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Um a um, sete amigos deixam-se envenenar por um 
cozinheiro misterioso. A cada velório, a dúvida aumenta:  
qual é o verdadeiro motivo por trás destas mortes?  
E, sobretudo, porque é que a cada vez, eles voltam sempre 
aqueles jantares? Inspirado no famoso romance de Luís 
Fernando Verissimo, esta coprodução luso-brasileira realizada 
com o apoio do ICA, da Ibermedia e da Ancine, traz 
ao público português uma satírica interpretação sobre a 
masculinidade falida interpretada por um conhecido elenco 
brasileiro ao qual se juntou o ator português António Capelo.

NINGUÉM 
RESISTE.





Ao longo dos anos, as reuniões mensais do Clube do Picadinho – uma confraria que,  
há décadas, reúne sete amigos de longa data – passaram de rituais de poder  
a melancólicas assembleias de fracassados e de promessas não-cumpridas.  
O fim seria o seu único destino digno até à chegada de um talentoso e misterioso 
cozinheiro que lhes serve magníficos banquetes. Os laços de amizade estão de volta,  
é a gula como celebração da vida... e da morte.





NOTA DE INTENÇÕES
Não é todo dia que se quer admirar um delicioso quadro de 
Picasso, ouvir uma crocante sinfonia de Beethoven, ler um 
suculento Fernando Pessoa ou assistir um apimentado Godard. 
Mas todos os dias se quer comer. A fome é o único desejo 
recorrente. A visão acaba, a audição acaba, o sexo, o poder, 
a juventude acabam. Mas a fome não, a fome continua.

Diferente de todas as outras artes, a gastronomia reserva 
um desafio filosófico único: a plena apreciação de um 
objeto exige, invariavelmente, a destruição do objeto 
admirado. É possível admirar a beleza de um prato, 

observar a composição de suas cores, é possível se inebriar 
com o aroma dos ingredientes, mas uma comida apenas  
é contemplada por completo quando exterminada. E com  
a vida? Como a vida seria apreciada por completo?  
Será que também pelo seu fim? Imagine saber com 
antecedência o dia e a hora de sua morte. O que se 
alteraria em sua dinâmica e em sua contemplação?  
Os significados, as relações, as intensidades,  
as prioridades. O que seria diferente?

Angelo Defanti





O “CLUBE DOS ANJOS” NA IMPRENSA INTERNACIONAL
O filme, dirigido por Angelo Defanti, é 
um prato cheio para quem gosta de uma 
dinâmica que rompe com limitações da 
representação de diálogos e clichês.

Vitor Velloso – Vertentes do Cinema

Defanti (e Veríssimo) oferece ao público 
tipos desprezíveis, que se retorcem entre si 
mesmos, incapazes de lutarem até mesmo 
pela própria sobrevivência frente à promessa 
de um último gozo.

Robledo Milani – Papo de Cinema

Denso em atmosfera teatral, a exemplos de 
assemelhadas produções de Marcos Jorge e 
Daniela Thomas, “O clube dos anjos”, que 
incorpora “Ele”s (de Caetano Veloso) à trilha 
sonora, investe na pompa e circunstância 
visual da fotografia de Rui Poças (que 
trabalhou com Lucrécia Martel e Miguel 
Gomes), enquanto o discurso maquina uma 
débil lógica para justificar a decadência de 
aristocratas falidos que se deixam tragar por 
um sistema criminoso.

Ricardo Daehn – Correio Braziliense

“Clube dos Anjos” é um filme bonito 
porque sabe qual é o seu caminho, não é 
complicado, mas é refinado e feito de uma 
forma marcadamente elegante.

Tim Wassberg – Sirk TV

Um jeito elegante de falar do que há de pior 
no ser humano.

Jornal o Estado de S. Paulo



ANGELO DEFANTI
Formado em Cinema, tem trabalhado como realizador, argumentista, 
produtor e curador. 

Do seu trabalho, destaca-se a longa-metragem Vento Sudoeste, uma 
adaptação do romance de Luiz Alfredo Garcia-Roza, premiada no 
Prodecine e no RioFilme em 2009. Em 2015, lançou o documentário 
Meia Hora e as Manchetes que Viram Manchete que teve a sua 
estreia na competição da Première Brasil do Festival do Rio. No ano 
seguinte, estreou dez episódios da série HQ – Edição Especial  
na HBO, com produção da RT Features. 

Como argumentista, desenvolveu os argumentos de Cordilheira, 
baseado no romance de Daniel Galera; Notícias do Planalto, 
inspirado na reportagem de Mario Sergio Conti; e A Pátria de 

Cadeiras com Antonio Prata e Felipe Sant’Angelo. É, também, o 
criador da série de ficção Borges, adaptada do livro de Luís Fernando 
Verissimo e produzida pela Glaz Entretenimento.

Foi o produtor executivo de Alemão, de José Eduardo Belmonte, e de 
Em Busca de Um Lugar Comum, de Felippe Schultz Mussel. Realizou 
seis curtas-metragens, todas exibidas e premiadas no Brasil e no 
no circuito internacional. Entre elas, contam-se Maridos, Amantes 
e Pisantes (Melhor Realização no Festival de Brasília em 2008), 
Feijoada Completa (Melhor Filme no Festival de Toulouse em 2012) 
e Um Dia (Grande Prémio do Festival de Curtas de Paris em 2015). 
Atualmente, encontra-se a finalizar Verissimo, um documentário sobre 
o escritor gaúcho no qual O Clube dos Anjos se baseia.



LUÍS FERNANDO VERÍSSIMO 
Autor de mais de 60 livros, com obras traduzidas em 11 países, já 
vendeu mais de 5 milhões de exemplares, continuando a deliciar o 
mundo com a sua visão. Das suas obras, destacam-se Gula – O Clube 
dos Anjos, Borges e os Orangotangos Eternos e Comédia da Vida 
Privada.

Nascido em Porto Alegre, Veríssimo é um dos autores mais populares 
e prestigiados no Brasil. Reconhecido pelas suas crónicas e textos 
humorísticos publicados diariamente em jornais brasileiros, é também 
cartoonista, tradutor, guionista, dramaturgo, e músico, tendo chegado 
a editar álbuns de jazz.

Sobejamente premiado e reconhecido por intelectuais brasileiros que 
o elegeram como Homem de ideias do ano, em 1995, Veríssimo viu a 
sua obra O Clube dos Anjos ser internacionalizada em 2003 quando 
foi escolhida pela New York Public Library como um dos melhores 25 
livros. No ano seguinte, recebeu o Prix Deux Océans no Festival de 
Culturas Latinas de Biarritz, em França.
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