens é a sua 
afiliação a Ransack, uma sociedade para pessoas altamente inteligentes.  

Estreia: 
junho   17         22:00 SERIES

• A segunda parte do episódio acontece na Escola Askes dos Habermasters, perto de Oxford. Foi usado em vários episódios da 
série: Never, Never Say Die, Return of the Cybernauts e Dead Man’s Treasure.

• Peter Graham Scott, que dirigiu o episódio, estava entre as pessoas que fizeram o teste de Diana Rigg para o papel de Emma Peel.

• A cena final de luta em shadow play não foi inicialmente planejada no roteiro, mas é típica de Os Vingadores.
.

Patricia Haines (1931-1977) oi casada com o famoso ator britânico 
Michael Caine. Ela também atuou em dois outros episódios das 
séries: The Nutshell e Who’s Who? Ela também apareceu sem 
créditos no episódio Girl on the Trapeze, como um cadáver.

Georgina Ward (1941) estudou no Sorbonne. Ela também participou 
de episódios de Danger Man e The Baron, mas nunca apareceu na 
tela desde 1973.

elizabeth reber é uma atriz e modelo australiana. Ela se aposentou 
no final dos anos 60, antes de ter sucesso como pintora e designer 
de interiores. Ela projetou notavelmente o interior de vários hotéis 
em Paris.
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Jonathan Stone (Edward Undertown) é a décima primeira vítima de uma série 
de assassinatos sem motivo aparente. O endereço de um estúdio de fotografia 
é escrito nas costas de retratos recentes das vítimas. Steed (Patrick Macnee) 
começa a sua investigação.  

Estreia: 
junho  24      21:00 SERIES

• Durante a sua primeira conversa com Lovejoy, Steed se esconde atrás de uma 
identidade falsa que tem várias semelhanças com a história de vida de Patrick 
Macnee: um passado aristocrático, um amor por cavalos, sendo expulso da 
escola. De acordo com Macnee, ele foi expulso de Eton por organizar jogos de 
corrida de cavalos no subsolo.

• Entre as várias músicas tocadas por Peel com uma tuba está Ride of the 
Walkyries, de Richard Wagner, apresentado em clássicos atemporais como 8½ 
e Apocalypse Now.

• Durante uma conversa com Lovejoy, Steed fala sobre ser enforcado ao 
amanhecer se ele matasse a sua prima rica. Apenas quatro dias antes do episódio 
ser transmitido, em 9 de novembro de 1965, o enforcamento foi oficialmente 
abolido no Reino Unido.

Patrick Cargill (1918-1996) também interpretou Pemberton no episódio Os Mercadores 
do Terror. Seu único papel significativo nos filmes foi no último filme de Charlie Chaplin, 
A Condessa de Hong Kong. Cargill também participou de dois episódios de O Prisioneiro.

Suzanne Lloyd (1934) é uma atriz canadense que atuou em várias séries da época: O 
Santo, Perry Mason, Zorro, The Twilight Zone, etc.

edward Underdown (1908-1989) apareceu em outro episódio de Os Vingadores: The 
Living Dead. Ian Fleming queria colocá-lo como James Bond, mas os produtores deram o 
papel a Sean Connery. Ele, no entanto, desempenhou um papel em um filme da franquia, 
007 contra a Chantagem Atômica.
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Ted Barker, um caçador furtivo, é encontrado afogado no meio de um campo em 
uma área seca. Os Vingadores investigam. Como Steed conhece Jonah Barnard 
(Noel Purcell) que está convencido de que o Dia do Julgamento está iminente e 
constrói a sua própria arca de Noé. Peel visita o irmão de Ted, Eli Barker (Talfryn 
Thomas). Antes que ele possa dar informações à Peel, ele está sujeito ao mesmo 
destino que o seu irmão.  

Estreia: 
junho  24       22:00 SERIES

• O trágico reencontro de Peel e Eli Barker foi filmada no Tank 2, o maior tanque 
de água do Elstree Studios. Este enorme cenário foi usado para inúmeras cenas 
náuticas em várias séries dos anos 60 e 70, bem como em outros cinco episódios 
de Os Vingadores: What the Butler Saw, The Bird Who Knew Too Much, Have Guns 
– Will Haggle, They Keep Killing Steed e Homicide e Old Lace.

• Em vez de seu usual Lotus Elan, Peel dirige um Minimoke neste episódio. 
Minimokes são os táxis de O Prisioneiro.

• O filme Os Vingadores de 1998 é amplamente inspirado no enredo deste episódio.

Sue Lloyd (1939-2011) foi dançarina e modelo antes de se tornar atriz. Ela 
apareceu em muitos filmes e séries, tais como Departement S, O Santo e The 
Persuaders!. Ela interpretou Hannah Wild, parceira de Steed, na peça de teatro 
de Os Vingadores.

terry Plummer (1936-2011) apareceu em inúmeros episódios da série, às 
vezes sem créditos, como A Hora Que Nunca Foi, The Danger Makers, Never, 
Never Say Die e Escape in Time.

talfryn thomas (1922-1982) também apareceu em um episódio de The 
Persuaders! em que ele também desempenhou o papel de um caçador, como 
Eli Barker neste episódio.
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temporada 2

Os policiais mais duros da Holanda 
estão de volta...  E a linha entre o bem 
e o mal se tornou mais tênue!

eLeNCo Jeroen van Koningsbrugge, 
Dennis van de Ven, Kiki van Deursen
GéNero Crime, ação, drama 
títULo oriGiNAL Smeris 
Año 2015

Holanda 

Estreia:
25 de junho           22:00 
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Crime e violência assolam a Holanda. Para combatê-los, 
existe a melhor equipe policial do país:  Theo Kamp e William 
Niessen. Impetuoso e implacável, eles estão prontos para 
enfrentar uma nova onda de crimes em Amsterdã e em 
todo o país. Dobro da ação, mais perigo e duas vezes as 
emoções na segunda temporada do Strike Force, um drama 
policial sobre o caminho tortuoso para a justiça.

Strike Force é a série de ação policial mais bem-sucedida da 
Holanda na última década. Na série, Theo Kamp é o melhor, 
mas também o mais impulsivo detetive de homicídios na 
Holanda. Agora, a sua forte parceria com William Niessen, 
um detetive que segue as regras, leva a dupla à capital 
do país para derrubar um perigoso mafioso envolvido no 
aumento da criminalidade na cidade.  Enquanto procura 

por esse criminoso, Theo também procura por seu pai, cuja 
localização desconhecida e misteriosa parece estar ligada 
a atividades criminosas. Ele é o mafioso que eles estão 
procurando ou é apenas uma mera coincidência? 

Este drama de crime eletrizante detalha os esforços 
incansáveis dos oficiais mais dedicados e trabalhadores da 
Holanda e os problemas que eles enfrentam todos os dias, 
enquanto eles arriscam as suas vidas. Strike Force não só 
explora os casos complexos e tumultuosos que mantêm 
esses policiais trabalhando o tempo todo, mas vai mais 
além, explorando o psicológico de dois agentes e suas 
personalidades contrastantes. Venha se juntar à força e 
descubra as novas aventuras da melhor equipe de aplicação 
da lei na Holanda!

temporada 2 - EP 1
William (Dennis van de Ven) fica chocado quando ele ouve que Theo (Jeroen van Koningsbrugge) foi 
baleado no seu próprio apartamento. William corre para o hospital, onde surge a pergunta: Por que Theo 
teve que morrer?

temporada 2 - EP 2
Depois de um tiroteio sangrento, Theo (Jeroen van Koningsbrugge) e William (Dennis van de Ven) se 
aventuram na vida noturna de Amsterdã. Lá, um assassino de sangue frio aguarda, que pode, no entanto, 
levá-los mais perto do pai de Theo...

25 de junho 
22:00

25 de junho
22:50



16  | EUROCHANNEL GUIA DO MÊS | JUNHO 2018 | 

Estreia:
14 de junho          21:30 CINEMA

Holanda

O poder do futebol e da amizade
diretor Maurice Trouwborst 
eLeNCo Hannah van Lunteren, 
Jennifer Hoffman, Ryanne van Dorst
GéNero Comédia, drama
títULo oriGiNAL Dames 4
ANo 2015

A imatura Wyne (Hannah van Lunteren) inicia um time de futebol para se rebelar contra todas as amigas cujas 
vidas se tornaram monótonas e chatas desde o parto ou a gravidez. No entanto, ela ameaça perder tudo através de 
eventos inesperados.
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Cansada do seu ambiente social, uma mulher na faixa dos trinta 
decide resolver o problema com as próprias mãos. Todas as 
amigas dela são mães ou estão grávidas, e em um ato rebelde, 
ela decide manter a amizade fazendo a mais improvável das 
aventuras: um time de futebol! O Eurochannel estreia O 
Jogo Perfeito, uma comédia edificante sobre a vida adulta e 
relacionamentos.

Em O Jogo Perfeito, você conhecerá o time de futebol mais 
duvidoso, comandado por Wyne, uma mulher de 32 anos que 
luta para enfrentar os desafios da vida adulta. Após o recente 
rompimento com o namorado por causa da sua relutância 
em ter filhos, Wyne descobre que a sua melhor amiga e 
companheira de apartamento, Nanda, está se mudando com 
o seu namorado de longa data. Agora, sozinha e isolada, ela 
decide reunir seus amigos e formar um time.

Esta comédia espirituosa é vagamente baseada nas experiências 
reais do roteirista, que formou um time de futebol para manter 
as suas amizades vivas. No entanto, O Jogo Perfeito vai além e 
propõe uma visão da vida de muitos jovens adultos na Europa. 
Como muitos lutam para crescer e são forçados a lidar com 
a pressão de conseguir um emprego melhor remunerado e 
começar uma família, outros se rendem às alegrias de criar 
filhos, às vezes com sucesso, às vezes não.

À medida que a trama se desenvolve e as aventuras das garotas oscilam entre o futebol e o amor, e a alegria pelas 
decepções, Wyne se vê em um labirinto pessoal quando uma inesperada gravidez bate à sua porta... Agora ela terá 
que decidir entre o time, um aborto ou aproveitar a oportunidade para começar uma nova vida! Cheio de piadas 
sobre sexo e com atuação soberba dos seus personagens principais, O Jogo Perfeito leva você para um mundo onde o 
drama se transforma em felicidade, uma vez que todo problema tem solução. 

Entrevista com  

(Diretor)
MAURICE TROUwbORST   
Como você se envolveu neste projeto?
A roteirista Lotte me abordou com a ideia de fazer um filme autobiográfico sobre um time de futebol que ela montou em seus 
trinta anos. Eu realmente gostei da ideia de fazer um verdadeiro filme não romântico sobre amizade.  

Como foi o processo de comunicação com a roteirista Lotte Tabbers para a produção? Como ela se envolveu nas filmagens?
Nos estágios iniciais, criamos um tema e um enredo para o filme juntos e, em seguida, ela só se soltou. Eu leria e daria 
feedback. Nós lemos as cenas juntos e inventamos novos diálogos. Meu trabalho principal era fornecer piadas e também trazer 
mais comédia para o roteiro. Na fase de seleção de elenco, tomamos muitas decisões juntos. A sua visão do filme foi muito 
importante para mim. Lotte visitou o set algumas vezes quando estávamos filmando. O verdadeiro time de futebol para o qual 
ele se inspirou para o filme e ela própria foi figurante para os jogos no time oposto. É ela quem parabeniza Wyne ao final do 
primeiro jogo.
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ela lhe deu total liberdade depois de fornecer o roteiro ou lhe deu informações sobre o que queria?
Sim, ela confiou em mim! Eu tomei essa liberdade depois de conversar com ela sobre o roteiro. Só para ter certeza que eu entendi 
totalmente o roteiro e a visão dela para ele. Eu fiz o mesmo com o designer de produção e o diretor de fotografia. Eu acredito que 
o cinema é um esforço coletivo e você deve utilizar todo o poder intelectual disponível.

O que você achou mais difícil durante as filmagens do filme?
Nós filmamos este filme em apenas 20 dias, por isso, o tempo foi o nosso maior problema. Especialmente em situações com 
muito pouco controle. Filmar as partidas de futebol foi bastante difícil por causa da distância entre os atores e eu. Para adicionar 
realismo, filmamos da linha lateral em lentes longas. Isso me fez correr o dia inteiro para dar instruções, porque gritar com os 
atores através de um megafone é uma maneira muito ineficaz de criar uma atuação natural.

Há alguma lembrança engraçada ou estressante dos dias de filmagem que você ainda se lembra?
Nós nos divertimos muito com Ryanne van Dorst improvisando a parte de Denise. Ela era tão engraçada! E o diretor de fotografia 
estava fingindo ser um hooligan o tempo todo e dando instruções para a sua equipe em uma linguagem muito ruim. Aquilo foi 
hilário! Foi muito divertido ter amigos pessoais no set como figurantes para a cena da festa. Houve algum estresse também… Eu 
acidentalmente chutei uma bola na cara de uma pessoa da equipe. Eu ainda me sinto mal com isso! 

Como cineasta, o que você acha que está faltando no cinema holandês para ele se tornar importante em todo o mundo, como 
cinema italiano ou britânico?
Acredito que o calcanhar de Aquiles do cinema e da televisão holandeses seja uma boa escrita. Boa escrita leva tempo e a maioria 
dos roteiros precisa ser finalizada em um ano para ser filmada no ano seguinte. Isso é muito pouco tempo. Há também uma 
escassez de produtores que são especializados em contar histórias. Eles são muito bons na parte de negócios, mas os produtores 
que realmente conhecem o drama são essenciais para a indústria. Mas infelizmente são muito difíceis de encontrar.

Quem são suas principais influências quando se trata de cinema ou de fotografia cinematográfica?
Steven Spielberg, porque eu assisti os seus filmes, especialmente Parque dos Dinossauros, mais de cem vezes. Isso me ensinou 
muito sobre “storytelling” e cinematografia, mas tudo no estilo de Spielberg, que foi muito útil ao dirigir a série de aventura Zenith 
em 2016. Os meus favoritos pessoais são os irmãos Coen e Anders Thomas Jensen por sua comédia sombria. Eu prefiro trabalhar 
nesta arena sozinho. Meus Diretores de Fotografia favoritos são Robert Elswit, Roger Deakins e Jean-Yves Escoffier.

Você também dirigiu projetos para séries de tV, comerciais e vídeos de música. do que você mais gosta? Com qual você se 
sente mais confortável?
Eu gosto de todos eles por diferentes razões. Séries de TV são incríveis! O desafio está na escrita, que é diferente de escrever um 
longa-metragem. O desenvolvimento de personagens é muito mais profundo e há muito mais possibilidades para o enredo.

Comerciais são ótimos porque você tem muito tempo e recursos. Você pode fazer 60 tomadas e entrar em detalhes com os atores.  
No final, se trata do que é um projeto e o que você está tentando dizer ao público. É aí que a maioria dos comerciais tem pouco 
valor. 

Os videoclipes são ótimos porque os projetos são pequenos e você pode fazer coisas realmente estranhas. É ideal para experimentar 
e praticar com histórias e equipamentos, mas no final eu prefiro dirigir mais filmes e séries fictícios.



EUROCHANNEL GUIA DO MÊS |  JUNHO 2018 |  19 

Entrevista com 

(Atriz)
HANNAH vAN LUNTEREN   

Como você se envolveu no projeto e conseguiu o papel principal?
Eu fiz um screentest, e como o diretor disse: Eu fui muito bem.  

Como você se preparou para interpretar Wyne? Havia muito futebol na 
preparação?
Não há preparativos para o futebol, porque Wyne teve que jogar em um time que 
não era nada bom jogando futebol. Então não tive que me preparar para isso, 
eu não sou um talento de futebol. Assim, eu me preparei apenas entendendo 
a maneira como eu pensava que Wyne olhava as coisas, e eu aprendi minhas 
falas... Muito importante.

Qual característica sua pode ser encontrada em Wyne?
Eu me identifiquei muito com Wyne naquele momento. Eu não tinha filhos, 
mas muitos dos meus melhores amigos já os tinham ou iam tê-los. A diferença 
era que eu estava realmente bem com isso. Agora eu tenho filhos, mas ainda 
reconheço o modo como Wyne olha para todas as pessoas que acabaram de 
ser pais.

Como você descreveria O Jogo Perfeito para um público internacional? Por 
que as pessoas não devem perder este filme?
Eu acho que é um filme muito humorístico, e ao mesmo tempo o emociona. 
Eu acho que é um filme que fala sobre viver em uma confusão e que está tudo 
bem. É reconfortante ver todo mundo lutando um pouco.

O filme lida com a paternidade moderna e a pressão social de ter filhos e 
uma família. Você acha que o filme retrata uma situação real na Holanda e 
na Europa, ou foi apenas mera ficção?
Sim, acho que é uma visão da Europa Ocidental sobre as coisas. Deve ser 
diferente em outros lugares do mundo. Mas também é muito sobre amizade, e 
isso é universal, amor e amizade devem ser os mesmos em todos os lugares. Por 
isso, as dificuldades em amizades e relacionamentos também são as mesmas 
aqui como, por exemplo, na Colômbia.

Há alguma memória especial que você ainda se lembra dos dias de filmagem? 
Qualquer anedota especial (engraçada ou tensa) que você gostaria de 
compartilhar com os nossos espectadores?
O filme é muito especial para mim, estou muito orgulhoso de poder desempenhar 
este papel e por terem me dado essa oportunidade. Também porque foi um 
bom jogo entre o diretor, Maurice Trouwborst, e eu. Era uma equipe jovem e 
foi muito inspirador trabalhar com todas essas pessoas. Eu lembro que um dia 
durante as filmagens eu queria parecer mais bonita, então eu perguntei para a 
garota que fez a maquiagem que apenas para uma cena me deixava um pouco 
mais atraente, então eu entrei no set e o diretor imediatamente disse “O que 
é isso? Volte, você está muito bonita”. E ele estava absolutamente certo. Tinha 
que ser “real”.
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Entrevista com 

(roteirista)
LOTTE TAbbERS   

Como é que surgiu a ideia da história?
Eu comecei meu próprio time de futebol quando tinha 30 anos de idade. 
Muitos amigos meus estavam tendo bebês, mas eu não me sentia pronta para 
isso ainda. Através do meu time de futebol, conheci muitas mulheres novas e 
a amizade entre nós cresceu muito forte e muito rápido. A amizade feminina e 
toda a diversão que tivemos foi uma grande inspiração para eu fazer este filme. 
Afinal, este filme fala principalmente sobre amizade. 

Qual mensagem você quis passar com O Jogo Perfeito?
Uma mensagem importante para eu colocar lá fora é que as mulheres também 
podem ser engraçadas e se divertirem da mesma maneira que os homens. Além 
disso, você não precisa seguir as regras. Não importa se você estragar algumas 
vezes, apenas faça o que te faz feliz e esteja com aqueles que você ama. 
 
Existem alguns personagens peculiares no filme como Denise, eles são 
inspirados em pessoas da vida real ou apenas estereótipos?
Muita da Denise é inspirada em uma amiga minha do time. Também tem 
algumas coisas minhas e o ator Ryanne van Dorst também colocou muito de si 
no papel. Eu tentei não fazer dela um personagem estereótipo na verdade. Eu 
a vejo como uma mulher durona, muito engraçada, com um grande coração, 
que quer ser amada como todos nós. Mas mulheres assim tendem a assustar 
os homens, o que é uma pena, porque eu realmente admiro mulheres assim. 
 
Esta história é universal e muitas pessoas se sentem identificadas com a 
pressão social de ter filhos e uma família. Qual você acha é o motivo por trás 
disso?
Bem, para as mulheres, claro, há a pressão do tempo. Nós não somos férteis para 
sempre. Então, em algum momento, você precisa tomar essa grande decisão: 
eu quero me tornar mãe? E para mim essa decisão foi como decidir que a sua 

vida (como você sabe) iria acabar. Porque quando você tem 30 anos, ainda se sente muito jovem. Ainda há 
muito o que fazer. Estou com quase 40 anos agora e tive um filho há dois anos e agora percebo que a minha 
vida ainda é praticamente a mesma. Mas ainda assim foi bom esperar tanto tempo. Eu não estava pronta para 
ter um filho há dez anos. Eu também acho que todos nós queremos ser os pais perfeitos. Então esperamos até 
sentirmos que podemos ser pais perfeitos. E isso pode demorar um pouco mais do que a sociedade gostaria. 
 
Quem são as suas principais referências quando se trata de escrever roteiros de filmes e programas de TV?
Eu realmente gosto dos filmes e programas de TV que são produzidos, escritos ou dirigidos por Judd Apatow. 
Nesses filmes e programas de TV, eles sempre mostram a vida real de uma maneira muito engraçada, pegando 
uma coisa pequena na vida e tornando-a um pouco maior. Isso se torna engraçado e também muito relacionável. 
Eu acho que eu gosto de assistir filmes e programas que se relacionam com a minha própria vida, então eu 
posso rir de mim mesma. Claro, eu também gosto muito de gêneros diferentes, mas esse tipo de comédia é o 
que eu tento usar no meu próprio trabalho, como O Jogo Perfeito.
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3 filmes 
com temas essenciais sobre esportes 

O Lutador
Celebrado pelo retorno de Mickey Rourke à fama, O Lutador é um drama esportivo 
dirigido por Darren Aronofsky. O filme segue um lutador profissional envelhecido que, 
apesar de sua falta de saúde e fama, continua lutando em uma tentativa de se agarrar 
ao sucesso de sua proeminência na década de 1980. Ele também tenta consertar o 
seu relacionamento com a sua filha distante e encontrar romance com uma mulher 
que trabalha como stripper.

Elogiado pela crítica e pela imprensa, O Lutador ganhou o Prêmio Leão de Ouro no 65º 
Festival Internacional de Cinema de Veneza. Para o filme, Mickey Rourke recebeu um 
prêmio BAFTA, um Globo de Ouro, um Independent Spirit Award e uma indicação ao 
Oscar de Melhor Ator. 

El deporte, como cine, mueve pasiones en proporciones infinitas. Combina ambos y obtendrás una receta exitosa que O esporte, 
como cinema, move as paixões para proporções infinitas. Combine os dois e você terá uma receita de sucesso que certamente 
nunca será esquecida. Para celebrar a exibição do drama sobre esportes na idade adulta, O Jogo Perfeito, o Eurochannel 
selecionou três filmes temáticos sobre esportes que merecem ser assistidos por qualquer amante do cinema!

Rocky
Considerado o drama esportivo por excelência em todo o mundo, Rocky foi o filme que 
impulsionou o então jovem ator Sylvester Stallone à fama. O filme retrata a história do 
Sonho Americano de Rocky Balboa, um pugilista ítalo-americano de classe trabalhadora, 
sem instrução mas de bom coração, que trabalha como cobrador de dívidas de um agiota 
nas favelas da Filadélfia. Rocky começa como um lutador de clube de pequeno porte e 
mais tarde recebe uma chance no campeonato mundial de pesos pesados. 

Rocky recebeu muitos comentários positivos, transformando Stallone em uma grande 
estrela, e ganhou três Oscars, incluindo Melhor Filme. O filme gerou seis sequências: 
Rocky II (1979), Rocky III (1982), Rocky IV (1985), Rocky V (1990), Rocky Balboa (2006) e 
Creed - Nascido para Lutar (2015).

Invictus
Um conto de patriotismo e unidade, Invictus foi dirigido por Clint Eastwood, e conta 
com os atores premiados Morgan Freeman e Matt Damon. O filme é baseado no 
livro de John Carlin, Playing the Enemy: Nelson Mandela and the Game That Made a 
Nation, que contou os eventos na África do Sul antes e durante a Copa do Mundo de 
Rugby de 1995. No filme, não se esperava que o Springboks, time de rúgbi da África 
do Sul, tivesse um bom desempenho, retornando apenas recentemente à competição 
internacional de alto nível após o desmantelamento do Apartheid ― o país sediou a 
Copa do Mundo, ganhando assim uma entrada automática. 

Invictus foi recebido com críticas positivas e deu ao Morgan Freeman uma indicação 
ao Oscar de Melhor Ator, com Matt Damon recebendo uma indicação de Melhor Ator 
Coadjuvante.
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MILIONÁRIOS DA MÁFIA itália

Estreia:
21 de junho         21:30  CINEMA

Quando Marcello viu seu pai morrer, pouco sabia que ele 
se tornaria uma das principais figuras da máfia em Nápoles. 
Agora é hora de decidir entre dinheiro ou a segurança de 
sua família. O Eurochannel estreia Milionários da Máfia, 
um drama de ação sobre poder, luxo, ganância, sangue e 
violência do submundo italiano.

Quando você vive a vida como se estivesse em um jogo 
de pôquer, deve estar disposto a perder tudo. Esse é o 
lema da vida de Marcello Cavaini, também conhecido 
como Alandelòn, protagonista dos Milionários da Máfia. 
No filme, ele e seus irmãos mergulham na máfia como a 
única maneira de salvar a casa da sua família após a morte 
do pai. Inicialmente relutante, Alandelòn se eleva entre as 
fileiras da Camorra, passando de mensageiro a líder de um 
território e de todos os seus lucros. Drogas, jogos de azar 
e contrabando estão sob seu controle, enquanto ele vê os 

seus bolsos cheios de dinheiro.  Mas quando Alandelòn 
pensou que ele tinha tudo, a vida tinha acabado de começar 
a brincar com ele. Uma vez que o diretor da Milionários da 
Máfia lança luz sobre as áreas cinzentas da nossa sociedade 
e do submundo, a vida de Alandelón reflete a realidade de 
muitos homens da máfia em Nápoles. Eles estão imersos 
em um ambiente no qual a morte ou a prisão são as únicas 
opções finais após um curto período de glória. 

Baseado em eventos reais, e no livro I Millonari, Milionários 
da Máfia oferece uma produção cheia de ação, que retrata 
quatro décadas na vida do seu protagonista. Através de um 
enredo emocionante, repleto de reviravoltas e um estilo 
semelhante ao Scorsese, o diretor evoca clássicos do gênero 
como Os Bons Companheiros e O Poderoso Chefão para os 
mais recentes retratos da máfia como Gomorra. 

Os mafiosos mais generosos da Itália
A ascensão e queda de um clã da Camorra em Nápoles, contada 
através dos olhos de um chefe do crime e sua família. Quarenta anos 
de vida de um homem, quarenta anos na história de uma das mais 
belas e controversas cidades da Terra: Nápoles.

diretor Alessandro Piva
eLeNCo Francesco Scianna, Valentina 

Lodovini, Salvatore Striano, Gianfranco 
GéNero Crime, ação, drama
títULo oriGiNAL Milionari

ANo 2014
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MILIONÁRIOS DA MÁFIA

Estreia:
21 de junho         21:30  Entrevista com  

(Ator)
GIANfRANCO GALLO   

Como você se envolveu neste projeto? Como foi o processo de seleção do elenco? 
Eu tive uma reunião com outro diretor, Giuseppe Gagliardi, para a série SKY intitulada 1992.  Naquela ocasião, ele me 
perguntou se eu tinha sido chamado para Máfia dos Milionários, ele conhecia o roteiro e estava convencido de que havia um 
papel adequado para mim. Fui então contatado pela seleção de elenco para o qual Gagliardi ligou e fiz o teste para o papel 
de Don Carmine, uma audição na qual o diretor Alessandro Piva me escolheu. 

Como você se preparou para o papel da Carmine? Você contatou chefes ou criminosos da máfia para ter uma ideia da 
vida deles?
Não foi a primeira vez que interpretei um chefe da Camorra. Normalmente eu estava me preparando para estudar vídeos, 
coletando notícias, tentando conhecer parentes que poderiam me contar sobre esses personagens nas suas vidas particulares. 
Para o papel de Don Carmine foi diferente, eu sabia em quem ele estava inspirado, mas eu não tinha vídeos para assistir, nem 
muitas histórias para ouvir. Então eu comecei a partir da sua biografia e ele me pareceu um personagem interessante, de 
uma tragédia de Shakespeare, um rei do mal que abdica por causa da decepção em vez de ganhar tudo. Decepcionado pelo 
mundo que ele próprio criou. Uma espécie de exílio voluntário, um personagem a ser apreendido nos seus silêncios mais do 
que nas suas ações, nos olhares profundos com que questiona os seus homens, as suas afeições e a ele mesmo. Esse estudo 
também me ajudou muito na construção de Giuseppe Avitabile, o papel que desempenhei na série Gomorra.

O filme é bastante violento. Isso retrata com 
precisão a realidade da máfia no sul da Itália?
Infelizmente, acho que todas as máfias são violentas, 
a sul-americana mais violenta que a italiana, pelo 
menos em estilo. Mas a nossa, até o momento em 
que o filme termina, era uma estrutura piramidal, o 
que a tornava única e quase inquestionável.

Na sua opinião, o que faz da Milionários da Máfia 
diferente de outros filmes sobre a máfia italiana?
Muitas vezes, na Itália, eles fazem filmes sobre a 
máfia com uma abordagem de documentário, com 
atores frequentemente tirados das ruas. De certa 
forma, pagamos o neorrealismo do passado. O 
filme Milionários da Máfia, em vez disso, é um filme 
de arte, pensado e escrito para os atores. É algo 
mais próximo a Os Bons Companheiros do que de 
Gomorra, por assim dizer, não nos meios, é claro, 
mas nas intenções.

O que você achou mais difícil durante as filmagens 
do filme?
Sendo um personagem que abrange décadas de vida, 
a maquiagem foi uma das coisas mais estressantes. 
Eu acho que o maquiador Puccio Desiato fez um 
ótimo trabalho. No final, quando assisto ao filme, 
quase não me reconheço.
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Entrevista com 

(Ator)
fRANCESCO DI LEvA 

Como você se preparou para este papel? Você teve a chance de conhecer 
criminosos reais para conhecer seu mundo de uma perspectiva direta?
Milionários da Máfia é um filme baseado no livro I Milionari escrito por Gensini e 
Cannavale. Eu tive a chance de começar com as histórias dos principais clãs descritos 
pelos autores. Especificamente para o meu papel, Babbà, vi algumas fotos da pessoa 
real e estudei seus movimentos. O diretor e eu decidimos construir uma máscara no 
meu personagem, é por isso que ele se chama Babbà. 

Babbà é um criminoso não típico que se torna criminoso por causa de seu amigo, na 
verdade ele nunca segura uma arma durante todo o filme.

Filmes de máfia e séries de TV se tornaram uma tendência mundial nos últimos 
anos. Por que você acha que esse fenômeno está se desenvolvendo?
Eu acho que esse fenômeno está se desenvolvendo principalmente no sul do mundo 
e nas periferias da cidade. Nas áreas totalmente livres do patrulha policial e também 
da política. Eu sinto que sou parte daqueles que vivem no sul do mundo porque eu 
também moro na periferia. 

Você já participou de numerosas produções sobre a máfia, na sua opinião, o que 
torna a Milionários da Máfia especial entre esses projetos?
Ao contrário de outros filmes e séries de televisão da máfia, o diretor Alessandro 
Piva decidiu se concentrar nas famílias e nas consequências do fugitivo, como as 
coisas negativas que os proíbem de viver uma vida cotidiana normal. 

Milionários da Máfia é sobre um conhecido clã criminoso. A particularidade deste 
filme é que o diretor decidiu mostrar a família como a principal causa dos desastres 
criminais, de fato, um dos episódios mais representativos é a guerra da Camorra 
causada pela morte do irmão do personagem principal. Este filme mostra como a 
vida familiar está intimamente ligada aos fugitivos. 

Você já participou de teatro, TV e cinema. Qual formato você prefere e por quê?
Eu realmente queria dizer que prefiro a qualidade do produto em vez do formato. Se 
você me propõe um filme como Milionários da Máfia, digo que prefiro cinema, mas 
se você me propor uma peça como Gomorra, Il Sindaco di Rione Sanità ou Napoli 
Milionaria, vou lhe dizer que prefiro o teatro. Depende da qualidade da peça ou do 
filme.

Por que as pessoas em todo o mundo não devem perder este filme?
Eu acho que as pessoas não devem perder este filme porque ele mostra como o crime 
nunca ganha através do fracasso total alcançado pela família criminosa imperial. 
Você pode pensar que o crime sempre vence porque está sempre se renovando, 
mas cada pessoa envolvida dentro do clã está destinada a falhar ou morrer, na maior 
parte do tempo antes mesmo de completar 40 anos.
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3 filmes memoráveis sobre mafiosos
Vito Corleone (O Padrinho)
Criado pelo romancista Mario Puzo para o seu romance, O Poderoso Chefão, Vito 
Corleone é o personagem mafioso por excelência da história do cinema. Nascido Vito 
Andolini em Corleone, na Sicília, ele foi para a América para fugir do chefe da máfia local, 
Don Ciccio, depois que sua família é assassinada quando o seu pai se recusou a pagar-
lhe tributo. Ao desembarcar na América, ele recebe o nome de Vito Corleone pelos 
funcionários da migração.

Em seu início de vida adulta, Corleone se envolve em pequenos crimes, que evoluem 
para torná-lo o líder de uma das famílias mafiosas mais ricas da América. Ele finalmente 
vingou o assassinato da sua família, matando o próprio Don Ciccio na Itália. No seu 
apogeu, Vito supervisiona um negócio baseado em jogos de azar, contrabando e 
corrupção sindical, mas é conhecido como um homem generoso e bondoso, que vive 
de um rígido código moral de lealdade a amigos e, acima de tudo, à família. Ele também 
é conhecido como um tradicionalista que exige respeito pelo seu status; até mesmo 
seus amigos mais chegados se referem a ele como «Padrinho» ou «Don Corleone» em 
vez de «Vito». Vito Corleone foi interpretado por Marlon Brando em O Poderoso Chefão 
e depois, quando jovem, por Robert De Niro em O Poderoso Chefão Parte II.

Al Capone (Os Intocáveis)
Um personagem baseado em um verdadeiro mafioso, Al Capone era um gângster 
americano e chefe do crime que ganhou notoriedade durante a era da Lei Seca. 
Nascido no Brooklyn de pais imigrantes italianos, Al Capone foi primeiro segurança da 
máfia local e depois se tornou guarda-costas de Johnny Torrio, chefe de um sindicato 
criminoso que fornecia álcool ilegalmente. Ele então foi promovido para controlar o 
sindicato e expandiu os seus negócios através de meios cada vez mais violentos. Após 
o Massacre do Dia de São Valentim, no qual sete rivais de gangues foram assassinados 
em plena luz do dia, Al Capone foi nomeado «Inimigo Público No. 1».

Embora vários atores tenham retratado o mafioso, ninguém pode competir com o 
retrato de Robert De Niro em Os Intocáveis. O filme segue de perto a história real 
dos esforços da polícia para derrubar Al Capone durante a Lei Seca. Com uma cidade 
inteira sob seu controle, a perseguição e a prisão de Al Capone se tornou apelativa 
para os livros de histórias, e a performance de Robert De Niro dá vida à empolgação.

Tony Montana (Scarface)
Considerado um ícone pop cultural, Tony Montana é um personagem fictício e 
o principal protagonista do filme Scarface de 1983. De acordo com Oliver Stone, 
Montana é parcialmente baseado em Tony Camonte, o protagonista do romance 
original e da adaptação cinematográfica de 1932 e, por associação, o personagem 
também é inspirado por Al Capone. Montana é um homem cubano-americano que 
parte para Miami depois de buscar refúgio na embaixada peruana de Cuba. Nos 
Estados Unidos, ele não recebe o Green Card e é enviado a um campo de refugiados, 
onde conhece Frank Lopez, chefe de um cartel de drogas de Miami, que lhe oferece 
um Green Card em troca do assassinato de Emilio Rebenga. Avançando nas fileiras do 
crime, Montana se torna um notório traficante de drogas e mafioso.
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Episodio 2 - 5 de junho •20:00 
Depois de as suspeitas de repente caírem sobre Andrea (Gabriel Garko), Anna (Stefania Sandrelli) está chocada com a 
revelação de Saverio (Sergio Ruggeri). Enquanto isso, Carlos executa o seu plano contra os Geraldis.

Episodio 3 - 12 de junho •20:00 
Enquanto Andrea (Gabriel Garko) está presa, a pequena Carlotta (Aurora Giovinazzo) começa a revelar alguns dos 
segredos que ela guarda para sua avó, Anna (Stefania Sandrelli).

Episodio 4 - 19 de junho •20:00 
Carlos e os seus cúmplices levam Lily (Valentina De Simone) e o bebê de Barbara, e Andrea (Gabriel Garko) escapa da 
prisão. Entre os eventos dramáticos, suspeitas e ambiguidades, o Geraldis será posto à prova e será necessária toda a 
força de Anna (Stefania Sandrelli) e Andrea para manter a família unida.

Episodio 5 - 26 de junho •20:00 
Enquanto o corpo de Barbara está sendo exumado, Anna (Stefania Sandrelli) recebe um telefonema chocante. Andrea 
(Gabriel Garko) se refugia em Federico (Giorgio Lupano), descobrindo que seu amigo o traiu, planejando roubar a 
empresa e servir como cúmplice do misterioso Carlos.

diretor Alessio Inturri, Luigi Parisi
eLeNCo Stefania Sandrelli, Gabriel Garko, 
Adua Del Vesco, Massimiliano Morra
GéNero Drama
títULo oriGiNAL Non è stato mio figlio
ANo 2016

Uma família unida pela morte... Eles vão manter os seus laços uns com os outros?
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3 séries de TV italianas imperdíveis    

Infiltrado na Máfia (2016)
Uma das séries de TV mais bem-sucedidas da Itália nos últimos anos, Infiltrado 
na Máfia segue as aventuras de um agente disfarçado. Marco Solo é o oficial 
habilidoso que se infiltra na máfia, e a Interpol, trabalhando com a polícia 
italiana, quer que ele ganhe a confiança da mais perigosa família mafiosa da 
Itália. Para complicar mais as coisas, Marco enfrenta a escolha desafiadora 
entre a mulher que ama e a filha do seu chefe da máfia, comprometendo a 
sua missão e a sua vida por um vínculo que ele não parece poder quebrar.

A série é estrelada pelo ator premiado Marco Bocci e estreou mundialmente 
no Eurochannel em março de 2018.

Os Segredos de Borgo Larici (2011)
Conhecido como a Downton Abbey italiana, O Segredos de Borgo Larici 
é um drama épico ambientado em 1922 na Itália. A série, que cativou o 
público em todo o mundo, conta a história de uma família rica que enfrenta 
a sua pior crise de sempre. Em um mundo em rápida mudança, o destino 
da cidade de Borgo Larici depende da família mais rica. Quando o sucessor 
da família Sormani chega de Paris depois de receber uma carta misteriosa, 
as revelações sobre segredos mantidos por décadas vão alterar os destinos 
da família e da cidade para sempre. 

O Segredos de Borgo Larici é protagonizado por figuras italianas famosas 
como Giulio Berruti e Serena Iansiti e estreou para uma audiência mundial 
no Eurochannel em 2018.  

Squadra Antimafia: Palermo Oggi (2005)
Uma referência à série de TV europeia com temas da máfia, Squadra 
Antimafia: Palermo Oggi conta a história da esquadra antimáfia em 
Palermo através dos olhos de Claudia Mares, a chefe do grupo. Ele também 
acompanha a vida de Rosy Abate, uma jovem mulher ligada a um clã da 
máfia. Ambos estão ligados por um passado trágico que os uniu, os dois se 
encontram imersos em uma série de eventos cheios de ação e drama. 

A série durou oito temporadas e se tornou um programa cult no seu país 
de origem. 

Celebrando a exibição da série de drama italiana Presumido Culpado, em que uma família rica é atacada por aqueles que querem 
se vingar, o Eurochannel selecionou três histórias únicas sobre vingança produzidas na Europa. 

Uma família unida pela morte... Eles vão manter os seus laços uns com os outros?
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• Os Vingadores: De 
Vênus com amor
• As Pessoas que Estão 
Bem
• Cigarros e Meias de 
Nylon
• Fuga Mortal
• Aonde Eu Pertenço
• Os Vingadores: De 
Vênus com amor
• Natal Mortal
• Sabores do Mundo
• O Prisioneiro E13: 
Não Me Esqueça, 
Minha Querida
• Os Vingadores: O 
homem Invisível
• A Rota dos 
Imigrantes: Alemanha
• Tudo sobre Cannes 
E3: O Fim do Sonho 
Americano / E4: 
Christopher Doyle

• Infiel 
• Presumido Culpado 
Ep.1
• Infiel 
• Presumido Culpado 
Ep.1
• Infiel 
• Os Vingadores: O 
homem Invisível
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12:30
14:30

16:00

18:00

19:00
19:30

20:00

21:30

23:00

00:30

02:00
04:00

• Presumido Culpado 
Ep.1
• Como Estrelas 
Cadentes
• A Dinastia de 
Shanghai
• Sonhos de Glória
• A Lei de Pauline
• Presumido Culpado 
Ep.1
• Os Vingadores: O 
homem Invisível

• Os Vingadores: O 
Vingador Alado
• Tem gringo no morro
• Tudo sobre Cannes 
E5: Quinzena do 
Diretor / E6: O Novo 
Cinema Italiano
• Os Segredos de 
Borgo Larici Ep.3
• Os Segredos de 
Borgo Larici Ep.4
• Infiltrado na Máfia 
Ep.3
• Infiltrado na Máfia 
Ep.4
• A Lei de Pauline
• Valparaiso
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20:00
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23:00

01:00
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04:30

• Os Segredos de 
Borgo Larici Ep.3
• Os Segredos de 
Borgo Larici Ep.4
• Infiel 
• Natal Mortal
• Os Segredos de 
Borgo Larici Ep.3
• Os Segredos de 
Borgo Larici Ep.4

• O Prisioneiro E15: A 
Menina que Estava 
Morta
• Os Vingadores: Os 
Mortos Vivos
• A Rota dos 
Imigrantes: Suica
• Tudo sobre Cannes 
E7: Godard/Garrel / 
E8: Claire e Juliette
• Como Estrelas 
Cadentes
• Cigarros e Meias de 
Nylon
• Como Estrelas 
Cadentes
• A Dinastia de 
Shanghai
• Mortes em Batz
• Natal Mortal
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09:30
11:30
13:00
15:00
17:00

18:00

18:30

20:30

22:00

01:30
03:00

04:00

• Os Mistérios de 
Salento - 2
• O Espião
• Fuga Mortal
• Infiel 
• Caçando Moscas
• Valparaiso
• O Prisioneiro E12: 
Mudança de Ideia
• Os Vingadores: De 
Vênus com amor
• Simenon: As Escadas 
de Ferro
• Os Mistérios de 
Salento - 1
• Os Mistérios de 
Salento - 2

• Sabores do Mundo
• Luca Dança em 
Silêncio
• Fuga Mortal
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Semana 1

Natal Mortal 

Thriller
(França, 2014)

00:00

O Prisioneiro E14: Vivendo 

17:00

               

A Dinastia 
de Shanghai

Drama
(Eslovênia, 2012)

15:00

Presumido Culpado 
Ep.1

Drama
(Itália, 2016)

20:00 Estréia
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12:30
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15:30
17:30
19:30

22:00
23:00
00:00

00:30
02:30
04:00

05:00

• Um Crime Esquecido 
• Cigarros e Meias de Nylon
• Como Estrelas Cadentes
• Sabores do Mundo
• Mortes em Batz
• Natal Mortal
• Desejos
• O Prisioneiro E16: Era Uma 
Vez
• Os Vingadores: O Tigre 
Escondido
• A Rota dos Imigrantes: Rusia
• Tudo sobre Cannes 70 E13: 
Cannes Classics / E14: Cinema 
do Leste Europeu
• Tudo sobre Cannes E5: 
Quinzena do Diretor
• Simenon:  A Morte de 
Augusto
• Presumido Culpado Ep.1

• Os Vingadores: O Tigre 
Escondido
• Presumido Culpado Ep.1
• O Duelo
• Presumido Culpado Ep.1

• A Fazenda do Amor
• Presumido Culpado Ep.1
• Os Segredos de Borgo Larici 
Ep.3
• Os Segredos de Borgo Larici 
Ep.4
• Presumido Culpado Ep.1
• Os Vingadores: O Tigre 
Escondido
• Os Vingadores: Não Me 
Esqueças

• Os Segredos de Borgo Larici 
Ep.3
• Os Segredos de Borgo Larici 
Ep.4
• Presumido Culpado Ep.1
• Alerta de Tempestade
• De Roma com Amor
• A Amante do Presidente
• A Lei de Gloria
• A Lei de Pauline

• Os Segredos de Borgo Larici 
Ep.3
• Os Segredos de Borgo Larici 
Ep.4
• O Prisioneiro E2: As 
Badaladas do Big Ben
• O Prisioneiro E3: A. B. e C.
• O Jogo Russo
• Alerta de Tempestade
• A Lei de Simon: O Homem 
de Preto
• Os Mistérios de Salento - 1
• Os Mistérios de Salento - 2
• Presumido Culpado Ep.1

• Os Vingadores: Os Coveiros
• Os Vingadores: Épico
• Os Vingadores: O Vingador 
Alado
• Zazy, Sexy e Sórdida
• Presumido Culpado Ep.1
• Os Vingadores: A Cidade de 
Onde Não se Volta
• Os Vingadores: Os Coveiros

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

               

Como Estrelas Cadentes 

Comédia
(Itália, Espanha, 2012)

15:00

                 

Infiel 

Crime, suspense
(França, 2009)

23:00

            

Os Vingadores: A Cidade de Onde 
Não se Volta 

Crime
(Reino Unido, 1961 - 1969)

21:00 Estréia
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11:30
13:00

14:00

15:00

17:00

18:00

19:00

19:30

21:30
23:00

00:30

02:30

04:00

• Luca Dança em 
Silêncio
• Park Road: O Filme
• Retorno à Mamãe
• Você e Eu Para 
Sempre
• Desejos
• Os Vingadores: A 
Cidade de Onde Não 
se Volta
• Os Vingadores: Os 
Coveiros
• Lanester: Los hijos de 
la lluvia tardía
• O Prisioneiro E1: 
Chegada
• Os Vingadores: 
Nunca Diga Morrer
• A Rota dos 
Imigrantes: Italia
• Tudo sobre Cannes 
E5: Quinzena do 
Diretor / E6: O Novo 
Cinema Italiano

• Um Crime Esquecido 
• Presumido Culpado 
Ep.2
• Infiltrado na Máfia 
Ep.1
• Presumido Culpado 
Ep.2
• Um Homem 
Divertido
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13:30

15:00

16:00

17:00

18:00
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19:30

20:00

21:30

23:00

02:00
04:00

• Presumido Culpado 
Ep.2
• A Dinastia de 
Shanghai
• Somos do Futuro
• Infiltrado na Máfia 
Ep.1
• Presumido Culpado 
Ep.2
• Os Vingadores: A 
Cidade de Onde Não 
se Volta
• Os Vingadores: Os 
Coveiros
• O Prisioneiro E2: As 
Badaladas do Big Ben
• Os Vingadores: Épico
• A Rota dos 
Imigrantes: Inglaterra
• Tudo sobre Cannes 
E7: Godard/Garrel / E8: 
Claire e Juliette
• Os Segredos de 
Borgo Larici Ep.4
• Os Segredos de 
Borgo Larici Ep.5
• O Azul do Céu

• Uma Boa Mentira 
• De Roma com Amor
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19:30

21:30
23:00
00:30

02:00
04:00

• Os Segredos de 
Borgo Larici Ep.4
• Os Segredos de 
Borgo Larici Ep.5
• A Lei de Christophe
• Mortes em Batz
• Os Segredos de 
Borgo Larici Ep.4
• Os Segredos de 
Borgo Larici Ep.5
• Ninhos Quentes
• O Prisioneiro E3: A. 
B. e C.
• Los Vengadores: Los 
siete magníficos
• A Rota dos 
Imigrantes: Holanda
• Tudo sobre Cannes 
E3: O Fim do Sonho 
Americano / E4: 
Christopher Doyle

• Assassinada
• O Sr. Paul
• O Chapéu de 
Mitterrand
• O Espião
• 10 Regras Para Se 
Apaixonar
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• Presumido Culpado 
Ep.1
• Os Vingadores: Épico
• Os Vingadores: O 
Vingador Alado
• Os Vingadores: A 
Cidade de Onde Não 
se Volta
• Os Vingadores: Os 
Coveiros
• Presumido Culpado 
Ep.1
• Simenon: Em Caso 
de Má Sorte
• Retorno à Mamãe

• O Prisioneiro E17: 
Caindo Fora
• Os Vingadores: Matar 
Com Correção
• A Rota dos 
Imigrantes: Portugal
• Juntos Para Sempre
• Em Fuga
• Beijos Escondidos
• Lanester: Memento 
Mori
• Luca Dança em 
Silêncio
• Você e Eu Para 
Sempre
• Simenon: Em Caso 
de Má Sorte
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Semana 2

Você e Eu Para Sempre

Drama   
(Dinamarca, 2012)

15:30

Zazy, Sexy e Sórdida 

Drama 
(Alemanha, 2016)

00:30

               

 Sonhos de Glória 

Drama
(Eslovênia, 2013)

20:00

Presumido Culpado 
Ep.2

Drama
(Itália, 2016)

20:00 Estréia
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05:00

• Sonhos de Glória
• Uma Boa Mentira 
• O Tempo de Anna
• O Chapéu de Mitterrand
• Mãe de Aluguel
• A Amante do Presidente
• Alerta de Tempestade
• O Prisioneiro E4: Liberdade 
para Todos
• Os Vingadores: Algo 
Engraçado Aconteceu no 
Caminho Para a Estação
• A Rota dos Imigrantes: Greca
• Tudo sobre Cannes 70 E13: 
Cannes Classics

• Presumido Culpado Ep.2
• Os Mistérios de Salento - 1
• Presumido Culpado Ep.2
• Os Mistérios de Salento - 1
• Presumido Culpado Ep.2

• Desejos
• Presumido Culpado Ep.2
• Os Segredos de Borgo Larici 
Ep.4
• Os Segredos de Borgo Larici 
Ep.5
• Presumido Culpado Ep.2
• Os Vingadores: A Cidade de 
Onde Não se Volta
• Os Vingadores: Os Coveiros
• Presumido Culpado Ep.2
• Os Segredos de Borgo Larici 
Ep.4
• Os Segredos de Borgo Larici 
Ep.5
• Presumido Culpado Ep.2
• Fuga Mortal

• Zazy, Sexy e Sórdida
• Lanester: Los hijos de la 
lluvia tardía
• Lanester: Morte à Vista

• Os Segredos de Borgo Larici 
Ep.4
• Os Segredos de Borgo Larici 
Ep.5
• O Prisioneiro E4: Liberdade 
para Todos
• O Prisioneiro E5: Mudança 
de Personalidade
• Os Vingadores: A Cidade de 
Onde Não se Volta
• Os Vingadores: Os Coveiros
• De Roma com Amor
• Retorno à Mamãe
• A Fazenda do Amor
• Presumido Culpado Ep.1
• Presumido Culpado Ep.2

• Os Vingadores: Os 
Cibernautas
• Os Vingadores: A Cidade de 
Onde Não se Volta
• Os Vingadores: Os Coveiros
• A Fazenda do Amor
• Presumido Culpado Ep.2
• Os Vingadores: Morte a 
Preço de Ocasião
• Os Vingadores: Os 
Cibernautas

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

               

Em Fuga 

Thriller 
(França, 2011)

23:00

                 

Valparaiso 

Drama
(França, 2011)

20:00             

Os Vingadores: Morte a Preço de 
Ocasião 

Crime
(Reino Unido, 1961 - 1969)

21:00 Estréia
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19:30

21:30
23:00

00:30

02:30

04:00

• Somos do Futuro
• De Roma com Amor
• Ingrid & Lola – Juntas 
Contra o Crime
• Ingrid & Lola – 
Caminho a Manta 
Corridor
• Os Vingadores: Morte 
a Preço de Ocasião
• Os Vingadores: Os 
Cibernautas
• As Pessoas que Estão 
Bem
• O Prisioneiro E6: O 
General
• Os Vingadores: O 
Coringa
• A Rota dos 
Imigrantes: Espanha
• Tudo sobre Cannes 
E9: Semana da Crítica 
/ E10: Diretoras

• Vincent Quer Amar
• Presumido Culpado 
Ep.3
• Infiltrado na Máfia 
Ep.2
• Presumido Culpado 
Ep.3
• As Pessoas que Estão 
Bem
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07:00

09:00
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12:00

13:30

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

19:30

20:00

21:30

00:30
02:00
04:00

• Presumido Culpado 
Ep.3
• Como Estrelas 
Cadentes
• Vincent Quer Amar
• Alerta de 
Tempestade
• Infiltrado na Máfia 
Ep.2
• Presumido Culpado 
Ep.3
• Os Vingadores: Morte 
a Preço de Ocasião
• Os Vingadores: Os 
Cibernautas
• O Prisioneiro E7: Um 
Retorno Inesperado
• Os Vingadores: Afinal 
Quem Sou Eu?
• A Rota dos 
Imigrantes: Croacia
• Tudo sobre Cannes 
70 E15: Europa 
Entrançada / E16: 
Cinema e Música
• Os Segredos de 
Borgo Larici Ep.5
• Os Segredos de 
Borgo Larici Ep.6

 
• Paisagem de Neve
• De Roma com Amor
• Ninhos Quentes
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08:30
10:30
12:00

13:30

15:00
17:00

18:00

19:00

19:30

20:00

22:30

00:30
02:00

03:00

• Os Segredos de 
Borgo Larici Ep.5
• Os Segredos de 
Borgo Larici Ep.6
• A Lei de Pauline
• Paisagem de Neve
• Os Segredos de 
Borgo Larici Ep.5
• Os Segredos de 
Borgo Larici Ep.6
• A Lei de Gloria
• O Prisioneiro E8: A 
Dança dos Mortos
• Os Vingadores: À 
Porta da Morte
• A Rota dos 
Imigrantes: Bosnia-
Herzegovina
• Tudo sobre Cannes 
70 E19: Isabelle 
Huppert / E20: 
Cannes 70
• Infiel

• A Amante do 
Presidente
• O Jogo Perfeito
• Alerta de 
Tempestade
• Hilde
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09:30

10:30

11:30

13:00

17:00

18:00

19:00

19:30
21:00
23:00

00:30

02:00
04:00

• Presumido Culpado 
Ep.2
• Os Vingadores: A 
Cidade de Onde Não 
se Volta
• Os Vingadores: Os 
Coveiros
• Os Vingadores: Morte 
a Preço de Ocasião
• Os Vingadores: Os 
Cibernautas
• Presumido Culpado 
Ep.2
• Lanester: Los hijos de 
la lluvia tardía

• O Prisioneiro 
E5: Mudança de 
Personalidade
• Os Vingadores: Algo 
Feio no Berçário
• A Rota dos 
Imigrantes: Franca
• Fuga Mortal
• Zazy, Sexy e Sórdida
• Ingrid & Lola – Juntas 
Contra o Crime
• Ingrid & Lola – 
Caminho a Manta 
Corridor
• Somos do Futuro
• De Roma com Amor
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Semana 3

De Roma com Amor 

Drama
(Itália, 2010)

15:00

Um Crime Esquecido 

Thriller
(França, 2013)

22:30

Presumido Culpado 
Ep.3

Drama
(Itália, 2016)

20:00 Estréia                

O Jogo 
Perfeito 

Comédia, drama
(Holanda, 2015)

21:30 Estréia



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

18:00

19:00

19:30

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

06:00
07:30
09:00

10:30

12:00
13:30

14:30

15:30
17:00

18:30

20:00
21:30
23:00

02:30

04:00

06:00

07:30

09:00
10:00

11:00

12:00

13:00
14:30
16:30
18:00
19:30

22:00

23:00

00:00

01:00
02:30
04:00

05:00

• Retorno à Mamãe
• Lanester: Morte à Vista
• A Amante do Presidente
• O Jogo Perfeito
• Alerta de Tempestade
• Retorno à Mamãe
• O Jogo Perfeito
• O Prisioneiro E9: Cheque-
Mate
• Os Vingadores: Regresso dos 
Cibernautas
• A Rota dos Imigrantes: 
Belgica
• Tudo sobre Cannes 70 E17: 
Cinema Queer

• Presumido Culpado Ep.3
• Os Mistérios de Salento - 2
• Presumido Culpado Ep.3
• Os Mistérios de Salento - 2
• Presumido Culpado Ep.3

• O Jogo Perfeito
• Presumido Culpado Ep.3
• Os Segredos de Borgo Larici 
Ep.5
• Os Segredos de Borgo Larici 
Ep.6
• Presumido Culpado Ep.3
• Os Vingadores: Morte a 
Preço de Ocasião
• Os Vingadores: Os 
Cibernautas
• Presumido Culpado Ep.3
• Os Segredos de Borgo Larici 
Ep.5
• Os Segredos de Borgo Larici 
Ep.6
• Presumido Culpado Ep.3
• A Lei de Pauline
• O Jogo Perfeito

• A Lei de Simon: O Homem 
de Preto
• O Chapéu de Mitterrand

• Os Segredos de Borgo Larici 
Ep.5
• Os Segredos de Borgo Larici 
Ep.6
• O Prisioneiro E6: O General
• O Prisioneiro E7: Um 
Retorno Inesperado
• Os Vingadores: Morte a 
Preço de Ocasião
• Os Vingadores: Os 
Cibernautas
• A Lei de Christophe
• 10 Regras Para Se Apaixonar
• O Jogo Perfeito
• Presumido Culpado Ep.2
• Presumido Culpado Ep.3

• Os Vingadores: Os Cérebros 
Pensantes
• Os Vingadores: Morte a 
Preço de Ocasião
• Os Vingadores: Os 
Cibernautas
• O Jogo Perfeito
• Presumido Culpado Ep.3
• Os Vingadores: O Castelo da 
Morte
• Os Vingadores: Os Cérebros 
Pensantes

DE SEG. - FEI. 11 A DOMINGO 17
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Semana 3

               

Fuga Mortal

Crime, drama
(França, 2008)

00:30

                 

Lanester: Morte à Vista 

Drama
(França, 2014)

20:00             

Os Vingadores: 
O Castelo da Morte 

Crime
(Reino Unido, 1961 - 1969)

21:00 Estréia



06:00
08:00
10:00
11:00
13:00

14:00

15:00

17:00

18:00

19:00

19:30

21:30
23:00

00:30

02:00

03:30

• Hilde
• Valparaiso
• Retorno à Mamãe
• Um Crime Esquecido 
• Os Vingadores: O 
Castelo da Morte
• Os Vingadores: Os 
Cérebros Pensantes
• A Dinastia de 
Shanghai
• O Prisioneiro E11: É o 
Seu Funeral
• Os Vingadores: O 
Café da manhã de 
50.000 libras
• A Rota dos 
Imigrantes: Suica
• Tudo sobre Cannes 
70 E11: Novo Cinema 
Latino-americano 
/ E12: Cinema da 
Argentina

• O Jogo Perfeito
• Presumido Culpado 
Ep.4
• Infiltrado na Máfia 
Ep.3
• Presumido Culpado 
Ep.4
• Hilde

06:00

07:30
09:00
10:30
11:30

13:30

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

19:30

20:00

21:00

00:30
02:00
04:00

• Presumido Culpado 
Ep.4
• Em Outro Lugar
• De Volta para Casa
• O Jogo Perfeito
• Infiltrado na Máfia 
Ep.3
• Presumido Culpado 
Ep.4
• Os Vingadores: O 
Castelo da Morte
• Os Vingadores: Os 
Cérebros Pensantes
• O Prisioneiro E12: 
Mudança de Ideia
• Os Vingadores: 
Você acaba de ser 
assassinado
• A Rota dos 
Imigrantes: Rusia
• Tudo sobre Cannes 
E5: Quinzena do 
Diretor / E6: O Novo 
Cinema Italiano
• Os Segredos de 
Borgo Larici Ep.6
• Os Segredos de 
Borgo Larici Ep.7

• A Fazenda do Amor
• Em Fuga
• A Dinastia de 
Shanghai

06:00

07:00

09:00

10:30

12:00

13:30

15:00

17:00

18:00

19:00

19:30

20:00

23:00
01:00

02:30
04:00

• Os Segredos de 
Borgo Larici Ep.6
• Os Segredos de 
Borgo Larici Ep.7
• Ingrid & Lola – 
Juntas Contra o Crime
• Ingrid & Lola – 
Caminho a Manta 
Corridor
• Os Segredos de 
Borgo Larici Ep.6
• Os Segredos de 
Borgo Larici Ep.7
• Cigarros e Meias de 
Nylon
• O Prisioneiro E13: 
Não Me Esqueça, 
Minha Querida
• Os Vingadores: O 
povoado da morte
• A Rota dos 
Imigrantes: Portugal
• Tudo sobre Cannes 
E9: Semana da Crítica 
/ E10: Diretoras
• Sabores do Mundo

• Zazy, Sexy e Sórdida
• Máfia dos 
Milionários
• Uma Boa Mentira 
• Cigarros e Meias de 
Nylon

06:00

07:30

08:30

09:30

10:30

11:30

12:30
15:00
17:00

18:00

19:00

21:00
22:30
00:30

02:30
04:00

• Presumido Culpado 
Ep.3
• Os Vingadores: Morte 
a Preço de Ocasião
• Os Vingadores: Os 
Cibernautas
• Os Vingadores: O 
Castelo da Morte
• Os Vingadores: Os 
Cérebros Pensantes
• Presumido Culpado 
Ep.3
• Hilde
• Valparaiso
• O Prisioneiro E10: O 
Martelo na Bigorna
• Os Vingadores: O 
Tesouro do Homem 
Morto
• A Rota dos 
Imigrantes: Alemanha

• As Herdeiras - 1
• As Herdeiras - 2
• A Dinastia de 
Shanghai
• Zazy, Sexy e Sórdida
• Cigarros e Meias de 
Nylon
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Semana 4

O Duelo 

Comédia
(França, 2013)

19:30

Alerta de Tempestade 

Comédia, romance
(Itália, 2016)

23:00

               

Máfia dos 
Milionários 

Crime, ação, drama
(Itália, 2014)

21:30

Presumido Culpado 
Ep.4

Drama
(Itália, 2016)

20:00 Estréia

Estréia



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

18:00

18:30
19:30

20:00
21:30

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

06:00
07:30
09:00

10:00

12:00
13:30

14:30

15:30
17:00

18:00

20:00
21:00
23:00

02:00

04:00

06:00

07:00

09:00

10:00

11:00
12:00

13:00
14:30
16:00
18:00
19:30

22:00

23:00

00:00

00:30
02:30
04:00

05:00

• Corações Perdidos
• Paisagem de Neve
• Lanester: Memento Mori
• A Fazenda do Amor
• O Jogo Perfeito
• Você e Eu Para Sempre
• Máfia dos Milionários
• O Prisioneiro E14: Vivendo 
em Harmonia
• Os Vingadores: O Homem 
elétrico
• A Rota dos Imigrantes: Italia
• Tudo sobre Cannes E8: Claire 
e Juliette
• Zazy, Sexy e Sórdida
• Presumido Culpado Ep.4

• Luca Dança em Silêncio
• Presumido Culpado Ep.4
• Paisagem de Neve
• Presumido Culpado Ep.4

• Máfia dos Milionários
• Presumido Culpado Ep.4
• Os Segredos de Borgo Larici 
Ep.6
• Os Segredos de Borgo Larici 
Ep.7
• Presumido Culpado Ep.4
• Os Vingadores: O Castelo da 
Morte
• Os Vingadores: Os Cérebros 
Pensantes
• Presumido Culpado Ep.4
• Os Segredos de Borgo Larici 
Ep.6
• Os Segredos de Borgo Larici 
Ep.7
• Presumido Culpado Ep.4
• O Duelo
• Máfia dos Milionários

• Simenon: Em Caso de Má 
Sorte
• Somos do Futuro

• Os Segredos de Borgo Larici 
Ep.6
• Os Segredos de Borgo Larici 
Ep.7
• O Prisioneiro E8: A Dança 
dos Mortos
• O Prisioneiro E9: Cheque-
Mate
• Os Vingadores: Os Coveiros
• Os Vingadores: A Cidade de 
Onde Não se Volta
• Cigarros e Meias de Nylon
• O Duelo
• Máfia dos Milionários
• Presumido Culpado Ep.3
• Presumido Culpado Ep.4

• Os Vingadores: Um Excesso 
de H2O
• Os Vingadores: O Castelo da 
Morte
• Os Vingadores: Os Cérebros 
Pensantes
• Máfia dos Milionários
• Presumido Culpado Ep.4
• Os Vingadores: Agência de 
Matrimônio
• Os Vingadores: Um Excesso 
de H2O
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Semana 4

               

A Lei de Gloria 

Drama 
(França, 2016)

00:30

                 

Mãe de Aluguel 

Drama
(França, 2015)

22:30
            

Os Vingadores: 
Agência de Matrimônio 

Crime
(Reino Unido, 1961 - 1969)

21:00 Estréia




