


Entretenimento

O Preço Certo Especial
Dias 24, 25, 26, 30 e 31 dezembro e 1

janeiro, 19h00

Com Fernando Mendes ao comando, O Preço

Certo celebra esta época festiva com programas

especiais, entre os quais:

• Profissões Solidárias

• Instituições de Solidariedade

• Cuidadores Solidários

• Empresas Solidárias

• Patrulha da Noite / Crónica dos Bons Malandros

• Bastidores Preço Certo / União Audiovisual

Joker Especial
Dias 28, 29, 30 e 31 de dezembro e 1 de

janeiro, 21h00

Emissões especiais com uma vertente solidária que

terá como concorrentes:

• Carolina Deslandes e Diogo Piçarra (dia 28)

• Rita Marrafa de Carvalho e Hugo Gilberto (dia

29)

• José Avillez e Henrique Sá Pessoa (dia 30)

• Vanessa Oliveira e Herman José (dia 31)

• Vera Kolodzig e João Paulo Rodrigues (dia 1)



Cá Por Casa Especial Natal
Dia 23 de dezembro, 23h00

Programa recheado de boa conversa com

Fátima Campos Ferreira e Pedro Pinto, deliciosa

comida com o Chef Olivier Costa na companhia

de Nelo e Idália, e boa música com Herman

José, FF, Sissi Martins, Ruben Madureira e uma

pitada de fado, com Felisberto Desgraçado.

Festa de Natal
Dia 24 de dezembro, ao longo do dia

Tânia Ribas de Oliveira e José Carlos Malato

fazem-nos companhia durante a manhã e a tarde

de 24 de dezembro. Na Festa de Natal vamos

celebrar a magia que tanto caracteriza esta

época e mostrar-lhe as mais belas tradições de

Natal em Portugal. Por ser uma época de alegria

e celebração, a música também irá marcar

presença.

Circo de Natal RTP
Dia 24 dezembro, 21h15

Como é tradição, ao início da noite de dia 24 a

magia do Natal chega à RTP1. Um espetáculo

repleto de brilho, alegria e muitos momentos

mágicos, onde vamos poder ver atuações muito

especiais de rostos da RTP.

Entretenimento



The Voice Portugal Especial
Natal
Dia 25 dezembro, 21h15

A família The Voice Portugal volta a preparar

uma emissão especial para o dia de Natal. As

equipas dos mentores vão juntar-se para cantar

grandes clássicos da época natalícia.

Aurea, Marisa, Zambujo e Diogo Piçarra dão as

boas-vindas, numa atuação exclusiva, a uma

noite de surpresas, de emoções fortes e de

concretização de muitos sonhos para

concorrentes, mentores e apresentadores.

Nesta noite, o palco onde tudo pode acontecer

vai ainda dar voz a convidados muito especiais,

são eles Ana Moura, Syro, Virgul, BMRNG e

Cláudia Pascoal.

O Natal de todos sonhos é com a família The

Voice Portugal, na RTP1.

Entretenimento



Patrulha da Noite Especial Fim de
Ano
Dia 31 dezembro, 22h00

A Patrulha da Noite vai novamente voltar às ruas

para vigiar uma das noites com mais ocorrências

do ano. Numa época de pandemia, as atenções e

os cuidados serão redobrados e a vigilância muito

apertada.

Os ‘alvos’ da Patrulha serão os velhos amigos, que

usam e abusam da paciência das autoridades.

Personagens como Dildo Paris, o taxista Mariano

Mário, Lúcio Lima, a Vizinha dos Sacos e o

perturbante Félix.

Uma noite que promete ser de festa para todos,

exceto para os Patrulheiros, que não terão mãos a

medir…

Um programa com Eduardo Madeira, Manuel

Marques, Gabriela Barros, Joana Pais de Brito,

Pedro Giestas, Frederico Amaral, Roberto Pereira,

Marta Andrino, Carlos Vidal, e os convidados

especiais Toy e António Raminhos.

Adeus 2020 / Viva 2021
Dia 31 dezembro, 10h00 / 15h00 / 23h15

Dizemos adeus ao ano velho e damos entrada ao

ano novo com José Carlos Malato e Vanessa

Oliveira em direto do Funchal, na Madeira. Ao

longo do dia estaremos ligados a todo o país com a

nossa equipa de repórteres. Ao final da noite

vamos poder assistir ao prestigiado fogo de

artifício.

Passagem de Ano



Aventura no Centro Comercial
Dia 24 dezembro, 24h15

O Natal aproxima-se e a família Saunders,

recentemente chegada de Los Angeles, não tem

amigos, nem dinheiro. O pai está desempregado, e

vê-se agora com a responsabilidade de tomar conta

dos seus dois filhos. Quando vão fazer compras ao

centro comercial, os dois filhos, Brian, de 12 anos, e

Mary, de 6 anos, encontram no chão um saco cheio

de dinheiro. Veem aí a grande oportunidade de

comprarem tudo o que sempre desejaram. Mas há

dois grandes problemas: o dinheiro não é deles e é

falsificado. A aventura vai começar!

Título Original: Christmas in Wonderland

Com: Patrick Swayze, Matthew Knight, Preston Lacy,

Chris Kattan

Realização: James Orr

Música: Terry Frewer

2007, 98 minutos

Cinema



Só eu posso imaginar
Estreia dia 29 dezembro, 24h00

Em 1999, Bart Millard escreveu uma canção

chamada "I can only imagine" para a sua banda de

rock MercyMe. Passados dois anos, regravou-a e

tornou-se um êxito. O filme conta a história da

canção e da vida do próprio Millard desde os tempos

de infância, com um pai abusivo no Texas.

Título Original: I Can Only Imagine

Com: J. Michael Finley, Madeline Carroll, Dennis Quaid

Realização: Andrew e Jon Erwin

2018, 110 minutos

Cinema



Fúria
Estreia em televisão no dia 31 dezembro, 
ao final da noite

Abril de 1945. Tudo aponta para a vitória dos

aliados, que culminará no tão ansiado fim da

Segunda Grande Guerra. Atrás das linhas do

inimigo, em pleno território alemão, o sargento

norte-americano Don "Wardaddy" Collier tem a

seu cargo um pequeno grupo de homens

valentes e um único tanque de guerra. O grande

objetivo é matar o maior número de inimigos e

sair vivo daquele inferno. E o único consolo é o

espírito de camaradagem e a esperança do fim

iminente.

Título original: Fury

Com: com Brad Pitt, Shia LaBeouf, Logan Lerman, Jon

Bernthal, Michael Peña, Jason Isaacs e Scott

Eastwood

Realização e autoria: David Ayer

2014, 134 minutos

Cinema



Variações
Estreia dia 1 de janeiro, 22h15

Variações retrata a vida de António Ribeiro,

barbeiro e figura da movida lisboeta no final dos

anos 70, perseguindo o seu sonho de se tornar

cantor e compositor, apesar de não saber uma nota

de música. O filme foca o processo de

transformação na persona de António Variações,

artista excêntrico e popular cuja carreira fulgurante

foi interrompida pela sua morte em 1984.

Variações é uma homenagem a todos os que ainda

hoje perseguem os seus sonhos aspirando

transformar as suas vidas.

Elenco: Sérgio Praia, Filipe Duarte, Victoria Guerra,

Augusto Madeira, Teresa Madruga, Afonso Lagarto,

Diogo Branco, Nuno Casanovas, Fernando Pires, Miguel

Raposo, Eric da Silva, Madalena Brandão, Tomás Alves,

Carlos Malvarez, Luís Moreira, Filipe Albuquerque

Cinema



Green Book – Um Guia Para a 
Vida
Estreia dia 1 de janeiro, 24h15

Baseado na verdadeira relação entre dois homens

muito diferentes. É a história de um famoso pianista

negro Don Shirley que contrata um segurança Italo-

americano, Tony Vallelonga, para o conduzir pelo

Sul dos EUA, na década de 60, pois Don

encontrava-se a fazer uma tour. No entanto, esta

viagem não corre bem, mesmo seguindo o guia

"Green Book", uma orientação que as pessoas de

cor usavam para viajar sem correr riscos. Nesta

viagem, os dois vão perceber melhor o mundo no

qual vivem. Um filme com realização de Peter

Farrelly que conquistou três Óscares e três Globos

de Ouro nas edições de 2019.

Título Original: Green Book

Com: Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini

Realização: Peter Farrelly

2018, 130 minutos

Cinema



Bucha e Estica
Estreia dia 2 de janeiro, 11h00

Laurel e Hardy, em Portugal mais conhecidos como

Bucha e Estica, formam uma das mais carismáticas

duplas de comédia de todos os tempos. Em 1953,

numa tentativa de reavivar a popularidade de

outrora, resolvem fazer uma digressão de "music

hall" pelas várias salas de espetáculos da Grã-

Bretanha, ainda a recuperar dos efeitos da Segunda

Grande Guerra. Se, a princípio, o público se revela

um pouco relutante em assistir aos seus

espetáculos, depressa se rende aos seus

irresistíveis "gags". Mas essa longa jornada terá um

propósito ainda mais importante: sarar feridas

antigas e ressentimentos acumulados durante

várias décadas de amizade.

Título Original: Stan & Ollie

Com: John C. Reilly, Shirley Henderson, Steve Coogan

Realização: Jon S. Baird

2018, 98 minutos

Cinema



Carlos do Carmo – Obrigado!
Dia 21 dezembro, 23h00

Carlos do Carmo despede-se dos palcos e

agradece ao público português com um espetáculo

memorável, realizado a partir do Coliseu dos

Recreios, em Lisboa. Um concerto que revisita um

percurso com mais de 50 anos dedicados ao Fado e

à música, com êxitos que ficarão para sempre na

memória de todos nós.

Cirque du Soleil - Dralion
Dia 23 dezembro, 24h30

Uma fusão entre a tradição chinesa das artes

acrobáticas com a abordagem multidisciplinar do

Cirque du Soleil. Dralion busca a inspiração à

filosofia oriental e a sua demanda incessante pela

harmonia entre os humanos e a natureza.

Música



André Rieu – A Magia dos
Musicais
Dia 26 de dezembro, 11h00

As bandas sonoras mais célebres do cinema

reinterpretadas por André Rieu e a Orquestra

Johann Strauss. À semelhança de projetos

anteriores, onde reinterpretava temas e bandas-

sonoras célebres no cinema, neste espetáculo

André Rieu explora os musicais que mais

destaque tiveram na história do cinema. "My Fair

Lady", "Jesus Christ Super Star", "O Feiticeiro

de Oz", ?"Mary Poppins" e "O Fantasma da

Ópera" são alguns dos musicais consagrados

que são reavivados por André Rieu e a

Orquestra Johann Strauss.

Cirque du Soleil - Quidam
Dia 26 dezembro, 24h30

Quidam é um exame ao nosso próprio mundo,

com pessoas reais e preocupações reais. A

cenografia é dominada por um arco gigante,

evocando uma estação de comboios ou um

aeroporto no qual as pessoas vão e vêm

constantemente.

Música



Resistência – 25 Anos ao Vivo
Dia 28 de dezembro, 23h45

Concerto que celebra os 25 anos de cantigas da

mítica banda Resistência. Alexandre Frazão,

Fernando Cunha, Fernando Júdice, José Salgueiro,

Mário Delgado, Miguel Angelo, Pedro Jóia, Olavo

Bilac e Tim juntam-se em palco para uma viagem

única pela sua história. Uma memorável festa que

junta grandes vozes da música portuguesa.

Cirque du Soleil - Kurius
Dia 30 dezembro, 24h30

Um mundo de curiosidades para desvendar. Entre

no gabinete de um inventor ambicioso que desafia

as leis do tempo, do espaço e da dimensão, com o

objetivo de reinventar tudo à sua volta. De repente,

o visível torna-se invisível, as perspetivas são

transformadas e o mundo fica literalmente virado de

cabeça para baixo.

Música



Concerto de Ano Novo de Viena
Dia 1 janeiro, 10h30

O tradicional concerto que se realiza na Sala

Dourada do Musikverein, na Áustria, para festejar

a chegada do Novo Ano. Uma maravilhosa seleção

das melhores valsas, polcas e marchas de Strauss e

dos seus contemporâneos, fazem parte deste

concerto que encanta o público em todo o mundo.

André Rieu – Christmas in my
Hometown
Dia 1 janeiro, 17h00

Concerto mágico de Natal de André Rieu e da

Orquestra Johann Strauss na sua cidade natal. Um

verdadeiro conto de fadas ao som de adoráveis

canções de Natal, valsas românticas e belas

canções de todo o mundo.

Música



Música

Cirque du Soleil - Alegria
Dia 1 janeiro, 14h30

Alegria apresenta um elenco de 55 artistas e

músicos originários de 17 países diferentes. Um

espetáculo em estilo barroco e operático, com um

guarda-roupa extravagante, música ao vivo e uma

atuação elaborada que realça o surpreendente

espetáculo artístico e atlético. O resultado é uma

impressionante mistura de talento, força e

velocidade, combinados com performances

elegantes, quase etéreas.
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