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A morte do seu pai reúne a uns irmáns distanciados e con extraordinarios 
poderes que descobren impactantes segredos e unha ameaza que se cerne 
sobre a humanidade.

Umbrella Academy 
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22:00

Absentia 
Emily trata de levar unha vida 
normal xunto ao seu fillo Flynn 
e o seu exmarido Nick. Pero as 
pantasmas que a atormentan 
empúxana a seguir investigando.

Homecoming
Heidi Bergman é unha traballadora 
social que traballa nunha clínica 
especializada na reinserción 
de soldados estadounidenses 
que volven da guerra. Con Julia 
Roberts.
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The Good Fight 
Diane Lockhart esfórzase 
por pescudar se é capaz de 
opoñer resistencia a un goberno 
completamente desbocado sen 
perder a cabeza no intento. 

Ártico
Nina Kautsalo é unha oficial de 
policía de Laponia que atopa unha 
prostituta moribunda e encadeada 
nunha vella cabana no medio da 
nada.
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22:00

Borderland 
Thomas Sarbacher, xefe do equipo 
de investigación xermano-francés que 
loita contra o crime transfronteirizo, 
investiga nesta ocasión o secuestro da 
súa propia filla. 

NCIS: 
Nueva Orleans 
Dwayne ‘King’ Pride segue loitando 
por salvar a súa vida. Mentres, os 
seus compañeiros continúan coa 
investigación dos feitos e buscan á 
muller sospeitosa de tentar matalo.
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Miracle Workers 
É un día normal de traballo nas 
oficinas do Paraíso. A Terra é un 
fervedoiro de desastres e Deus 
pensa nun novo proxecto. Para iso, 
antes debe destruír a Terra.

Romper Stomper 
A serie achégase a unha nova 
xeración de supremacistas 
brancos, os ‘Patriot Blue‘, e 
ós seus actos baseados na 
intolerancia e no fanatismo.
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Philharmonia

Inspectora Marleau 

Tándem

Ante a repentina morte do antigo mestre, a 
Filarmónica de Paris móstrase reticente coa 
nova e prodixiosa directora de orquestra, 
Hélène.

A inspectora xefe Marleau destaca pola súa 
franqueza, as súas bromas e o seu marcado 
acento. Sarcástica e desconcertante, non hai 
escena do crime que se lle resista. 

Léa e Paul deben traballar xuntos na división 
de investigacións de Montpellier. Son pais 
solteiros de dous adolescentes e ambos están 
acabados de divorciar... o un do outro. 
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La sorpresa de 
cumpleaños de Kim 
Programa especial sobre a 
celebración de aniversario 
máis importante na vida de Kim 
Kardashian: o día no que a súa 
parella, Kanye West, lle pediu 
matrimonio. 

Slasher 
Sarah Bennett múdase co seu 
home Dylan á súa cidade de 
nacemento, Waterbury, unha 
cidade ficticia en Canadá. Vivirán 
na antiga casa na que foron 
asasinados os seus pais.
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22:00

Strike Back 
A ‘Section 20’ descobre que existe 
unha conspiración mortal que 
ameaza con cambiar o rostro da 
guerra moderna para sempre. 

Billions
Os dous grandes sabuesos de 
Wall Street deixaron as súas 
diferenzas. Con Wendy como a 
súa principal aliada e conselleira, 
Chuck e Axe preparan plans 
xuntos.
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Ellas crean 

Misión Imposible: 
Fallout 

Festival SXSW 

O 8 de marzo celébrase o Día Internacional 
da Muller. TCM súmase a esta xornada tan 
especial coa emisión de películas dirixidas 
ou protagonizadas por mulleres.

O espía Ethan Hunt recibe en Belfast unha 
mensaxe segreda: os autodenominados 
‘Apóstoles’ tentan facerse con tres núcleos 
de plutonio para crear potentes armas 
nucleares. 

O festival South by Southwest congrega en 
Austin, Texas, xornadas e premios sobre 
películas, medios interactivos e música. Este 
especial emite algunhas películas premiadas 
no festival.
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50 años con 
Javier Bardem 
Javier Bardem cumpre 50 
anos. Especial que inclúe 
unha entrevista en exclusiva e 
catro das súas películas máis 
representativas.

Hollywood Family 
Sección semanal dedicada ás 
sesións de cine en familia. Cita 
coas películas para todos os 
públicos, cheas de aventuras, 
diversión e emoción.

17R 17R 17R

MARZO

15:45
SÁB1 ESPECIAL

ESPECIAL SÁB3



Especial Día 
del Padre 
Dobre sesión de cine para un 
dos días máis especiais do ano, 
coa emisión de ‘Niños grandes’ e 
‘Niños grandes 2’.

La noche 
de Spielberg 
Cita con varias películas do 
popular cineasta: ‘Jurassic Park’, 
‘A.I. Artificial Inteligence’, ‘The lost 
World Jurassic Park’, ‘Jurassic 
Park 3’, ‘War of the Worlds’ (2005) 
e ‘Minority Report’.
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O estilo de escalada libre de Alex Honnold, sen arnés e sen ningún tipo de 
instrumentos de apoio, protagoniza este documental que vén de gañar o 
Oscar.

Free Solo 
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22:00

La II GM 
desconocida 
Que ocorreu tras o día D? A 
liberación de Europa escondeu un 
lado escuro? Esta serie revela os 
acontecementos menos coñecidos 
do conflito bélico que marcou o 
resto do século XX.

Los cazadores 
de mitos Jr. 
Seis pequenos xenios demostrarán 
os seus coñecementos e o seu 
enxeño para resolver algúns dos 
mitos máis espectaculares da 
historia.
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Las mentiras de 
Facebook 
Os escándalos parecen pillar 
a Facebook por sorpresa, pero 
as advertencias sobre os riscos 
estiveron aí dende hai moito 
tempo.

Europa desde 
el aire 
Unha perspectiva diferente 
de localidades e paraxes moi 
coñecidas, pero que nunca 
contemplamos dende o alto.
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Entrenamiento SAS 
Descobre un dos procesos de 
ingreso militar máis desafiantes e 
psicoloxicamente máis esixentes 
do mundo: as probas de acceso ao 
Servizo Aéreo Especial Británico 
(SAS).

Muerte al 
anochecer 
A serie percorre paraxes como 
a illa de Xava ou os bosques 
da India, lugares onde a caída 
da noite provoca a aparición de 
criaturas perigosas para o resto da 
fauna.
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Ciclismo: Clásicas 
Primavera 

Historia de las 
Carreras 

Hoy no se sale 

París-Niza, Tirreno-Adriático... Desfruta 
en directo das Clásicas de Primavera de 
Ciclismo. 

Unha ollada á historia das carreiras de 
motor. Sabías que a primeira carreira 
mundial tivo lugar en 1894?

O late night de Ibai Llanos conta con 
convidados de todo tipo nas súas entrevistas 
pouco convencionais.
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22:00

Cto. del Mundo 
de Enduro 
Comeza o campionato do mundo 
de Enduro 2018. A primeira cita 
será en Finlandia.

Motocross: 
Cto. del Mundo 
Emisión en directo da primeira 
cita do Campionato do Mundo de 
Motocross, en Arxentina, seguida 
das citas en Gran Bretaña e 
Holanda.
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22:00

Sabor de hogar 
Da man de Juan Pozuelo, 
aprenderemos unha chea de 
deliciosas receitas tradicionais que 
nos demostran que como na casa 
non se come en ningún sitio.

Lindsay Lohan’s 
Beach Club 
A actriz, cantante e empresaria 
Lindsay Lohan expandirá o seu 
imperio na luxosa illa de Mykonos 
co lanzamento do seu novo club. 
Pero non o fará soa.
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Justine en Fuji, Justine en 
Caledonia, Justine en Queensland 

Justine Schofield vai de viaxe 
e ofrécenos deliciosas receitas 
nalgúns dos lugares máis exóticos 
e saudables do planeta.

Customiza tu casa 
Laura Martínez del Pozo repite 
experiencia e vólvenos ensinar 
mil e unha ideas para cambiar os 
complementos da nosa casa.
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Bingo y Rolly 

Kid’s Choice Awards 

Avance: 
Capitana Marvel 

Os irmáns Bingo e Rolly son dous 
cachorros amantes da diversión que vivirán 
emocionantes aventuras na súa veciñanza e 
ao redor do mundo.

Emisión destes premios nos que os votos 
dos máis pequenos son os que deciden 
quen se proclama gañador.

Carol Danvers convértese nun dos heroes 
máis poderosos do universo cando 
unha guerra galáctica entre dúas razas 
alieníxenas chega á Terra.
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Becca y su pandilla 

Toto’s Kindergarten 

Los hermanos Kratt 

Becca é un paxariño ao que lle encanta a 
aventura. A ela gústalle axudar, aínda que ás 
veces sexan misións complicadas.

Toto e o seu amigo Robbie son xoguetes 
que cobran vida nunha gardería despois de 
que todos os nenos se vaian para a casa.

Os irmáns Kratt, Chris e Martin viaxan a 
marabillosos lugares do mundo e exploran 
a natureza, atopando animais incribles e 
descubrindo misterios da vida silvestre.
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