
SERIADOS ANTIGOS: 
 
Obs. 1: Os DVDs podem ser adquiridos individualmente ou em qualquer quantidade, sem necessidade de comprar a temporada ou série 
completa 
 
* Além da Imaginação (The Twilight Zone, de Rod Serling, 1959-1964) 
Dublado - 156 Episódios/Série Completa - Imagem: Boa/P&B, - 19 DVD  
ou 
 
1ª Temporada Completa - 36 Epis - Imagem:  Boa/P&B,  4 DVD  
2ª Temporada Completa - 29 Epis - Imagem:  Boa/P&B,  3 DVD  
3ª Temporada Completa - 37 Epis - Imagem:  Boa/P&B,  4 DVD  
4ª Temporada Completa - 18 Epis - Imagem:  Boa/P&B,  4 DVD  
5ª Temporada Completa - 36 Epis - Imagem:  Boa/P&B,  4 DVD  

 
* Além da Imaginação - 1985 (The Twilight Zone, de Rod Serling, 1985-1989) 
Dublado - Coletânea com 26 Episódios - Imagem: Ótima/Colorido, Com Menu - 3 DVD 

 
* Além da Imaginação - 2002 (The Twilight Zone, de Rod Serling, 2002-2003) 
Coletânea 24 Episódios Dublados (SBT) + 10 Episódios Legendados (FOX) - Imagem: Ótima/Colorido, Com Menu - 3 DVD 

 
* Além da Imaginação - 2002 (The Twilight Zone, de Rod Serling, 2002-2003) 
Legendado (FOX) - Única Temporada Completa 44 Episódios - Imagem: Ótima/Colorido, Com Menu - 4 DVD  

 
* Galeria do Terror (Night Gallery, de Rod Serling, 1969-1973) 
Dublado - Coletânea com 80 Episódios - Imagem: Ótima/P&B, Com Menu - 6 DVD  

* Quinta Dimensão (The Outer Limits, 1963-1965) 
Legendado - 49 Episódios/Série Completa - Imagem: Ótima/P&B, Com Menu - 10 DVD 

 
* Acredite Se Quiser (Ripley's Believe It or Not!, 1982-1986) (com Jack Palance) 
Dublado Original por Darcy Pedrosa - Coletânea com 20 Episódios - Imagem: Boa/Colorido - 5 DVD 

* Alfred Hitchcock Apresenta: SUSPENSE (Alfred Hitchcock Presents, 1955-1962) 
Dublado - Coletânea com 14 Episódios - Imagem: Boa/Color - 3 DVD 
 
* Alfred Hitchcock Apresenta: SUSPENSE (Alfred Hitchcock Presents, 1955-1962) 
Legendado - 1ª Temporada Completa - 39 Episódios - Imagem: Ótima - Com Menu - 8 DVD 

 
* A Bela e a Fera (Beauty and the Beast, 1987-1990)  
Dublado - Série Completa com 56 Episódios - Imagem: Boa - 13 DVD  

 
* A Deusa de Joba (Darkest Africa, 1936)  
Legendado - Série Completa com 25 Episódios - Imagem: Ótima/P&B - 2 DVD 

 
* A Família Robinson (Swiss Family Robinson, 1975) 
Piloto (Legendado) + Coletânea com 9 Episódios Dublados - Imagem: Regular/Boa - 6 DVD  

 
* A Mulher Biônica (The Bionic Woman, 1976-1978) 
Dublado - Coletânea com 12 Episódios - Imagem: Boa/Ótima - 6 DVD 

 
* Agente 86 (Get Smart, 1965-1969) 
Dublado - Coletânea com 54 Episódios - Imagem: Ótima - 5 DVD

 
* Águia de Fogo (Airwolf, 1984-1987) 
Legendado - Coletânea com 10 Episódios - Imagem: Ótima - 3 DVD  

 
* Águia de Fogo (Airwolf, 1984-1987) 
Dublado - Piloto + 2 Episódios - Imagem: Boa/Ótima - 2 DVD  

 
* Anjos da Lei (21 Jump Street, 1987-1991) 
Dublado - Coletânea 18 Episódios - Imagem: Boa, Com Menu - 4 DVD  
* Anos Incríveis (The Wonder Years, 1988-1993) 
Dublado - Todas as 6 Temporadas Completas/115 Episódios - Imagem: Ótima - 17 DVD  
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* A Ilha da Fantasia (The Fantasy Island, 1977-1984) (com Ricardo Montalbán) 
Dublado - Coletânea com 30 Episódios - Origem: TV TCM - Imagem: Ótima - 15 DVD  

* A Sombra do Terror – O Sombra (The Shadow, 1940) com Victor Jory  *** RARO 
Legendado - Série Completa/15 Episódios - Imagem: Ótima/P&B - 2 DVD  

 
* As Grandes Aventuras do Capitão KIdd (The Great Adventures of Capitain Kidd, 1953, com John Crawford) 
Legendado- Série Completa em 15 Episódios - Imagem: Regular/Boa/P&B - 2 DVD  

 
* As Noivas de Copacabana (Série Brasileira, 1992, de Dias Gomes. Com Miguel Falabella, Reginaldo Faria, Patricia Pilar)  
Série Completa/15 Capítulos - Imagem: Ótima - 5 DVD  

 
* As Panteras (Charlie's Angels, 1976-1981) 
Coletânea com 36 Episódios Dublados - Imagem: Ótima, Com Menu - 25 DVD 

 
* Batman (Batman, 1943, com Lewis Wilson e Douglas Croft)  
Legendado - Série Completa com 15 Episódios - Imagem: Regular/Boa/P&B - 3 DVD  ***RARO*** 

 
* Batman (Batman, 1966-1968, com Adam West e Burt Ward) 
Dublado - Série Completa/120 Episódios - Imagem: Ótima - 13 DVD  

 
* Bat Masterson (1958-1961, com Gene Barry) 
Coletânea com 21 Episódios Legendados + 1 Dublado - Imagem: Boa/Ótima/P&B - 6 DVD 

 
* Besouro Verde (The Green Hornet, 1966-1967) 
Dublado/AIC-SP -  Coletânea com 25 Episódios - Imagem: Ótima - 6 DVD 

 
* Buck Rogers (in The 25Th Century, 1979-1980)  
Legendado - 24 Episódios/1ª Temporada Completa - Imagem: Ótima - 6 DVD 

 
* Capitão Marvel (Shazam!, 1974-1976) 
Dublado/H. Richers - Coletânea com 11 Episódios - Imagem: Regular/Boa, Com Menu - 3 DVD 

 
* Chaves  
Dublado - Coletânea com 185 Episódios - Imagem: Boa - 13 DVD 

 
* CHiPs (CHiPs, 1977-1983) 
Dublado Original BKS - 123 Episódios - Imagem: Ótima, Com Menu - 28 DVD  
 
ou 
 
* CHiPs - Dublado BKS - 21 Episódios da 1ª Temporada - Imagem: Ótima - 5 DVD  
* CHiPs - Dublado BKS - 22 Ep./2ª Temporada Completa - Imagem: Ótima - 5 DVD  
* CHiPs - Dublado BKS - 24 Ep./3ª Temporada Completa - Imagem: Ótima - 5 DVD  
* CHiPs - Dublado BKS - 17 Episódios da 4ª Temporada - Imagem: Ótima - 4 DVD 
* CHiPs - Dublado BKS - 25 Episódios da 5ª Temporada - Imagem: Ótima - 6 DVD  
* CHiPs - Dublado BKS - 14 Episódios da 6ª Temporada - Imagem: Ótima - 3 DVD  
* CHiPs - Volume Especial - Com 3 episódios da 4ª, 5ª e 6ª Temporada que não constam nos DVDs acima, Documentário da Série do 
Canal E!, Episódio Piloto em Francês, Abertura da 1ª Temporada com som original,  - Imagem: Ótima - 1 DVD  

 
* Cidade Nua (Naked City, 1958-1963)  
Dublado/AIC-SP - Coletânea com 4 Episódios - Imagem: Regular/Boa/P&B - 2 DVD  

 
* Combate! (Combat!, 1962-1967) (com VIC MORROW, RICK JASON) 
Legendado - Coletânea com 35 Episódios - Origem: TV - Imagem: Boa/Ótima - 14 DVD  

 
* Combate no Vietnã (Tour of Duty, 1987-1990) (com TERENCE KNOX) 
1ª Temporada Completa com 21 Episódios - 11 DVD  
2ª Temporada Completa com 16 Episódios - 08 DVD 
3ª Temporada com 20 Episódios - 10 DVD  
Legendado - Origem: TV - Imagem: Ótima 

 
* Teatro dos Contos de Fada (Faerie Tale Theatre, 1982-1987) 
Dublado/BKS - Coletânea com 22 Episódios - Origem: TV Cultura - Imagem: Ótima, Com Menu - 11 DVD  

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


* Cyborg – O Homem de 6 Milhões de Dólares (The Six Million Dollar Man, 1974-1978)  
Dublado - Episódio Piloto + Coletânea com  23 Episódios - Imagem: Ótima - 11 DVD  

 
* Daktari (Daktari, 1966-1969)  
Dublado - Coletânea com 20 Episódios incluindo Piloto - Imagem: Regular/Boa - 12 DVD 

 
* Daniel Boone (Daniel Boone, com FESS PARKER, 1964-1970) 
Dublado - Coletânea com 24 Episódios - Imagem: Regular/Boa – 10 DVD  

 
* Deadwood (Deadwood, 2004-2006 - O Western da HBO) 
Dublado/VTI-RJ – Série Completa com 36 Episódios (1ª ,  2ª  e 3ª Temporadas Completas - Origem: TV TCM - Imagem: Ótima, Com 
Menu - 18 DVD  

 
* Decadência (Série Brasileira da Globo, 1995, com Edson Celulari, Adriana Esteves 
"O declínio de uma conservadora e outrora poderosa família carioca, os Tavares Branco, no período que vai de 1984 a 1992. Passando 
pela morte de Tancredo Neves, a eleição e queda do presidente Fernando Collor, os Tavares Branco vão falindo e deixando transparecer 
seus problemas morais e financeiros. Aceitando a pedido de um padre, o jurista Tavares Branco, cria um menino órfão Mariel, que fica 
sob os cuidados da criada Jandira. Mariel cresce e se torna motorista da família, mas acaba por se envolver com Carla, a caçula da casa, 
e é expulso da mansão acusado de estupro. O tempo passa e Mariel reencontra Jandira, que sempre nutriu um amor pelo ex-motorista. 
Ela o leva a um culto numa igreja evangélica, e Mariel vê na igreja a salvação de seus problemas. Cinco anos mais tarde, ele se torna 
milionário com sua própria igreja, o Templo da Divina Chama, enquanto seus antigos patrões empobrecem. Mas os mesmos sentimentos 
do passado continuam a ligar a nova vida de Mariel ao universo dos Tavares Branco: a paixão por Carla e o desejo de vingança. Apesar 
de se amarem, Mariel e Carla tem ideais de vida diferentes: ele pretende crescer cada vez mais com suas igrejas, e, ela, bastante 
politizada, eleitora do PT, não concorda com seu jeito de agir.") 
Série Completa em 12 Capítulos - Imagem: Boa, Com Menu – 4 DVD  

 
* Os Violentos ou Dois Contra o Oeste (The Outcasts, com Don Murray e Otis Young, 1968-1969) 
Dublado - Piloto + Coletânea com 7 Episódios - Imagem: Regular/P&B - 3 DVD  

 
* Durango Kid (Durango Kid, com Charles Starrett, 1945-1952) 
Coletânea com 10 Episódios Dublados + 2 Legendados - Imagem: Regular/Boa/P&B- 10 DVD 

 
* Duro na Queda (The Fall Guy, 1981-1986) 
Dublado Original - Coletânea com 12 Episódios - Imagem: Boa/Ótima- 3 DVD 

 
* Edição de Amanhã (Early Edition, 1996-2000)  
Dublado/MASTERSOUND - Coletânea com 9 Episódios - Imagem: Ótima - 5 DVD  

 
* Família Dó Re Mi (The Family Partridge, 1970-1974) 
Dublado - Coletânea com 6 Episódios - Origem: TV - Imagem: Boa - 3 DVD 

* FBI (The FBI, 1965-1974) 
Legendado - Coletânea com 25 Episódios - Origem: TV TCM - Imagem: Ótima, Com Menu - 5 DVD 

 
* Histórias Insólitas (Beyond Reality, 1991-1993) com Shari Belafonte, Carl Marotte 
Dublado – 1ª Temporada/ Coletânea com 14 Episódios - Imagem: Boa/VHS, Com Menu - 2 DVD  

* Homem Aranha (The Amazing Spider-Man, 1977-1979) 
Dublado – Filme Piloto + Coletânea com 9 Episódios (1 episódio legendado) - Imagem: Regular - 6 DVD 

 
* James West (Wild Wild West, 1965-1969) 
 Dublado - Coletânea com 21 Episódios - Imagem: Regular/Boa, Com Menu - 11 DVD  

 
* Jaspion (Kyoju Tokuso Jaspion, 1985) 
 Dublado - 46 Episódios/Série Completa - Imagem: Ótima, Com Menu - 6 DVD 

 
* Lancer (Lancer, 1968-1970)  
Dublado/AIC-SP - Coletânea com 19 Episódios - Imagem: Boa - 10 DVD 

 
* MacGyver - Profissão Perigo (MacGyver, 1985-1994) 
Dublado - Coletânea com Piloto + 5 Episódios - Origem: TV TCM - Imagem: Ótima, Com Menu - 3 DVD 

 
* Magnum (Magnum, P.I., 1980-1988) (com TOM SELLECK) 
Coletânea com 36 Episódios Dublados - Imagem: Ótima, Com Menu - 24 DVD  

 
* Mandrake (Série Brasileira da HBO, 2005) com Marcos Palmeira 
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 Dublado - Coletânea com 10 Episódios - Imagem: Ótima, Com Menu - 5 DVD  
 

* Mestres do Horror (Master of Horrors, 2005-2007) 
1ª Temporada Completa com 13 Episódios - 4 DVD  
2ª Temporada Coletânea com 8 Episódios - 3 DVD  
Legendado - Imagem: Ótima, Com Menu 

 
* Mulher Tigre (The Tiger Woman, Perils of The Darkest Jungle) (ALLAN LANE  e LINDA STIRLING) 
Legendado - Coletânea com 10 Episódios - 1944 - Imagem: Regular/Boa/P&B - 2 DVD 

 
* Night Visions (Night Visions, 2001) (com Henry Rollins)  
Série Completa com 26 Episódios - Imagem: Ótima - 5 DVD  
“Os episódios de "Night Visions" representam um mergulho nos inexplicáveis mistérios da humanidade, abordando principalmente casos 
sobrenaturais relacionados aos medos e dramas psicológicos do ser humano, confrontando as torturas desconhecidas da mente, em seu 
eterno conflito entre a razão e a insanidade, explorando muito mais as sensações de calafrios do que expondo sangue e violência 
gratuitos.” 

 
* Nós e o Fantasma (The Ghost and Mrs. Muir, 1968-1970)  
Dublado - 6 Episódios - Imagem: Regular/Boa - 1 DVD  

 
* O Fugitivo (The Fugitive, 1963-1967)  
Coletânea com 16 Episódios (7 Dublados e 9 Legendados) - Imagem: Boa - 9 DVD 

 
* O Gordo e o Magro (Laurel and Hardy) 
Coletânea com 35 Episódios Dublados + 3 Legendados - Imagem: Ótima/P&B, Com Menu – 9 DVD 

 
* O Grande Pai (Série Brasileira do SBT, 1991-92, com Flávio Galvão, Débora Duarte, Paloma Duarte, Carla Camurati, Patrícia Lucchesi, 
Vanessa Rubi, Sônia Lima) 
Coletânea com Vários episódios - Imagem: Boa, Com Menu – 8 DVD 

 
* O Homem Que Veio do Céu (Highway to Heaven, 1984-1989) com Michael Landon 
Dublado - Coletânea com 9 Episódios - Imagem: Boa, Com Menu - 5 DVD  

 
* O Mundo Perdido (Sir Arthur Conan Doyle's The Lost World, 1999-2002) (PETER MAcCAULEY, RACHEL BLAKELY) 
Dublado - Coletânea com 24 Episódios - Imagem: Regular/Boa - 6 DVD 

 
* Os Batutinhas (The Little Rascals, de Hal Roach, 1922-1944) ***RARO*** 
Dublado - Coletânea com 10 Episódios - Imagem: Boa/P&B - 1 DVD  

 
* Os Kennedys (The Kennedys, 2010) (com Greg Kinnear, Katie Holmes)  
Série Completa com 8 Episódios - Imagem: Ótima - 4 DVD  
“A mini série retrata a vida da família Kennedy. Mostra como John F.Kennedy (Greg Kinnear) chegou a presidência dos EUA e toda a 
trama de seu pai , Joe (Joseph P. Kennedy foi interpretado por Tom Wilkinson), para levá-lo ao poder.” 

 
* Os Monkees (The Monkees, 1966-1968)  
Dublado/AIC-SP - Coletânea com 13 Episódios - Imagem: Boa/Ótima - 3 DVD 

 
* Os Muppets (The Muppets)  
Dublado/Legendado - Coletânea com 6 Episódios - Imagem: Ótima - 1 DVD

 
* Os Intocáveis (The Untouchables, 1959-1963)  
Dublado - Coletânea com 12 Episódios - Imagem: Ótima, Com Menu - 5 DVD  

 
* Os Invasores (The Invaders, 1967-1968) (com ROY THINNES) 
Dublado - Coletânea com 40 Episódios - Imagem: Boa - 9 DVD  
Legendado - Coletânea com 6 Episódios - Imagem: Ótima - 3 DVD  

 
* Os Pioneiros (The Little House on the Prairie, 1974-1984) (com Michael Landon) 
2ª, 3ª, 4ª e 5ª TEMPORADAS COMPLETAS 
Coletânea com Episódio Piloto. 193 Episódios dublados + 1 Longa Metragem do último episódio da série (O Sumiço de Rose, 1984) 
Imagem: Ótima - 98 DVD  (PEÇA RELAÇÃO DE EPISÓDIOS) 

 
* O Rei dos Ladrões (It Takes a Thief, 1968-1970) (com Robert Wagner) 
Dublado - Coletânea com 18 Episódios - Imagem: Ótima - 9 DVD  
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* Os Trapalhões (Série da TV) com Didi, Dedé, Mussum e Zacarias 
Em Português - 50 Episódios - Imagem: Boa - 5 DVD 

 
* Os Três Patetas (The Three Stooges, 1934-1959) (Moe, Larry, Curly, Shemp, Joe)  
Coletânea com 120 Episódios - Imagem: Ótima - 15 DVD 

 
* Os Waltons (The Waltons, 1971-1981) 
31 Episódios incluindo o Piloto e o último da série: 29 Dublados + 2 Legendados - Imagem: Regular/Boa - 17 DVD 

 
* Planeta dos Macacos (Planet of The Apes, 1974) com Roddy McDowall 
Dublado – 14 Episódios - Série Completa - Imagem: Boa - 8 DVD 

 
* Quarto Escuro (Darkroom, 1981-1982) 
Dublado - Coletânea com 14 Episódios - Imagem: Regular/Boa - 2 DVD 

 
* Raízes (Roots, de Alex Haley, 1977 - A Saga de Kunta Kinte) 
Dublado (Dublagem Antiga) - Série Completa - Imagem: Ótima - 9 DVD 
 
* Raízes (Roots, de Alex Haley, 1977 - A Saga de Kunta Kinte) 
Legendado - Série Completa - Imagem: Ótima - 6 DVD 

 
* Rin-Tin-Tin (1954-1959) 
Dublado - Coletânea com 20 Episódios - Imagem: Ótima/Colorizado, Com Menu - 4 DVD

 
* Rota 66 (Route 66, 1960-1964) (com Martin Milner) 
Legendado - Coletânea com 8 Episódios - Imagem: Boa/P&B - 5 DVD  

 
* Sítio do Picapau Amarelo (Ano I - 1977) - Episódio Piloto - 1ª Parte 
Imagem: Boa, Com Menu - 1 DVD 
 
* Sítio do Picapau Amarelo (Ano I - 1977) - A Cuca Vai Pegar 
Imagem: Ótima, Com Menu - 4 DVD 
 
* Sítio do Picapau Amarelo (Ano I - 1977) - João Faz-de-Conta 
Imagem: Boa, Com Menu - 3 DVD  
 
* Sítio do Picapau Amarelo (Ano I - 1977) - O Anjinho da Asa Quebrada 
Imagem: Ótima, Com Menu - 4 DVD 
 
* Sítio do Picapau Amarelo (Ano I - 1977) - Peninha, O Menino Invisível 
Imagem: Regular/Ruim, Com Menu - 3 DVD 
 
* Sítio do Picapau Amarelo (Ano I - 1977) - O Terrível Pássaro Roca 
Imagem: Boa/Ótima, Com Menu - 4 DVD 
 
* Sítio do Picapau Amarelo (Ano II - 1978) - A Raiz Milagrosa 
Imagem: Boa, Com Menu - 3 DVD  
 
* Sítio do Picapau Amarelo (Ano II - 1978) - Os Piratas do Capitão Gancho 
Imagem: Boa, Com Menu - 5 DVD 
 
* Sítio do Picapau Amarelo (Ano II - 1978) - O Minotauro 
Imagem: Ótima, Com Menu - 3 DVD 
 
* Sítio do Picapau Amarelo (Ano II - 1978) - A Morte do Visconde 
Imagem: Boa, Com Menu - 3 DVD 
 
* Sítio do Picapau Amarelo (Ano II - 1978) - Quem Tem Boca Vai a Roma 
Imagem: Boa, Com Menu - 4 DVD 
 
* Sítio do Picapau Amarelo (Ano II - 1978) - O Outro Lado da Lua 
Imagem: Ótima, Com Menu - 3 DVD 
 
* Sítio do Picapau Amarelo (Ano V- 1981) - A Chave do Tamanho 
Imagem: Boa, Com Menu - 2 DVD 
 
* Sítio do Picapau Amarelo (Ano V- 1981) - As Caçadas de Pedrinho 
Imagem: Boa, Com Menu - 5 DVD  
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* Sítio do Picapau Amarelo (Ano VI- 1982) - A Bela e a Fera 
Imagem: Boa, Com Menu - 1 DVD 
 
* Sítio do Picapau Amarelo (Ano VII - 1983) - O Burro Falante 
Imagem: Regular/Boa, Com Menu - 2 DVD  
 
* Sítio do Picapau Amarelo (Ano VIII - 1984) - A Volta do Anjinho da Asa Quebrada 
Imagem: Boa, Com Menu - 2 DVD 

 
* Super Homem (Adventures of Superman, com George Reeves, 1952-1958) 
Dublado/Legendado - 26 Episódios/1ª Temporada Completa - Imagem: Ótima/P&B, Com Menu - 5 DVD 

 
* Super Vicki (Small Wonder, 1985-1989) (DICK CHRISTIE, TIFFANY BRISSETTE) 
Dublado BKS - Coletânea com 31 Episódios + Piloto - Imagem: Boa - 5 DVD  

 
* Stingray - Contrato de Risco (Stingray, com Nick Mancuso, 1985-1987) 
11 Episódios Dublados + 1 Legendado - Imagem: Boa, Com Menu - 6 DVD 

 
* Super Máquina (Knight Rider, com David Hasselhoff, 1982-1986) 
Dublado (Dublagem Antiga da TV – Herbert Richers) - 1 Filme Piloto + 55 Episódios - Imagem: Ótima, TV Canal 21 - 15 DVD 

 
* SWAT (S.W.A.T., 1975-1976) 
10 Episódios da 1ª Temporada (alguns dublados outros legendados) - Imagem: Regular - 5 DVD 
10 Episódios da 2ª Temporada (alguns dublados outros legendados) - Imagem: Regular - 5 DVD 

 
* Tarzan (com Ron Ely, 1966-1968) 
Dublado - Coletânea com  34 Episódios - Imagem: Boa, Com Menu - 7 DVD 

 
* Tarzan - com Joe Lara (Tarzan: The Epic Adventures, 1996-1997)  
Dublado - Série Completa com 11 Episódios - Origem: TV FOX - Imagem: Boa - 11 DVD  

 
* Terra de Gigantes (Land of Giants) - Ano 1 - (de 22/09/68 a 20/04/69) 
Dublado/AIC-SP - 1ª Temporada Completa/26 Epis. - Imagem: Boa/Ótima - 7 DVD 
 
* Terra de Gigantes (Land of Giants) - Ano 2 - (de 21/09/69 a 22/03/70) 
Dublado/AIC-SP - 2ª Temporada Completa/25 Epis. - Imagem: Ótima - 7 DVD  

 
* The Flash (The Flash, 1990-1991)  
Dublado- 21 Episódios/Série Completa - Imagem: Boa - 7 DVD  

 
* Thunderbirds (Thunderbirds, 1964-1966) 
Dublado - Coletânea com 18 Episódios - Imagem: Ótima - 9 DVD 

 
* Túnel do Tempo (The Time Tunnel) - 1966 a 1967 
Dublado -  Série Completa: 30 Episódios -  Imagem: Ótima – Origem: TV - 8 DVD  
 
* Túnel do Tempo (The Time Tunnel) - 1966 a 1967 
Dublado/Legendado -  Série Completa: 30 Episódios -  Imagem: Ótima  - 15 DVD 

 
* Ultraman Go (Urutoraman, 1966-1967) 
39 Episódios Dublados + 5 original em Japonês, sem legendas -  Imagem: Boa/Ótima - 13 DVD 

 
* Ultraseven (Urutora Sebun, 1967-1968) 
Dublado Original -  14 Episódios -  Imagem: Ótima - 5 DVD 

 
* Série V: Em 11 DVDs  
“As principais capitais do mundo são repentinamente invadidas por 51 naves alienígenas e seu líder se apresenta como membro de uma 
raça pacífica que chegou à Terra para colaborar com os humanos. Eles se mostram bem-intencionados,mas, por trás dos discursos 
pacíficos, escondem uma língua ferina e, por trás do rosto humano, há um réptil que declara ter chegado para servir o homem…mas em 
uma bandeja e com uma maçã na boca. Rapidamente, se forma a resistência, com a letra "V" escrita em grafite como símbolo da luta.” 
 
Dividida em: 
 
 
* V (V, 1983) – A Minissérie Original 
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Legendado – 1ª Temporada Completa com 2 Episódios - Imagem: Ótima, Com Menu - 2 DVD  
 
* V – A Batalha Final (V – The Final Battle, 1984)  
Legendado – 2ª Temporada Completa com 3 Episódios - Imagem: Ótima, Com Menu - 3 DVD  
 
* V (V, 1984-1985)  - The Complete TV Series 
Legendado – 3ª Temporada Completa com 19 Episódios - Imagem: Ótima, Com Menu - 6 DVD  
 

 
* Viajantes do Tempo (Voyagers!, 1982-1983) 
Dublado Original -  Série Completa - 20 Episódios -  Imagem: Boa - 7 DVD  

* Vigilante Rodoviário (com Carlos Miranda e Lobo, 1961) 
Som Remasterizado Canal Brasil - 35 Episódios - Imagem: Ótima - 10 DVD 

 
* Zorro (com Guy Williams, 1957-1961)  
Dublado - 78 Episódios/1ª E 2ª Temporadas Completas - Imagem: Boa - 17 DVD 
 
* Zorro (com Guy Williams, 1957-1961)  
Dublado - 78 Episódios/1ª E 2ª Temporadas Completas - Imagem: Boa, Com Menu - 3 DVD 
  
* Zorro (com Guy Williams, 1957-1961)  
Legendado - 4 Longa-Metragens/3ª Temporada Completa - Imagem: Regular, Com Menu - 2 DVD  

 
* Zorro & Tonto (The Lone Ranger, 1949.1957) (CLAYTON MOORE, JAY SILVERHEELS) 
Legendado - 4 Episódios - 1949 - Origem: VHS - Ótima/P&B – 2 DVD 

 
 
* A Legião do Zorro (Zorro’s Fighting Legion, 1939) (com Reed Hadley)  
Série Completa com 12 Episódios - Imagem: Ótima/P&B - 3 DVD  
“A estória se passa no México em 1840 onde o terrível Don Del Oro usando a falsa identidade de um antigo Deus do Sol faz a população 
Yacqui de refém para assim roubar-lhes todo o ouro. Don Diego / Zorro precisa desmascarar este falso Deus e restaurar a paz para o 
povo Yacqui. E ele não os decepcionará vencendo a luta contra o mal munido de muita coragem e esperteza.” 
 

NOVELAS: 
 
 
* Escrava Isaura (1976-1977) (com Lucélia Santos, Rubens de Falco) 
Compacto Especial, do início ao fim, com mais de 15 horas - Imagem: Boa/Ótima - 8 DVD  

* Irmãos Coragem (1970-1971) (com Tarcísio Meira, Glória Menezes) 
Compacto Especial, do início ao fim, com mais de 12 horas - Imagem: Boa/Ótima - 6 DVD  
"Em Coroado, uma vila  do interior goiano, em meio à luta dos irmãos Coragem - João, Duda e Jerônimo -, a injustiça maior recai sobre o 
mais velho, João, que tem roubado seu diamante, achado no garimpo. Mas a história tinha outros focos de interesse: o sofrido amor entre 
Jerônimo e sua irmã de criação, a índia Potira; os dramas psicológicos de Maria de Lara, com três personalidades  (Lara, de comportamento 
reprimido, Diana, de temperamento  esfuziante, e Márcia, um paralelo entre as duas). Um caso de amor nasce entre João e Lara, tumultuado 
pelo distúrbio mental dela e por sua subserviência ao pai, o temido coronel Pedro Barros, senhor absoluto de Coroado e do seu irmão 
Ricardo." 

 
* As Pupilas do Senhor Reitor (1994-1995) (com JUCA DE OLIVEIRA, DÉBORA BLOCH, JOANA FOMM, CAIO BLAT, PAULO 
GOULART) 
Completa – Imagem: Boa/Ótima - 22 DVD  
"Na aldeia de Póvoa de Varzim, região do Minho em Portugal, os conflitos dos moradores locais. Após a morte de seu pai, Margarida 
(Guida) vai viver com sua meia-irmã Clara, filha de sua madrasta. A madrasta morre e confere a educação das meninas ao Padre 
Antônio, o Senhor Reitor. A partir daí o Reitor começa a cuidar das duas mocinhas. Pedro, um homem simples que trabalha no campo 
como seu pai, o Sr. José Das Dornas, dono da fazenda mais importante da aldeia, é noivo da ambiciosa Clara. Guida, por sua vez, é a 
prometida de Daniel, que voltou à aldeia graduado como médico, destituindo o posto do Dr. João Semana. Mas o rapaz não se lembra de 
Guida, nem da promessa de casamento feita anos antes à jovem, assim como não se acostuma com a vida humilde da pequena aldeia. 
O Reitor se inspirará na natureza para proteger e cuidar de suas flores (Guida e Clara), utilizando sua sabedoria para controlar as 
incríveis confusões que surgirão.” 
 

* O Bem Amado (1973) (com Paulo Gracindo, Lima Duarte) 
Resumo Especial - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
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Novela Estúpido Cupido (1976) 
1º Capítulo Completo - P&B -Imagem: Boa - 1 DVD  
 
FILMES ANTIGOS  
 
RAROS: 
 
* Espectro (Spectre) (ROBERT CULP) *****RARÍSSIMO***** 
Dublado/ODIL FONO BRASIL - Terror - 1977 - Origem: TV Record - Imagem: Boa/Ótima – 1 DVD  
"Na Inglaterra, o criminologista Sebastian e seu amigo Dr. Hamilton são chamados para investigar a possibilidade da vida de um homem 
rico e poderoso estar sendo influenciada por uma entidade chamada Asmodeus em um antigo ambiente megalítico druída." 

 
* A Casa que Pingava Sangue (The House That Dripped Blood) (CHRISTOPHER LEE, PETER CUSHING) 
Dublado - Terror - 1970 - Origem: TV - Imagem: Boa – 1 DVD   ****RARO*** 
"Clássico do terror inglês. Uma série de quatro histórias de terror que iniciam quando um investigador da polícia revela os mistérios 
bizarros que se escondem dentro de uma mansão sinistra, cujos proprietários enfrentaram horrores..." 

 
* O Retrato de Dorian Gray (The Picture of Dorian Gray) (GEORGE SANDERS) 
Dublado - Drama - 1945 - Origem: TV – Regular/Boa – 1 DVD/P&B    ***RARO*** 
"Dorian Gray é moralmente corrupto. Os anos passam e sua beleza e juventude continuam a ser mantidas. Um retrato seu que ele 
mantém para si, escondido de olhos alheios, guarda seus segredos - à medida que os anos vão passando, o retrato vai exibindo sua 
feiúra interior. Aos poucos, porém, suspeitas começam a acontecer com relação a seu comportamento e vitalidade." 

 
* Os Miseráveis (Les Miserables, de Vitor Hugo) (LIAM NEESON, GEOFFREY RUSH) 
Dublado - Drama - 1998 - Origem: TV - Imagem: Boa – 1 DVD    ***RARO*** 
"Após ser condenado à prisão após ter roubado um pão, um homem chamado Jean Valjean escapa e passa a ser perseguido pelo 
ambicioso policial Javert, que fará de tudo para prendê-lo novamente." 

 
* O Implacável (Les Miserables, de Vitor Hugo) (MICHAEL RENNIE, DEBRA PAGET, ROBERT NEWTON) ***RARO **** 
Legendado - Drama - 1952 – Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Baseada na obra homônima de Victor Hugo, o filme mostra a saga de Jean Valjean, preso por ter roubado pão na França do século 
XIX.." 

 
* O Homem de Palha (The Wicker Man) (CHRISTOPHER LEE, EDWARD WOODWARD) 
Dublado – Terror - 1973 - Origem: TV - Imagem: Ótima – 1 DVD     ***RARO*** 
"Uma jovem garota desaparece misteriosamente. Investigando, o Sargento Howie (Edward Woodward), viaja para uma remota ilha 
escocesa onde conhece o estranho Lord Summerisle (Christopher Lee) um líder religioso da pequena comunidade que realiza bizarros 
rituais pagãos." 

 
* O Pássaro Azul (The Blue Bird) (SHIRLEY TEMPLE)  
Dublado - Aventura - 1940 - Origem: TV - Ótima/P&B e Colorido - 1 DVD  **RARO*** 
"O filme conta a história de Mytyl e Tyltyl, dois irmãos que são levados para uma encantadora viagem pelo passado, presente e futuro, 
em busca do Pássaro Azul da Felicidade." 

 
* Átila, O Rei dos Hunos (Sign of The Pagan) (JACK PALANCE, JEFF CHANDLER) 
Dublado - Drama - 1954 - Origem: TV - Imagem: Regular - 1 DVD  
"Uma imensa e terrivel nuvem assombrou os horizontes e se abateu sobre o ocidente europeu, eram os bárbaros Hunos. À sua frente 
vinha aquele de quem se dizia que a erva não mais nascia por onde passava o seu cavalo. Superprodução feita com esmero e 
deslumbrante Tecnicolor, é um épico histórico que narra as façanhas do famoso guerreiro bárbaro Átila, cogominado "O Flagelo de 
Deus". 

 
* Áttila (Attila) (ANTHONY QUINN, SOPHIA LOREN) 
Legendado - Drama - 1954 - Origem: TV - Imagem: Boa - 1 DVD  ***RARO*** 
"É um épico histórico que narra as façanhas do famoso guerreiro bárbaro Átila, cogominado "O Flagelo de Deus". 

 
* Desafio do Além (The Haunting) (JULIE HARRIS, RICHARD JOHNSON) 
Dublado original - Terror - 1963 - Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  ***RARO*** 
"Dr. Markway é um pesquisador que faz experiências com fantasmas. Ele então se interessa pela mansão de noventa anos, Hill House, 
que tem um passado de muita morte e violência. Lá, ele encontra Luke Sanderson, o futuro herdeiro da casa que é cético com relação à 
fantasmas; e Eleanor, cujo dom psíquico poderá ser uma possível ligação com os espíritos da velha mansão." 
 
AÇÃO: 
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GÊNERO BLAXPLOITATION: os 5 próximos DVDs contemplam os heróis negros, 
produção modesta, muita ação transcorrendo quase sempre no Harlem, bairro nova 
iorquino, de população predominantemente de origem africana e os negros lutando contra o 
crime organizado dos brancos. 
 
* Shaft (Shaft) (RICHARD ROUNDTREE, GWENN MITCHELL)  ****RARO**** 
Legendado - Ação - 1971 - Imagem: Ótima - 1 DVD 
"Foi um dos primeiros e é tido até hoje como um dos melhores filmes já realizados do gênero blaxploitation. John Shaft é um detetive 
machão, de cabelo esculpido no melhor estilo black power e com correntes no pescoço. Irresistível para as mulheres, é o verdadeiro 
James Bond negro. Seu vocabulário, porém, está longe do utilizado pelo agente do serviço secreto de Sua Majestade: Shaft O Filme 
praticamente inaugurou o uso do palavreado dos guetos negros na telona." 

 
* Bucktown (Bucktown) (FRED WILLIAMSOM, PAM GRIER)  ****RARO**** 
Legendado - Ação - 1975 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Duke Johnson chega à cidade de seu irmão para enterrá-lo e, quando decide assumir os negócios do morto, a lei torna sua vida 
impossível. Ele vai a um vilarejo do sul para enterrar o irmão e, após o funeral, instala-se no local e os habitantes o convencem a reabrir a 
boate que pertencia ao falecido." 

 
* Coffy (Coffy) (PAM GRIER)  ****RARO**** 
Legendado - Ação - 1973 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Enfermeira, depois de presenciar a morte de sua irmã viciada em drogas, decide fazer vingança caçando cafetões, traficantes e policiais 
corruptos pelo submundo do crime." 

 
* O Chefão de Nova York (Black Caesar) (FRED WILLIAMSOM, ART LUND, GLORIA HENDRY)  ****RARO**** + Documentário 
'Baaadasssss Cinema' sobre o movimento Blaxploitation. 
Legendado - Ação - 1973 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Fred “The Hammer” Williamson é Tommy Gibbs, um jovem revoltado criado no gueto, que pouco a pouco vai tomando conta dos 
negócios do submundo do Harlem (Nova York). Cada dia mais ambicioso e agressivo, ele inevitavelmente se envolve com a Máfia e o 
resultado é uma sangrenta guerra de gangues." 

 
* Jones, o Faixa Preta (Black Belt Jones) (JIM KELLY, GLORIA HENDRY) 
Legendado - Ação - 1974 - Imagem: Ótima - 1 DVD - 
"Jones é faixa preta no karatê e nunca imaginou que Sydney pudesse matar com algo mais que sua beleza. Mas, apesar dos talentos da 
moça, ela vai precisar da ajuda de Jones quando a máfia ameaça sua vida e a de seu pai." 

 
* A Caçada (The Hunting Party) (RICHARD GERE, TERRENCE HOWARD) 
Dublado - Ação - 2007 - Origem: TV - Imagem: Ótima – 1 DVD  
"Simon, um jornalista, e Duck seu câmera, já realizaram grandes coberturas de guerra. Mas, após testemunhar um massacre na Bósnia, 
Simon briga com sua emissora e desaparece. Anos mais tarde, Duck retorna ao país e lá é contactado por Simon, que possui pistas 
sobre o paradeiro do Raposa, o pior criminoso de guerra local e que tem uma recompensa de US$ 5 milhões por sua captura. 
Confundidos com agentes da CIA e agindo contra as ordens da ONU, Duck e Simon decidem partir em sua procura." 

 
* Anaconda 1 (Anaconda) (JENNIFER LOPEZ, JON VOIGHT) 
Dublado - Ação - 1997 - Origem: TV - Imagem: Boa/Com Comerciais – 1 DVD  
"Uma equipe de documentaristas passa por sérios apuros quando é sequestrada em plena Amazônia por um louco caçador, que deseja 
capturar uma cobra gigante." 

 
* Ashanti (Ashanti) (MICHAEL CAINE, PETER USTINOV, OMAR SHARIF, WILLIAM HOLDEN) 
Dublado - Ação - 1979 - Origem: TV - Imagem: Ótima – 1 DVD  
"O Dr. David Linderby e sua bela esposa Anansa são responsáveis por um programa de vacinação num vilarejo africano. Anansa é 
sequestrada por um mercador de escravas brancas, Suleiman, que pretende vendê-la ao sedutor Príncipe Hassan, na Arábia Saudita. 
Com a ajuda de dois aventureiros, Walker e Sandell, David parte para uma corrida contra o tempo para salvar sua mulher, numa busca 
que o levará dos trópicos da África Central até as areias escaldantes do deserto do Sahara e finalmente, o Golfo Pérsico. Baseado num 
dos maiores best sellers de todos os tempos e com um super elenco, Ashanti é uma das mais empolgantes aventuras de todos os 
tempos." 

 
* Até a Morte (Until Death) (JEAN-CLAUDE VAN DAMME, STEPHEN REA) 
Dublado/Legendado - Ação  - 2007 – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Interpretando um policial corrupto e viciado em heroína, Van Damme é Anthony Stowe, um homem odiado por todos com quem convive. 
Um dia, durante um tiroteio ele é gravemente ferido e entra em coma. Quando desperta, surge uma nova pessoa que pretende se vingar 
de todos e apagar o que fez de errado." 

 
* A Arena da Morte (Cage) (LOU FERRIGNO) 
Legendado - Ação - 1989 - Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD 
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"Lou faz o papel de um lutador que aceita lutar em uma gaiola fechada onde só um poderá sair vivo. Só aceita por ter problemas mentais 
mas seu amigo Scott vai tentar salvá-lo." 

 
* A Balada do Pistoleiro (Desperado) (ANTONIO BANDERAS, SALMA HAYEK, QUENTIN TARANTINO) 
Dublado - Ação - 1995 - Origem: TV - Imagem: Ótima – 1 DVD  
"Antonio Banderas encarna o famoso Mariachi sem nome que parte em busca de vingança pela morte de sua namorada. Em sua 
encruzilhada atrás de Bucho, um perigoso traficante de drogas, ele encontrará ajuda na bela Carolina, e em Buscemi." 

 
* A Irmandade (The Order) (JEAN-CLAUDE VAN DAMME, CHARLTON HESTON) 
Dublado - Ação - 2001 - Origem: VHS – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Rudy (Van Damme), um contrabandista de artefatos, viaja para Jerusalém para resgatar seu pai, curador de museu, que foi raptado por 
fanáticos cruéis e recuperar um pergaminho sagrado, que acredita-se possuir segredos poderosos de uma organização secreta. Acusado 
de assassinato por um astuto chefe de polícia (Cross), Rudy recruta a ajuda de uma linda e misteriosa garota (Milos) para limpar seu 
nome, e contrata um homem de batalha para recapturar o manuscrito premiado antes que a última Guerra Holy estoure e o inferno inteiro 
venha à tona!" 

 
* A Senha: Swordfish (Swordfish) (JOHN TRAVOLTA, HALE BERRY, HUGH JACKMAN) 
Dublado - Ação - 2001 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD 
“Gabriel Shear está desesperadamente tentando obter informação que está armazenada em um grandioso sistema de computadores, 
que contém informações confidenciais do governo e poderá lhe render muito dinheiro. Para conseguir esse feito, ele contrata Stanley, um 
famoso hacker.” 

 
* Batman Eternamente (Batman Forever) (VAL KILMER, NICOLE KIDMAN, JIM CARREY, DREW BARRYMORE) 
Dublado - Ação - 1995 - Origem: VHS – Imagem: Ótima - 1 DVD  
***RECEBEU 2 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Duas-Caras e Charada, dois excêntricos bandidos, decidem descobrir a identidade do Homem-Morcego para depois matá-lo. Este por 
sua vez recebe a ajuda de um jovem que tem sede de vingança, por ter perdido a família em um acidente provocado exatamente pelo 
Duas-Caras." 

 
* Beautiful Boxer (Beautiful Boxer) (ASANEE SUWAN) 
Legendado - Ação -2003 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Drama e ação baseados na verdadeira história da modelo e atriz tailandesa Parinya Charoenphol, que até mudar de sexo em 1999 foi 
um dos mais famosos lutadores de kickboxing de seu país." 

 
* Blade, o Caçador de Vampiros (Blade) (WESLEY SNIPES, STEPHEN DORFF) 
Dublado - Ação - 1998 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD 
“Blade nasceu metade homem, metade vampiro, pois foi contaminado ainda na barriga de sua mãe, quando ela foi mordida por uma 
criatura das trevas. Com isso, ele se tornou poderoso e imortal e, com a ajuda de seu mentor Whistler, passou a combater os vampiros 
para vingar a morte de sua mãe. Um inimigo em especial aparece em seu caminho, Deacon Frost, que pretende se tornar o líder dos 
morto-vivos e guiá-los num grande ataque contra a humanidade. Adaptação da história em quadrinhos da Marvel Comics.” 

 
* Braddock, O Super Comando (Missing in Action) (CHUCK NORRIS) 
Legendado - Ação - 1984 - Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Soldados americanos ainda estão sendo mantidos como prisioneiros no vietnã - e cabe a um homem trazê-los para casa." 

 
* Braddock II, O Início da Missão (Bradock, Missing in Action II) (CHUCK NORRIS) 
Dublado - Ação - 1985 - Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Os pesadelos de dez anos de internamento, continuam para o Coronel Braddock, com os restos de seu pelotão, largados sem vida. 
Capturado pelos guerrilheiros Vietnamitas, em uma guerra já terminada há muito tempo, eles ficaram como prisioneiros de um campo, 
comandado pelo feroz comandante Yin. Um homem mau e renegado, Yin perpetua sua guerra, com demência, usando os prisioneiros 
americanos , em trabalhos forçados, em sua lucrativa operação de ópio. Torturado cruelmente, Braddock não se rende. Para Yin, torna-se 
uma obsessão acabar com Braddock." 

 
* Braddock III, O Resgate (Bradock, Missing in Action III) (CHUCK NORRIS) 
Legendado - Ação - 1986 - Origem: VHS – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Saigon, 1975 - O Coronel James Braddock deixou para trás mais do que recordações: seu filho. E está vivo ! Agora... 12 anos depois, 
Não é só um soldado perseguindo o inimigo, é um pai procurando pelo filho. Até que descobre uma geração ignorada. Os orfãos de uma 
guerra esquecida. - Agora Braddock está numa heróica missão de clemência." 

 
* Caçadores de Emoção (Point Break) (KEANU REEVES, PATRICK SWAYZE) 
Dublado (Dublagem TV Globo) - Ação - 1991 - Origem: TV – Imagem: Boa - 1 DVD  
"Johnny Utah é um correto agente novato do FBI, que recebe a missão de encontrar uma gangue de ladrões que está atuando no sul da 
Califórnia. Como seu parceiro está convicto que os ladrões são surfistas, Johnny decide entrar disfarçado no irreverente mundo do Surf. 
Logo ele conhece Bodhi, um carismático rapaz viciado em adrenalina que faria qualquer coisa para viver uma aventura ... talvez até 
assaltar bancos." 

 
* CHiPs 99 - O Filme (CHIPS'99, The Film) (LARRY WILCOX, ERIK ESTRADA) 
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Dublado - Ação - 1998 - Origem: TV – Imagem: Regular/Boa - 1 DVD  
"Ponch e Jon irão enfrentar um grupo especializado no seqüestro de automóveis que poderá transformar o trânsito da cidade em um 
verdadeiro caos!" 

 
* CHiPs 99 - O Filme (CHIPS'99, The Film) (LARRY WILCOX, ERIK ESTRADA) 
Legendado - Ação - 1998 - Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Ponch e Jon irão enfrentar um grupo especializado no seqüestro de automóveis que poderá transformar o trânsito da cidade em um 
verdadeiro caos!" 

 
* Clube da Luta (Fight Club) (EDWARD NORTON, BRAD PITT, HELENA CARTER) 
Legendado - Ação - 1999 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD 
***RECEBEU 1 INDICAÇÃO AO OSCAR*** 
“Jack (Edward Norton) é um executivo que trabalha como investigador de seguros, tem uma boa vida financeira, mas sofre com 
problemas de insônia. Para tentar se curar, ele começa a freqüentar terapias em grupo, mas sua vida vira de cabeça para baixo quando 
ele conhece Tyler (Brad Pitt). Com ele, forma um clube da luta, onde pessoas são amigas, mas se esmurram violentamente em algumas 
noites. Tudo ganha propósitos maiores quando as coisas começam a ficar loucas e surreais.” 

 
* Cinturão Vermelho (Redbelt) (CHIWETEL EJIOFOR, TIM ALLEN, RODRIGO SANTORO) 
Dublado - Ação - 2008 - Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Mike Terry é um mestre lutador afastado do circuito para comandar uma escola de artes  marciais em Los Angeles. Numa noite ele salva 
um famoso ator de ser espancado e, em agradecimento, o astro consegue trabalho para Mike na indústria de cinema. E é justamente aí 
que tudo conspira para que ele participe de competições de luta." 

 
* Dragão, a História de Bruce Lee (The Bruce Lee History) (JASON SCOTT LEE, LAUREN HOLLY, ROBERT WAGNER) 
Legendado - Ação - 1993 - Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Biografia do grande lutador de artes marciais que conseguiu popularizar sua modalidade no cinema e se transformou num mito ao morrer 
de um edema cerebral, em 1973, aos 33 anos. Baseado em obra escrita por sua viúva, Linda Lee Cadwell." 

 
* Operação Dragão (Enter the Dragon) (BRUCE LEE, JOHN SAXON) 
Legendado - Ação - 1973 - Origem: TV – Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
"O lendário Bruce Lee. Desconhecido em 1971. Dois anos mais tarde, um herói internacional... e o astro de um dos mais populares filmes 
de artes marciais de todos tempos: Operação Dragão. Determinado a vingar o assassinato de sua irmã, Bruce Lee se infiltra na fortaleza 
isolada de um poderoso chefão do crime, que utiliza sua academia de artes marciais como fachada para tráfico de ópio e prostituição. 
Para cumprir sua missão, Lee terá que participar de um torneiro de vida ou morte." 

 
* Duplo Impacto (Double Impact) (JEAN-CLAUDE VAN DAMME) 
Legendado - Ação  - 1991 – Imagem: Ótima - 1 DVD 
"Gêmeos idênticos são separados ainda bebês, quando seus pais são assassinados por gôngsters. Já adultos, eles se reunirão 
novamente com um objetivo em comum: buscar vingança." 

 
* Duro de Matar 1, 2 e 3 (3 em 1) (Die Hard 1, 2, 3) (BRUCE WILLIS) 
Dublado - Ação - 1988, 1990 e 1995 - Origem: VHS – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Os três primeiros filmes dessa saga estrelados pelo Bruce Willis num único DVD." 

 
* Expresso Para o Inferno (Runaway Train)  (JON VOIGHT, ERIC ROBERTS) 
Legendado - Ação - 1988 - Origem: TV -  Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Manny é um criminoso que cumpre pena em uma prisão de segurança máxima no Alasca. Após sair da solitária onde passou os últimos 
três anos, Manny é aclamado como herói por seus companheiros de prisão. Um de seus maiores discípulos é Buck, um estuprador cujo 
trabalho empurrando carrinhos na lavanderia, é parte importante no plano de fuga de Manny. Assim, os dois abrem caminho para a 
liberdade através dos esgotos da prisão, direto para a crueldade gelada do Alasca, até uma remota estação de trens." 

 
* Falcão, O Campeão dos Campeões (Over The Top) (SYLVESTER STALLONE) 
Dublado Original - Ação - 1987 - Origem: VHS – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Depois que descobre que sua ex-mulher está com uma doença grave, Lincoln Hawk (Sylvester Stallone) tenta se aproximar de seu filho 
Michael (David Mendenhall). Porém, por ter sido um pai ausente, ele encontra resistência por parte do jovem e de seu avô." 

 
* Foxy Brown (Foxy Brown) (PAM GRIER, ANTONIO FARGAS, TERRY CARTER) 
Legendado - Ação - 1974 - Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Foxy Brown é uma mulher negra, que busca vingança pelo assassinato do namorado, o agente policial Dalton Ford. Infiltrado em uma 
quadrilha de traficantes e proxenetas, Ford tinha feito cirurgia plástica depois que foi descoberto, mas mesmo assim acabou denunciado 
aos seus inimigos. O informante foi o irmão de Foxy, o endividado e viciado Link Brown. Foxy resolve se infiltrar na quadrilha, fazendo-se 
passar por uma garota de programa. Depois de arruinar alguns negócios dos bandidos, eles a perseguem. Mas Foxy se mostra bastante 
esperta, determinada e violenta e não cessará sua vingança enquanto não destruir todos os inimigos." 

 
* Guerreiro Americano (American Ninja) (MICHAEL DUDIKOFF, STEVE JAMES) 
Legendado - Ação - 1985 - Origem: TV -  Imagem: Ótima - 1 DVD  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


"O Oriente criou a arte mais mortal do mundo. Agora há um mestre americano,  militar perito em artes marciais, que inicia uma guerra 
contra mercenários que atuam nas Filipinas." 

 
* Heavy Metal – Universo em fantasia (Heavy Metal) (ANIMAÇÃO FUTURISTA) 
Legendado - Ação - 1981 – 1 DVD - Origem: TV - Imagem: Ótima  
“Uma história futurista sobre um brilhante e misterioso globo verde que nos transforma através de uma série de aventuras no passado, no 
futuro e mais além. Baseado na revista ilustrada Heavy Metal.” 

 
* Highlander, O Guerreiro Imortal (Highlander) (CHRISTOPHER LAMBERT, SEAN CONNERY) 
Dublado - Ação - 1986 - Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Uma linhagem de guerreiros imortais atravessa os séculos, até que seus dois últimos remanescentes travam o duelo final em Nova 
York." 

 
* Highlander 2: A Ressurreição (Highlander 2: The Quickning) (CHRISTOPHER LAMBERT, SEAN CONNERY) 
Dublado - Ação - 1991 - Origem: TV – Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  

 
* Inferno Vermelho (Red Heat)  (ARNOLD SCHWARZENEGGER, JAMES BELUSHI) 
Legendado - Ação - 1988 – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Capitão moscovita é enviado aos EUA para escoltar de volta à URSS perigoso traficante de drogas. Mas cai numa armadilha e um  
policial americano é morto. Começa então uma caçada aos bandidos, na qual o capitão é ajudado pelo ex-parceiro do policial 
assassinado." 

 
* Inimigo Público (Public Enemy) (JAMES CAGNEY, JEAN HARLOW) 
Legendado - Ação - 1931 - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
***FILME RECEBEU UMA INDICAÇÃO AO OSCAR*** 
"Chicago, 1909. Dois garotos, Tom Powers e Matt Doyle, que são bem amigos, crescem numa área pobre da cidade. Eles frequentam 
salões de sinuca e fazem pequenos furtos, que são vendidos para o receptador de 3ª categoria Putty Nose. Em 1915, os dois amigos 
estão se tornando jovens homens, que de dia fazem entregas e à noite planejam roubos com Putty Nose, que lhes dá revólveres e dicas 
para o 1º grande golpe deles. Porém as coisas não saem como o planejado." 

 
* Jogo Bruto (Raw Deal) (ARNOLD SCHWARZENEGGER, KATHRYN HARROLD) 
Legendado - Ação - 1986 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"Agente do FBI cai em desgraça e acaba ocupando o cargo de xerife em uma cidadezinha na Carolina do Norte. Mas o serviço secreto 
lhe dá uma segunda chance, desde que desmantele uma organização mafiosa de Chicago, chefiada por poderoso capo." 

 
* Jogo da Morte (Game of Death) (BRUCE LEE, COLLEEN CAMP, CHUCK NORRIS) 
Dublado/Legendado - Ação  - 1978 – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Bruce Lee é Billy Lo, um jovem lutador de Kung Fu com uma carreira em ascensão. A exposição de sua figura desperta a cobiça de um 
sindicato dedicado a "proteger" os esportistas. Mas quando Billy não aceita ser controlado pela organização, uma série de incidentes 
começas a ocorrer. Aproveitanso de mais uma das diversas ciladas planejadas pelo sindicato, ele simula sua própria morte e se infiltrar 
no grupo. Seu plano: aniquilar a todos." 

 
* Juventude em Fúria (Bad Boys) (SEAN PENN, ALLY SHEEDY, ESAI MORALES) 
Dublado Original - Ação - 1983 - Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Sean Penn estrela como Mick O'Brien, um rapaz de rua que acaba num instituto de recuperação juvenil depois de matar acidentalmente 
um garoto. Para piorar ainda mais sua situação, o menino é o irmão mais novo de seu inimigo Paco Moreno, que jura vingança a qualquer 
preço. Quando Paco é mandado para a mesma prisão depois de violentar a namorada de Mick, a declaração de guerra está selada. 
Agora Mick tem se virar para defender-se e provar sua inocência" 

 
* Kickboxer, O Desafio do Dragão (Kickboxer) (JEAN-CLAUDE VAN DAMME) 
Dublado - Ação  - 1989 – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Kurt Sloane é um jovem lutador de caratê que ajuda seu irmão mais velho Eric Sloane nos treinos de kickboxing. Após se tornar 
campeão mundial dos pesos pesados, Eric vai para a Tailãndia defender o título, enfrentando o invencível "Tong Po". Durante a luta ele é 
grave e covardemenete ferido, ficando paralítico. Em busca de justiça, Kurt decide defender a honra da família no ringue, se submetendo 
a um pesado treinamento de Muay Thai com um famoso mestre local, chamado Xian Chow." 

 
* Kill Shot – Tiro Certo (Killshot) (MICKEY ROURKE, BRANDON McGIBBON) 
Dublado - Ação - 2008 – 1 DVD - Origem: TV - Imagem: Ótima  
“O casal Wayne (Thomas Jane) e Carmen Colson (Diane Lane) estava no lugar errado, na hora errada - e acabou presenciando um 
criminoso esquema de extorsão. Agora, eles vão ser perseguidos pelo experiente assassino Blackbird (Mickey Rourke) e seu aprendiz 
tagarela (Joseph Gordon-Levitt). Embora tomem parte do programa federal de proteção às testemunhas, logo os dois percebem que a 
polícia tem predadores ainda mais ferozes do que aqueles que querem suas cabeças... e começa a agir por conta própria.” 

 
* Mad Max 2 – A Caçada Continua (Mad Max 2 – The Road Warrior) (MEL GIBSON) 
Legendado - Ação - 1981 – Origem> TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
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"No futuro o bem mais precioso é a gasolina, em virtude de uma guerra que acabou com os campos petrolíferos do Oriente Médio. Tendo 
combustível pode-se fugir da morte ou se dirigir a algum lugar para matar alguém. Neste contexto, Max (Mel Gibson) resolve ajudar uma 
comunidade a defender sua refinaria contra uma gangue de motoqueiros." 

 
* Mad Max 1 (Mad Max) (MEL GIBSON) 
Legendado - Ação - 1979 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
""Mad" Max Rockatansky (Mel Gibson) é um jovem policial, que acaba matando, em uma de suas patrulhas, um motoqueiro perigoso. 
Como represália, o chefe da gangue do motoqueiro morto mata a mulher, o filho e o melhor amigo de Mad Max. Enfurecido e sem mais 
nada a perder, ele parte em busca de vingança." 

 
* Magnum 44 (Magnum Force) (CLINT EASTWOOD) 
Dublado - Ação - 1973 - Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"O submundo do crime é abalado por uma série de assassinatos aos principais chefões da cidade, o que faz com que o detetive Harry 
Callahan investigue o autor dos crimes." 

 
* Minority Report - A Nova Lei (Minority Report) (TOM CRUISE, COLIN FARRELL, CAMERON DIAZ, MAX von SYDOW) 
Legendado - Ação  - 2002 – Imagem: Ótima - 1 DVD  
***RECEBEU UMA INDICAÇÃO AO OSCAR*** 
"No ano de 2054 há um sistema que permite que crimes sejam previstos com precisão, o que fez com que a taxa de assassinatos caísse 
a zero. O problema começa a acontecer quando o detetive John Anderton, um dos principais agentes no combate ao crime, descobre que 
foi previsto um assassinato que ele mesmo irá cometer, colocando em dúvida sua reputação ou a confiabilidade do sistema." 

 
* Missão Imposssível 3 (Mission: Impossible III) (TOM CRUISE) 
Dublado - Ação - 2006 – Origem: TV Globo - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"O agente Ethan Hunt está afastado do trabalho de campo para a IMF, trabalhando apenas como treinador de novos agentes. Ele agora 
leva uma vida tranquila com Julia, com quem pretende se casar e que nada sabe sobre seu verdadeiro trabalho. Entretanto Ethan é 
chamado de volta à ativa quando uma de suas pupilas, Lindsey, é capturada por Owen Davian, um negociante de armas sem escrúpulos. 
Para resgatá-la é reunida uma nova equipe, formada por seu velho amigo Luther Stickell, o especialista em transportes Declan e Zhen” 

 
* Missão Quase Impossível (The Spy Next Door) (JACKIE CHAN) 
Dublado - Ação - 2010 – 1 DVD - Origem: TV - Imagem: Ótima  
“Bob 006 (Jackie Chan) acreditava que deixando para trás a vida de super espião da cia finalmente conseguirá levar uma vida normal e 
tranquila ao lado da sua vizinha e namorada, a bonitona Gillian (Amber Valletta). Bob precisava cumprir só mais uma missão antes de 
casar com Gillian: conquistar os pestinhas dos filhos dela. Mas os pestinhas tem um plano - tornar a vida de Bob impossível e fazer o cara 
desistir de casar com a mãe deles. Sem querer, eles entregam a localização de Bob a um terrorista russo e, agora, Bob e as crianças vão 
ter que deixar as diferenças de lado e se unirem para salvar o mundo.” 

* O Alvo (Hard Target) (JEAN-CLAUDE VAN DAMME) 
Legendado - Ação - 1993 - Origem: VHS – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Ao investigar o desaparecimento do pai de uma amiga, um homem descobre um negócio onde pessoas são vendidas para serem 
caçadas." 

 
* O Dia do Chacal (The Day of The Jackal) (EDWARD FOX) 
Legendado - Ação - 1973 - Origem: VHS – Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME RECEBEU 1 INDICAÇÃO AO OSCAR*** 
***FILME RECEBEU 3 INDICAÇÕES AO GLOBO DE OURO*** 

 
* O Dia do Chacal (The Day of The Jackal) (EDWARD FOX) 
Dublado/Herbert Richers - Ação - 1973 - Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME RECEBEU 1 INDICAÇÃO AO OSCAR*** 
***FILME RECEBEU 3 INDICAÇÕES AO GLOBO DE OURO*** 
"Ao descolonizar a Argélia, Charles De Gaulle provocou o descontentamento de uma organização clandestina, que contrata um 
assassino profissional conhecido apenas como Chacal. Ele começa então a planejar a morte do famoso presidente francês para o dia 25 
de agosto de 1963 e implacavemente vai eliminando tudo que possa interferir na sua missão." 

 
* O Exterminador do Futuro (Terminator) (ARNOLD SCHWARZENEGGER) 
Legendado - Ação - 1984- Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Num futuro próximo, a guerra entre humanos e máquinas foi deflagrada. Com a tecnologia a seu dispor, um plano inusitado é 
arquitetado pelas máquinas ao enviar para o passado um andróide com a missão de matar a mãe daquele que viria a se transformar num 
líder e seu pior inimigo. Contudo, os humanos também conseguem enviar um representante para proteger a mulher e tentar garantir o 
futuro da humanidade." 

 
* O Grupo Baader Meinhof (Der Baader Meinhof Komplex) (MARTINA GEDECK, MORITZ BLEIBTREU) 
Legendado - Ação - 2008 - Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Na década em que sexo, drogas e rock'n roll, era a base da juventude, um movimento surgiu com alta dose de ideologia e terminou com 
a execução de diferentes crimes. Atentados a bomba e ações terroristas ameaçaram por anos a democracia européia. O radicalismo dos 
jovens criados no período pós nazismo liderados por Andreas Baader, Ulrike Meinhof e Gudrun Ensslin levaria até as últimas 
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consequências a tentativa de romper um possível fascismo. Buscar os direitos do homem sem aplicar uma forma humana de protesto foi 
o maior erro destes jovens que, por uma revolução limpa, acabaram sujando muitas histórias com sangue." 

 
* O Imbatível (Undisputed) (WESLEY SNIPES, PETER FALK) 
Legendado - Ação - 2002 - Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Campeão de boxe é preso. Na cadeia, enfrenta o melhor lutador do local, em evento que explode na mídia e na penitenciária." 

 
* O Incrível Hulk (The Incredible Hulk) (EDWARD NORTON, LIV TYLER, WILLIAM HURT, ROBERT DOWNEY JR.) 
Dublado - Ação - 2008- Origem: TV PIPOCA – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Bruce Banner encontra-se nos mais distantes cantos do planeta atrás de um antídoto para o que o transforma em um mostro verde de 
força extraordinária. Seus inimigos, porém, não lhe deixarão em paz, dispostos a obter esse seu poder. Uma vez de volta à civilização, o 
doutor é crualmente perseguido pelo Abominável - uma fera de pura adrenalina e agressão cujos poderes rivalizam com os do Hulk." 

 
* O Procurado (Wanted) (JAMES McAVOY, MORGAN FREEMAN) 
Dublado - Ação - 2008 - Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Ele trabalha num escritório com um chefe arrogante e tem uma namorada infiel. Mas as coisas dão uma reviravolta quando ele é 
recrutado por uma sociedade de assassinos e convencido a aceitar o desafio de ser preparado para se tornar um deles, sendo treinado 
pela linda monitora Fox (Angelina Jolie). Esta transformação revela habilidades que ele nunca imaginou possuir. E logo em sua primeira 
missão ele descobrirá que é mais difícil controlar a sua própria vida do que acabar ocm a vida dos outros." 

 
* O Rapto do Menino Dourado (The Golden Child) (EDDIE MURPHY) 
Dublado - Ação - 1986 - Origem: VHS – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Os membros de uma seita tibetana contratam um assistente social para raptar o menino dourado, uma criança mística que fora 
sequestrada por um gênio do mal." 

 
* O Santo (The Saint) (VAL KILMER, ELIZABETH SHUE) 
Dublado - Ação - 1997 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Ladrão é conhecido como "O Santo" por usar nomes falsos ligados aos santos católicos. Sempre disfarçado, ele deixa a polícia para trás 
a cada nova investida. Quando ele é contratado pela máfia russa para roubar uma fórmula de fusão de energia, uma bela cientista entra 
em cena e o faz rever seus pecados. " 

 
* O Sobrevivente (The Running Man) (ARNOLD SCHWARZENEGGER, RICHARD DAWSON) 
Dublado - Ação - 1987 - Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Século XXI. Os EUA estão sob cruel regime totalitário. Os livros foram queimados, os discos destruídos, as escolas fechadas e toda 
liberdade pessoal abolida. Neste mundo estarrecedor, só uma relíquia do século XX foi preservada: a TV, única forma de diversão de 
uma população oprimida e fria. The Running Man é o programa mais popular, uma espécie de jogo de gato e rato mortal e sanguinário, 
onde o único e valioso prêmio é a sobrevivência. Ben Richards (Arnold Schwarzenegger), um rebelde perseguido, vai provar que nem 
sempre o fugitivo é o perdedor. Contra adversários mortalmente curiosos, ele vai defender sua vida frente às câmeras de TV." 

 
* O Tigre e o Dragão (Wo Hu Zang Long) (CHOW YUN-FAT, MICHELLE YEOH) 
Dublado - Ação - 2000 - Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 4 OSCAR*** 
"A história de duas mulheres, ambas exímias lutadoras, cujos destinos se tocam em meio Dinastia Ching. Uma tenta se ver livre do 
constrangimento imposto pela sociedade local, mesmo que isso a obrigue a deixar uma vida aristocrática por outra de crimes e paixão. A 
outra, em sua cruzada de honra e justiça, apenas descobre as consequências do amor tarde demais. Os destinos de ambas as 
conduzirão uma violenta e surpreendente jornada, que irá forçá-las a fazer uma escolha que poderá mudar suas vidas." 

 
* Os Aventureiros do Bairro Proibido (Big Trouble in Little China) (KURT RUSSELL, KIM CATTRALL) 
Legendado - Ação  - 1986 – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Jack Burton (Kurt Russell) é um caminhoneiro que vai parar em Chinatown depois que a noiva de seu melhor amigo é raptada por um 
mago de 2.000 anos de idade. Cabe a ele recuperar a moça, embarcando no mundo macabro do mago e conhecendo novos amigos." 

 
* Os Cães de Guerra (The Dogs of War) (CHRISTOPHER WALKEN, TOM BERENGER) 
Dublado - Ação  - 1981 – Origem: TV TCM - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Jamie Shannon (Walken) é um mercenário cínico que só se sente realmente vivo no calor da batalha, e agora ele está prestes a assumir 
a missão mais desafiadora de sua carreira: invadir um país africano dominado por um corrupto ditador e mudar o governante, colocando 
em seu lugar um testa-de-ferro de uma poderosa empresa britânica. Durante os preparativos, Shannon treina com grande eficiência uma 
equipe de mercenários letais e bem armados, capazes de utilizar as mais destrutivas táticas e armas." 

 
* Os Cinco de Chicago (The Spy Next Door) (SHELLEY WINTERS, ROBERT DE NIRO ) 
Legendado - Ação - 1970 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD 
“Kate Barker (Shelley Winters) é uma dedicada mãe de quatro filhos e faria qualquer coisa por eles. Até mesmo roubo a bancos, 
assassinato, seqüestro. Ela e os filhos formam uma quadrilha, mas também uma estranha família.” 

 
* Operação Dragão (Enter The Dragon) (BRUCE LEE, JOHN SAXON) 
Legendado - Ação - 1973 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
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"O lendário Bruce Lee. Desconhecido em 1971. Dois anos mais tarde, um herói internacional... e o astro de um dos mais populares filmes 
de artes marciais de todos tempos: Operação Dragão. Determinado a vingar o assassinato de sua irmã, Bruce Lee se infiltra na fortaleza 
isolada de um poderoso chefão do crime, que utiliza sua academia de artes marciais como fachada para tráfico de ópio e prostituição. 
Para cumprir sua missão, Lee terá que participar de um torneiro de vida ou morte." 

 
* Rambo I - Programado para Matar (First Blood) (SYLVESTER STALLONE, RICHARD CRENNA) 
Dublado - Ação - 1982 - Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Um herói da Guerra do Vietnã é tratado como se fosse um vagabundo pelas autoridades de uma pequena cidade do interior dos Estados 
Unidos. Até que sua agressividade vem à tona quando ele é preso e torturado por policiais." 

 
* Rambo I - Programado para Matar (First Blood) (SYLVESTER STALLONE, RICHARD CRENNA) 
Legendado - Ação - 1982 - Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Um herói da Guerra do Vietnã é tratado como se fosse um vagabundo pelas autoridades de uma pequena cidade do interior dos Estados 
Unidos. Até que sua agressividade vem à tona quando ele é preso e torturado por policiais." 

 
* Rambo II - A Missão (First Blood Part II) (SYLVESTER STALLONE, RICHARD CRENNA) 
Dublado - Ação - 1985 - Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
***RECEBEU UMA INDICAÇÃO AO OSCAR*** 
"Rambo é designado para uma missão secreta nas selvas do Vietnã, onde precisará resgatar prisioneiros norte-americanos e enfrentar 
um poderoso exército." 

 
* Rambo III (Rambo III) (SYLVESTER STALLONE, RICHARD CRENNA) 
Dublado - Ação - 1988 - Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Convocado para uma nova e arriscada missão no Afeganistão, Rambo a recusa, cansado de tanto lutar. Até que um velho amigo é 
capturado pelas tropas inimigas, o que faz com que ele mude de idéia." 

 
* Rambo III (Rambo III) (SYLVESTER STALLONE, RICHARD CRENNA) 
Legendado - Ação - 1988 - Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Convocado para uma nova e arriscada missão no Afeganistão, Rambo a recusa, cansado de tanto lutar. Até que um velho amigo é 
capturado pelas tropas inimigas, o que faz com que ele mude de idéia." 

 
* Rambo IV (John Rambo) (SYLVESTER STALLONE, JULIE BENZ) 
Dublado - Ação - 2008 - Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Vinte anos depois, John Rambo (Sylvester Stallone) está isolado ao norte da Tailândia, levando uma vida simples e solitária nas 
montanhas, pescando e capturando cobras venenosas para venda. Um grupo de missionários precisa passar pelas minas terrestres 
escondidas pelo caminho que leva ao campo de refugiados, onde pretendem entregar suprimentos médicos e comida para a tribo 
Karene. Só uma pessoa é capaz de guiá-los. Depois de muita insistência, Rambo aceita levá-los, porém, um tempo depois, o grupo é 
seqüestrado pelo exército birmanês e o herói terá de resgatá-los." 

 
* Renegados Pela Justiça (Renegades) (KIEFER SUTHERLAND, LOU DIAMOND PHILLIPS) 
Dublado - Ação - 1989 - Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Policial infiltrado em gangue de criminosos ajuda índio a reaver valiosa lança roubada, para devolvê-la a seu povo." 

 
* Retroceder Nunca, Render-se Jamais (No Retreat, No Surrender) (JEAN-CLAUDE VAN DAMME, KURT McKINNEY) 
Dublado - Ação - 1986 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Jason Stillwell é um jovem aprendiz de artes marciais fã de Bruce Lee, que treina no dojo de seu pai, em Los Angeles. O pai de Jason, 
Tom Stillwell, é aliciado por uma organização criminosa que o "convida" para se juntar a ela. Um dia, 3 membros da organização visitam o 
dojo e, após terem seu convite negado, Tom é atacado por dois lutadores. Tom tem sua perna quebrada por Ivan Krushensky. A família 
Stillwell decide se mudar para Seattle, onde pretendem reconstruir a vida. Mas, Jason enfrenta problemas com moradores locais. 
Para tentar superar a situação e ter uma revanche com Ivan, Jason contará com a ajuda do espírito de Bruce Lee. " 

 
* Revolver (Revolver) (JASON STATHAM, RAY LIOTTA) 
Dublado - Ação - 2005 - Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"história do perturbado Jake, bandidão que sai da cadeia disposto a vingar os anos em que esteve preso. Sua missão é destruir a vida de 
Macha, um poderoso chefão que passa a maior parte do tempo vestido de rídiculas cuecas, mas que manda matar sem dó. Os dois se 
envolvem com Lord John, o mais temido de todos os facínoras. Jake, Macha e Lord não são flores que se cheirem. O encontro dos três é 
nitroglicerina pura pronta para explodir." 

 
* Risco Máximo (Maximum Risk) (JEAN-CLAUDE VAN DAMME) 
Dublado - Ação  - 1996 – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Rapaz que é perseguido pelas ruas de uma pequena cidade do litoral francês acaba sendo assassinado por mafiosos russos. Destacado 
para investigar o caso, policial descobre que a vítima era seu irmão gêmeo, cuja existência ele desconhecia." 

 
* Rocky, Um Lutador (Rocky) (SYLVESTER STALLONE, TALIA SHIRE) 
Legendado - Ação - 1973 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
*** RECEBEU 3 OSCAR*** 
*** RECEBEU 7 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
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"Rocky Balboa (Sylvester Stallone), um boxeador considerado medíocre, tem a grande chance de sua vida quando lhe oferecem uma luta 
pelo título mundial, contra o grande campeão americano, Apollo Creed." 

 
* Rocky 3: O Desafio Supremo (Rocky III) (SYLVESTER STALLONE, TALIA SHIRE) 
Dublado - Ação - 1982 - Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"O campeão mundial de boxe decide larger a carreira, até que é desafiado e insultado por novo desafiante. Rocky, abalado com a morte 
de seu treinador, aceita lutar, sendo apoiado pelo antigo adversário, Apollo Creed." 

 
* Rocky 4 (Rocky IV) (SYLVESTER STALLONE, TALIA SHIRE) 
Dublado - Ação - 1985 - Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"O campeão mundial de boxe Rocky Balboa parte para a Sibéria, onde enfrentará o campeão soviético, um superatleta criado pela 
tecnologia russa." 

 
* Rocky Balboa - Rocky 6 (Rocky VI) (SYLVESTER STALLONE) 
Dublado - Ação - 2006 - Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Rocky vive sozinho, perdeu a mulher em razão de um câncer e já não tem mais contato com seu filho. Sua única companhia real passa 
a ser um cachorro abandonado, que ele encontra nas frias ruas da Filadélfia. Para ganhar dinheiro, Rocky volta a participar de pequenas 
lutas, até surgir a oportunidade de enfrentar o maior campeão de pesos-pesados do mundo, o que chama a atenção da mídia." 

* Ruas de Fogo (Streets of Fire) (MICHAEL PARÉ, DIANE LANE, RICK MORANIS) 
Dublado/Legendado - Ação - 1984 - Origem: VHS – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Em algum lugar no tempo, numa cidade que pode ser a nossa, a violência urbana chega em níveis insustentáveis. Cada vez mais as 
gangues de rua se apoderam dos espaços públicos, fazendo de cada quarteirão o seu verdadeiro domínio de violência. Os 
representantes da lei já não controlam mais a situação.  
É nesta situação caótica que uma cantora de rock é seqüestrada por uma gangue de motoqueiros. Seu namorado retorna então à cidade 
e, ao descobrir que ela é mantida refém, parte para o resgate. Mas para isso ele deverá passar por um inferno de gangues rivais, 
verdadeiros selvagens sem lei que não medem esforços para proteger seus domínios." 

 
* Stallone Cobra (Cobra) (SYLVESTER STALLONE) 
Dublado - Policial - 1986 - Origem: TV SBT – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Um policial especializado em missões impossíveis é escalado para proteger a testemunha-chave de um processo." 

 
* Soldado Universal (Universal Soldier)  (JEAN-CLAUDE VAN DAMME, DOLPH LUNDGREN) 
Legendado - Ação - 1992 – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Luc Devreaux e Andrew Scott são vítimas da guerra do Vietnã que têm os corpos preservados criogênicamente e são ressuscitados 
como soldados americanos num secreto laboratório subterrâneo no deserto de Nevada. Lá, eles se juntam ao corpo de Elite dos 
Soldados Universais – geneticamente preparados como máquinas de matar e destruir... e obedecer. Mas as memórias humanas 
lentamente ressurgem, e esses super-soldados se tornam os humens que já foram um dia. E a experiência se torna uma armadilha fatal." 

 
* Tempo de Matar (To The Limit) (ANNA NICOLE SMITH, JOEY TRAVOLTA) 
Legendado - Drama - 1995 - Origem:  VHS - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Quando o dia do casamento de Frank DaVinci se transforma em um massacre, ele se vê em meio a uma guerra entre agentes da CIA e 
o Submundo. É quando Frank encontra a misteriosa Colette e os dois tentarão achar os culpados trilhando um caminho perigoso repleto 
de agentes duplos e assassinos com treinamento militar." 

 
* Um Amigo Diferente (Little Big Foot) (ROSS MALINGER, P. J. SOLES) 
Dublado - Ação - 1995 - Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Dois irmãos vão passar férias na cidade de Cedar Creek, e acabam fazendo amizade com o lendário Pé Grande. Ficam ainda mais 
unidos quando descobrem que a família de seu novo amigo corre perigo e vão fazer de tudo para ajudá-la." 

 
* Um Drink No Inferno 1 (From Dusk Till Dawn) (GEORGE CLOONEY, QUENTIN TARANTINO, SALMA HAYEK) 
Legendado - Ação - 1996 - Origem: DVD – Imagem: Ótima - 1 DVD  

 
* Um Drink No Inferno 1 (From Dusk Till Dawn) (GEORGE CLOONEY, QUENTIN TARANTINO, SALMA HAYEK) 
Dublado - Ação - 1996 - Origem: DVD – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Dois criminosos em fuga com reféns acabam buscando abrigo em uma misteriosa boate. No meio da noite, descobrem que o lugar é 
povoado por vampiros." 

* Um Drink No Inferno 2 - Texas Sangrento (Texas Blood Money) (ROBERT PATRICK, BO HOPKINS) 
Legendado - Ação - 1999 - Origem: DVD – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Buck (Robert Patrick) é um ladrão de banco, que está sendo vigiado de perto pelo Xerife Lawson (Bo Hopkins). As suspeitas de Lawson 
tem fundamento, pois Buck é um dos cinco criminosos que pretendem fazer um grande assalto em um banco na fronteira com o México. 
Quem comanda o roubo é Luther (Duane Whitaker), que fugiu recentemente da prisão. Além dos dois há C.W. (Muse Watson), um astro 
de rodeio, Jesus (Raymond Cruz), um treinador de cachorros, e Ray Bob (Brett Harrelson), um guarda de segurança. Eles combinam se 
encontrar no El Coyote, um motel, mas no caminho Luther tem um "pequeno problema" quando um morcego, que na verdade era um 
vampiro, entra no motor do seu carro." 
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* Um Drink no Inferno 3: A Filha do Carrasco (The Hangman's Daughter) (MARCO LEONARDI, ARA CELI, SÔNIA BRAGA) 
Dublado - Terror - 2000 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"É uma mistura de horror e western que se passa no México do início do século. É a história do nascimento de Santanico Pandemonium 
(Ara Celi), a princesa dos vampiros. Começa com a fuga de Johnny Madrid (Marco Leonardi), famoso bandido. E ele leva com ele a bela 
filha do carrasco. Depois, Johnny se encontra com a gangue que roubou uma diligência e quando a noite chega todos vão parar num bar 
comandado pela vampira Quixtla (Sônia Braga)." 

 
* Um Tira da Pesada 1 (Beverly Hills Cop) (EDDIE MURPHY) 
Dublado - Ação - 1984 - Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME RECEBEU 1 INDICAÇÃO AO OSCAR*** 
"Policial de Detroit, Axel Foley, faz uma gigantesca confusão em Los Angeles atrás do assassino de seu melhor amigo." 

 
* Um Tira da Pesada 2 (Beverly Hills Cop 2) (EDDIE MURPHY) 
Dublado - Ação - 1987 - Origem: TV – Imagem: Boa - 1 DVD  
"Axel Foley dessa vez deve enfrentar uma quadrilha de traficantes de armas que está atuando em Los Angeles, com a ajuda dos policiais 
interpretados por Judge Reinhold e John Ashton." 

 
* Um Tira da Pesada 3 (Beverly Hills Cop 3) (EDDIE MURPHY) 
Dublado/Legendado - Ação - 1994 - Origem: TV – Imagem: Boa - 1 DVD  
"Axel Foley deve retornar à Beverly Hills para investigar a morte de seu chefe, cruelmente fuzilado à queima roupa. Ele acaba 
descobrindo ligação do caso com uma quadrilha que falsifica dinheiro, começando uma verdadeira guerra para desvendar o caso e vingar 
seu chefe." 

 
* Velocidade Máxima 1 (Speed) (KEANU REEVES, SANDRA BULLOCK, DENNIS HOPPER) 
Dublado - Ação - 1994 - Origem: VHS – Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME VENCEDOR DE 2 OSCAR*** 
***FILME RECEBEU 1 INDICAÇÃO AO OSCAR*** 
"Um ônibus armado com uma bomba não pode ultrapassar o limite mínimo de 50 milhas por hora, senão ela explodirá, acabando com a 
vida de todos os passageiros. Para tentar resolver a situação, o policial Jack Traven, com a ajuda da passageira Annie Porter, tentará dar 
cabo da bomba." 

 
* Velozes e Furiosos (Fast and The Furious) (VIN DIESEL, MICHELLE RODRIGUEZ) 
Dublado/Legendado - Ação - 2001 - Origem: VHS – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Um policial novato se infiltra no submundo das corridas de rua de Los Angeles para capturar o responsável por diversos roubos na 
cidade" 

 
* Vencer ou Morrer (Nowhere to Run) (JEAN-CLAUDE VAN DAMME, ROSANNA ARQUETTE) 
Dublado/Herbert Richers - Ação  - 1993 – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Presidiário perito em artes marciais foge e se refugia na fazenda de uma jovem viúva que tem dois filhos. Ele descobre que pode ser útil 
quando ambiciosos homens de negócios aparecem querendo comprar a propriedade, por bem ou por mal. E usa sua perícia para lutar 
contra os gângsteres." 

* Waterworld - O Segredo das Águas (Waterworld) (KEVIN COSTNER) 
Dublado - Ação - 1995 - Origem: VHS – Imagem: Ótima - 1 DVD  
***RECEBEU UMA INDICAÇÃO AO OSCAR*** 
"Em um futuro distante, as calotas polares derreteram, deixando a superfície da Terra quase toda coberta pela água. Dessa forma, a 
população restante vive agora em barcos, como Mariner (Kevin Costner), um aventureiro que decide proteger uma garota que acredita ter 
nas costas uma tatuagem com o mapa de uma "Terra Seca". 
 
 
 
ÉPICOS E HISTÓRICOS: 
 
* 1492 – A Conquista do Paraíso (1492: Conquest Of Paradise, de Ridley Scott) (GERARD DEPARDIEU, SIGOURNEY WEAVER) 
TRILHA SONORA DE VANGELIS 
Dublado - Épico - 1992 - Origem: TV - Imagem: Boa – 1 DVD  
***FILME RECEBEU 1 INDICAÇÃO AO GLOBO DE OURO*** 
"Vinte anos da vida de Colombo, desde quando se convenceu de que o mundo era redondo, passando pelo empenho em conseguir 
apoio financeiro da Coroa Espanhola para sua expedição, o descobrimento em si da América, o desastroso comportamento que os 
europeus tiveram com os habitantes do Novo Mundo e a luta de Colombo para colonizar um continente que ele descobriu por acaso, 
além de sua decadência na velhice." 

 
* Cristóvão Colombo - A Aventura do Descobrimento (Christopher Columbus - The Discovery) (MARLON BRANDO, TOM SELLECK, 
CATHERINE ZETA-JONES, BENICIO DEL TORO, GEORGES CORRAFACE) 
Dublado - Épico - 1992 - Origem: VHS - Imagem: Ótima – 1 DVD  
"Totalmente convencido de que a Terra é redonda, Cristovão Colombo (Georges Corraface) desejava encontrar um novo caminho 
marítimo para as Índias, mas para isto precisa dobrar a resistência do inquisidor Tomas de Torquemada (Marlon Brando)." 
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* Cristovão Colombo (Christopher Columbus) (FREDRICH MARCH) 
Legendado - Épico - 1949 - Imagem: Boa - 1 DVD  
"Durante anos sem fim Cristovão Colombo tenta exaustivamente convencer primeiro os reis de Portugal e seguidamente os de Espanha 
da existência de uma rota a Ocidente para chegar à Índia e ao Japão. Depois de várias influências a rainha Isabel de Espanha financia a 
viagem e por fim é descoberta a América." 

 
* 300 (300) (GERARD BUTLER, LENA HEADEY, RODRIGO SANTORO) 
Legendado - Épico - 2007 – 1 DVD - Imagem: Ótima  
“Em 480 antes de Cristo, durante a famosa batalha de Thermopylae, o rei de Esparta, Leônidas (Gerard Butler), lidera seu exército contra 
o avanço dos Persas, comandados por Xerxes (Rodrigo Santoro). Na História, a batalha ficou marcada por ter inspirado toda a Grécia a 
se unir, o que ajudou a solidificar o conceito de democracia que se conhece hoje. Adaptação dos quadrinhos criados por Frank Miller.” 

 
* 55 Dias em Pequim (55 Days at Peking) (CHARLTON HESTON, AVA GARDNER, DAVID NIVEN) 
Legendado - Épico - 1963 - Origem: TV TCM - Imagem: Ótima – 1 DVD  
"Na Pequim de 1900, durante a rebelião dos Boxers (revolta de uma facção do povo chinês contra a presença ocidental na China), é 
organizada uma comissão que reúne diplomatas, ministros do exército e outros representantes de dezenas de nações. A idéia é 
encontrar uma solução amigável e diplomática, mas há o evidente conflito de interesses entre os países presentes e o Império Chinês." 

* A Bela e a Fera (La Belle et la Bête) (JEAN MARAIS, JOSETTE DAY) 
Legendado - Épico Romance Francês - 1946 - Origem: VHS - Imagem: Ótima/P&B – 1 DVD  
"Obra-Prima do cinema francês que recria com encanto e magia o famoso conto de fadas de Jeanne-Marie Leprince de Beaumont. Um 
comerciante quase falido vive com seu filho Ludovic e com suas três filhas. Duas delas, Felicie e Adelaide são muito perversas, egoístas 
e pretensiosas. Elas se aproveitam da caçula, Bela, fazendo-a de empregada delas. Um dia, o comerciante perde-se na floresta e entra 
em um estranho castelo. Ele pega uma rosa para entregar à Bela e com isso, o dono do castelo, um monstro meio humano, meio fera, 
surge para ver quem está lá. A fera sentencia o comerciante à morte, a não ser que uma das filhas dele o substitua na prisão. Bela se 
sacrifica pelo pai e vai ao castelo, onde descobre que a fera não é tão selvagem e desumana." 

 
* A Bíblia...No Início (The Bible...In The Beginning) (MICHAEL PARKS, RICHARD HARRIS, JOHN HUSTON, AVA GARDNER, 
GEORGE C. SCOTT) 
Legendado - Épico - 1966 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
“As maiores histórias do antigo testamento são trazidas para as telas com um domínio e força impressionantes neste filme internacional, 
que exibe os 22 primeiros capítulos do Gênesis. Esta é a história espetacular do homem, de sua queda, sua sobrevivência e sua fé 
indomável no futuro. Dando brilho à grandiosidade épica, temos as interpretações de George C. Scott como Abrão, Ava Garner como 
Sara e Peter O'Toole como a presença evocativa do anjo de Deus. O lendário John Huston dirige esta obra e também apresenta uma 
interpretação digna de nota como Noé. Da abertura do filme em meio ao caos cósmico até sua mensagem de esperança e salvação, A 
Bíblia mantém a todo momento sua característica de uma conquista monumental do cinema.” 

 
* A Cidadela dos Robinson (Swiss Family Robinson) (JOHN MILLS, DOROTHY McGUIRE, JAMES MacARTHUR) 
Dublado/Herbert Richers - Épico - 1960 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Uma das mais fantásticas histórias de naufrágio e piratas. É a saga da família Robinson, única sobrevivente de um navio que, depois de 
enfrentar bravamente uma gigantesca tempestade, acaba por afundar perto de uma ilha aparentemente deserta. Lá, se instalam e 
constroem uma fortaleza. Tudo vai bem até que, inesperadamente, os Robinson descobrem vida na ilha: são terríveis corsários e seus 
reféns. Agora, além dos desafios da selva eles terão que enfrentar esses perigosíssimos inimigos.." 

* A Coroa e a Espada (Quentin Durward) (ROBERT TAYLOR, KAY KENDALL) 
Dublado/TECNISOM - Épico - 1955 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"No século XV, sobrinho de lorde inglês apaixona-se por uma nobre francesa, futura noiva do seu tio." 

 
* A Destruição de Corinto (The Conqueror of Corinth) (JACQUES SERNAS, JOHN DREW BARRYMORE) 
Dublado - Épico - 1962 - Origem: TV - Imagem: Ótima – 1 DVD  
"Durante uma missão diplomática em Corinto, o centurião romano Caius Vinicius, encontrará o exército partidário contrário ao poder 
romano na Grécia. Em meio às tensões de batalha Vinicius acaba se encontrando perdidamente apaixonado por Hebe, filha do líder 
contrário a Roma, vivendo um grande e perigoso amor." 

 
* A Espada de Damasco (The Golden Blade) (ROCK HUDSON, PIPER LAURIE) 
Legendado - Épico - 1953 - Origem: TV - Imagem: Ótima – 1 DVD  
"Harun decide ir a Bagdá em busca dos assassinos de seu pai. Lá, toma posse de uma espada com poderes especiais e conhece a 
princessa Khairuzan, que logo se apaixona por ele. Então, ao descobrir um plano do vizir para derrubar o califa, eles começam uma 
aventura para salvar o reino do pai dela." 

 
* A Espada do Sarraceno (La Cimitarra Del Sarraceno) (LEX BARKER, CHELO ALONSO) 
Dublado(Cinecastro) - Épico - 1960 - Origem: Telecinado - Imagem: Regular – 1 DVD  

 
* A Espada Mágica (The Magic Sword) (BASIL RATHBONE, ESTELLE WINWOOD)  
Dublado - Épico/Avent. - 1962 - Origem: VHS – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Um mago maligno seqüestrou uma linda princesa e pretende dá-la como alimento para um dragão dentro de sete dias. Esse é o prazo 
que um valente e habilidoso cavaleiro tem para encontrar o castelo do mago e salvar a sua amada. Assim, essa produção mostra uma 
aventura clássica que conta com belas cenas de aventura e que também envolve uma boa dose de fantasia." 
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* Festa de Babette (Babette’s Feast) (STÉPHANE AUDRAN, BRIGITTE FEDERSPIEL) 
Legendado - Épico - 1987 – Origem: VHS - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 1 OSCAR*** 
“Na desolada costa da Dinamarca vivem Martina e Philippa, as belas filhas de um devoto pastor protestante que prega a salvação através 
da renúncia. As irmãs sacrificam suas paixões da juventude em nome da fé e das obrigações, e mesmo muitos anos depois da morte do 
pai, elas mantém vivos seus ensinamentos entre os habitantes da cidade. Mas com a chegada de Babette, uma misteriosa refugiada da 
guerra civil na França, a vida para as irmãs e seu pequeno povoado começa a mudar.” 

* A Guerra de Tróia (The Trojan War) (STEVE REEVES) 
Legendado - Épico - 1962 – Origem: TV - Imagem: Boa -  1 DVD  
"Filme que mostra a derrota do Exército de Tróia após receber um enorme cavalo de presente sem saber que dentro do mesmo estavam 
escondidos vários soldados gregos, que esperaram pelo anoitecer e então atacaram." 

 
* A Imperatriz Vermelha (The Scarlet Empress) (MARLENE DIETRICH) 
Legendado - Épico - 1934 - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD 
“A Princesa Sofia da Prússia é enviada à Rússia para casar-se com o Grão-Duque, filho da Imperatriz. Ela pretende trazer mais sangue 
real aos descendentes de seu filho, e obriga a jovem a mudar sua religião e seu nome. Assim, a jovem e bela Sofia torna-se Catarina, e 
amadurece em meio aos encantos e luxos de seu novo império de prazeres. Apesar de odiar seu marido, ela adora sua legião de 
soldados russos, e faz questão de agradá-los sempre que possível. Com a decadência da velha monarca, o Império de Catarina, a 
Grande é construído com a ajuda do poder militar de seu país, e tomando o lugar que deveria ser de seu marido, ela se torna uma das 
mais poderosas líderes da história da Rússia.” 

 
* A Lenda de um Guerreiro (Vercingétorix) (CHRISTOPHER LAMBERT, KLAUS MARIA BRANDAUER, MAX von SIDOW) 
Dublado/Legendado - Épico - 2001 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Buscando uma maneira de retornar a Roma, Júlio César propõe aos druidas que abasteçam os romanos, em troca da expulsão dos 
alemães da Galícia. Ao saber que Celtill, chefe do povo Arvern, está reunindo todos os chefes gauleses, César ordena que a conspiração 
seja aniquilada. Na reunião Celtill revela que o encontro tem por objetivo eleger um rei para a Galícia, que comandaria todas as tribos. Ele 
se candidata, mas é traído por seu próprio irmão. Seu filho Vercingétorix, tenta salvá-lo, mas presencia sua execução. A partir de então 
ele passa a ter por objetivo vingar a morte de seu pai, sendo acolhido numa escola druida, onde aprende o uso das armas e os segredos 
da magia." 

 
* A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça (Sleepy Hollow) (JOHNNY DEPP, CHRISTINA RICCI, CHRISTOPHER LEE) 
Dublado - Épico/Suspense - 1999 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 1 OSCAR*** 
***RECEBEU 2 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Em 1799, uma série de crimes envolvendo inocentes acontece no pequeno vilarejo de Sleepy Hollow. Para investigar o caso é chamado 
o detetive nova-iorquino Ichabod Crane (Johnny Depp), um excêntrico e determinado oficial de polícia com um jeito avant-garde de 
solucionar crimes. Os métodos investigativos de Ichabod serão postos à prova neste caso, que envolve um ser sobrenatural que pode ser 
o causador de todos os crimes." 

 
* A Máscara de Ferro (The Iron Mask) (DOUGLAS FAIRBANKS, MARGARITE DE LA MOTTE) 
Mudo, narrado em Português - Épico - 1929 – Origem: TV - Imagem: Boa/Ótima -  1 DVD  
"Este foi o último filme mudo do grande mito do cinema de aventura, Douglas Fairbanks (1883-1939). É uma adaptação caprichada das 
aventuras de D'Artagnan e seus três amigos mosqueteiros do rei, do ciclo de livros com os personagens de Alexandre Dumas. Aqui ele 
luta para salvar o rei francês Luís XIV, preso em uma masmorra com uma pesada máscara de ferro e substituído na corte por seu até 
então oculto irmão gêmeo, cruel e ressentido." 

 
* A Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo (Christus) (ALBERTO PASQUALI, LEDA GYS) 
Mudo/Legendadao - Épico  - 1916 – Imagem: Ótima - 1 DVD/P&B  
"Uma total raridade, salva do abandono porque a cópia foi restaurada pelo produtor Goffredo Lombardo, que é filho da atriz Leda Gys, 
que faz o papel de Maria. Uma fita muda, que se inspira para contar a história tradicional de Cristo, na tradição dos Tableaux Vivants do 
teatro musicado (Quadros Vivos, onde atores reproduziam quadros famosos). Assim cita A Última Ceia de Da Vinci e outros, ao 
reconstituir a vida de Cristo (usa truques cinematográficos como os de Mélies). Os entre-títulos são em italiano." 

 
* A Queda do Império Romano (The Fall of the Roman Empire) (SOPHIA LOREN, ALEC GUINNESS, JAMES MASON, OMAR SHARIF, 
MEL FERRER) 
Legendado - Épico - 1964 - Origem: TV Cult - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 1 GLOBO DE OURO*** 
"No auge da expansão geográfica do império romano, o general Lívio comanda a nova política do imperador Marco Aurélio, que quer a 
pacificação de fronteiras e a adoção para os povos conquistados uma certa autonomia. Mas Marco Aurélio acaba envenenado por 
Commodus, filho ilegítimo que assume o trono e mergulha Roma no caos político e administrativo, o que dá origem à queda do Império 
Romano." 

 
* A Rainha Viking (The Viking Queen) (DON MURRAY, CARITA) 
EM ESPANHOL, SEM LEGENDAS - Épico  - 1967 – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Vive na antiga Grã-Bretanha, numa época em que grande parte da Europa era governada por Roma com dura tirania, uma tribo dos 
britânicos liderada por Selina, destinados a desafiar os invasores e descartar o jugo de escravidão. O comandante romano, Justiniano, é 
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enviado para dominar a insurreição, punir os desafetos com a força bruta, mas quando ele se torna emocionalmente envolvido com 
Selina, ele é dividido entre o seu dever de Roma e o seu amor pela Rainha Viking." 

 
* A Revolta dos Escravos (Revolt of the Slaves) (RHONDA FLEMING) 
Legendado - Épico  - 1961 – Origem: TV – Imagem: Regular - 1 DVD  

 
 
* A Rosa Negra (The Black Rose) (TYRONE POWER, ORSON WELLES) 
Legendado - Épico - 1950 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Em tempo de Guerra, um jovem saxão é forçado a fugir da Inglaterra. Ele foge com seu fiel escudeiro, que leva consigo sua longa flecha 
britânica. Os dois vão para a China, onde eles acabam se envolvendo em intrigas na corte de Kublai Kahn." 

 
* À Sombra das Pirâmides (Antony and Cleopatra, de Shakespeare) (CHARLTON HESTON, HILDEGARD NEIL) 
Legendado - Épico - 1973 - Origem: TV - Imagem: Boa - 1 DVD 
"Adaptação da obra de Shakespeare sobre o romance entre Marco Antonio e Cleopatra que abalou as estruturas do Império Romano." 

 
* A Tulipa Negra (La Tulipe Noire) (ALAIN DELON, VIRNA LISI) 
Legendado - Épico - 1964 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD 
"A Tulipa Negra, uma história decorrida no ano de 1672, sobre o botânico Cornélio Van Baerle e a bonita Rosa, e é um dos livros mais 
populares de Alexandre Dumas, pai, recheado de excitação e romance. Dois irmãos gêmeos, mas de personalidades diferentes causam 
confusões, quando o irmão mais ingênuo fica no lugar do outro que se tornou o famoso Tulipa Negra, um mascarado sedutor e corajoso 
que faz justiça numa França pré-revolucionária. Uma flor gera cobiça e vingança. Tal como o poder. Mas o mal não sai vitorioso neste 
romance de Alexandre Dumas." 

 
* A Última Legião (The Last Legion) (COLIN FIRTH, BEN KINGSLEY) 
Dublado - Épico - 2007 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"O novo imperador de Roma, de apenas 12 anos, é sequestrado por tropas bárbaras e aprisionado. Mas um legionário colocado para 
cuidar de sua segurança reúne um pequeno exército para libertá-lo." 

 
* A Vingança do Mosqueteiro (The Musketeer) (CATHERINE DENEUVE, STEPHEN REA, JUSTIN CHAMBERS) 
Dublado - Épico - 2001 - Origem: TV - Imagem: Boa - 1 DVD 
"Em busca de vingança pelo assassinato de seus pais, o jovem D'Artagnan retorna à sua cidade natal para alcançar seu grande sonho: 
Integrar a guarda de elite dos Mosqueteiros do rei." 

 
* A Vingança do Pirata (Anne of the Indies) (JEAN PETERS, DEBRA PAGET) 
Legendado - Épico - 1951 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Capturado pelo governo britânico por pirataria, o capitão La Rochelle aceita trabalhar para os ingleses como espião, para prender 
Barbanegra e Providence, dois dos mais perigosos piratas do Caribe. Mas La Rochelle se surpreende ao conhecer Providence, uma das 
mulheres mais belas que já conhecera. Apaixonados, os dois planejam se tornar uma das maiores forças pirata da região. Providence, no 
entanto, descobre os planos de La Rochelle para trai-la, planejando vingança contra o capitão que fará de tudo para impedir os planos da 
rainha dos piratas." 

 
* Aguirre, a Cólera dos Deuses (Aguirre, der Zorn Gottes / Aguirre, The Wrath of God) (KLAUS KINSKI, HELENA ROJO) 
Legendado - Épico - 1972 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD 
"Em meados do século XVI, o conquistador espanhol Gonzalo Pizarro lidera uma expedição ao Peru, em busca de Eldorado, a mítica 
cidade do ouro. Um dos seus homens, Dom Lope de Aguirre, consumido pela loucura, sonha em conquistar toda a América do Sul." 

* Allan Quatermain e a Cidade do Ouro Perdido (Allan Quartermain and The City of Gold) (RICHARD CHAMBERLAIN, SHARON 
STONE) 
Dublado - Épico/Aventura - 1987 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Allan Quatermain e Jesse Huston  voltam a se encontrar nesta aventura. Desta vez, quem está desaparecido é Robeson, irmão de Alain, 
que foi à floresta africana em busca de uma tribo perdida. É quando Quatermain descobre a Cidade do Ouro, dominada pelo terrível 
tirano Agon." 

 
* Allan Quatermain e o Templo das Caveiras (Allan Quartermain and The Temple of the Skulls) (SEAN MICHAEL, CHRISTOPHER 
ADAMSOM) 
Legendado - Épico/Aventura - 1987 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Com base no livro As Minas de Salomão, de H. Rider Haggard's, muitas vezes adaptado , o filme segue Quartermain na procura por um 
aristocrata desaparecido na selva Africana." 

 
* Alexandre Nevsky (Aleksandr Nevsky) (NIKOLAI CHERKASOV, NIKOLAI OKHLOPKOV, ANDREI ABRILKOSOV) 
Legendado - Épico - 1938 - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Rússia, primeira metade do século XIII. Em um momento difícil da sua história o país é invadido em uma frente pelos cavaleiros 
teutônicos e por outra frente pelos tártaros. Como resultado, a pátria é saqueada e a moral da população fica bem baixa. Finalmente, o 
deprimido e instável príncipe Alexander Yaroslavich Nevsky é chamado para liderar seu povo na luta contra os opressores." 

 
* Alexandre O Grande (Alexander The Great) (RICHARD BURTON, PETER CUSHING) 
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 Dublado - Épico - 1956 - Origem: TV (TCM) - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Em um mundo turbulento de política conturbada, este jovem ambicioso ergue-se acima de todos os conflitos a fim de juntar os 
continentes da Europa e Ásia e tornar-se uns dos maiores e mais famosos governantes de todos os tempos." 

 
* Ali Babá e os 40 Ladrões (Ali Baba and the Forty Thieves) (MARIA MONTEZ, JON HALL) 
 Dublado - Épico - 1944 - Origem: VHS - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Liderados pelo perverso Hulagu Khan, os mongóis tomam Bagdá e matam o califa. Porém, o jovem Ali, filho do califa consegue escapar, 
sendo adotado pelo velho Babá, líder de um bando de ladrões. Agora, crescido, retorna para vingar a morte do pai, ocupar seu trono e 
resgatar seu grande amor, Amara." 

 
* Amadeus (Amadeus) (F. MURRAY ABRAHAM, TOM HULCE) 
 Legendado - Épico - 1984 - Origem: VHS - Imagem: Ótima - 2 DVD 
***FILME GANHADOR DE 8 OSCAR*** 
***RECEBEU 3 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Após tentar se suicidar, Salieri (F. Murray Abraham) confessa a um padre que foi o responsável pela morte de Mozart (Tom Hulce) e 
relata como conheceu, conviveu e passou a odiar Mozart, que era um jovem irreverente mas compunha como se sua música tivesse sido 
abençoada por Deus." 

 
* Amistad (Amistad) (MORGAN FREEMAN, ANTHONY HOPKINS, MATTHEW McCONAUGHEY, GINA GHERSON, SEAN PATRICK 
FLANERY) 
Legendado - Épico - 1997 - Origem: TV – Ótima – 1 DVD  
***RECEBEU 4 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Em 1839, navio espanhol La Amistad é capturado na Costa Leste dos Estados Undidos com 53 negros amotinados à bordo. Os escravos 
são levados a um julgamento que acende grande polêmica no país, envolvendo abolicionistas, que querem libertar os réus, e 
conservadores, que querem condená-los. " 

 
* Amistad (Amistad) (MORGAN FREEMAN, ANTHONY HOPKINS, MATTHEW McCONAUGHEY, GINA GHERSON, SEAN PATRICK 
FLANERY) 
Dublado - Épico - 1997 - Origem: TV Megapix – Ótima – 1 DVD  
***RECEBEU 4 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Em 1839, navio espanhol La Amistad é capturado na Costa Leste dos Estados Undidos com 53 negros amotinados à bordo. Os escravos 
são levados a um julgamento que acende grande polêmica no país, envolvendo abolicionistas, que querem libertar os réus, e 
conservadores, que querem condená-los. " 

 
* Andrócles e o Leão (Androcles and the Lion) (VICTOR MATURE, JEAN SIMMONS) 
Legendado - Épico  - 1952 – Origem: TV – Imagem: Regular/P&B - 1 DVD  
"Ao difundir que a doutrina cristã também pode ser aplicada aos animais, rapaz socorre leão ferido e torna-se amigo do bicho. " 

 
* Aníbal, o Conquistador (Annibale) (VICTOR MATURE, RITA GAM) 
Legendado - Épico - 1959 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Após fazer a sua histórica travessia nos Alpes com seus magníficos elefantes, Aníbal parte para Roma em busca de vingança. Durante 
sua jornada, ele captura a bela Sylvia, sobrinha do Senador Romano Fabius Maximus. Ao contrário do que se esperava, Aníbal não a 
mantém como prisioneira. " 

 
* Anjos Assassinos (Gettysburg) (TOM BERENGER, MARTIN SHEEN, JAMES LANCASTER) 
Legendado - Épico - 1993 - Origem:  TV - Imagem: Ótima - 2 DVD 
"Nessa grande produção reviva passo à passo a batalha decisiva da Guerra Civil Americana. Em 1863 as tropas do General Lee terão 
que enfrentar na Pensilvânia uma batalha decisiva contra as tropas da União, mesmo em maioria enfrentarão a grande resistência das 
tropas inimigas que querem mais do que nunca esmagar a rebelião dos Confederados. Viva toda a ação e o drama das tropas com visão 
de ambos os lados da batalha que virou um marco na histórica americana e que decidiu o futuro do país." 

 
* Apocalypto (Apocalypto, de Mel Gibson) (RUDY YOUNGBLOOD) 
 Legendado - Épico - 2006 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Um homem é capturado para ser sacrificado, em nome da prosperidade do império maia. Ele consegue fugir e tenta voltar para casa o 
mais rápido possível, para salvar sua família." 

 
* As Amazonas de Roma (Amazons of Rome) (LOUIS JOURDAN, SYLVIA SYMS) 
Dublado - Épico - 1961 - Origem: TV - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  

 
* As Aventuras de Marco Polo (The Adventures of Marco Polo) (GARY COOPER, SIGRID GURIE, BASIL RATHBONE, LANA TURNER) 
Legendado - Épico - 1938 - Origem: VHS – Ótima – 1 DVD  
"A vida do explorador e mercador Marco Polo, precursor da aproximação do Oriente com o Ocidente. Marco Polo viaja de Veneza a 
Pequim, onde ele descobre o espaguete e a pólvora, e também apaixona-se pela filha do Imperador. " 

 
* As Aventuras do Capitão Blood (Fortunes of Capitain Blood) (LOUIS HAYWARD) 
Legendado - Épico - 1950 - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
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"O Capitão Peter Blood, um ex-médico que se torna pirata após ter sido exilado da Inglaterra por cometer o crime de tratar de feridos dos 
exércitos inimigos. Durante sua jornada, Blood conhece a linda Isabelita, que por acaso é a sobrinha do maior inimigo dele, o Marquês de 
Riconete." 

 
* As Aventuras de Don Juan (The Adventures of Don Juan) (ERROL FLYNN, VIVECA LINDFORS, ROBERT DOUGLAS) 
Dublado/CINECASTRO - Épico - 1948 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD 
"Após uma decepção amorosa na Inglaterra, Don Juan (Errol Flynn) é chamado de volta à Espanha para ser o instrutor de esgrima da 
academia real. Lá chegando ele se apaixona pela bela Rainha Margareth (Viveca Lindfors). Enquanto isso, o Rei Phillip III (Romney 
Brent) é manipulado pelo perverso duque Lê Lorca (Robert Douglas), que tem planos de matar Margareth porque ela se opõe ao plano 
militar do duque. Don Juan toma conhecimento dos planos de Lê Lorca e decide desafiá-lo para salvar a amada Rainha das garras da 
morte." 

 
* As Aventuras de Guilherme Tell (The Adventures of William Tell) (WILL LYMAN, JEREMY CLYDE) 
Legendado - Épico - 1993 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"A lenda de Guilherme Tell, galante cavaleiro que, para libertar o filho injustamente preso, contratou três corajosos mercenários. 
Conhecidos como 'os quatro cavaleiros', eles combateram os inimigos usando a espada e contando com a perícia de Guilherme no arco e 
flecha." 

 
* As Aventuras de Hajji Baba (The Adventures of Hajji Baba) (JOHN DEREK, AMANDA BLAKE, ELAINE STEWART) 
Dublado/Peri Filmes - Épico - 1954 – Origem: TV - Imagem: Regular/Boa -- 1 DVD  

 
* Áttila (Attila) (ANTHONY QUINN, SOPHIA LOREN) 
Legendado - Drama - 1954 - Origem: TV - Imagem: Boa - 1 DVD  ***RARO*** 
"É um épico histórico que narra as façanhas do famoso guerreiro bárbaro Átila, cogominado "O Flagelo de Deus". 

 
* Barry Lyndon (Barry Lyndon, de Stanley Kubrick) (RYAN O'NEAL, MARISA BERENSON) 
Dublado - Épico - 1975 - Origem: TV TCM - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"No século XVIII, um aventureiro irlandês, por ter transgredido a lei, é obrigado a deixar seu país e tornar-se espião, soldado e jogador. 
Mas seu principal objetivo é chegar até a aristocracia através do casamento e consegue, mas, apesar de um período de felicidade, um 
triste destino o aguarda." 

 
* Beau Geste (Beau Geste) (GARY COOPER, RAY MILLAND, SUSAN HAYWARD) 
Legendado - Épico - 1939 – Origem: TV - Imagem: Boa -  1 DVD  
"Depois que uma pedra preciosa de grande valor some de sua mansão na Inglaterra, três irmãos abandonam a casa e se alistam na 
Legião Estrangeira. Refilmagem, cena a cena, do clássico do cinema mudo." 

 
* Billy Budd, O Vingador dos Mares (Billy Budd) (PETER USTINOV, ROBERT RYAN) 
Legendado - Épico - 1962 – Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD 
"Billy, jovem marinheiro que encanta a todos com sua beleza e simpatia, é injustamente acusado de incitar um motim a bordo. Sem 
querer, ele precipita uma série de acontecimentos que conduzirão a um final trágico." 

 
* Capitão Blood (Capitain Blood) (ERROL FLYNN, OLIVIA DE HAVILLAND) 
Legendado - Épico - 1935 - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD   
"Século 17, Inglaterra. Ao socorrer um soldado rebelde ferido, o médico Peter Blood é preso injustamente por traição ao Rei James e 
condenado à morte. Enviado à Jamaica, ele acaba sendo vendido como escravo e passa a trabalhar em uma plantação. Após a invasão 
de piratas espanhóis, ele e um grupo de escravos fogem e formam uma tripulação de piratas, "Os Piratas do Caribe". " 

 
* As Aventuras de Robin Hood (The Adventures of Robin Hood) (ERROL FLYNN) 
Dublado - Épico - 1938 - Origem: TV - Imagem: Ótima -Colorizado - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 3 OSCAR*** 
"Revoltado com os atos do príncipe John, o nobre Robin Hood parte para as florestas e lá organiza um grupo capaz de combatê-lo." 

 
* O Filho de Robin Hood (The Bandit of Sherwood Forest) (CORNEL WILDE, ANITA LOUISE, EDGAR BUCHANAN) 
Legendado - Épico - 1946 - Origem: TV - Imagem: Regular/Boa - 1 DVD  
"O filho de Robin Wood atende o chamado da rainha cujo rei foi aprisionado pelo malvado Regente." 

 
* O Filho de Robin Hood (The Bandit of Sherwood Forest) (CORNEL WILDE, ANITA LOUISE, EDGAR BUCHANAN) 
Dublado - Épico - 1946 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"O filho de Robin Hood atende o chamado da rainha cujo rei foi aprisionado pelo malvado Regente." 

 
* Robin Hood - O Heróis dos Ladrões (Robin Hood) (PATRICK BERGIN, UMA THURMAN) 
Legendado - Épico - 1991 - Origem: VHS - Imagem: Regular/Boa - 1 DVD  
"Um nobre saxão defende um camponês que caçava em suas terras, o que lhe arranja problemas com o barão que governa a região. 
Perseguido, ele passa a combater o barão juntamente com um grupo de amigos." 

 
* Robin Hood (Robin Hood) (RUSSELL CROWE, CATE BLANCHETT) 
Dublado - Épico - 2010 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD 
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“Inglaterra, século XII. Com a morte do rei da Inglaterra Ricardo I, Robin Hood, o experiente arqueiro e ex-integrante do exército da 
Coroa, viaja para Nottingham, um lugar que sofre com a corrupção de um xerife tirânico e impostos assustadores. Lá, ele se apaixona 
pela espirituosa viúva Lady Marion, uma mulher cética da identidade e motivações desse guerreiro da floresta. Com o país enfraquecido 
por décadas de guerras, Robin e seus companheiros – insatisfeitos com o ineficaz governo de um novo rei – iniciam uma grande 
aventura.”   

* As Mil e Uma Noites (Arabian Nights) (JON HALL, MARIA MONTEZ, LEIF ERICKSON) 
Dublado - Épico - 1942 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Por ter sido vítima de uma tentativa de assassinato por parte de sua primeira mulher, o sultão decide matar Scheherazade no dia 
seguinte à posse do império. Para adiar sua sentença, a bela mulher lhe conta mil e uma histórias sobre terras exóticas, inimigos 
desconhecidos, magos, princesas e dragões. Fascinado, o sultão adia noite após noite a execução de sua esposa !" 

 
* A Ilha do Tesouro (Treasure Island) (WALLACE BEERY, JACKIE COOPER) 
Legendado - Épico - 1934 - Origem: TV - Imagem: Boa/Ótima-P&B - 1 DVD  
"Na Inglaterra do século XVIII, o inocente Jim Hawkins se mete em apuros quando inadvertidamente embarca em navio comandado pelo 
pirata Long John Silver, vivendo grande aventura: a busca de um tesouro enterrado pelo famoso bucaneiro Capitão Flint. Versão 
cinematográfica do clássico de Robert Louis Stevenson." 

 
* As Aventuras na Ilha do Tesouro (Treasure Island) (CHARLTON HESTON, CHRISTIAN BALE, OLIVER REED, CHRISTOPHER LEE) 
Dublado - Épico - 1990 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Uma adaptação feita para a televisão, em que Christian Bale é o corajoso Jim Hawkins que se aventura na procura do ouro perdido." 

 
* A Ira de Aquiles (L´Ira di Achille) (GORDON MITCHELL) 
Legendado - Épico - 1962 – Origem: VHS - Imagem: Boa - 1 DVD 

 
* A Legião Estrangeira (March or Die) (GENE HACKMAN, TERENCE HILL, MAX VON SIDOW) 
Legendadao - Épico  - 1977 – Imagem: Ótima - 1 DVD 
"Um destacamento da Legião defende até às últimas consequências uma estação arqueológica onde supostamente se encontra um 
fabuloso tesouro e o túmulo de um mártir local." 

 
* As Minas do Rei Salomão (King Solomon Mine's) (PAUL ROBESON, CEDRIC HARDWICKE, ROLAND YOUNG) 
Dublado/Legendado - Épico  - 1937 – Origem: TV – Imagem: Ótima/P&B- 1 DVD  
"O caçador de fortunas, Patrick O'Brien deixa a sua filha Kathy e inicia com Umbopa a travessia pelo deserto na esperança de encontrar 
as minas do rei Salomão. Preocupada com o seu pai, Kathy convence o caçador Allan Quatermain a liderar um grupo para o salvar. Após 
sobreviver ao deserto, eles são encontrado por nativos e levados ao seu chefe, Twala. Umbopa acaba por revelar ser ele próprio o 
verdadeiro herdeiro ao trono da tribo, tendo sido exilado alguns anos antes por Twala e pela bruxa da tribo, Gagool. A única esperança de 
Quartermain para conseguir aceder às minas e resgatar O'Brien é tentar ajudar Umbopa a reconquistar o seu lugar por direito como chefe 
da tribo." 

 
* As Minas do Rei Salomão (King Solomon´s Mines, produzido por Sam Zimbalist) (DEBORAH KERR, STEWART GRANGER) 
Dublado - Épico - 1950 - Origem: TV TCM - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 2 OSCAR*** 
***RECEBEU 1 INDICAÇÃO AO OSCAR*** 
***FILME GANHADOR DE 1 GLOBO DE OURO*** 
"Mulher contrata Allan Quartermain, um guia branco, para ajudá-la a achar o marido, que desapareceu quando tentava localizar as 
lendárias minas do Rei Salomão. Com o auxílio de John Goode, o irmão dela, partem os três em um safári para tentar localizar o 
explorador desaparecido." 

 
* A Outra (The Other Boleyn Girl) (NATALIE PORTMAN, SCARLETT JOHANSSON) 
Legendado - Épica - 2008 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Uma fascinante e sensual história de intriga, romance e traição. Duas irmãs, Anne e Mary  Bolena conduzidas pela ambição da família, 
na busca pelo poder e status se envolvem em um jogo, onde o amor e a atenção do rei da Inglaterra é o objetivo. Jogadas na perigosa e 
excitante vida da corte, o que era para ser uma tentativa de ajuda à família, transforma-se em uma cruel rivalidade entre irmãs." 

 
* A Princesa e o Pirata (The Princess and The Pirate) (BOB HOPE, VIRGINIA MAYO) 
Legendado - Épica - 1944 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"A Princesa Margaret está viajando disfarçada para encontrar-se com seu verddeiro amor ao invés de casar-se com o homem para quem 
seu pai a havia prometido. Em alto-mar, seu navio é atacado por piratas que conhecem a sua verdadeira identidade e planejam 
sequestrá-la e mantê-la em cativeiro para pedir o resgate ao seu pai, o Rei." 

 
* A Queda da Bastilha (A Tale of Two Cities, de Charles Dickens) (RONALD COLMAN, ELIZABETH ALLAN, REGINALD OWEN, BASIL 
RATHBONE) 
Legendado - Épico - 1935 - Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"O advogado Sydney Carton defende o emigrante Charles Darnay das acusações de servir como espião contra a Inglaterra. Durante o 
processo, no entanto, Carton apaixona-se pela noiva de Darnay, a bela Lucie Manette. Mas a ética do advogado, seu senso de liberdade 
e justiça, o levam a abdicar daquele amor para salvar Darnay da guilhotina. Seus esforços não são o suficiente contra a força e o poder 
dos revolucionários em Paris." 
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* A Rainha das Amazonas (Queen of the Amazons) (ROBERT LOWERY, PATRICIA MORISON) 
Legendado - Épico - 1947 - Origem: TV - Imagem: Boa/Ótima/P&B - 1 DVD  
"Grupo vai à África em busca de rapaz desaparecido e encontra tribo comandada por uma bela rainha, ao mesmo tempo em que enfrenta 
um assassino misterioso." 

 
*Arn: O Cavaleiro Templário (Arn: The Templar Knight) (JOAKIM NATTERQVIST, SOFIA HELIN) 
Legendado - Épico - 2007 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Um conto de poder, coragem e traição, este filme, ambientado na Suécia, conta a inesquecível história de amor de Arn Magnussson, 
jovem culto e exímio esgrimista, e Cecilia, separados pela guerra entre cristãos e muçulmanos, quando ele é enviado como cavaleiro 
templário para a Terra Santa. Aprendendo a sobreviver e superar o sofrimento, eles jamais perdem sua confiança um no outro, nem a 
certeza de que se reencontrarão. Ao retornar à sua pátria, Arn tem que lutar por seu amor e pelo que se tornou a missão de sua vida: 
fazer da Suécia um único reino." 

 
 
* As Viagens de Gulliver (Gulliver´s Travels) (TED DANSON, MARY STEENBURGEN) 
Dublado - Épico - 1996 - Origem: VHS - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"No século XVIII, inglês viaja pelo mundo e conhece terras distantes, tão diferentes e ao mesmo tempo tão parecidas com a sua como 
Lilliput, terra de belicosos anões e a Brobdingnag de pacíficos gigantes. Minissérie baseada no clássico satírico de Jonathan Swift." 

 
* Os Três Mundos de Gulliver (The Three Worlds of Gulliver) (KERWIN MATHEWS) 
Legendado - Épico - 1960 - Origem: VHS - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Gulliver é o intrépido médico que embarca em busca de fama e fortuna nas míticas Índias orientais, nesta adaptação do inesquecível 
clássico de Jonathan Swift. 
Durante as suas incríveis aventuras, descobrirá todos os segredos de Brobdingnag, a terra dos gigantes, e de Lilliput, a terra dos anões. 
Repleto de efeitos especiais e de truques de perspectiva nunca utilizados até esse momento, Os Três Mundos de Gulliver é uma 
maravilhosa fantasia do mago dos efeitos especiais Ray Harruhausen." 

 
* Átila, O Rei dos Hunos (Sign of The Pagan) (JACK PALANCE, JEFF CHANDLER) 
Dublado - Drama - 1954 – Origem: TV - Imagem: Regular - 1 DVD  
"Uma imensa e terrivel nuvem assombrou os horizontes e se abateu sobre o ocidente europeu, eram os Hunos. A sua frente vinha aquele 
de quem se dizia que a erva não mais nascia por onde passava o seu cavalo. Superprodução feita com esmero e deslumbrante 
Tecnicolor, este Attila, Rei dos Hunos é um épico histórico que narra as façanhas do famoso guerreiro bárbaro Átila, cogominado "O 
Flagelo de Deus". 

 
* Atlântida o Continente Perdido (Atlantis, the Lost Continent) (ANTHONY HALL, JOUYCE TAYLOR, JOHN DALL) 
Dublado - Drama - 1961 – Origem: TV - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
"História do jovem Demétrio, um pescador grego que resgata a bela Antilia de um afogamento em mar aberto. A princesa da Atlântida 
então convence ao já apaixonado rapaz a retornar com ela ao seu estranho e glorioso reino. Lar de maravilhas e encantamentos, 
Atlântida também é um povo cheio de desejo e maldade, de ambições da conquistas ilimitadas, e isto acaba por levar a cidade a sofrer a 
vingança furiosa da própria Terra, desaparecendo em um colapso que a enterrou em um local até hoje desconhecido para o homem." 

 
* Atlas na Terra dos Cíclopes (Atlas in the Land of the Cyclops) (MITCHELL GORDON, CHELO ALONSO, VIRA SILENTI) 
Dublado/Legendado - Épico - 1961 – Origem: VHS - Imagem: Boa - 1 DVD  

 
* Bandeirantes do Norte (Northwest Passage) (SPENCER TRACY, ROBERT YOUNG) 
Dublado - Épico - 1940 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Uma aventura colonial às antigas. Ou seja, que narra em vivas cores de Technicolor uma missão cujo objetivo é arrasar uma tribo 
indígena hostil, a dos Abenakis, e assim abrir rota para os colonizadores britânicos seguirem até o Pacífico e Oriente, pela mítica 
passagem noroeste, em um território da América colonial dividido entre índios e franceses, os maus, e ingleses e americanos, os bons." 

 
* Barba Negra, O Pirata (Blackbeard The Pirate) (ROBERT NEWTON, LINDA DARNELL) 
Legendado - Épico - 1952 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"O Pirata da Barba Negra é considerado um dos maiores clássicos cinematográficos de pirata de todos os tempos. Torin Thatcher, 
personagem corajosamente convocado pelo Rei para embarcar numa perigosa missão em que deve procurar e destruir Barba Negra, o 
mais perigoso pirata de todos os tempos. Robert Newton foi perfeitamente escalado para interpretar o papel de Barba Negra, o 
sangüinário pirata que é considerado o mais furioso, arrogante, e poderoso vilão dos sete mares, temido por todos que conhecem a sua 
história." 

 
* Barrabás (Barabbas) (ANTHONY QUINN, SILVANA MANGANO, JACK PALANCE) 
Dublado - Épico - 1962 – Origem: TV - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
"História fictícia sobre Barrabás, baseada na passagem do Novo Testamento, quando Poncio Pilatos pergunta à população de Jerusalém 
quem deveria ganhar liberdade, Jesus ou Barrabás. Depois de ver a sua ex-mulher, Rachel, ser apredejada até a morte por sua crença 
em Jesus, Barrabás retorna à vida de ladrão. Preso de novo, ele testemunha outra amiga entregando sua vida em nome de Nazaré. 
Somente próximo de seu fim é que Barrabás descobre sua fé." 

 
* Ben Hur (Ben Hur, A Tale of The Christ) (JUNE MATHIS, FRANCIS X. BUSHMAN)  
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Legendado/Mudo - Épico - 1925 - Origem: VHS - Imagem: Ótima/P&B – 1 DVD  *** RARO *** 
"Os amigos de infância Judah Ben-Hur e Messala encontram-se novamente quando adultos. Messala é um oficial romano e Ben-Hur é 
um israelita conquistado. Um mal-entendido durante um desfile romano faz com que Ben-Hur seja escravizado pelo agora ex-amigo e 
veja sua família humilhada. Este é apenas o começo da épica jornada de Ben-Hur em busca da vingança." 

 
* Ben-Hur (Ben-Hur) (CHARLTON HESTON)  
Dublado - Épico - 1959 - Origem: TV TCM - Imagem: Ótima – 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 11 OSCAR*** 
***RECEBEU 1 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
***FILME GANHADOR DE 3 GLOBOS DE OURO*** 
"Em Jerusalém no início do século I vive Judah Ben-Hur, um rico mercador judeu. Mas, com o retorno de Messala, um amigo da 
juventude que agora é o chefe das legiões romanas na cidade, um desentendimento devido a visões políticas divergentes faz com que 
Messala condene Ben-Hur a viver como escravo em uma galera romana, mesmo sabendo da inocência do ex-amigo. Mas o destino vai 
dar a Ben-Hur uma oportunidade de vingança que ninguém poderia imaginar." 

 
* Bogotai, O Bárbaro Mongol (I Mongoli) (JACK PALANCE, ANITA EKBERG) 
Dublado - Épico - 1961 – 1 DVD - Origem: TV - Imagem: Regular  
"O ambicioso Bogotai (Palance) quer o trono de seu pai, o temido rei dos mongóis, Gengis Khan. Ele afasta o irmão Debutin de seu 
caminho e sua mulher, Eluma, assassina Gengis Khan. A culpa recai sobre o embaixador da Cracóvia e tem início uma terrível guerra." 

 
* Calígula e Messalina (Caligula et Messaline) (ANNEKA DI LORENZO, LORI WAGNER) 
Legendado - Épico - 1981 – Origem: VHS - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
“Agripina, mãe de Nero e irmã de Calígula, trama a morte do imperador e depois de Messalina, pretendendo casar-se com seu tio 
Claudios para torna-se imperatriz de Roma e deixar o trono para seu herdeiro.” 

 
* Camelot (Camelot) (RICHARD HARRIS, VANESSA REDGRAVE, FRANCO NERO) 
Legendado - Épico - 1967 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"O filme retrata a história de amor entre o o Rei Arthur e Guinevere. O rei criou os Cavaleiros da Távola Redonda, uma alta ordem de 
cavalheirismo no qual todos eram imbuídos do desejo de ajudar os oprimidos. Um cavaleiro francês, Lancelot Du Lac, foi se unir a esta 
ordem e logo se tornou o mais célebre de todos os cavaleiros. Guinevere acabou se apaixonando por Lancelot e provocando uma 
sucessão de conflitos no reino." 

 
* Capitão Escarlate (Capitain Scarlett) (RICHARD GREENE, LEONORA AMAR) 
Legendado - Épico - 1953 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"No século XIX, na França, logo após a derrota de Napoleão, os monarquistas voltaram a buscar novos poderes e riquezas, exigindo 
pagamentos de "loyalty" (taxa de proteção) dos cidadãos franceses. Um nobre voltando para a França, fica chocado com o que vê, e se 
intitula "Capitão Escarlate". Ele passa a agir para salvar a si próprio e seus amigos trazendo de volta o que lhes é de direito. Com a ajuda 
de seu amigo, Pierre Du Cloux, Capitão Escarlate envolve-se em fanfarrônicas aventuras com o mesmo empenho que enfrenta Duque de 
Corlaine e liberta a bela princesa Maria de um casamento fracassado." 

 
* Capitão Pirata (Capitain Pirate) (LOUIS HAYWARD, PATRICIA MEDINA) 
Legendado - Épico - 1952 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Paixões esquentam o sangue esfria em CAPITÃO PIRATA. Louis Hayward retorna como o Capitão Peter Blood, um médico que se 
tornou um aventureiro e que resolve suspender temporariamente sua aposentadoria para limpar o seu nome quando um abominável 
pirata tenta se passar por ele criando o maior massacre dos mares." 

 
* Caça às Bruxas (Season of The Witch) NICOLAS CAGE) 
Legendado – Épico/Terror - 2010 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Behmen (Nicolas Cage) é um cavaleiro que, depois de vários anos lutando nas Cruzadas, perdeu algumas batalhas, muitos amigos e até 
a fé. De volta à sua terra natal, ele encontra uma Europa devastada pela fome e a peste negra. Neste cenário de destruição ele se une a 
um grupo de guerreiros encarregados de levar uma garota, suspeita de ser bruxa, para um monastério distante. Não leva muito tempo até 
que o grupo perceber que a jovem possui forças sobrenaturais, e que eles estão prestes a enfrentar um mal além da nossa compreensão.  

 
* César e Cleópatra (Caesar and Cleopatra) (CLAUDE RAINS, VIVIEN LEIGH, STEWART GRANGER, JEAN SIMMONS) 
Legendado - Épico - 1945 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Ao chegar ao Egito para conquistar o país, Júlio César toma a bela adolescente Cleópatra como protegida, ensinando-a a lidar com o 
poder." 

 
* Cleópatra (Cleopatra) (ELIZABETH TAYLOR, RICHARD BURTON, REX HARRISON, RODDY McDOWALL) 
Legendado - Épico - 1963 - Origem: TV - Imagem: Ótima – 1 DVD  
*** FILME GANHADOR DE 4 OSCAR*** 
***RECEBEU 5 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 

 
* Cleópatra (Cleopatra) (ELIZABETH TAYLOR, RICHARD BURTON, REX HARRISON, RODDY McDOWALL) 
Dublado - Épico - 1963 - Origem: TV - Imagem: Ótima – 2 DVD  
*** FILME GANHADOR DE 4 OSCAR*** 
***RECEBEU 5 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
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"Em campanha no Egito, Júlio César conhece Cleópatra, com quem tem um filho. Com sua ascensão como soberano absoluto a rainha 
se une a ele, mas o assassinato de Júlio César cria uma mudança nos planos, fazendo com que ela se torne amante de Marco Antonio,, 
como forma de garantir sua razoável autonomia como governante. Mas a luta entra Otávio e Marco Antonio pelo poder põe em risco sua 
posição e sua vida." 

* Cleópatra (Cleopatra) (BILLY ZANE, TIMOTHY DALTON, LEONOR VARELA) 
Dublado/Legendado - Épico - 1999 - Origem: TV - Imagem: Ótima – 1 DVD  
"Cleópatra é uma superprodução repleta de grandiosidade e espetáculo.Encenado nas pirâmedes do Egito e nas colossais colunas de 
Roma, o filme reconstrói a trajetória da rainha do Nilo, uma mulher de beleza e astúcia inigualáveis, que mudou a história da civilização." 

 
* Conan, o Bárbaro (Conan The Barbarian) (ARNOLD SCHWARZENEGER, MAX von SIDOW, JAMES EARL JONES) 
Dublado - Épico - 1982 - Origem: TV - Imagem: Ótima – 1 DVD  
"Conan, ainda jovem, vê sua aldeia ser aniquilada por um demoníaco feiticeiro chamado Thulsa Doom e seus pais serem assassinados 
na sua frente por ele. Disposto a vingar-se, desenvolve uma incrível força física e parte em busca da liga de aço, que fará com que sua 
espada se torne lendária " 

 
* Conan, o Destruidor (Conan The Destroyer) (ARNOLD SCHWARZENEGER, SARAH DOUGLAS) 
Dublado - Épico - 1984 - Origem: TV - Imagem: Ótima – 1 DVD  
"A rainha Taramis pede para que Conan consiga um raro cristal para ela, em troca de trazer sua falecida amada de volta. Porém, 
maléovolos planos aguardam nosso forte e poderoso herói ao seu retorno." 

 
* Conan, o Destruidor (Conan The Destroyer) (ARNOLD SCHWARZENEGER, SARAH DOUGLAS) 
Legendado - Épico - 1984 - Origem: TV - Imagem: Ótima – 1 DVD  
"A rainha Taramis pede para que Conan consiga um raro cristal para ela, em troca de trazer sua falecida amada de volta. Porém, 
maléovolos planos aguardam nosso forte e poderoso herói ao seu retorno." 

* Constantino e a Cruz (Constantine and the Cross) (CORNEL WILDE, BELINDA LEE) 
Legendado - Épico - 1962 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Em 303 d.C., Constantino proclama o Edito de Milao ao se tornar o imperador de Gaul. Comandando seus soldados, derrota as legiões 
romanas, assegurando liberdade de culto aos cristãos." 

 
* Contra Todas as Bandeiras (Against All Flags) (ERROL FLYNN, MAUREEN O'HARA, ANTHONY QUINN) 
Dublado - Épico - 1952 - Origem: TV - Imagem: Ótima – 1 DVD  
"Um oficial da marinha infiltra-se num perigoso bando de piratas para tentar desbaratar a quadrilha que aterroriza os mares." 

 
* Coração Valente (Braveheart) (MEL GIBSON) 
Dublado (NÃO É A DUBLAGEM DA TV) - Épico - 1995 – Origem: VHS - Imagem: Ótima -  2 DVD  
***FILME GANHADOR DE 5 OSCAR*** 
"No século XIII, soldados ingleses matam mulher do escocês William Wallace (Mel Gibson), bem na sua noite de núpcias. Ele resolve 
então liderar seu povo numa vingança pessoal que acaba deflagrando violenta luta pela liberdade." 

 
* Coriolano, o Herói Sem Pátria (Coriolanus: Hero Without a Country) (GORDON SCOTT, ALBERTO LUPO, ROSALBA NERI) 
Legendado - Épico - 1964 – Origem: VHS - Imagem: Regular -  1 DVD  

 
* Crusoé (Crusoe) (AIDAN QUINN, ADE SAPARA) 
Legendado - Épico - 1988 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"No início do século XIX, a busca por riquezas em explorações resulta num naufrágio que transforma um homem civilizado em um 
aventureiro numa ilha deserta." 

 
* Robinson Crusoé (Robinson Crusoe) (DAN O'HERLIHY, FELIPE DE ALBA, JAIME FERNANDEZ) 
Legendado - Épico - 1952 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"No século XVII, um homem torna-se o único sobrevivente de um naufrágio em uma ilha tropical. Aos poucos, ele tenta sobreviver diante 
das dificuldades de um ambiente selvagem." 

 
* A Lenda de Robinson Crusoé (Robinson Soll Nitcht Sterben) (ROMY SCHNEIDER, HORST BUCHHOLZ) 
Legendado - Épico - 1952 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"O filme mostra os bastidores da criação e publicação do romance Robinson Crusoé (1719), do inglês Daniel Defoe (1659-1731). 
Conheça um pouco mais da vida deste grande escritor. A Lenda de Robinson Crusoé é uma emocionante história recomendada para os 
fãs de literatura e da Trilogia Sissi." 

 
* Robinson Crusoé (Robinson Crusoe) (PIERCE BROSNAN, POLLY WALKER) 
Dublado - Épico - 1996 - Origem: VHS - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Sobrevivente de um naufrágio que vai parar numa ilha, e ali desenvolve incrível habilidade para construir ferramentas e utensílios a partir 
de elementos da natureza, além de fazer amizade com um nativo - a quem salva dos canibais e batiza de Sexta-feira." 

 
* Cruzada (Kingdom of Heaven, de Ridley Scott) (ORLANDO BLOOM, LIAM NEESON) 
Dublado - Épico - 2005 – Origem: VHS - Imagem: Ótima -  1 DVD  
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"Após perder sua esposa e filho, um ferreiro decide seguir seu pai e dedicar sua vida para defender a Terra Santa." 
 

* Damon e Pythias (Il Tirano di Siracusa) (GUY WILLIAMS, DON BURNETT, LIANA ORFEI) 
Dublado/Legendado - Épico - 1962 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"O ateniense Pítias é condenado à morte em Siracusa por sua filosofia pitagórica. Mas Damon confia na honra de seu amigo e se oferece 
para ficar em seu lugar enquanto ele volta á Grécia para ver a esposa grávida, prometendo se entregar no retorno. " 

 
* David e Betsabá (David and Bathsheba) (GREGORY PECK, SUSAN HAYWARD) 
Dublado - Épico - 1951 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME RECEBEU 5 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"O rei das tribos de Israel se apaixona pela esposa de um de seus soldados mais leais." 

 
* David e Betsabá (David and Bathsheba) (GREGORY PECK, SUSAN HAYWARD) 
Legendado - Épico - 1951 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME RECEBEU 5 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"O rei das tribos de Israel se apaixona pela esposa de um de seus soldados mais leais." 

 
* Davi e Golias (David and Goliath) (ORSON WELLES, IVICA PAJER) 
Dublado/Legendado - Épico - 1960 – 1 DVD - Imagem: Ótima  
“O Rei Saul, rei dos israelitas, está enfrentando uma guerra contra os filisteus sobre a posse do Arco da Aliança. Saul ouviu de seus 
profetas que haverá um novo rei, tomando seu lugar em seu trono. Na forma de um jovem pastor chamado Davi. Enquanto isso, Davi veio 
para conhecer o exército israelita para arranjar suprimentos para seu irmão e desccobre a presença de Golias, um soldado filisteu de 
quase três metros de altura que desafiou qualquer homem do exército israelista para uma batalha homem a homem para decidir quem 
ganharia a guerra.”   

 
* Desbravadores (Pathfinder) (KARL URBAN, MOON BLOODGOOD) 
Legendado - Épico - 2007 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Os vikings esquecem acidentalmente uma criança, em meio a uma batalha contra índios da América do Norte. Ela é criada pelos índios 
e, quando cresce, precisa defendê-los de um novo ataque viking. " 
 
* Desbravadores (Pathfinder) (KARL URBAN, MOON BLOODGOOD) 
Dublado - Épico - 2007 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Os vikings esquecem acidentalmente uma criança, em meio a uma batalha contra índios da América do Norte. Ela é criada pelos índios 
e, quando cresce, precisa defendê-los de um novo ataque viking. " 

 
* Diane (Diane) (LANA TURNER, ROGER MOORE, PEDRO ARENDARIZ) 
Dublado - Épico - 1956 – Origem: TV - Imagem: Ótima **AUDÍVEL APENAS EM APARELHOS DE MESA DA LG** -  1 DVD  
"Na Idade Média, o romance entre Henrique II (Roger Moore) e a sedutora condessa francesa Diana (Lana Turner). A vida toda de Diana 
foi marcada por uma conduta exemplar. Era uma mulher admirável, honesta, empreendedora, independente, uma verdadeira lady. Por 
isso, ela sempre foi respeitada na corte, mesmo, tendo se tornado, mais tarde, a amante de Henrique II." 

 
* Dom Quixote (Don Quixote) (JOHN LITHGOW, ISABELLA ROSSELLINI) 
Dublado - Épico  - 2000 – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Este filme cheio de fantasia conta a clássica história de Miguel de Cervantes de Alonso Quixada, um espanhol que leva ao extremo a 
sua paixão de criança aos dias de cavaleiros e aventuras. Alonso está tão obcecado pelas histórias de cavaleiros e donzelas, que renega 
todos os seus bens e passa a chamar-se Dom Quixote De La Mancha, partindo à procura da aventura, montado no seu cansado cavalo 
Rocinante e acompanhado pelo seu escudeiro, Sancho Pança." 

 
* Doutor Jivago (Doctor Zhivago) (OMAR SHARIF, JULIE CHRISTIE, ROD STEIGER) 
Dublado - Épico - 1965 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 2 DVD  
***FILME VENCEDOR DE 5 OSCAR*** 
***RECEBEU 5 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
***FILME VENCEDOR DE 5 GLOBOS DE OURO*** 
***FILME VENCEDOR DO GRAMMY DE MELHOR TRILHA SONORA*** 
"A Revolução Russa de 1917 serve como pano de fundo para a história de amor entre um jovem médico aristocrata e uma plebéia." 

 
* El Cid (El Cid) (CHARLTON HESTON, SOPHIA LOREN) 
Dublado/Legendado - Épico - 1961 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"No século XI o herói espanhol cristão El Cid procura celebrar a paz entre os membros da realeza visando promover a unificação da 
Espanha, sendo depois chamado para comandar a resistência contra os invasores mouros. Incríveis cenas de batalhas e uma meticulosa 
reconstituição de época conferem a este filme um caráter de grandiosidade poucas vezes visto no cinema." 

 
* Edison, o Mago da Luz (Edison, The Man) (SPENCER TRACY, GENE LOCKHART) 
Dublado - Biografia - 1940 – Origem: TV TCM – Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
***RECEBEU 1 INDICAÇÃO AO OSCAR*** 
"A vida de Thomas Alva Edison, inventor e empresário norte-americano. A lâmpada elétrica, o gramofone e o cinescópio foram algumas 
de suas maiores invenções." 
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* Elizabeth: A Era do Ouro (Elizabeth: The Golden Age) (CATE BLANCHETT, CLIVE OWEN) 
Legendado - Épico - 2007 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME VENCEDOR DE 1 OSCAR*** 
***RECEBEU 1 INDICAÇÃO AO OSCAR*** 
"Na Inglaterra de 1585, com quase três décadas de reinado, Elizabeth I continua lidando com o forte anseio por seu trono e a 
remanescente ameaça de traição na própria família. Ao mesmo tempo, um vento destruidor de catolicismo fundamentalista varre a 
Europa do século 16, tendo como testa-de-ferro o rei da Espanha, Filipe II. Apoiado pela Igreja em Roma e armado com a Inquisição, 
Filipe está determinado a arrancar a “herege” protestante do trono e restaurar a Igreja Católica Romana na Inglaterra." 

 
* Excalibur (Excalibur) (NIGEL THERRY, HELEN MIRREY) 
Legendado - Épico  - 1981 – Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"O mago Merlin  dá ao rei Uther Pendragon a mística Excalibur, a espada do poder. Durante uma emboscada Uther é ferido mortalmente 
e, pouco antes de morrer, enterra a espada em uma pedra. Fica então decidido que o cavaleiro que puder retirá-la da pedra será o novo 
rei, mas ninguém consegue. Anos depois o país estava divido em guerra entre os senhores feudais e Arthur, um jovem escudeiro, retira 
facilmente a espada da pedra. Alguns nobres juram fidelidade ao novo rei e Merlin relata que Arthur é um filho bastardo de Uther, mas 
alguns nobres não aceitam sua autoridade. No entanto o tempo faz todos se curvarem ao sábio rei, mas o tempo vai mostrar que o fator 
de desagregação do reino está na atração que Lancelot, o campeão do rei, sente por Guinevere, a rainha. E, somando-se a isto, 
Morgana, a meia-irmã de Arthur, decide que Mordred, o filho que ela teve com Arthur, deve ocupar o trono." 

 
* Excalibur (Excalibur) (NIGEL THERRY, HELEN MIRREY) 
Dublado - Épico  - 1981 – Origem: TV SBT – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"O mago Merlin  dá ao rei Uther Pendragon a mística Excalibur, a espada do poder. Durante uma emboscada Uther é ferido mortalmente 
e, pouco antes de morrer, enterra a espada em uma pedra. Fica então decidido que o cavaleiro que puder retirá-la da pedra será o novo 
rei, mas ninguém consegue. Anos depois o país estava divido em guerra entre os senhores feudais e Arthur, um jovem escudeiro, retira 
facilmente a espada da pedra. Alguns nobres juram fidelidade ao novo rei e Merlin relata que Arthur é um filho bastardo de Uther, mas 
alguns nobres não aceitam sua autoridade. No entanto o tempo faz todos se curvarem ao sábio rei, mas o tempo vai mostrar que o fator 
de desagregação do reino está na atração que Lancelot, o campeão do rei, sente por Guinevere, a rainha. E, somando-se a isto, 
Morgana, a meia-irmã de Arthur, decide que Mordred, o filho que ela teve com Arthur, deve ocupar o trono." 

 
* Fúria de Titãs (Clash Of Titans) (HARRY HAMLIN, LAURENCE OLIVIER) 
Dublado - Épico - 1981 - Origem: TV - Imagem: Ótima – 1 DVD  
"Deuses no Olimpo, terríveis monstros mitológicos e heróis mortais fazem deste espetáculo de imaginação uma aventura imperdível. 
Perseu, o filho mortal de Zeus, que luta para salvar a vida da princesa Andrômeda do monstro marinho Kraken. Para tal, ele precisa de 
uma arma tão letal quanto difícil de conseguir: a cabeça de Medusa!" 

 
* Genghis Khan (Genghis Khan) (OMAR SHARIF, JAMES MASON, STEPHEN BOYD) 
Dublado - Épico - 1965 - Origem: TV - Imagem: Ótima – 1 DVD  
"Genghis Khan, o líder guerreiro do povo mongol cujas façanhas e conquistas no século XIII tiveram profunda influência nos destinos do 
continente asiático." 

 
* Gandhi (Gandhi) (BEN KINGSLEY, MARTIN SHEEN, ALEC GUINNESS, PETER O'TOOLE, OMAR SHARIF, ANTHONY QUINN) 
Legendado - Épico  - 1982 – Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 8 OSCAR*** 
"Cinebiografia de Mohandas K. Gandhi, mostrando desde sua fase como pequeno advogado até o grande líder espiritual da Índia, que 
conquistou fama mundial através de seus protestos utilizando a filosofia da não-violência." 

 
* Gladiador (Gladiator) (RUSSELL CROWE, RICHARD HARRIS) 
Dublado - Épico - 2000 - Origem: TV - Imagem: Ótima – 1 DVD  
***FILME VENCEDOR DE 5 OSCAR*** 
***RECEBEU 7 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Nos dias finais do reinado de Marcus Aurelius, o imperador desperta a ira de seu filho Commodus ao tornar pública sua predileção em 
deixar o trono para Maximus, o comandante do exército romano. Sedento pelo poder, Commodus mata seu pai, assume a coroa e ordena 
a morte de Maximus, que consegue fugir antes de ser pego e passa a se esconder sob a identidade de um escravo e gladiador do 
Império Romano." 

 
* Gladiadores Espartanos (The Spartan Gladiators) (MASSIMO SERATO, TONY RUSSELL) 
Dublado - Épico - 1964 - Origem: TV - Imagem: Ótima – 1 DVD  

 
* Golias e o Dragão (La Vendetta di Ercole) (MARK FOREST) 
Legendado - Épico  - 1960  – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Illus, irmão do herói Golias, apaixona-se pela noiva do terrível Rei Euristeus. Infelizmente, a paixão secreta dos jovens acaba sendo 
descoberta. Responsável pela morte dos pais de Golias e seu irmão, o Rei Captura Illus e o sentencia a morrer esmagado por um 
elefante. Enquanto isso, a esposa de Golias é sequestrada por um centauro a mando do Rei, que a leva à ''Caverna dos Horrores''. 
Agora, o herói deverá enfrentar diversos perigos na caverna para salvar sua amada, como um morcego gigante, um enorme cão de três 
cabeças e o terrível dragão cuspidor de fogo." 

 
* Golias Contra os Gigantes (Goliath Contro i Giganti) (BRAD HARRIS) 
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Legendado - Épico - 1961 - Origem: TV - Imagem: Boa/Ótima – 1 DVD  
"O rei Bolcan para se vingar de Golias, seu mortal inimigo, o acusa de ter matado o pai de Elma. Cega de ódio, Elma manda matá-lo, 
porém Golias a convence de que o verdadeiro culpado é o rei Bolcan, então Elma o acusa publicamente e acaba condenada a morte na 
arena. Golias enfrenta e a salva das feras, o rei enfurecido ordena que ela seja levada ao Vale dos Gigantes, criaturas medonhas de 
estatura descomunal que devoram os desafortunados inimigos de Bolcan que alí os sacrifica. Agora, cabe a Golias lutar com todas suas 
forças para salvar a sua amada." 

 
* Golias Contra os Bárbaros (Goliath And The Barbarians) (STEVE REEVES) 
Legendado - Épico - 1960 – Origem: TV - Imagem: Regular/Boa - 1 DVD  

 
* Golias e a Escrava Rebelde (The Tyrant of Lydia Against the Son of Hercules) (GORDON SCOTT, OMBRETTA COLLI) 
Legendado - Épico - 1963 – Origem: VHS - Imagem: Regular - 1 DVD  

 
* Guardião Real (The King Maker) (GARY STRETCH, CINDY BURBRIDGE) 
Legendado - Épico - 2005 - Origem: TV - Imagem: Ótima – 1 DVD  
"Em 1547, o poderoso soldado mercenário Fernando de Gama viaja até a longínqua Ásia para encontrar o assassino de seu pai." 

 
* Guerra e Paz (War and Peace) (HENRY FONDA, AUDREY HEPBURN, MEL FERRER) 
Legendado - Épico - 1956 - Origem: TV - Imagem: Ótima – 1 DVD  
"A obra-prima literária de Leon Tolstoy ganha vida neste clássico épico, representado pelo talento de alguns dos maiores nomes da 
época dourada de Hollywood. Estrelando Audrey Hepburn como Natasha, Henry Fonda como Pierre e Mel Ferrer como Príncipe Andrei, 
Guerra e Paz, indicado ao Oscar, é um impressionante drama sobre um conflito internacional, que mistura aventura espetacular, uma 
intriga envolvente e um trágico romance no tumultuado cenário da invasão napoleônica na Rússia." 

 
* Gunga Din (Gunga Din) (CARY GRANT, VICTOR McLAGLEN, DOUGLAS FAIRBANKS JR) 
Legendado - Épico - 1939 - Origem: TV TCM - Imagem: Ótima – 1 DVD  
"As aventuras vividas por três sargentos ingleses na luta contra os nativos hindus. Ajudados pelo jovem Gunga Din, eles penetram no 
templo de onde parte a revolta, são presos pelo malévolo Guru, mas salvos pelo amigo nativo. Inspirado em poema de Rudyard Kipling." 

 
* Hamlet (Hamlet) (LAURENCE OLIVIER, JEAN SIMMONS, PETER CUSHING) 
Legendado - Épico - 1948 - Origem: TV - Imagem: Ótima – 1 DVD  
"Melhor adaptação de Shakespeare para o cinema. Príncipe dinamarquês procura vingar a morte do pai, pois o fantasma do rei narra 
que foi assassinado pelo irmão, que assumiu o trono e casou-se com a mãe de Hamlet." 

 
* Henrique V (Henry V) (KENNETH BRANAGH, EMMA THOMPSON,) 
Legendado - Épico - 1989 - Origem: TV - Imagem: Ótima – 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 1 OSCAR*** 
***RECEBEU 2 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Adaptação de Shakespeare para o cinema, o Rei Henrique V da Inglaterra é insultado pelo Rei da França. Por consequência, ele lidera 
seu exército contra os franceses, o que faz com que ele tenha que estar em constante atenção para deixar suas tropas motivadas e 
unidas." 

 
* Herodes, O Grande (Herodes) (EDMUND PURDOM, SYLVIA LOPES, ALBERTO LUPO) 
Legendado - Épico - 1958 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Quando Herodes, o rei da Judéia. é aprisionado pelos romanos, seu fiel tenente Aaron assume o comando de seu povo. Convencido 
que Herodes foi morto pelos inimigos, Aaron tenta cumprir sua promessa de matar a rainha, caso algo drástico acontecesse com seu 
amigo. Ele, entretanto, conduz a mulher através do deserto, em busca de um esconderijo seguro para mantê-la. Herodes é poupado por 
Augustus e retorna para seu palácio, onde descobre que Aaron desapareceu com a rainha e acredita ter sido traído." 

 
* Ivanhoé, O Vingador do Rei (Ivanhoe) (ROBERT TAYLOR, ELIZABETH TAYLOR, GEORGE SANDERS) 
Dublado - Épico - 1952 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Inglaterra, século XII. Os normandos, aliados do Príncipe John, estão em guerra com os saxões, ligados ao Rei Ricardo Coração-de-
Leão (Norman Wooland) e Ivanhoé (Robert Taylor). O herói dos saxões está tentando obter dinheiro para resgatar o Rei Ricardo, que foi 
aprisionado na Áustria quando retornava das Cruzadas, e assim promover o retorno do Rei Ricardo ao trono. Ivanhoé também está 
envolvido com duas belas mulheres, uma é judia e tem de lutar contra o anti-semitismo, que alguns nobres pregoam." 

 
* Jack, O Matador de Gigantes (Jack, The Giant Killer) (KERWIN MATTHEWS) 
Dublado - Épico - 1962 - Origem: TV - Imagem: Ótima – 1 DVD  
"Acompanhe as aventuras de Jack, que deve salvar uma bela princesa aprisionada pelo maligno feiticeiro Pendragon. Através do 
revolucionário sistema Fantascope, criado pelo mestre em efeitos especiais Howard A Anderson, as criaturas mais fantásticas ganham 
vida na tela bruxas, ciclopes, monstros marinhos e um dragão espetacular. Diversão garantida para toda a família!" 

* Jasão e o Velo de Ouro (Jason And The Argonauts) (TODD ARMSTRONG) 
Legendado - Épico - 1963 – 1 DVD - Origem: TV - Imagem: Ótima  

 
* Jasão e o Velo de Ouro (Jason And The Argonauts) (TODD ARMSTRONG) 
Dublado - Épico - 1963 – 1 DVD - Origem: TV - Imagem: Boa  
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"O herói da mitologia grega Jasão precisa conquistar o famoso e quase inatingível velócino de ouro, um generoso presente dos deuses 
do Olimpo que traz riqueza e prosperidade ao povo que o detêm. Mas, para conquistá-lo, Jasão terá de empreender uma longa e 
perigosa viagem, rumo à longínqua Cólquida, situada no fim do mundo." 

 
* Joana D'Arc (Joan of Arc) (INGRID BERGMAN, RAND BROOKS, JIMMY LYDON) 
Dublado - Épico - 1948 - Origem: TV - Imagem: Boa – 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 1 OSCAR*** 
"Transposição da peça teatral de Maxwell Anderson que traz Ingrid Bergman no papel da mártir francesa. Em pleno século 15, a jovem 
Joana D'Arc é a camponesa de 19 anos de idade que torna-se guerreira para defender o reino da França do ataque inglês." 

 
* Juarez (Juarez) (PAUL MUNI, BETTE DAVIS) 
Legendado - Épico - 1939 - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"O imperador de Hapsburg, Maximiliano (Brian Aherne), e sua esposa, Carlotta (Bette Davis), são enviados pelo Imperador da França, 
Luís Napoleão III (Claude Rains), para o México, com o objetivo de dissipar a democracia, reestabelecer a ordem local e manter o título 
de colônia francesa. Mas os europeus acabam subestimando a popularidade do líder local, Benito Juarez (Paul Muni), eleito 
democraticamente pelo povo: o exército francês tenta retirá-lo do poder, criando assim um clima tenso e cheio de represália. Com 
poderosos aliados e uma forte guerilha, Juarez entra diretamente em conflito com os franceses em uma tentativa de apaziguar o povo 
mexicano. Surpreso pela rebeldia de Juarez, o Imperador solicita reforços e dá início à batalha que decidiria o futuro do povo mexicano." 

 
* Júlio César (Julius Caesar) (MARLON BRANDO, JAMES MASON) 
Legendado - Épico - 1953 - Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B – 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 1 OSCAR*** 
***RECEBEU 4 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Em Roma, César é assassinado, pois os senadores alegam que sua ambição o transformaria em um tirano. Mas Marco Antonio (Marlon 
Brando) consegue, em um inflamado discurso, reverter a situação e os conspiradores são obrigados a fugir. A partir de então dois 
exércitos são formados, um comandado por Marco Antonio e Otávio e o outro por Cássio e Brutus, sendo que este segundo exército é 
numericamente inferior, mas os conspiradores preferem cometer suicídio a serem capturados." 

 
* Júlio César (Julius Caesar) (CHARLTON HESTON, JASON ROBARDS, JOHN GIELGUD, CHRISTOPHER LEE) 
Legendado - Épico - 1970 - Origem: TV - Imagem: Ótima – 1 DVD  
"A ascensão e a queda do primeiro imperador romano, que é vítima de uma traição por parte de alguns senadores romanos, que o 
assassinam nos idos de março, como um adivinho tinha vaticinado. Este fato gera diversos acontecimentos na Roma Antiga." 

 
* Longe Deste Insensato Mundo (Far From the Madding Crowd) (JULIE CHRISTIE, TERENCE STAMP, PETER FINCH, ALAN BATES) 
Legendado - Épico - 1967 – 1 DVD - Imagem: Ótima  
***FILME GANHADOR DE 3 GLOBO DE OURO*** 
“Na Inglaterra do século 19 as mulheres não haviam conquistado sua independência. Mas a jovem Bathsheba Everdene rompe essa 
barreira com um comportamento voultarioso que acaba criando resultados nada esperados para três homens apaixonados por ela.”   

 
* Khartoum - A Batalha do Nilo (Khartoum) (CHARLTON HESTON, LAURENCE OLIVIER) 
Legendado - Épico - 1966 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Em 1883, o primeiro-ministro britânico Gladstone envia o General Charles Gordon a Khartoum, Sudão, onde milhares de civis estão 
sendo ameaçados por um fanático muçulmano, o Mahdi, e seu exército de seguidores. Gordon consegue obter o respeito do Mahdi, mas 
não consegue evitar que seus homens façam um cerco à cidade. Assim mesmo Gordon enfrenta a batalha de sua vida defendendo a 
antiga cidade de Khartoum. Filmado em Cinerama®." 
 
* Khartoum - A Batalha do Nilo (Khartoum) (CHARLTON HESTON, LAURENCE OLIVIER) 
Dublado - Épico - 1966 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Em 1883, o primeiro-ministro britânico Gladstone envia o General Charles Gordon a Khartoum, Sudão, onde milhares de civis estão 
sendo ameaçados por um fanático muçulmano, o Mahdi, e seu exército de seguidores. Gordon consegue obter o respeito do Mahdi, mas 
não consegue evitar que seus homens façam um cerco à cidade. Assim mesmo Gordon enfrenta a batalha de sua vida defendendo a 
antiga cidade de Khartoum. Filmado em Cinerama®." 

* Kismet (Kismet) (RONALD COLMAN, MARLENE DIETRICH, JAMES CRAIG) 
Dublado - Épico  - 1944 – Origem: TV TCM – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Hafiz, o mais pobre dos miseráveis, prometeu a sua linda e adorável filha, Marsinah que um dia ela se casaria com um belo príncipe. E 
ele, por sua vez, conquistaria a rainha. Mas quando é pego roubando, Hafiz fica desesperado e faz um acordo com um corrupto coletor 
de impostos de Bagdá, o Grão-Vizir." 

* Lady Godiva (Lady Godiva of Coventry) (GEORGE NADER, MAUREEN O'HARA, CLINT EASTWOOD) 
Legendado - Épico - 1955 - Origem: TV CULT - Imagem: Ótima – 1 DVD  
"Preso por recusar-se cumprir uma ordem real, o Lorde Saxão Leofric apaixona-se pela filha do xerife. Mesmo dentro da prisão, o amor 
entre Godiva e o Lord se intensifica e decidem se casar. Com o tempo, ela mostra-se solidária aos Saxãos, mas a pressão oposta lhe 
trará alguns problemas. " 

 
* Lanceiros da Índia (The Lives of a Bengal Lancer) (GARY COOPER) 
Legendado - Épico - 1935 – Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 1 OSCAR*** 
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"Em um forte na Índia, oficiais britânicos tentam impedir um maciço ataque que está sendo planejado." 
 

* Lafitte, O Corsário (The Buccaneer, de Cecil B. DeMille) (FREDRIC MARCH, FRANCISKA GAAL, ANTHONY QUINN) 
Legendado - Épico - 1938 – Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Biografia romanceada do pirata francês Jean Lafitte, que lutou, em 1812, ao lado dos americanos contra os ingleses." 

 
* Lafitte, O Corsário (The Buccaneer, de Cecil B. DeMille) (YUL BRINNER, CHARLTON HESTON, CLAIRE BLOOM, CHARLES 
BOYER) 
Legendado - Épico - 1958 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"Em Nova Orleans, o legendário e curiosamente patriótico Jean Lafitte resolve ajudar o presidente americano, o general Andrew Jackson, 
em sua campanha contra os britânicos na guerra de 1812." 

 
* Lawrence da Arábia (Lawrence of Arabia) (ALEC GUINNESS, PETER O'TOOLE, OMAR SHARIF, ANTHONY QUINN) 
Legendado - Épico  - 1962 – Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 7 OSCAR*** 
"A história de T.E.Lawrence, um jovem tenente que, insatisfeito com o trabalho de preencher mapas no quartel general durante a 1ª 
Guerra Mundial, acabou enviado para o deserto como observador, na região onde fica a atual Arábia Saudita. Simpatizando com os 
costumes e povos da região, acabou tendo uma decisiva participação na histórica união dos povos árabes contra os turcos." 

 
* Legião do Deserto (Desert Legion) (ALAN LADD, RICHARD CONTE, ARLENE DAHL) 
Dublado/HERBERT RICHERS - Épico  - 1953 – Origem: TV GLOBO – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Paul Lartal é um capitão da Legião Estrangeira que é salvo por uma princesa de uma cidade perdida no deserto iraniano, se apaixona 
por ela e luta contra todos que tentam impedir o romance. Ela é Morjana, interpretada por Arlene Dahl." 

 
* Legiões do Nilo (Legions of the Nile) (GEORGE MARSHALL, LINDA CRISTAL) 
Dublado - Épico - 1968 - Origem: TV - Imagem: Boa – 1 DVD  
"Os conflitos e amores entre Roma e Egito fornecem o material básico a este filme." 

 
* Ligações Perigosas (Dangerous Liaisons) (GLENN CLOSE, MICHELLE PFEIFFER, JOHN MALKOVICH, KEANU REEVES) 
Legendado - Épico - 1988 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"França, 1788. Um jogo de seduções ocorre entre uma Marquesa, um belo  conquistador, o ex-marido da marquesa e uma linda mulher 
casada. Porém, o resultado de tudo é muito mais trágico do que apenas traição e pecado." 

* Lord Jim (Lord Jim) (PETER O'TOOLE, JAMES MASON, ELI WALLACH, JACK HAWKINS) 
Legendado - Épico - 1965 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"James Burke é o primeiro oficial de um navio a vapor que durante um furacão, covardemente abandona o navio deixando seus 
passageiros para morrer afogados. Desonrado, Lord jim procura uma forma de consertar seu erro - não somente perante aos olhos da 
comissão da marinha inglesa, como também para si próprio. Assim, ele recebe a dura missão de entregar um carregamento de dinamite 
para uma tribo de nativos em algum lugar inexplorado do oriente e acaba se unindo aos nativos em sua luta contra O General, um brutal 
e rude opressor." 

 
* Lutero (Luther) (JOSEPH FIENNES, ALFRED MOLINA) 
Dublado/Legendado - Épico - 2003 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Após quase ser atingido por um raio, Martinho Lutero acredita ter recebido um chamado. Ele se junta ao monastério, mas logo fica 
atormentado com as práticas adotadas pela Igreja Católica na época. Após pregar em uma igreja suas 95 teses, Lutero passa a ser 
perseguido. Pressionado para que se redima publicamente, Lutero se recusa a negar suas teses e desafia a Igreja Católica a provar que 
elas estejam erradas e contradigam o que prega a Bíblia. Excomungado, Lutero foge e inicia sua batalha para mostrar que seus ideais 
estão corretos e que eles permitem o acesso de todas as pessoas a Deus." 

 
* Macbeth - Reinado de Sangue (Macbeth) (ORSON WELLES, RODDY McDOWALL) 
Legendado - Épico  - 1948 – Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Baseado na obra literária de William Shakespeare, somos apresentados a Macbeth (Orson Welles), um homem simples designado por 
feiticeiras a se tornar rei. Conquistando as batalhas com muita violência e sangue, sua mente vai ficando cada vez mais conturbada, o 
que viria a ser sua ruína." 

 
* Maomé - O Mensageiro de Alah (The Message) (ANTHONY QUINN, IRENE PAPAS, MICHAEL ANSARA) 
Legendado - Épico - 1976 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"No século VII, os poderosos líderes de Meca entraram em conflito com Maomé, que atacou seus hábitos materialistas e suas injustiças. 
Após as visões com o Anjo Gabriel, Maomé e seus seguidores vão para o deserto. Junto ao seu povo, Maomé lutou e derrotou os chefes 
de Meca, destruindo os 300 ídolos da Kaaba e passando todos a adorar um único Deus, bondoso e misericordioso. Maomé vai para 
Medina e junto com seus seguidores constrói a primeira mesquita do mundo. Após longos anos fora de Meca, o número de discípulos 
cresce tanto, que Maomé decide voltar para Meca e finalmente a doutrina do Alcorão é ensinada para os mulçumanos. O Islã finalmente 
predomina no coração dos homens e mulheres mulçumanos e Maomé é considerado o "Mensageiro de Alah"” 

 
* Merlin (Merlin) (SAM NEILL, HELENA BONHAM) 
Dublado/Legendado - Épico - 1998 - Imagem: Ótima - 1 DVD  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


"Se você tem imaginação e bom gosto vai adorar este convite feito pelo mago Merlin que, aqui, conta como ele e Arthur lutaram para 
combater Mab, a Rainha da Escuridão." 

 
* Moby Dick (Moby Dick) (GREGORY PECK) 
Legendado - Épico - 1956 - Origem: TV - Imagem: Ótima – 1 DVD  
"Consumido por uma raiva completamente insana, Capitão Acab (Gregory Peck) tem apenas um objetivo na vida - vingar-se de Moby 
Dick, a grande baleia branca que o feriiu e desfigurou." 

 
* Moby Dick (Moby Dick) (GREGORY PECK) 
Dublado - Épico - 1956 - Origem: TV - Imagem: Ótima – 1 DVD  
"Consumido por uma raiva completamente insana, Capitão Acab (Gregory Peck) tem apenas um objetivo na vida - vingar-se de Moby 
Dick, a grande baleia branca que o feriiu e desfigurou." 

 
* Morte ao Rei (To Kill a King) (TIM ROTH, DOUGRAY SCOTT) 
Legendado - Épico  - 2003 – Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Inglaterra, 1645. A nação está em ruínas. A guerra civil que dividia o país terminou. Os Puritanos derrubaram o Rei Charles I, ganhando 
assim a batalha contra a corrupção. Surgem dois heróis pós-guerra: Lorde General Thomas Fairfax  e o General Oliver Cromwel.. A 
missão de ambos é unir e reformar o país. Fairfax, membro da aristocracia, quer uma reforma moderada enquanto Cromwell exige a 
execução do Rei." 

 
* Mulher Cobra ou Mulher Satânica (Cobra Woman) (MARIA MONTEZ, DON HALL,  SABU, LON CHANEY JR.) 
Legendado -Épico - 1944 – Origem: TV - Imagem: Boa/Ótima -  1 DVD  
"Quando descobre que sua noiva Tollea foi raptada, Ramu e seu amigo Kadu viajam para uma ilha do Pacifico em busca de resgatá-la. O 
que eles não sabem é que esta ilha é habitada por um povo fanático, adoradores da deusa cobra, e que todos os visitantes desta ilha são 
assassinados ao chegarem para serem usados em sacrfício ao deus vulcão. A ilha é comandada pela maligna irmã de Tollea, naja, a 
mulher cobra, que além de cair em desejo por seu novo prisioneiro, Ramu, está pronta para eliminar todos à sua volta que a impeçam de 
realizar suas vontades, inclusive sua benevolente irmã." 

 
* Narciso Negro (Black Narcissus) (DEBORA KERR, JEAN SIMMONS) 
Legendado - Épico - 1947 – 1 DVD - Imagem: Ótima  
***FILME GANHADOR DE 2 OSCAR*** 
“Cinco freiras, chefiadas pela jovem e inexperiente irmã Clodagh, passam a tomar conta de um convento no isolado Himalaia, em meio a 
um povo não-católico. Contando com a ajuda do Sr. Dean, o filme funciona como um estudo sutil, quase inconsciente, do desejo carnal 
dessas freiras, tão jovens.”   

 
* No Reinado da Guilhotina (The Purple Mask) (TONY CURTIS) 
Legendado - Épico - 1955 – Origem: TV - Imagem: Boa -  1 DVD  
"França, 1803. Os monarquistas são perseguidos duramente, pois o primeiro-cônsul Napoleão Bonaparte não admite a monarquia de 
novo no país, a não ser que ele se torne imperador. Porém um audaz mascarado liberta os principais monarquistas, que foram presos 
pela república. Quem se esconde atrás de uma máscara é o conde de Traviere, Rene , cujo pai foi guilhotinado pela revolução. Para 
evitar ser descoberto ele se faz passar por um jovem almofadinha, que ama dançar e detesta esgrima. Os monarquistas sempre tentaram 
protegê-lo, inclusive espalhando, sempre que possível, que o mascarado misterioso morreu. Ninguém acredita mais nesta história, muito 
menos Napoleão, então decidem mandar alguém se fazendo passar pelo mascarado, para seqüestrar alguém bem importante. A missão 
em si é praticamente impossível e, para ter certeza que o falso mascarado será preso, o traem, pois assim será executado e então 
acreditarão que o mascarado está morto. Entretanto, pressentindo que este era o plano dos monarquistas e como não queria ver 
ninguém morrendo no seu lugar, Rene decide ser o substituto dele mesmo e continuar o plano. Porém isto implica em Rene ter de 
mostrar seu rosto" 

 
* O 13º Guerreiro (The 13Th Warrior) (ANTONIO BANDERAS, OMAR SHARIFF) 
Dublado - Épico - 1999 - Origem: TV - Imagem: Ótima – 1 DVD  
"Devido ao romance com a mulher do sultão, um árabe é enviado em missão diplomática. No caminho, cruza com um bando de bárbaros 
nórdicos e junta-se ao grupo para livrar um vilarejo do ataque de guerreiros canibais." 

 
* O Arqueiro Negro (The Black Archer) (GERARD LANDRY, FEDERICA RANCHI) 
Legendado - Épico  - 1959 – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Um espadachim, filho de um conde, planeja vingança pela morte de seu pai. Ele descobre que entre os envolvidos no assassinato de 
seu pai, estão dois primos e uma mulher vestida de preto." 

 
* O Bárbaro e a Gueixa (The Barbarian an the Gheisha) (JOHN WAYNE) 
Dublado - Épico - 1958 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"Em 1856, um diplomata americano embarca em uma missão comercial para negociar com o hostil governo japonês. Nem ameaças, nem 
desconforto, nem mesmo uma linda gueixa podem se interpor em seu caminho, quando ele se propõe a cumprir essa tarefa." 

 
* O Belo Brummell (Beau Brummell) (STEWART GRANGER, ELIZABETH TAYLOR, PETER USTINOV) 
Dublado/Herbert Richers - Épico - 1954 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"Superprodução da Metro que se pretendia um épico. Baseado numa peça de teatro escrita por Clyde Fitch, traz o ator britânico Granger 
como o casanova que encanta as mulheres e se torna amigo pessoal de um nobre na corte inglesa do século 19." 
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* O Cavaleiro de Sherwood (Rogues of Sherwood Forest) (JOHN DEREK, DIANA LYNN) 
Dublado - Épico - 1950 – Origem: TV - Imagem: Boa -  1 DVD  

 
* O Corsário Negro (The Golden Hawk) (TERENCE HILL, BUD SPENCER) 
Legendado - Épico  - 1971 – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Nas Caraíbas, um pirata e os seus homens abordam os galeões espanhóis carregados de ouro. O pirata é, na verdade, um oficial da 
Marinha Britânica que graças aos seus arrojados atos de pilhagem vai conseguindo enriquecer os cofres do seu país." 

* O Bandido Sanguinário (The Bandit of Zhobe) (VICTOR MATURE, ANNE AUBREY) 
Dublado - Épico - 1959 - Origem: TV Record - Imagem: Boa - 1 DVD  
"Um bandido com uma recompensa por sua cabeça está disposto a tudo para cumprir sua vingança. Ele pensa que os britânicos 
massacraram seu povo, sua família, sua mulher e filho, mas ele está enganado." 

 
* O Capitão de Castela (Captain From Castile) (TYRONE POWER, JEAN PETERS, CESAR ROMERO) 
Dublado - Épico - 1947 - Origem: TV Globo - Imagem: Boa - 1 DVD  
"Século XVI. Pedro de Vargas se vê obrigado a fugir da Espanha, depois de ofender Diego de Silva, um nobre cavalheiro e membro da 
inquisição, que havia lhe roubado suas terras. Em companhia de um amigo, consegue se juntar à expedição de Hernán Cortez com o 
objetivo de começar a conquista do México." 

 
* O Cisne Negro (The Black Swan) (TYRONE POWER) 
Dublado - Épico - 1942 - Origem: TV - Imagem: Boa – 1 DVD  
"O famoso pirata Henry Morgan recebe uma missão do Rei da Inglaterra: pacificar o mar do Caribe, impedindo a atuação de corsários. 
Empossado governador da Jamaica, Morgan tenta um acordo com os piratas da região. Tudo se complica quando Jamie Waring, homem 
de confiança de Morgan, apaixona-se por Margaret Denby e a sequestra." 

 
* O Colosso de Rodhes (Il Colosso di Rodi) (RORY CALHOUN) 
Dublado - Épico - 1961 - Origem: TV (TCM) - Imagem: Ótima – 1 DVD  
"Em 280 A.C, um herói grego, Darios, está visitando se tio em Rodes, onde foi construída a estátua em homenagem a Apolo, para 
guardar o seu porto. Acaba se envolvendo com um grupo de rebeldes, que planejam golpe para tirar o Rei tirano do poder." 

 
* O Conde de Monte Cristo (The Count of Monte Cristo) (ROBERT DONAT, ELISSA LANDI) 
Legendado - Épico - 1934 - Origem: TV - Imagem: Boa – 1 DVD  
"Após ser preso por ter sido envolvido em uma conspiração política, um marinheiro inocente consegue escapar da prisão e planeja sua 
vingança." 

 
* O Conde de Monte Cristo (The Count of Monte Cristo) (RICHARD CHAMBERLAIN, TONY CURTIS, KATE NILLEGAN) 
Legendado - Épico - 1975 - Origem: DVD - Imagem: Ótima – 1 DVD  
"Após ser preso por ter sido envolvido em uma conspiração política, um marinheiro inocente consegue escapar da prisão e planeja sua 
vingança." 

 
* O Segredo de Monte Cristo (The Secret of Monte Cristo) (RORY CALHOUN, PATRICIA BREDIN, JOHN GREGSON) 
Dublado - Épico - 1960 - Origem: TV - Imagem: Regular/Boa – 1 DVD  

 
* O Conde de Monte Cristo (The Count of Monte Cristo) (JAMES CAVIEZEL, GUY PEARCE, RICHARD HARRIS) 
Dublado - Épico - 2002 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Fernand Mondego não consegue mais suportar a inveja interior que possui de Edmond Dantes, por este possuir uma belíssima mulher. 
Influente, acaba fazendo com que Dantes, um homem pobre e honesto, seja acusado de traição e assassinato, indo parar em uma prisão 
ilhada isolada do mundo. Dantes, ao longo dos anos que fica preso, vai perdendo a fé em Deus, até que dá de cara com um padre que 
também estava preso e tinha um plano de fuga. Ele então escapa da prisão cheio de ódio e sedento por vingança.” 

 
* O Corcunda de Notre Dame (The Hunchback of Notre Dame) (CHARLES LAUGHTON, MAUREEN O'HARA, CEDRIC HARDWICKE, 
THOMAS MITCHELL) 
Legendado - Épico - 1939 – Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Primeira versão sonora deste filme. O corcunda de uma catedral é açoitado, recebendo a ajuda de uma cigana. Quando ela é acusada 
injustamente, ele decide protegê-la." 
 
* O Corcunda de Notre Dame (The Hunchback of Notre Dame) (CHARLES LAUGHTON, MAUREEN O'HARA, CEDRIC HARDWICKE, 
THOMAS MITCHELL) 
Dublado/AIC-SP - Épico - 1939 – Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Primeira versão sonora deste filme. O corcunda de uma catedral é açoitado, recebendo a ajuda de uma cigana. Quando ela é acusada 
injustamente, ele decide protegê-la." 

* O Corcunda de Notre Dame (The Hunchback) (MANDY PATINKIN, SALMA HAYEK, RICHARD HARRIS) 
Legendado - Épico - 1997 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"No início do Renascimento na França, o amor atormentado de um homem da Igreja coloca a perder uma linda história de amizade, 
compreensão e afeto entre a sensual cigana e um homem renegado pelo povo" 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


* O Corsário da Meia Lua (IL CORSARO DELLA MEZZALUNA) (JOHN DEREK) 
Legendado - Épico - 1957 – Origem: VHS - Imagem: Ótima - 1 DVD  

 
* O Corsário Negro (The Golden Hawk) (TERENCE HILL, BUD SPENCER) 
Legendado - Épico  - 1971 – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Nas Caraíbas, um pirata e os seus homens abordam os galeões espanhóis carregados de ouro. O pirata é, na verdade, um oficial da 
Marinha Britânica que graças aos seus arrojados actos de pilhagem vai conseguindo enriquecer os cofres do seu país." 

 
* O Egípcio (The Egyptian) (VICTOR MATURE, JEAN SIMMONS) 
Legendado - Épico - 1954 – Origem: VHS - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Baseado no livro de Mika Waltari, esta é a historia de dois meninos que crescem juntos e acabam se tornando inimigos mortais. Um 
deles, abandonado na infância, é agora o medico do Faraó, enquanto o outro é simplesmente um soldado." 

 
* O Egípcio (The Egyptian) (VICTOR MATURE, JEAN SIMMONS) 
Dublado - Épico - 1954 – Origem: VHS - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Baseado no livro de Mika Waltari, esta é a historia de dois meninos que crescem juntos e acabam se tornando inimigos mortais. Um 
deles, abandonado na infância, é agora o medico do Faraó, enquanto o outro é simplesmente um soldado." 

* O Escorpião Rei, a Saga de um Guerreiro (Scorpion King 2: Rise Of a Warrior) (RANDY COUTURE, MICHAEL COPON) 
Legendado - Épico - 2008 - Origem: TV - Imagem: Ótima – 1 DVD  
"Rei Sargon é o responsável pela morte de um renomado guerreiro. Seu filho, estimulado pelo sentimento de vingança, passa sete anos 
treinando para se tornar um lutador, e suas habilidades o transformam no Escorpião Rei, pronto para reencontrar o assassino de seu pai." 

 
* O Espadachim de Siena (Swordsman of Siena) (STEWART GRANGER, SYLVA KOSCINA) 
Dublado - Épico - 1962 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Aventureiro mercenário abraça causa dos rebeldes contra a monarquia espanhola do século XVI." 

 
* O Espadachim Negro (The Black Knight) (ALLAN LADD, PATRICIA MEDINA) 
Dublado - Épico - 1954 - Origem: TV - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
"John, um ferreiro, não esperava ganhar a mão de Linet, filha do Conde de Yeonil. Ele tentará provar ser um nobre cavaleiro, porém, ele 
toma seu colete como armadura e um capacete improvisado e irá lutar por Rei Arthur como o Cavaleiro Negro. Suas peripécias incluem 
terras distantes visitando os reis e uma cerimônia de sacrifício Druida em Stonehenge." 

* O Falcão dos Mares (Capitain Horatio Hornblower) (GREGORY PECK, VIRGINIA MAYO, RICHARD CHAMBERLAIN, TONY CURTIS, 
KATE NILLEGAN) 
Legendado - Épico - 1951 - Origem: TV TCM - Imagem: Ótima – 1 DVD  
"Adaptação do livro de C.S. Forrester sobre o capitão da marinha britânica Horatio Hornblower durante as Guerras Napoleônicas. 
Hornblower é enviado a uma missão com destino secreto, mas com a Espanha e a França mobilizadas a favor de Napoleão, logo sua rota 
é alterada para a distante América Central. Após longa viagem, o capitão cumpre sua missão ao entregar a mercadoria a Don Julian 
Alvarado, lider rebelde contra as forças espanholas. No entanto, Hornblower descobre que a Espanha reatara sua aliança com a 
Inglaterra, tornando-se automaticamente inimigos de Julian e seus seguidores. Hornblower e seus homens voltam ao mar rumo a 
Ingaterra, mas a bordo surge como passageira a bela Lady Barbara Wellesley. A presença da jovem altera um pouco o capitão, que, 
mesmo batalhando, não a tira de seus pensamentos." 

 
* O Falcão dos Mares (Capitain Horatio Hornblower) (GREGORY PECK, VIRGINIA MAYO, RICHARD CHAMBERLAIN, TONY CURTIS, 
KATE NILLEGAN) 
Dublado/HERBERT RICHERS - Épico - 1951 - Origem: TV TCM - Imagem: Ótima – 1 DVD  
"Adaptação do livro de C.S. Forrester sobre o capitão da marinha britânica Horatio Hornblower durante as Guerras Napoleônicas. 
Hornblower é enviado a uma missão com destino secreto, mas com a Espanha e a França mobilizadas a favor de Napoleão, logo sua rota 
é alterada para a distante América Central. Após longa viagem, o capitão cumpre sua missão ao entregar a mercadoria a Don Julian 
Alvarado, lider rebelde contra as forças espanholas. No entanto, Hornblower descobre que a Espanha reatara sua aliança com a 
Inglaterra, tornando-se automaticamente inimigos de Julian e seus seguidores. Hornblower e seus homens voltam ao mar rumo a 
Ingaterra, mas a bordo surge como passageira a bela Lady Barbara Wellesley. A presença da jovem altera um pouco o capitão, que, 
mesmo batalhando, não a tira de seus pensamentos." 

 
* O Falcão Dourado (The Golden Hawk) (RHONDA FLEMING, STERLING HAYDEN) 
Dublado - Épico  - 1952 – Imagem: Boa - 1 DVD  

* O Faraó (Faraon, filme Polonês) (JERZY ZELNIK, WIESLAWA MAZURKIEWICZ, BARBARA BRYLSKA) 
Legendado - Épico - 1965 – Origem: VHS - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 1 OSCAR*** 
"Super-produção ambientada no antigo Egito, conta a história das tropas do jovem Ramsés que são paradas pelo sacerdote Herhor, 
quando vê na areia dois besouros - imagens sagradas do Deus do Sol, Amon. Para desviar dos besouros, a tropas devem esperar que 
um canal seja cavado por escravos. A luta pelo poder entre Ramsés e os sacerdotes egípcios é o fio condutor deste filme." 

* O Feitiço de Áquila (Ladyhawke) (MATTHEW BRODERICK) 
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Dublado - Épico - 1985 - Origem: TV - Imagem: Ótima – 1 DVD  
"Europa, século XII. O Bispo de Áquila (John Wood) toma consciência que sua amada, a bela Isabeau (Michelle Pfeiffer), está 
apaixonada por Etienne Navarre (Rutger Hauer), um cavaleiro. Áquila fica possuído de raiva e ciúme e lança uma maldição sobre o casal: 
de dia ela sempre será um falcão e de noite Navarre toma a forma de um lobo, sendo que desta forma fica o casal impedido de se 
entregar um ao outro. Eles têm como único aliado Phillipe Gaston (Matthew Broderick), mais conhecido como Rato, que é o único 
prisioneiro que escapou das muralhas de Áquila." 

 
* O Filho Pródigo (The Prodigal) (LANA TURNER, EDMUND PURDOM, JAMES MITCHELL) 
Dublado - Épico - 1955 - Origem: TV - Imagem: Ótima – 1 DVD  
"70 A.C. Micah, o filho de Eli,, fica tão obcecado por Samarra, uma sacerdotisa pagã, que pega parte da fortuna de seu pai e vai atrás 
dela, que foi para Damasco. Apesar de desejar muito Samarra ele se recusa a fazer qualquer oferenda aos deuses que ela adora, pois 
Micah jurou ser fiel apenas para Jeová. Mas Samarra planeja seduzir Micah e fazê-lo abandonar sua fé." 

 
* O Garoto Selvagem (L'Enfant Sauvage) (JEAN-PIERRE CARGOL) 
Legendado - Épico - 1969 - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Cantão de São Sernin, França, 1798. Três caçadores acham uma criança selvagem, que possui 11 anos. Ele é apelidado de Selvagem 
de Aveyron , sendo que se alimenta de grãos e raízes, não anda como um bípede nem fala, lê ou escreve. O professor Jean Itard se 
interessa pelo menino, que é levado a Paris para determinar seu grau de inteligência e ver como se comporta a mentalidade de um 
menino que desde cedo foi privado da educação, por não conviver com ninguém da espécie. Itard começa a educá-lo. Todos pensam que 
ele vai fracassar, mas com amor e paciência aos poucos obtém resultados." 

 
* O Gavião e a Flecha (The Flame and the Arrow) (BURT LANCASTER, VIRGINIA MAYO) 
Legendado - Épico - 1950 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Dardo, lidera os camponeses na luta contra os invasores do rei Frederico, que raptaram seu filho e oprimem seu povo.  
Dono de uma flecha certeira e língua idem, Dardo apronta as maiores peripécias, usando até mesmo pirâmides humanas para vencer seu 
principal inimigo, Conde Ulrich, O Gavião, responsável pelo rapto de seu filho." 
 
* O Gavião e a Flecha (The Flame and the Arrow) (BURT LANCASTER, VIRGINIA MAYO) 
Dublado - Épico - 1950 – Origem: TV - Imagem: Boa - 1 DVD  
"Dardo, lidera os camponeses na luta contra os invasores do rei Frederico, que raptaram seu filho e oprimem seu povo.  
Dono de uma flecha certeira e língua idem, Dardo apronta as maiores peripécias, usando até mesmo pirâmides humanas para vencer seu 
principal inimigo, Conde Ulrich, O Gavião, responsável pelo rapto de seu filho." 

 
* O Gavião do Mar (The Sea Hawk) (ERROL FLYNN, BRENDA MARSHALL) 
Dublado (TELECINE) - Épico - 1940 - Origem: TV Globo - Imagem: Boa/COLORIZADO - 1 DVD  
***RECEBEU DUAS INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Geoffrey Thorpe (Errol Flynn) é o destemido capitão de navio pirata inglês que, em nome e para o bem de seu país, pretende saquear os 
navios espanhóis. Mas numa dessas abordagens ele encontra a bela Dona Maria (Brenda Marshall), por quem se apaixona 
imediatamente." 

* O Gavião do Mar (The Sea Hawk) (ERROL FLYNN, BRENDA MARSHALL) 
Dublado (TELECINE) - Épico - 1940 - Origem: TV TCM - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
***RECEBEU DUAS INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Geoffrey Thorpe (Errol Flynn) é o destemido capitão de navio pirata inglês que, em nome e para o bem de seu país, pretende saquear os 
navios espanhóis. Mas numa dessas abordagens ele encontra a bela Dona Maria (Brenda Marshall), por quem se apaixona 
imediatamente." 

 
* O Gigante de Metrópolis (The Giant of Metropolis) (GORDON MITCHELL, BELLA CORTEZ,  LIANA ORFEI) 
Legendado - Épico - 1961 – 1 DVD - Imagem: Regular/Boa  
“O musculoso Ohro viaja para a capital pecaminosa de Atlântida para repreender sua impiedade e orgulho e se envolve na luta contra o 
senhor Yoh e seus esquemas hediondos” 

 
* O Incrível Exército de Brancaleone (L´Armnata Brancaleone) (GIAN MARIA VOLONTÉ, VITTORIO GASSMAN) 
Dublado - Épico/Comédia - 1966 - Origem: VHS - Imagem: Ótima – 1 DVD  
"Brancaleone de Norcia é um cavaleiro errante que é contratado como líder de um pequeno e diversificado grupo que roubou um 
pergaminho que lhes dava a posse do reino de Aurocastro. Mas a viagem até esse suposto reino dos sonhos é muito mais tortuosa que 
planejada." 

 
* O Homem de La Mancha (Man of La Mancha) (PETER O´TOOLE, SOPHIA LOREN) 
Legendado - Épico/Musical - 1972 - Origem: TV - Imagem: Ótima – 1 DVD  
***RECEBEU UMA INDICAÇÃO AO OSCAR*** 
"Após ser aprisionado em um calabouço, Miguel de Cervantes conta aos demais prisioneiros a história de Don Quixote de la Mancha, 
como forma de se defender em um "julgamento" realizado no local." 

 
* O Homem Que Não Vendeu Sua Alma (A Man for All Seasons) (ROBERT SHAW, ORSON WELLES, PAUL SCOFIELD, JOHN HURT, 
VANESSA REDGRAVE) 
Legendado - Épico - 1966 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 6 OSCAR*** 
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"Adaptação da peça de Robert Bolt (roteirizada pelo mesmo), onde um fervoroso católico se recusa a trair suas convicções para permitir 
que o rei da Inglaterra, Henrique VIII (Robert Shaw), se separe de sua esposa para poder se casar novamente. " 

 
* O Leão no Inverno (The Lion in Winter) (PETER O'TOOLE, KATHARINE HEPBURN, TIMOTHY DALTON, ANTHONY HOPKINS) 
Legendado - Épico - 1968 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
*FILME GANHADOR DE 3 OSCAR* 
"Henry II e Eleanor encontram-se com seus três filhos  para os festejos de Natal e para decidir quem deverá se tornar o novo rei após a 
morte de Henry. Cada um dos filhos tem defeitos que tornam a decisão difícil de ser tomada, e um mundo de conspiração e falsidade é 
mostrado ao espectador." 

 
* O Manto Sagrado (The Robe) (RICHARD BURTON, VICTOR MATURE) 
Dublado - Épico - 1953 - Origem: TV - Imagem: Ótima – 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 2 OSCAR*** 
"Após crucificarem Jesus Cristo, soldados romanos disputam entre si quem ficará com a posse da túnica por ele vestida ao morrer." 

 
* Demetrius e Os Gladiadores (Demetrius ad the Gladiators) (VICTOR MATURE, SUSAN HAYWARD, RICHARD BURTON, DEBRA 
PAGET) 
Dublado - Épico - 1954 - Origem: TV - Imagem: Ótima – 1 DVD  
"O escravo Demetrius é confinado em um centro de gladiadores, enquanto Calígula planeja se apoderar do manto de Cristo. Sequência 
do épico ''O Manto Sagrado''." 

 
* O Morro dos Ventos Uivantes (Wuthering Heights) (JULIETTE BINOCHE, RALPH FIENNES) 
Legendado - Épico - 1992 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"No final do século XVIII, em uma área rural da Inglaterra, surge com o tempo uma violenta paixão entre Catherine Earnshaw e o cigano 
Heathcliff, seu irmão adotivo. Criados juntos, eles são separados pela morte do pai de Catherine e a crueldade de como Hindley 
Earnshaw , seu irmão, trata Heathcliff. Quando Heathcliff fica sabendo que ela vai casar com Edgar Linton, um homem rico e gentil, 
Heathcliff foge para fazer fortuna, ignorando o fato de que Catherine o ama, e não o futuro marido. Dois anos depois, Heathchliff retorna 
para vingar-se de Hindley e Edgar e do abandono que Catherine lhe infligiu." 

 
* O Motim (The Rising: Ballad of Mangal Pandey) (AAMIR KHAN, RANI MUKHERJEE) 
Legendado - Épico  - 2004 – Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Na Índia de 1857, depois de cem anos servindo a Companhia Britânica das Índias Orientais, o país entrou em motim liderado por Mangal 
Pandey.Sua amizade com o oficial inglês William Gordon é abalada com a chegada de um novo rifle porque, para usar as balas, os 
indianos deveriam passar por cima de suas honras. Cada um, em situações de muita diversidade, encontra uma mulher para proteger, 
mas o despertar de uma nação depende da escolha de ambos." 

 
* O Nome da Rosa (Der Name Der Rose) (SEAN CONNERY, CHRISTIAN SLATER) 
Dublado - Épico - 1986 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Um monge franciscano é encarregado de investigar uma série de estranhas mortes que passam a ocorrer em um mosteiro, em plena 
Idade Média." 

 
* O Pecado da Fé (Nouvelle-France) (GERÁRD DEPARDIEU, DAVID LA HAYE) 
Legendado - Épico - 2004 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"Em meados do século 18, quando a França e Inglaterra lutam pelo domínio da colônia canadense Nova França, é a Igreja quem oferece 
consolo à miserável população. Nesse ambiente, o padre Thomas, respeitado por todos, mantém um grande segredo: é consumido por 
uma paixão avassaladora pela jovem viúva Mane." 

 
* O Pirata de Porto Belo (Long John Silver 's Return to Treasure Island) (ROBERT NEWTON, CONNIE GILCHRIST) 
Dublado/Legendado - Épico - 1954 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Continuação da Ilha do Tesouro. O temível pirata Long John Silver está descansando numa taverna, quando ouve que o seu jovem 
amigo Jim Hawkins foi feito prisioneiro por outro pirata, o sanguinário Mendoza, "el Toro, num ataque ao navio que levava a linda filha do 
governador. Isso é o suficiente para lança-lo de volta aos mares, em socorro do amigo." 

 
* O Poço e o Pêndulo (The Pit and the Pendulum, de Edgar Allan Poe) (LANCE HENRIKSEN, STEPHEN LEE) 
Legendado – Épico/Terror - 1991 - Origem: VHS - Imagem: Ótima – 1 DVD  
"Adaptação do conto homônimo de Oscar Wilde. Na versão cinematográfica, mãe é presa por bruxaria ao tentar proteger seu filho de 
guardas da inquisição espanhola." 

 
* O Príncipe Valente (The Whipping Boy) (TRUAN MUNRO, GEORGE C. SCOTT, VINCENT SCHIAVELLI) 
Dublado - Épico - 1995 - Origem: VHS - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"No reino de Brattenburg, menino plebeu é levado para a corte pelo sapeca príncipe Horace, que quer aproveitar a similaridade entre os 
dois para colocar o sósia em seu lugar na hora das surras." 

* O Rei dos Piratas (MorganThe Pirate) (STEVE REEVES) 
Dublado - Épico - 1960 – 1 DVD - Origem: TV - Imagem: Boa  

* O Rei dos Reis (King of Kings) (JEFFREY HUNTER) 
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Dublado - Épico - 1961 – Origem: TV TCM - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"O melhor filme bíblico já realizado, em todos os sentidos. Rei dos Reis é o mais cuidadoso, reverente e edificante filme feito sobre o 
nascimento, vida e morte de Jesus de Nazaré. Apresentando fantásticos cenários e um elenco de milhares de atores, Rei dos Reis é 
dirigido por Nicholas Ray a partir do roteiro de Philip Yordan, vencedor do Oscar nesta categoria pelo filme Broken Lance, de 1954. O 
filme é um produto e magnífico espetáculo em movimento... ambiciosamente conhecido e audaciosamente realizado. Você sabia... Que o 
palco construído para o Sermão da Montanha foi montado contra as belas paisagens dos vales e colinas da região de Chinchon, na 
Espanha... e que 7 mil extras foram contratados naquela região espanhola para interpretar o povo que ouviu as palavras de Jesus Cristo." 

* O Segredo dos Incas (Secret of the Incas) (CHARLTON HESTON, ROBERT YOUNG, NICOLE MAUREY) 
Legendado - Épico - 1954 – Origem: TV - Imagem: Boa/Ótima -  1 DVD  
"No Peru há uma lenda que diz que o império Inca foi destruído pelos deuses, quando há séculos atrás um disco de ouro incrustado com 
várias pedras preciosas foi roubado do Templo do Sol, e que a antiga civilização renascerá quando o tesouro reaparecer. Os nativos 
querem isto, mas Harry Steele (Charlton Heston), um aventureiro americano que às vezes trapaceia para obter o que deseja, quer o disco 
para seu "uso pessoal". O rival dele, Ed Morgan (Thomas Mitchell), um homem velho, está até disposto a matar." 

 
* O Sinal da Cruz (The Sign of the Cross) (FREDRIC MARCH, CLAUDETTE COLBERT) 
Legendado - Épico - 1932 – Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
“Depois de incendiar Roma, o Imperador Nero decide culpar os cristãos, e com sua loucura incontrolável, prende todos os cristãos 
romanos e os envia à arena para os leões famintos. Porém, o imperador não esperava que Marcus, o militar do mais alto escalão de 
Roma, intercedesse por dois cristãos idosos, que estavam a caminho da selvageria mortal. Marcus quando conhece a enteada dos 
cristãos, Mercia, se apaixona perdidamente por ela e tenta livrá-los da arena. Marcus comela a procurar por Mercia, e isso lhe causa 
problemas com o Imperador (por ser bom com os cristãos), e com a Imperatriz, que ama Marcus e fica com ciúmes.” 

 
* O Triunfo dos Dez Gladiadores (Il Trionfo Dei Diece Gladiatori) (DAN VADIS) 
Dublado - Épico  - 1965 – Origem: TV – Imagem: Boa - 1 DVD  

 
* O Último dos Moicanos (The Last of the Mohicans) (RANDOLPH SCOTT, BINNIE BARNES, HENRY WILCOXON) 
Legendado - Épico - 1936 - Origem: TV - Imagem: Regular/Boa – 1 DVD  
"Clássico baseado no livro de James Feminore Cooper, mostrando guerra entre ingleses contra franceses e índios em 1756." 

 
* O Último Imperador (The Last Emperor, de Bernardo Bertolucci) (PETER O'TOOLE, JOAN CHEN) 
Legendado - Épico - 1987 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 2 DVD  
***FILME GANHADOR DE 9 OSCAR*** 
"A dramática história de Pu Yi, o último Imperador da China, que iniciou em seu cargo com apenas três anos de idade. O filme  mostra 
como foi o seu reinado na Cidade Proibida até ser deposto pelo governo revolucionário." 

 
* O Califa de Bagdad (Sheherazad) (ANNA KARINA, GIULIANO GEMMA, ANTONIO VILAR, DICK SHAWN, DIANE BAKER, BARRY 
COE) 
Dublado AIC/SP - Épico - 1970 - Origem: Telecinado Raro - Imagem: Boa – 1 DVD  

 
* O Fabuloso Ladrão de Bagdad (The Thief Of Baghdad) (RODDY McDOWALL, PETER USTINOV) 
Legendado - Épico - 1978 - Origem: TV - Imagem: Ótima – 1 DVD  
"Mais uma versão das mágicas aventuras nas noites das arábias. Depois da morte do pai, príncipe tem de combater a vilania de vizir 
para conquistar a linda filha do Sultão." 

 
* O Ladrão de Bagdad (The Thief Of Baghdad) (CONRAD VEIDT, JOHN JUSTIN, SABU) 
Legendado - Épico - 1940 - Imagem: Ótima – 1 DVD  
"Adaptado do livro "As Mil e Uma Noites", o filme mostra a missão de um jovem e esperto ladrão em derrotar um feiticeiro e devolver ao 
sultão o trono, com a ajuda de um "Gênio" que lhe concederá três desejos quando for libertado da garrafa. " 

 
* O Mago de Bagdad (The Wizard Of Baghdad) (DICK SHAWN, DIANE BAKER, BARRY COE) 
Dublado - Épico - 1960 - Origem: TV - Imagem: Boa – 1 DVD  

 
* Aladin e a Princesa de Bagdad (A Thousand and One Nights) (CORNEL WILDE, EVELYN KEYES, PHIL SILVERS) 
Dublado - Épico - 1945 - Origem: TV - Imagem: Ótima – 1 DVD  
"Baseado nos contos árabes das Mil e Uma Noites, esse filme traz Rex Ingram de volta como o gênio da lâmpada, papel que ele já 
interpretara em O Ladrão de Bagdá." 

 
* As Aventuras do Ladrão de Bagdad (The Thief Of Baghdad) (STEVE REEVES, GIORGIA MOLL) 
Dublado - Épico - 1961 - Origem: TV - Imagem: Ótima – 1 DVD  
"O ladrão Karim corajosamente lidera um assalto numa festa celebrada pelo Sultão de Bagdad em homenagem à vista do Príncipe 
Osman, fazendo-se passar pelo próprio príncipe. Fugindo, ele se escondendo no quarto da filha do sultão, a Princesa Amina por quem 
acaba se apaixonando à primeira vista. Mas o verdadeiro Osman está chegando a cidade para pedir a mão da princesa em casamento, e 
quando ela o rejeita, o maléfico Vizir real oferece ao verdadeiro príncipe uma poção que fará a princesa apaixonar-se por ele. Mas a 
paixão da princesa por Karim é verdadeira, e a poção acaba por deixá-la doente. O sultão lança então uma corrida em busca da rosa 
mágica que curará a princesa, a Karim sai em busca do remédio para finalmente poder casar com sua amada..." 
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* O Filho de Ali Babá (The Son of Ali Baba) (TONY CURTIS, PIPER LAURIE) 
Dublado - Épico - 1952 - Origem: TV - Imagem: Boa/Ótima – 1 DVD  
"A história de um príncipe persa que desafiou a raiva das hordas do Califa pelos lábios de uma bela mulher. Ele nasceu como um 
príncipe, mas viveu como um vagabundo." 

 
* O Príncipe Ladrão (The Prince Who Was a Thief) (TONY CURTIS, PIPER LAURIE) 
Legendado - Épico - 1951 - Origem: TV - Imagem: Ótima – 1 DVD  
"Em Tânger, por ordem do regente, um ladrão recebe a incumbência de matar o verdadeiro herdeiro do trono. Porém ele não consegue 
matá-lo e resolve criá-lo como se fosse seu. Após 18 anos, o herdeiro seguiu os passos de seu pai adotivo e se tornou um hábil ladrão." 

 
* O Gladiador Invencível (Invincible Gladiator) (RICHARD HARRISON) 
Dublado/Legendado - Épico - 1962 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"história de um jovem príncipe que decide pedir ajuda aos filhos de Hércules, assim que sua noiva desaparece misteriosamente." 

 
* O Tigre de Bengala (Tiger of Bengal) (DEBRA PAGET) 
Legendado - Épico  - 1959 – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"O arquiteto Harald Berger é chamado para ir à Índia por Chandra, Marajá de Eschnapur e se apaixona pela bela dançarina Seetha. No 
entanto, ela já está prometida ao Marajá. Essa traição aumenta a ira do vingativo Chandra, que está lutando sozinho contra seu irmão 
maquinador, em busca de poder. Os amantes são, então, forçados a fugir para o deserto." 

 
* O Tratado dos Moicanos (The Light in the Forest) (RICHARD HARRIS, FESS PARKER) 
Dublado - Épico  - 1958 – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Em 1820, os territórios ao Norte da América eram inóspitos e de vida selvagem. Um grupo de caçadores de peles de animais retorna 
dessa região antes que o inverno chege e castigue a todos. Zachary é o guia e batedor do grupo, que atacado pelo temido urso selvagem 
americano, é ferido e deixado para trás para morrer, pelo líder dos caçadores, o paranóico Capitão Henry, na brilhante atuação do 
consagrado ator e diretor de filmes westerns, John Huston." 

 
* O Último Samurai (The Last Samurai) (TOM CRUISE) 
Dublado - Épico - 2003 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"O capitão Nathan é contratado pelos japoneses para derrotar um grupo de samurais rebeldes no país e terá que lidar e ensinar um 
exército despreparado enfrentando experientes guerreiros, cheios de virtudes e coragem. Mas Nathan é capturado pelos samurais e 
passa a aprender os verdadeiros valores dos guerreiros, chocando-se com uma cultura milenar muito diferente da norte-americana” 

 
* Odisseu e a Ilha da Neblina (Odysseus and the Isle of Mists) (ARNOLD VOSLOO, STEVE BACIC) 
Legendado - Épico - 2008 - Origem: TV – Ótima – 1 DVD  
"Odisseu, rei de Ítaca, e seus guerreiros enfrentam a Deusa do Submundo e suas criaturas aladas horrendas que desejam trazer morte e 
destruição para a humanidade." 

 
* Os 300 de Esparta (The 300 Spartans) (RICHARD EGAN, RALPH RICHARDSON,  DIANE BAKER) 
Dublado - Épico - 1962 - Origem: TV - Imagem: Ótima – 1 DVD  
"O rei Leonidas e Themistocles de Atenas planejam a união da Grécia, para combater a invasão do rei Xerxes. Porém para que isto 
ocorra Leonidas e sua guarda pessoal, composta por 300 guerreiros, precisam enfrentar primeiro o exército persa. " 

 
* Os Bravos Tártaros (The Tartars) (VICTOR MATURE, ORSON WELLES) 
Dublado/Versão Telecine - Épico - 1961 – 1 DVD - Origem: TV SBT - Imagem: Boa 
"Aventura épica sobre a luta de vikings contra invasores tártaros. Mature e Welles fazem participação especial." 

 
* Os Cavaleiros da Távola Redonda (Knights of the Round Table) (ROBERT TAYLOR, AVA GARDNER, MEL FERRER) 
Dublado - Épico - 1953 - Origem: TV - Imagem: Boa/Ótima – 1 DVD  
***RECEBEU DUAS INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"O recém-coroado rei da Inglaterra Arthur Pendragon dedica o seu reinado e a irmandade dos Cavaleiros da Távola Redonda aos ideais 
de paz e justiça. Apoiando o rei Arthur em seus objetivos está a sua amada rainha Guinevere, o nobre Sir Lancelot e o misterioso Merlin. 
Lancelot e Guinevere estão divididos entre a secreta paixão que os envolve, e a lealdade e respeito que nutrem por Arthur. Mas esta 
traição não é nada, se comparada ao ódio que a feiticeira Morgana - meia irmã de Arthur - e seu filho Mordred sentem pelo rei de 
Camelot." 

 
* Os Dez Mandamentos (The Ten Commandments) (CHARLTON HESTON, YUL BRINNER, ANNE BAXTER, VINCENT PRICE, 
YVONNE DE CARLO) 
Dublado - Épico - 1956 - Origem: TV - Imagem: Ótima – 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 1 OSCAR*** 
"A épica vida de Moisés (Charlton Heston), desde recém-nascido, quando foi colocado nas águas em um cesto e acabou sendo adotado 
por uma princesa egípcia, até quando descobre sua real condição e decide liderar seu povo que, escravizado pelos egípcios, anseia pela 
liberdade." 

 
* Os Duelistas (The Duelists) (KEITH CARRADINE, HARVEY KEITEL) 
Legendado - Épico  - 1977 – Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
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***FILME GANHADOR DE CANNES*** 
"Às vésperas das guerras napoleônicas, dois soldados franceses se desentendem e iniciam um duelo. Impedidos de continuá-lo, eles o 
farão cada vez que seus caminhos cruzarem durante os próximos quinze anos. Baseado na obra de Joseph Conrad." 

 
* Os Piratas de Tortuga (Pirates of Tortuga) (KEN SCOTT, ROBERT STEVENS, LETÍCIA ROMAN) 
Legendado - Épico - 1961 – 1 DVD - Origem: TV - Imagem: Ótima  
"Sob ordens do Rei Charles II da Inglaterra, o Capitão Bart infiltra-se entre os piratas para chegar a seu famoso líder: Henry Morgan. Mas 
Morgan logo percebe que Bart não é quem finge ser, e ambos se envolvem numa luta até a morte. No entanto, tanto o pirata quanto o 
capitão acabam inconscientes e são levados perante o governador de Tortuga, que intenciona enforcá-los como piratas." 

 
* Os Sete Magníficos Gladiadores (The Seven Magnificent Gladiators) (LOU FERRIGNO, BRAD HARRIS) 
Legendado - Épico - 1983 – Origem: VHS - Imagem: Ótima - 1 DVD  

 
* Os Sete Samurais (Shichinin no Samurai) (TAKASHI SHIMURA, YOSHIO KOSUGI) 
Legendado - Épico  - 1954  – Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
***RECEBEU 2 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Durante o Japão feudal do século XVI, um velho samurai chamado Kambei é contratado para defender uma aldeia indefesa que é 
constantemente saqueada por bandidos. Contando com a ajuda de outros seis samurais, Kambei treina os moradores para resistirem à 
um novo ataque, que deve acontecer muito em breve." 

* Os Três Mosqueteiros (The Three Musketeers) (LANA TURNER, GENE KELLY, VINCENT PRICE, JOHN SUTTON) 
Dublado - Épico - 1948 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"O Jovem cavaleiro D´Artagnant conhece, em Paris, três mosqueteiros do Rei: Athos, Porthos e Aramis. Juntos lançam-se num sem 
número de aventuras, lutando desesperadamente contra o malvado Cardeal Richelieu e os seus homens no meio de armadilhas e 
traições. Pelo caminho, ainda lhes sobra tempo para romance e para salvar a rainha de uma delicada situação devido aos seus amores 
clandestinos." 

 
* Os Três Mosqueteiros (The Three Musketeers) (CHARLIE SHEEN, KIEFER SUTHERLAND, OLIVER PLATT) 
Dublado Igual ao da TV - Épico - 1993 - Origem: VHS - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Sem saber que os mosqueteiros foram dissolvidos, um jovem parte para Paris para se unir ao grupo. No caminho ele encontra três 
mosqueteiros leais ao rei, os quais decide seguir." 

 
* As Aventuras de Hércules (Hercules II, The Adventures of Hercules) (LOU FERRIGNO) 
Legendado - Épico - 1985 – Origem: VHS - Imagem: Ótima - 1 DVD  

* Hércules, O Conquistador (The Conquest of Mycenae, Hercules Against Moloch) (GORDON SCOTT) 
Legendado - Épico - 1963 – Origem: VHS - Imagem: Boa/Otima - 1 DVD  
"As trevas estão sobre a Grécia. Integrantes do culto de adoração a Moloch viajam pelo país raptando jovens para usá-los como sacrifício 
ao deus das trevas. Preocupado com a ascensão de Moloch, o príncipe Tiryns resolve investigar de perto o que está acontecendo. 
Usando o nome de Hércules, o príncipe se infiltra no culto, descobrindo que a Rainha Demetra, do reino de Mycenas, pode estar 
envolvida na maligna religião. Contando com a ajuda da princesa Medea, seguidora da Deusa Terra, Hércules pretende abrir os portões 
de Mycenas para que o seu exército o ajude a enfrentar Demetra e os seguidos de Moloch." 

 
* Hércules Contra Os Filhos do Sol (Ercule Contro I Figli Del Sole) (GIULIANNO GEMMA, MARK FOREST) 
Legendado - Épico - 1964 – 1 DVD - Origem: VHS - Imagem: Boa/Otima  
"Hércules e seus amigos estão navegando na costa da América do Sul quando têm seu barco naufragado por causa de uma grande 
tempestade. Socorrido pelo Príncipe Maytha e seus fiéis soldados, Hércules, único sobrevivente do naufrágio, se torna grande amigo de 
Maytha, que lhe informa sobre o tiranismo de Atahualpa, Rei dos Incas, e seu exílio. Maytha conta também sobre a prisão de seu pai 
Juasca, verdadeiro rei de direito, e sua irmã Yamara, que o tirano pretende sacrificar em tributo ao Deus Sol. Maytha e seu novo amigo 
Hércules precisam correr contra o tempo pra salvar Juasca e a bela princesa antes do sacríficio." 

 
* Hércules Contra os Mongóis (Hércules Against The Mongols) (MARK FOREST, HOWARD ROSS) 
Legendado - Épico - 1963 – 1 DVD - Imagem: Ótima  
“Apesar de Genghis Khan estar em paz com o ocidente, sua morte em 1223 ad, coloca no poder seus três filhos: Sayan, Susdal e Kim 
Khan. Esses filhos raptam a princesa Bianca. Então Hércules é chamado para o resgate. 

 
* A Força de Hércules ou As Façanhas de Hércules (Lê Fatiche di Ercole) (STEVE REEVES) 
Legendado - Épico - 1958 – 1 DVD - Origem: TV - Imagem: Ótima  
"Adaptação do poema ′′The Argonautica′′, de Apollonious Rhodios, essa típica produção italiana de ação traz o herói Hércules 
enfrentando várias batalhas para conquistar a amada Hércules é chamado para ser o tutor do príncipe Iphitus , filho do Rei Pélia. 
Imediatamente a sua chegada Hércules se apaixona pela leveza e delicadeza de Lola, filha do rei. Hércules decide enfrentar qualquer 
obstáculo para conquistar a bela Lola, entre eles acompanhar Jasão, criado pelos Deuses, na perigosa busca pelo ouro perdido." 

* Hércules e a Rainha da Lídia (Hercules Unchained) (STEVE REEVES, SYLVIA KOSCINA) 
Legendado - Épico - 1959 – 1 DVD - Origem: TV - Imagem: Ótima  
"O herói grego Hércules parte rumo a Tebas para ajudar o Rei Édipo a encontrar uma saída democrática e decidir qual de seus filhos 
herdará o trono. Porém, o herói inadvertidamente bebe da "Fonte do Esquecimento" e perde a memória, ficando prisioneiro da perversa 
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Rainha Onfala, da Lídia. O jovem guerreiro Ulisses, ajudado pelo Rei Laerte e os gêmeos Cástor e Pólux, faz o possível para que 
Hércules consiga recuperar a memória e possa salvar sua jovem esposa Íole, que também corre perigo mortal." 

 
* Hércules Contra os Homens da Lua (Hercules Against The Moon Men) (ALAN STEEL) 
Legendado - Épico - 1964 – 1 DVD - Origem: TV - Imagem: Boa  
"Uma nave vinda da lua aterrissa perto da cidade de Samar, na Grécia antiga. Logo, uma raça de aliens cruéis começa a aterrorizar os 
habitantes e a sacrificar as crianças da cidade. Eles ressuscitam a múmia da rainha Agar (Jany Clair) que, para conquistar o mundo, se 
tornar a mulher mais poderosa da terra e faz um terrível pacto com os alienígenas. Em meio ao caos, e para ajudar os bons cidadãos de 
Samar, surge o poderoso Hércules." 

* Hércules, Sansão e Ulisses (Hercules,Samson & Ulysses) (KIRK MORRIS, RICHARD LLOYD, LIANA ORFEI) 
Dublado - Épico - 1963 – 1 DVD - Origem: TV TNT - Imagem: Ótima  
"Fantasia que traz os musculosos Morris, Lloyd e Cerusico como os homens mais fortes do mundo para lutar contra os filisteus e um 
assassino monstro do mar para assim salvar a nação grega." 

 
* O Monstro de Fogo Contra O Filho de Hércules (Fire Monsters Against The Son Of Hercules) (REG  LEWIS) 
Dublado - Épico - 1964 – 1 DVD - Origem: TV - Imagem: Boa  
"O heróico Maciste , filho de Hércules, se vê envolvido em uma inesperada e sanguinária batalha entre guerreiros rivais por causa das 
belas mulheres de uma tribo. Maciste terá que enfrentar sêres terriveis, como a Hidra e um monstro marinho." 

 
* Os Amores de Hércules ou Hércules Contra os Dragões (The Loves of Hercules) (JAYNE MASFIELD, MICKEY HARGITAY) 
Dublado - Épico - 1966 – 1 DVD - Origem: TV - Imagem: Boa/Ótima  

* Hércules Em Busca do Reino Perdido (2º Filme Longa da Série) (Hercules And The Lost Kingdom) (KEVIN SORBO, RENEE 
O'CONNOR, ANTHONY QUINN) 
Legendado - Épico - 1994 – 1 DVD - Origem: TV - Imagem: Ótima  
"Hércules e Deianeira procuram juntos pelo reino de Tróia mas enfrentam muitos perigos na busca, como ser engolido por uma serpente 
marinha. Quando acham a cidade, são forçados à lutar pra tirar o controle de malvados seguidores de Hera." 

 
* Hércules No Mundo dos Mortos (4º Filme Longa da Série) (Hercules In The Underworld) (KEVIN SORBO, ANTHONY QUINN) 
Legendado - Épico - 1994 – 1 DVD - Origem: TV - Imagem: Ótima  
"A bela virgem Iole pede ajuda ao herói, quando o solo de sua vila se abre, revelando as profundezas do inferno. Hércules parte para a 
missão sem saber que sua madrasta Hera o vigia, esperando pelo momento certo para levá-lo à sua perdição." 

 
* O Herói da Babilônia (Beast of Babylon Against The Son of Hercules) (GORDON SCOTT) 
Legendado - Épico - 19?? – 1 DVD - Origem: TV - Imagem: Ruim/Regular  

 
* O Diabo do Deserto Contra o Filho de Hércules (Devil of The Desert Against The Son Of Hercules) (KIRK MORRIS) 
Legendado - Épico - 1963 – 1 DVD - Origem: TV - Imagem: Regular  

 
* O Triunfo de Hércules (The Triumph of Hercules) (DAN VADIS, MARILU TOLO) 
Legendado - Épico - 1959 – 1 DVD - Origem: TV - Imagem: Boa  
"Hércules enfrenta os invencíveis homens de bronze para defender seu povo." 

 
* Maciste Contra Os Caçadores de Cabeças (The Fury Of The Headhunters) (KIRK MORRIS) 
Legendado - Épico - 1960 – 1 DVD - Origem: TV - Imagem: Ótima  

 
* Maciste Contra O Vampiro (The Vampires) (GORDON SCOTT) 
Legendado - Épico - 1961 – 1 DVD - Origem: TV - Imagem: Regular  

* Maciste Contra Os Lanceiros (Mole Men Against The Son Of Hercules) (MARK FORREST, MOIRA ORFEI) 
Legendado - Épico - 1961 – 1 DVD - Origem: TV - Imagem: Boa  

 
* Maciste no Inferno (Witch's Curse) (KIRK MORRIS, HELEN CHANEL) 
Legendado - Épico - 1962 – 1 DVD - Origem: TV - Imagem: Regular  
"Ma

 
* Maciste no Vale dos Reis (Son Of Samson) (MARK FOREST) 
Legendado - Épico - 1960 – 1 DVD - Origem: TV - Imagem: Ótima  

 
* Maciste, O Colosso da Arena (Colossus of Arena) (MARK FOREST) 
Dublado - Épico - 1962 – 1 DVD - Origem: TV - Imagem: Boa/Ótima  

 
* Os Invencíveis Irmãos Maciste (The Invincible Brothers Maciste) (RICHARD LLOYD, MARIO NOVELLI, ANTONIO DE TEFFÉ) 
Legendado - Épico - 1964 – 1 DVD - Origem: TV TCM - Imagem: Ótima  
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“A rainha do submundo resolve raptar a noiva do príncipe Akim, pretendendo te-lo para si. Mas ela não contava com a aparição dos 
irmãos Maciste, que vêm em socorro deste casal apaixonado.”   

 
* Quo Vadis (Qvo Vadis) (ROBERT TAYLOR, DEBORA KERR) 
Dublado - Épico - 1951 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***RECEBEU 8 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Robert Taylor é o soldado que persegue cristãos, quando o cruel imperador de Roma, o insano Nero, decide culpá-los pelo incêndio 
criminoso de Roma." 

 
* O Escudo Negro de Falworth (The Black Shield of Falworth) (TONY CURTIS, JANET LEIGH) 
Dublado - Épico - 1954 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Myles e Meg são dois irmãos que foram criados como órfãos, desconhecendo sempre a sua origem. O pai foi morto inocentemente, 
após ter sido acusado de ter traído o rei, tendo os seus bens passados para o domínio do terrível Conde de Albou. Depois de se tornar 
um valente cavaleiro, Myles regressa ao Castelo e tenta reconquistar o lugar que sempre lhe pertenceu," 

* O Homem da Máscara de Ferro (Man in The Iron Mask) (LEONARDO DI CAPRIO, JEREMY IRONS, JOHN MALKOVICH, GERARD 
DEPARDIEU) 
Dublado - Épico - 1998 – Origem: TV - Imagem: Boa - 1 DVD  
"Durante o século XVII, Luíz XIV , poderoso e cruel, condena e prende na masmorra o seu irmão gêmeo. Dessa forma, ele tem todo o 
poder para fazer o que desejar, uma vez que ninguém sabe da existência de seu irmão. Entretanto, um dos mosqueteiros, Aramis, 
descobre o  segredo e com a ajuda de seus outros companheiros tentará resgatar o prisioneiro." 

* Martinho Lutero (Martin Luther) (NIAL MACGINNIS, JOHN RUDOCK, PIERRE LEFEVRE) 
Dublado - Épico - 1953 – Origem: VHS - Imagem: Boa/P&B - 1 DVD  
"Martinho Lutero, o monge atormentado por sentimento de culpa, rompe os laços com a Igreja Romana e se torna a figura mais 
importante da Reforma Protestante. O jornal NEW YORK TIMES afirmou que o filme é “brilhante , forte”. A revista TIME disse que é 
“dramático, impressionante, um sucesso na certa”. Esta é a produção original, em Preto e Branco, que durante mais de quatro décadas 
vem comovendo os espectadores com a coragem e fé demonstradas por Lutero." 

* O Príncipe de Bagdad (The Veils of Bagdad) (VICTOR MATURE, MARI BLANCHARD) 
Dublado/TELESOM/RJ - Épico - 1953 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Antar é enviado para Bagdá por Suleiman, dirigente do Império Otomano, para prevenir Hammam, o paxá de Bagdá, de adiquirir os 
serviços do líder local Mustapha, que deverá unir as tribos e derrubar o imperador. Há muitas intrigas e a paixão de Antar pela dançarina 
Selima." 

 
* O Pirata Real (Seven Seas to Calais) (ROD TAYLOR, KEITH MICHELL, TERENCE HILL) 
Dublado - Épico - 1962 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Em 1577, almirante inglês, a serviço de Sua Majestade segue a rota espanhola dos tesouros." 

 
* O Prisioneiro da Ilha dos Tubarões (The Prisoner of Shark Island) (WARNER BAXTER, JOHN CARRADINE) 
Legendado - Épico - 1936 – Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"A história do Dr. Samuel Mudd, o médico que foi preso e acusado de conspiração apenas por haver tratado do assassino do Presidente 
Lincoln. Em 1865, poucas horas depois do assassinato do Presidente Lincoln, o doutor Mudd ajuda John Wilkes, um pobre homem que 
se apresenta com a perna quebrada. Porém John Wilkes é o assassino que quebrou a perna enquanto fugia após o crime. Preso e 
acusado de cumplicidade, o doutor Mudd é condenado à prisão perpétua na terrível Prisão de Shark Island, onde sofreria maus tratos e o 
ódio dos guardas, especialmente do sádico sargento Rankin. " 

 
* O Prisioneiro de Zenda (The Prisoner of Zenda) (RONALD COLMAN, MADELEINE CARROLL) 
Legendado - Épico - 1937 – Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
“Durante uma viagem de férias a um reino europeu, um inglês descobre, para seu espanto, que é um sósia perfeito do rei do lugar. 
Quando o rei verdadeiro é impedido de coroar, o forasteiro é forçado a se passar por ele e assumir a coroa temporariamente. Porém uma 
reviravolta ocorre quando ele se apaixona pela nova rainha e o rei verdadeiro é sequestrado pelo seu meio-irmão. A partir daí, a vida do 
rei (o prisioneiro de Zenda) e o futuro dos súditos está em suas mãos. Poderá ele resgatar o verdadeiro rei e ainda continuar vivo?” 

 
* O Prisioneiro de Zenda (The Prisoner of Zenda) (STEWART GRANGER, DEBORAH KERR, JAMES MASON) 
Dublado - Épico - 1952 – Origem: TV - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
"O turista inglês Rudolf chega a Ruritânia, um país fictício da Europa Central, onde logo causa espanto pela semelhança de seu rosto 
com o do herdeiro do trono real, também chamado Rudolf. O turista e o futuro monarca acabam se encontrando durante uma caçada, na 
qual o inglês revela que é um primo distante do herdeiro. Este então convida o primo para uma bebedeira em seu chalé, às vésperas da 
coroação. Mas o herdeiro é drogado pela camareira, sob as ordens de um traidor, e Rudolf, o turista, é convencido a comparecer à 
coroação no lugar do herdeiro, pois senão o país ficará sob o controle do traidor. Ao fim da celebração, Rudolf tem que continuar fingindo 
ser o rei, pois o verdadeiro monarca foi sequestrado e corre risco de vida." 

* Os Irmãos Corsos (The Corsican Brothers) (DOUGLAS FAIRBANKS JR., RUTH WARRICK) 
Legendado - Épico - 1941 - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"A história de dois irmãos siameses  que ainda crianças tiveram seus pais assassinados por Vendetta e foram separados para viver em 
terras completamente distintas. Um deles torna-se um cavalheiro e o outro, um bandido. Mas nem mesmo a separação física poderá 
separar as almas desses irmãos." 
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* Os Reis do Sol (Kings of the Sun) (YUL BRINNER, GEORGE CHAKIRIS) 
Legendado - Épico - 1963 - Origem: TV - Imagem: Boa - 1 DVD  
"Após os maias chegarem a uma nova província, o chefe da tribo local ataca sem sucesso o líder maia. Aprisionado e prometido aos 
deuses como sacrifício, ele decide demonstrar seu ódio ao fazer seu último pedido." 

* Os Últimos Dias de Pompéia (The Last Days of Pompeii) (STEEVE REEVES, CRISTINE KAUFMANN, FERNANDO REY) 
Legendado - Épico - 1960 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Retornando à Pompéia de sua última aventura na fronteira, Glaucus vê a bela jovem Ione perdendo o controle de sua biga e a salva de 
um acidente. Após deixar a dama a salvo, Glaucus finalmente regressa à Pompéia e a encontra totalmente aterrorizada. Um escravo 
informa que um grupo de bandidos encapuzados estavam assassinando famílias inteiras e saqueando todas as casas, inclusive sua 
fazenda, tendo como principal vítima seu pai. Glaucus, sedento por vingança, segue à caça dos assassinos." 

 
* Paixão de Beduíno (Flame of Araby) (MAUREEN O’HARA, JEFF CHANDLER, LON CHANEY JR.) 
Dublado/AIC-SP - Épico - 1951 – Origem: TV - Imagem: Regular/Boa - 1 DVD  

 
* Perfume - A História de um Assassino (Perfume: The History of a Murderer) (BEN WHISHAW, DUSTIN HOFFMAN, SARA 
FORESTIER) 
Legendado - Épico  - 2006 – Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Jean-Baptiste Grenouille nasceu em circunstâncias não-dignas num mercado de peixe em Paris, em 1738. Ainda muito jovem, ele 
percebe que tem uma refinada percepção olfativa. Depois de sobreviver às péssimas condições de trabalho numa fábrica de couros 
quando jovem, Grenouille torna-se um aprendiz da perfumaria de Baldino. Ele logo supera seu mestre na arte de misturar essências, mas 
elas também se tornam sua obsessão, uma obsessão que o afasta da companhia humana. Possuído pela idéia de preservar aromas 
humanos, ele mata inescrupulosamente jovens mulheres cujo perfume lhe atrai." 

 
* Piratas das Ilhas Selvagens (Hate and Hayes) (TOMMY LEE JONES, MICHAEL O'KEEFE) 
Legendado - Épico - 1983 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Nathaniel é abandonado à morte e tem a noiva sequestrada depois que o local onde mora, uma tranquila ilha do Sul do Pacifico, é 
atacada por uma legião de facínoras. Para tentar salvar a sua garota, ele é obrigado a fazer uma aliança improvável com o bucaneiro 
Bully Hayes, um homem imprevisível, mas valente e corajoso. Assim, os dois partem em uma jornada onde enfrentarão diversos 
desafios." 

 
* Rainha Cristina (Queen Cristina) (GRETA GARBO, JOHN GILBERT, REGINALD OWEN) 
Dublado - Épico - 1933 – Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B -  1 DVD  
"Christina assume o trono da Suécia com apenas cinco anos. No seu reinado o pais cresce muito, depois do fim da Guerra dos 30 Anos. 
Pressionado pelos conselheiros a se casar por interesse, ela se apaixona por um emissário da Espanha (que a principio a confunde com 
um rapaz). Mas ele é católico e ela protestante." 

* Revolta em Alto Mar (Damn the Defiant!) (DIRK BOGARDE, ALEC GUINNESS) 
Legendado - Épico - 1983 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Como o comandante do navio de guerra H. M. S. Defiant, o justo Crawford esforça-se para manter a ordem no navio contra a incessante 
brutalidade do sádico imediato Scott-Padget. Depois de Crawford ser ferido em uma feroz batalha com um navio francês, o irado 
marinheiro Vizard lidera a tripulação num motim quando Scott-Padget toma o navio. Agora, com Vizard no comando, Crawford o 
convence a juntar-se a armada britânica na luta contra a planejada invasão francesa da Inglaterra, em troca do perdão pelo motim." 

 
* Ricardo Coração de Leão (King Richard and the Crusaders) (REX HARRISON, ROBERT DOUGLAS, GEORGE SANDERS) 
Legendado - Épico - 1954 – Origem: TV - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
"A história do rei Ricardo Coração de Leão e de como um de seus cavaleiros de honra conseguiu conquistar sua bela prima Edith" 

 
* Robin e Marian (Robin And Marian) (SEAN CONNERY, AUDREY HEPBURN, ROBERT SHAW) 
Legendado - Épico - 1976 - Origem: TV – Ótima – 1 DVD  
"Muitos anos se passaram desde que Robin (Connery) liderou a luta pelos pobres de Nottingham. Agora, ele e o Pequeno John retornam 
das cruzadas sob o comando do rei Richard, o Coração-de-Leão (Richard Harris). Mas quando Richard é morto acidentalmente, o louco 
rei John assume o trono e Robin reúne os membros da sua antiga gangue da Floresta de Sherwood." 

 
* Robur, o Conquistador (Master of the World) (CHARLES BRONSON, VINCENT PRICE) 
Legendado - Aventura - 1961 - Origem: VHS - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
"Filme baseado na obra de Julio Verne, Robur (Price) decide lutar pela paz e nos ares, bombardeia Exércitos, arsenais e navios de 
guerra, porque acredita ser o senhor do mundo." 

 
* Romeu e Julieta (Romeo and Juliet, de Franco Zeffirelli) (LEONARD WHITING, OLIVIA HUSSEY, ERROL FLYNN, JULIE BISHOP) 
Legendado - 1968 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Em Verona Romeu (Leonard Whiting), um jovem, fica apaixonado e é correspondido por Julieta (Olivia Hussey), uma donzela que 
pertence a uma família rival. No entanto este amor profundo terá trágicas conseqüências." 

 
* Rômulo e Remo (Romulus and Remus) (STEVE REEVES, GORDON SCOTT, ORNELLA VANONI) 
Legendado - Épico - 1961 – Origem: TV - Imagem: Boa - 1 DVD  
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"A lenda da fundação da cidade de Roma, que originou um dos maiores impérios que já existiu. " 
 

* Salomé (Salome) (RITA HAYWORTH) 
Dublado - Épico - 1953 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"A Galiléia se encontra sob o despótico mandato do rei Herodes, cuja corte é uma orgia de corrupção e injustiça. Um punhado de 
seguidores de Jesus, com João Batista na frente, parecem ser os únicos dispostos a denunciar e combater a corrupção generalizada. 
Salomé (Rita Hayworth) é enviada à Galiléia para viver com seu impopular padrasto, o Rei Herodes. Quando Herodías (Judith Anderson) 
pede a cabeça do profeta João Batista (Alan Badel), Herodes, temeroso da revolta popular que pode provocar se prender João, rejeita a 
petição de sua esposa. Então, ela utilizará sua filha Salomé, que mantém um romance secreto com Cláudio (Stewart Granger), um 
discípulo do Batista, para dançar ante Herodes a dança dos sete véus se ele aceder à petição da rainha." 

* Sansão e Dalila (Samson and Dalilah, de Cecil B. DeMille) (VICTOR MATURE, HEDY LAMARR, GEORGE SANDERS) 
Legendado - Épico - 1949 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 2 OSCAR*** 
***RECEBEU 3 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Na Palestina, os judeus estão sendo governados pelos filisteus, mas um judeu muito forte chamado Sansão é um desafio à ordem 
reinante. Como este homem não casou com Dalila, uma mulher que o desejava muito, ela decide descobrir a origem da sua força 
extraordinária e assim se vingar dele." 

 
* Sansão, O Homem Mais Forte do Mundo (Samson) (BRAD HARRIS, BRIGITTE COREY ALAN STEEL) 
Legendado - Épico - 1960 – Origem: TV - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
"Durante uma caçada no campo, Sansão se defronta com o ladrão Millstone, que tenta roubar um javali que ele havia caçado. Os dois se 
envolvem num duelo pelo direito de posse do animal morto, mas a luta é interrompida pela chegada de soldados do reino de Sulom, que 
levam Sansão prisioneiro. Sulom é governado pela Princesa Romilda, que aprisionou a verdadeira rainha no calabouço, ajudada pelo 
mercenário Warkalla. Sansão, com o auxílio do rebelde Millstone, tenta derrotar os usurpadores e devolver a paz ao reino." 

 
* Sandokan, o Grande (Sandokan, the Great) (STEVE REEVES, GENEVIEVE GRAD) 
Dublado - Épico - 1963 – Origem: TV - Imagem: Regular/Boa - 1 DVD  
"Sandokan, um malaio rebelde, sequestra a sobrinha de um general britânico, que está planejando executar o pai de Sandokan, o sultão 
de Moulker. Ele e seus homens atravessam selvas úmidas, e terras estranhas, repletas de pântanos, animais ferozes e cruéis nativos 
caçadores de cabeças!" 

 
* Sangue de Bárbaros (The Conqueror) (JOHN WAYNE, SUSAN HAYWARD, LEE VAN CLEEF) 
Dublado-AIC/SP/Legendado - Épico - 1956 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Seqüestrada por Temujin, a princesa tártara Bortai, o engana, fazendo-o desconfiar do seu irmão de sangue Jamuga, interpretado por 
Pedro Armendariz. Mas, após tantas desventuras, a princesa acaba se apaixonando pelo chefe Mongol, Genghis Khan" 

 
* Santiago (Santiago) (ALAN LADD, ROSSANA PODESTA) 
Legendado - Épico - 1956 – Origem: TV - Imagem: Boa - 1 DVD  

 
* São Francisco de Assis (Francis of Assisi) (BRADFORD DILLMAN, DOLORES HART) 
Dublado/Legendado - Épico - 1961 – 1 DVD - Origem: TV - Imagem: Ótima  
“Nascido em berço de ouro, cercado de privilégios, paixões e luxo, Francisco de Assis veio a ser um dos mais amados e reverenciados 
santos da história. Bradford Dillman interpreta de modo marcante o ambicioso aventureiro que ouve a voz de Deus e responde 
abandonando sua vida de conforto. Ao trocar a espada pela cruz, ele se eleva à glória... mas acaba tendo o trabalho de sua vida 
ameaçado por uma hierarquia corrupta e ciumenta dentro da própria Igreja. Sob a batuta de Michael Curtiz, famoso diretor de 
Casablanca, esta história épica de coragem e sacrifício é uma inspiração para toda a família.” 
* Scaramouche (Scaramouche) (STEWART GRANGER, ELEANOR PARKER, JANET LEIGH, MEL FERRER) 
Dublado - Épico - 1952 - Origem: TV - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
"Pouco antes da Revolução Francesa, André Moreau é bastardo de família nobre. Noel, o Marquês de Mayne, primo da rainha, recebe a 
ordem dela de pedir a mão da jovem Aline. Mas quando o Marquês mata seu melhor amigo, André se declara seu inimigo mesmo tendo 
que se esconder entre atores e assumir o papel de Scaramouche." 

* Scaramouche (Scaramouche) (STEWART GRANGER, ELEANOR PARKER, JANET LEIGH, MEL FERRER) 
Dublado - Épico - 1952 - Origem: TV TCM - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Pouco antes da Revolução Francesa, André Moreau é bastardo de família nobre. Noel, o Marquês de Mayne, primo da rainha, recebe a 
ordem dela de pedir a mão da jovem Aline. Mas quando o Marquês mata seu melhor amigo, André se declara seu inimigo mesmo tendo 
que se esconder entre atores e assumir o papel de Scaramouche." 

 
* O Filho de Sinbad (Son of Sinbad) (DALE ROBERTSON, SALLY FORREST, VINCENT PRICE, KIM NOVAK) 
Dublado(Telecine) - Épico - 1955 – Origem: TV - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
"Sinbad é prisioneiro do Califa, mas pode ganhar sua liberdade desde que faça um trabalho para ele. Só assim Sinbad poderá salvar 
Bagdá das forças do terrível Tamarlane. Kim Novak faz uma ponta." 

 
* Sinbad e os Sete Mares (Sinbad of the Seven Seas) (LOU FERRIGNO, JOHN STEINER) 
Dublado - Épico - 1987 – Origem: TV - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
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"A história de Sinbad o invencível marinheiro das "1001 Noites", contada por Edgard Allan Poe." 

* Sinbad, o Marujo (Sinbad The Sailor) (DOUGLAS FAIRBANKS JR, MAUREEN O'HARA, ANTHONY QUINN) 
Dublado - Épico - 1947 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Sinbad é um contador de histórias que tece grandes aventuras sobre si mesmo. Se elas são verdadeiras ou não, ninguém sabe. Em sua 
oitava peripécia, ele conta sobre o que aconteceu num navio, durante uma viagem diferente e misteriosa. Num dia muito especial, um 
mapa do tesouro que mostra o caminho para as riquezas de Alexandre, O Grande, desaparece sem deixar pistas. Os suspeitos são, a 
bela Shireen (mulher que roubou o coração de Sinbad), o diabólico Amir, obcecado pelo valioso artefato, e o mortal Melik, que fará tudo 
para chegar ao tesouro, inclusive dar cabo da vida de quem o atrapalhar" 

* Sinbad e a Princesa (The 7h Voyage of Sinbad) (KERWIN MATHEWS, KATHRYN GRANT) 
Dublado - Épico - 1958 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Quando o lendário Sinbad sai numa perigosa jornada para a misteriosa ilha de Colossus, ele se envolve em uma incrível e movimentada 
aventura. Ele precisa quebrar o encanto que um diabólico feiticeiro jogou em sua amada princesa. Mas, antes que possa salvá-la, Sinbad 
vai enfrentar uma incrível coleção de monstros místicos o Ciclope devorador de homens, um exército de esqueletos, o Roc, um feroz 
pássaro de duas cabeças e um dragão que expele fogo." 
 
* Sinbad e a Princesa (The 7h Voyage of Sinbad) (KERWIN MATHEWS, KATHRYN GRANT) 
Legendado - Épico - 1958 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Quando o lendário Sinbad sai numa perigosa jornada para a misteriosa ilha de Colossus, ele se envolve em uma incrível e movimentada 
aventura. Ele precisa quebrar o encanto que um diabólico feiticeiro jogou em sua amada princesa. Mas, antes que possa salvá-la, Sinbad 
vai enfrentar uma incrível coleção de monstros místicos o Ciclope devorador de homens, um exército de esqueletos, o Roc, um feroz 
pássaro de duas cabeças e um dragão que expele fogo." 

* Sinbad Contra O Olho do Tigre (Sinbad And The Eye of The Tiger) (PATRICK WAYNE, TARYN POWER) 
Dublado - Épico - 1977 – Origem: TV - Imagem: Regular/Boa - 1 DVD  
"Sinbad sai em direção a Carnak com intenção de pedir ao Principe Kassim para se casar com sua irmã, Farah. Mas Sinbad descobre 
que Kassim está possuido por um feitiço de sua maligna madastra, Zenobia (Margaret Whiting), que o reduziu a condição de babuíno. 
Para quebrar a magia, Simbad tem que sair em uma jornada nunca antes realizada. Esperando por eles nesta perigosa viagem estão 
uma variedade de bestas que vão além da mais delirante imaginação. Entre as criaturas estão o Minoton, um colosso de bronze; um 
gigante troglodita; um tigre com dentes de sabre. Os incríveis efeitos especiais de Ray Harryhausen vão mantá-lo enfeitiçado, enquanto 
viaja neste espetacular clássico de Sinbad." 

 
* As Novas Viagens de Sinbad (The Golden Voyage of Sinbad) (JOHN PHILIP LAW, CAROLINE MUNRO) 
Dublado - Épico - 1974 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"O lendário marinheiro Sinbad vai à desconhecida Ilha de Lemuria, depois de encontrar um estranho mapa. Lá consulta oráculo e 
enfrenta um grande mágico maligno, que procura uma fonte da juventude." 

 
* Spartacus (Spartacus, de Stanley Kubrick) (KIRK DOUGLAS)  
Dublado Original AIC/SP - Épico - 1960 - Origem: TV - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 4 OSCAR*** 
***RECEBEU DUAS INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
***FILME GANHADOR DE 1 GLOBO DE OURO*** 
"A trajetória de Spartacus, que de escravo se tornou o líder de uma rebelião que ameaçou o poder do Império Romano." 

O Filho de Spartacus (Il Figlio di Spartacus) (STEVE REEVES) 
Dublado - Épico - 1963 - Origem: TV - Imagem: Regular – 1 DVD  
"Filme que mostra a história do filho do ex-escravo Spartacus que conseguiu liderar uma rebelião de escravos na antiga Roma" 

 
* Sete Mulheres (7 Women, de John Ford) (ANNE BANCROFT, ANNA LEE) 
Legendado - Épico - 1966 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Em 1935, sete mulheres missionárias estão na China, tentando se proteger contra o avanço dos guerreiros mongolianos liderados por 
Tunga Khan." 

 
* Stalin (Stalin) (ROBERT DUVALL, JULIA ORMOND, JOROEN KRABBE) 
Legendado - 1992 – Origem: VHS - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
"A história da vida do líder da União Soviética que governou com mão de ferro no período de 1924-53. Um dos homens mais temidos 
deste século que levou seu país a uma situação difícil em termos de desenvolvimento. Participou da execução na década de 30 de 
milhares de pessoas. Filmado em locações na Russia histórica, tendo Duvall como Stalin, em desempenho magistral." 

* Taras Bulba (Taras Bulba) (TONY CURTIS, YUL BRYNNER) 
Legendado - Épico  - 1962 – Origem: VHS – Imagem: Boa - 1 DVD  
"A história do líder cossaco e suas lutas contra os poloneses. Traído pelo próprio filho, ele é forçado a fazer uma difícil escolha." 

 
* Terror da Máscara Vermelha (Terror of Red Mask) (LEX BARKER, LIANA ORFEI, CHELO ALONSO) 
Legendado - Épico - 1959 – Origem: TV - Imagem: Boa - 1 DVD  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


* Teseu e o Minotauro (The Minotaur) (ROSANA SCHIAFFINO, BOB MATHIAS) 
Legendado - Épico - 1960 – 1 DVD - Origem: TV - Imagem: Regular/Boa 
"Clássico da mitologia grega da famosa luta entre o herói e o ser metade homem, metade animal que vivia num labirinto em Creta." 

 
* Thor: O Martelo dos Deusus (Thor: Hammer of the Gods) (ZACHERY TY BRYAN, MAC BRANDT) 
Legendado - Épico - 2008 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Thor viaja com seus amigos para uma misteriosa ilha em busca de glória e fama. Ao chegar na ilha ele encontra estranhas criaturas e 
começa a desvendar os mistérios desse lugar. Thor começa a ter visões sobre o martelo dos deuses e descobre que dicas para encontrá-
lo." 

 
* Tróia (Troy) (BRAD PITT, ORLANDO BLOOM, PETER O’TOOLE) 
Dublado - Épico - 2004 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 2 DVD  
“1193 a.C. Menelau, rei de Esparta e irmão de Agamêmnon, organiza um banquete amigável e convida o seu inimigo, o príncipe Heitor, 
de Tóia. Helena, rainha de Esparta e a mulher mais bonita do mundo, apaixona-se por Paris, o impulsivo irmão de Heitor. Páris rouba 
Helena de seu marido, o rei Menelau, e a leva para Tróia, uma cidade cercada de muralhas. Em defesa da honra da família, Agamêmnon 
convoca todas as tribos da Grécia para trazer Helena de volta. Na verdade, ele também aproveita a situação para garantir a sua 
supremacia sobre o Império, já que Tróia é uma fortaleza que jamais foi invadida. Aquiles, rebelde e aparentemente invencível, junta-se a 
Agamenon para atacar Tróia.” 

 
* Ulisses (Ulysses) (KIRK DOUGLAS, SILVANA MANGANO) 
Dublado/AIC-SP - Épico - 1964 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Baseado na obra épica da 'Odisséia', de Homero, vemos surgir nas cenas filmadas das autênticas rotas marítimas e terrestres, a figura 
legendária de Ulysses, que luta contra homens, monstros e mares adversos, esmagando seus inimigos com a grande força de seu amor 
por Penélope." 

 
* Ulisses (Ulysses) (KIRK DOUGLAS, SILVANA MANGANO) 
Legendado - Épico - 1964 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Baseado na obra épica da 'Odisséia', de Homero, vemos surgir nas cenas filmadas das autênticas rotas marítimas e terrestres, a figura 
legendária de Ulysses, que luta contra homens, monstros e mares adversos, esmagando seus inimigos com a grande força de seu amor 
por Penélope." 

 
* Um Farol no Fim do Mundo (The Light of the Edge of the World) (KIRK DOUGLAS, YUL BRYNNER) 
Legendado - Épico - 1971  - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"Piratas liderados por Jonathan Kongre (Yul Brynner) tomam um farol localizado em uma pequena ilha rochosa, em algum lugar ao norte 
da Argentina. Com o controle das luzes do farol, eles põem em execução um plano terrível para desorientar os navios e provocar seu 
encalhe nos rochedos, facilitando assim seus atos de pirataria. Will Denton (Kirk Douglas), um dos membros da equipe do farol que 
sobrevive ao ataque dos piratas, luta desesperadamente para recuperar o controle do farol, mas a situação se complica quando Arabella 
(Samantha Eggar), uma sobrevivente de um dos navios, é levada para a ilha. Baseado em uma história de Júlio Verne. " 

 
* Ursus na Terra do Fogo (Ursus In The Land of Fire) (ED FURY) 
Dublado - Épico - 1963 – 1 DVD - Origem: TV - Imagem: Boa  
"Será que o destemido Ursus (Ed Fury) é capaz de salvar um pacífico reino das garras impiedosas do sanguinário general Amilcar ( 
Adriano Micantoni ) ..." 

 
* Vikings, os Conquistadores (The Vikings) (KIRK DOUGLAS, TONY CURTIS, ORSON WELLES, JANET LEIGH, ERNEST 
BORGNINE) 
Legendado - Épico  - 1958 – Origem: VHS – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Einar e Eric são meio-irmãos. Um é o príncipe e herdeiro do trono inglês; o outro é o filho bastardo da de um selvagem viking. Até que 
em um ataque surpresa, os Vikings seqüestram a princesa Morgana, forçando Einar e Eric a uma batalha para tentar recuperá-la, mas 
por motivos diferentes... " 

 
* Waterloo (Waterloo) (ROD STEIGER, ORSON WELLES, CHRISTOPHER PLUMMER) 
Legendado - Épico - 1971 – 1 DVD - Origem: VHS - Imagem: Ótima 
"Filme de produção russa e Italiana que mostra a derrota de Napoleão em Waterloo. Filme histórico de muita ação. Filmado em locações 
na Itália e Ucrânia, O filme é um grande espetáculo visual." 

 
* Watusi, o Gigante Africano (Watusi) (GEORGE MONTGOMERY, TAINA ELG)  
Dublado - Aventura - 1959 - Origem: TV – Imagem: Boa - 1 DVD  
"Um homem parte para a África decidido a encontrar as minas do rei Salomão, que seu pai buscou mas não conseguiu encontrar." 

* Willow - Na Terra da Magia (Willow) (VAL KILMER, JOANNE WHALLEY)  
Dublado - Aventura - 1988 - Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD   
"Willow é um anão e aprendiz de mágico que conta com a ajuda de um exímio espadachim numa guerra contra feiticeiros e monstros. 
Juntos eles terão de vencer todos esses seres para salvar um bebê (que mais tarde será princesa) das mãos de uma terrível rainha." 

 
* Yojimbo - O Guarda Costas (Yojimbo) (TAKASHI SHIMURA, TOSHIO MIFUNE) 
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Legendado - Épico  - 1961 – Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
*** RECEBEU 1 INDICAÇÃO AO OSCAR*** 
"Um samurai desempregado chega a uma cidade à procura de um trabalho, só que esta se encontra dividida entre dois mercadores 
rivais. O samurai oferece os seus serviços para ambos, envolvendo-se em sangrentas batalhas e aproveitando-se totalmente da 
situação." 

 
* Zarak (Zarak) (VICTOR MATURE, ANITA EKBERG) 
Dublado - Épico  - 1957 – Origem: VHS – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Nos anos que precederam a Segunda Guerra Mundial na região fronteiriça entre o Afeganistão e a Índia, Zarak Khan, era filho do tirânico 
líder tribal Haji Khan. Por causa de uma paixão é expulso de sua tribo mas organiza um grupo de rebeldes para lutar contra os britânicos." 

 
* Zulu (Zulu) (MICHAEL CAINE, JACK HAWKINS, STANLEY BAKER) 
Legendado - Épico - 1964 – 1 DVD - Origem: TV - Imagem: Ótima 
"Ambientado em 1879, O filme é narrado por Richard Burton, que conta uma historia verídica, sobre as forças britanicas na África e seu 
confronto com os guerreiros Zulus. Michael Caine estréia em papel principal, com grande desempenho." 
 
 
 
BÍBLICO: 
 
* A Arca de Noé (Noah's Ark) (JON VOIGHT, JAMES COBURN, SIDNEY POITIER) 
Dublado - Bíblico - 1999 - Origem: VHS - Imagem: Ótima – 1 DVD  
"Produção milionária que recria um dos eventos mais belos da Bíblia. Perto de Sodoma e Gomorra, ambas antros de promiscuidade e 
pecados, vive Noé, com sua pacata e religiosa família. Seguidor das leis divinas ele pergunta em suas orações como proteger seus filhos 
da perdição. Recebe a resposta nas próprias palavras de Deus, que o orienta no sentido de construir uma grande arca para escapar dos 
40 dias e noites de chuva que irão destruir a humanidade." 

 
* A História de Jesus Para Crianças (The Story of Jesus For Children) (BRIAN DEACON, RIVKA NEUMAN) 
Dublado - Épico - 1979 – Origem: TV - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
"Uma adaptação de 'Jesus, O Filme', de John Heymam, para crianças. Baseado inteiramente no Evangelho de Lucas" 

 
* A Vida e Paixão de Jesus Cristo (La Vie Et La Passion de Jesus Christ) (GENE GAUNTIER, ALICE HOLLISTER) 
Legendado/Mudo - Épico - 1902 - Imagem: Ótima/Colorizado - 1 DVD  
"O mais importante e pioneiro filme sacro mostrando a vida, a morte, e ressurreição de Jesus Cristo de Nazaré. Em A Vida e Morte de 
Jesus Cristo (1902), Ferdinand Zecca, influenciado pelas gravuras bíblicas de Gustave Doré e utilizando um sofisticado sistema de 
colorização na película desenvolvido pela produtora francesa Pathé Fères, realizou um deslumbrante e mágico filme." 

 
* Da Manjedoura À Cruz (La Vie Et La Passion de Jesus Christ) (GENE GAUNTIER, ALICE HOLLISTER) 
Legendado/Mudo - Épico - 1912 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Em Da Manjedoura à Cruz (1912), a vida de Jesus foi filmada em locações reais na Palestina e Egito, e Influenciado também pelas 
gravuras de Doré. A narrativa é pontuada pelas passagens da Bíblia, registrado nas cartelas originais do filme.” 

 
* Pedro e Paulo, Com Coragem e Fé (Peter and Paul) (ANTHONY HOPKINS, ROBERT FOXWORTH) 
Dublado - Bíblico - 1981 - Origem: TV - Imagem: Ótima – 1 DVD  
"Esta produção distinta, captura a vitalidade, intensidade e humanidade de duas pessoas que foram incumbidas por Cristo com a maior 
responsabilidade da história - levar a religião para todo o mundo. Durante a sua jornada, eles enfrentaram uma violenta oposição e 
resistiram a incríveis torturas, e testemunharam a divina intervenção de Deus. Baseado nas Escrituras de e sobre Pedro e Paulo, nós 
vemos como eles foram guiados por uma visão celestial para um diferente tipo de mundo. Eles pagaram um preço terrível pela sua 
devoção - Pedro foi crucificado e Paulo decapitado - mas as suas contribuições transcenderam a crueldade dos inimigos para se 
tornarem pilares importantes da igreja Cristã e da civilização ocidental." 

 
* Conquista de Reis (One Night With The King) (TYFFANY DUPONT, OMAR SHARIFF, PETER O'TOOLE) 
Legendado - Bíblico - 2006 - Origem: VHS - Imagem: Ótima – 1 DVD  
"Conquista de Reis é um épico que revive a história de um povo através da vida de Ester , uma judia, que tornou-se uma das rainhas 
mais corajosas de todos os tempos, enfrentando o Rei Xerxes e a própria morte para defender seu povo. O triunfo de Ester não é por 
causa de uma intervenção divina e sim por sua humanidade e bravura que a tornaram lenda.." 

 
* Jeremias (Jeremias) (PATRICK DEMPSEY, OLIVER REED) 
Dublado - Bíblico - 1998 - Origem: VHS - Imagem: Ótima – 1 DVD  
"Para alertar o povo de Jerusalém da destruição de sua cidade, Jeremias abandona sua família. Mesmo perseguido e chamado de traidor 
pelo povo judaico, o profeta não abandona a cidade e testemunha sua invasão e aprisionamento do povo pelos persas." 

 
* Judas (Judas) (ERICO LO VERSO, DANNY QUINN) 
Dublado - Bíblico - 2003 - Origem: VHS - Imagem: Ótima – 1 DVD  
"Conhecido na história como o apóstolo que traiu Cristo, Judas é um homem que acredita fervorosamente na missão de seu Mestre. Mas 
quando membros de sua família são presos, ele entrega Jesus aos Romanos. Judas tem a esperança de que Jesus usará seus divinos 
poderes para liberta-se de seus algozes. Mas quando não o faz, o remorso o leva a tomar uma trágica decisão. A única possível para um 
homem que traiu o Filho de Deus." 
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* O Rei dos Reis (King of Kings) (JEFFREY HUNTER) 
Dublado - Épico - 1961 – Origem: TV TCM - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"O melhor filme bíblico já realizado, em todos os sentidos. Rei dos Reis é o mais cuidadoso, reverente e edificante filme feito sobre o 
nascimento, vida e morte de Jesus de Nazaré. Apresentando fantásticos cenários e um elenco de milhares de atores, Rei dos Reis é 
dirigido por Nicholas Ray a partir do roteiro de Philip Yordan, vencedor do Oscar nesta categoria pelo filme Broken Lance, de 1954. O 
filme é um produto e magnífico espetáculo em movimento... ambiciosamente conhecido e audaciosamente realizado. Você sabia... Que o 
palco construído para o Sermão da Montanha foi montado contra as belas paisagens dos vales e colinas da região de Chinchon, na 
Espanha... e que 7 mil extras foram contratados naquela região espanhola para interpretar o povo que ouviu as palavras de Jesus Cristo. 
"

 
* Maria Madalena (Amici di Gesú - Maria Maddalena, Gli) (MARIA GRAZIA CUCCINOTA, MASSIMO GHINI) 
Dublado - Bíblico - 2000 - Origem: VHS - Imagem: Ótima – 1 DVD  
"História de uma mulher que é expulsa de casa pelo marido por não dar à luz a um menino. Ela torna-se então amante de Silvano, um 
oficial romano que a convence de aproximar-se de João Batista. Um discípulo que anuncia a vinda do Messias. Por não acatar as ordens 
do amante é abandonada. Desesperada tenta o suicídio, mas é salva por Jesus a quem seguirá até o fim de sua vida." 

* Gideão (ANTON GEESINK, IVO GARRANI, ROSALBA NERI) 
Dublado - Bíblico - 1965 - Origem: VHS - Imagem: Ótima – 1 DVD  
"O filme extraído do livro de Juízes, narra a vocação de Gideão, homem simples do campo que foi escolhido por Deus para libertar seu 
povo dos Midianitas tornando-se o primeiro juiz de Israel." 

 
* Salomão (Solomon) (BEN CROSS, ANOUK AIMÉE) 
Dublado - Bíblico - 1997 - Origem: VHS - Imagem: Ótima – 1 DVD  
"Após a morte do Rei Davi, seu filho Salomão torna-se o novo rei de Israel. Famoso por sua sabedoria, justiça e amor, Salomão é 
adorado por seu povo e pelos visitantes, que chegam de todas as partes do mundo. Entre seus admiradores está a rainha e Sabá, cuja 
beleza e inteligência o conquista." 

 
* Salomão e a Rainha de Sabá (Solomon and Sheba) (YUL BRYNNER, GINA LOLLOBRIGIDA, GEORGE SANDERS, BEN CROSS, 
ANOUK AIMÉE) 
Legendado - Bíblico - 1959 - Origem: VHS - Imagem: Ótima – 1 DVD  
"Com a morte do rei David o trono passa a ser ocupado por Salomão. O povo de Israel prospera e fortalece tanto que os egípcios, seus 
inimigos, resolvem mandar ao local a rainha de Sabá, para descobrir os pontos fracos de Salomão e assim poder derrotá-lo." 

 
* Salomão e a Rainha de Sabá (Solomon and Sheba) (YUL BRYNNER, GINA LOLLOBRIGIDA, GEORGE SANDERS, BEN CROSS, 
ANOUK AIMÉE) 
Dublado - Bíblico - 1959 - Origem: TV TCM - Imagem: Ótima – 1 DVD  
"Com a morte do rei David o trono passa a ser ocupado por Salomão. O povo de Israel prospera e fortalece tanto que os egípcios, seus 
inimigos, resolvem mandar ao local a rainha de Sabá, para descobrir os pontos fracos de Salomão e assim poder derrotá-lo." 

 
* Saul e David (Saul and David) (NORMAN WOOLAND, GIANNI GARKO) 
Dublado - Bíblico - 1964 - Origem: VHS - Imagem: Boa – 1 DVD  
"Esta história bíblica se concentra na conexão entre o Rei Saul, rei dos israelistas, e Davi, o menino pastor que matou Golias, que 
posteriormente tornaria-se Rei. O poder de Saul começou a enfraquecer enquanto escutava sua mulher invejosa. Eventualmente, Saul 
perde seu trono e sua vida enquanto Davi se torna Rei." 

 
* Tomé (Thomas) (RICKY TOGNAZZI, MARIA GRAZIA CUCCINOTA) 
Dublado - Bíblico - 2000 - Origem: VHS - Imagem: Ótima – 1 DVD  
"Um homem de temperamento impulsivo, Tomé ficou conhecido na história como o mais cético dos apóstolos. Atormentado por suas 
dúvidas e desconfiado de todos, se oferece para morrer ao lado de Jesus a caminho de Bethany. Mais tarde, encontra-se com Maria 
Madalena e com os outros apóstolos que lhe asseguram ter visto Cristo. Mas Tomé apenas difundirá a palavra de seu mestre depois que 
o reencontra e crê na sua ressurreição." 

 
* Apocalipse (Apocalypse) (RICHARD NESTER, LEIGH LEWIS, DAVID RODDIS) 
Dublado - Bíblico - 1998 - Origem: VHS - Imagem: Ótima – 1 DVD  
"O inconcebível acontece. 187.000.000 pessoas simplesmente desapareceram da face da terra. O mundo foi mudado para sempre e o 
reinado do messias havia começado. Ou assim parecia..." 

* Apocalipse, O Livro Está Aberto (Revelation) (JEFF FAHEY, NICK MANCUSO, LEIGH LEWIS, DAVID RODDIS) 
Dublado - Bíblico - 1998 - Origem: VHS - Imagem: Ótima – 1 DVD  
"Nesta seqüência atordoante, três meses se passaram do arrebatamento e o especialista contra terrorismo Thorold Stone ainda está 
tentando reunir os pedaços de sua vida. Sua esposa e sua filha estavam entre aqueles que desapareceram. Por que eles? No curso da 
investigação de um movimento de resistência subterrâneo, ele descobre uma conspiração que o conduz direto ao coração da nova ordem 
global. O clímax empolgante e inspirador desafiará todo o expectador a examinar seu próprio lugar na batalha épica entre o bem e o mal 
que acontecerá nos nossos dias!" 

 
* 666 - A Marca da Besta (Six Hyndred and Sixty Six) (WILLIAM WELLMAN JR.) 
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Dublado - Bíblico - 1983 - Origem: VHS - Imagem: Ótima – 1 DVD  
"Quando cinco homens entram muito abaixo da superfície da Terra, eles dão início a aventura de uma vida... E da eternidade. Ao 
entrarem com informações nos computadores, o melhor do conhecimento adquirido pelo Homem, os cinco aprendem que uma catástrofe 
ocorreu na superfície. Quando eles colocam seus computadores para trabalhar e determinar o que aconteceu, a única resposta que eles 
obtém está nas profecias do final dos tempos. A Bíblia! Cada um dos cinco homens tem que fazer um julgamento concernente a morte 
iminente e o final dos tempos." 

 
* Os Demônios do Templo (Whitcomb´s War) (PATRICK PANKHURST, LEON CHARLES) 
Dublado - Bíblico - 1979 - Origem: VHS - Imagem: Ótima – 1 DVD  
"Inveja, avareza, orgulho, intrigas, desavenças, são problemas comuns em lares e igrejas. Este conto bem humorado trata destes 
assuntos de forma agradável e com muita propriedade. Um soldado em meio a guerra foi designado para um pequeno campo de batalha: 
Hurrah Lowa. Seu inimigo (satanás) também enviou seus guerreiros, cada um escolhido por seu talento, e foram equipados com 
armamentos e manual específico (código satânico de ética)." 

 
* A Imagem da Besta (Image of the Beast) (WILLIAM WELLMAN JR, SUSAN PLUMB) 
Dublado - Bíblico - 1979 - Origem: VHS - Imagem: Ótima – 1 DVD  
"Como será a grande tribulação revelada no livro do Apocalipse? O Anticristo agora governa o mundo com a mão de ferro, impondo a 
todos a sua marca. Este filme nos mostra o que poderá acontecer aos que não se submeterem a esse novo governo. Veja a luta de um 
grupo de cristãos pela sobrevivência do cumprimento das palavras de Deus." 

* O Quarto Sábio (The Fourth Wiseman) (MARTIN SHEEN, ALAN ARKIN) 
Dublado - Bíblico - 1985 - Origem: VHS - Imagem: Ótima – 1 DVD  
"É a história de Artaban, um médico da antiga Pérsia, que dedicou sua vida à busca do Messias. Procurando nas Sagradas escrituras o 
significado real da vida, Artaban descobre sobre Jesus, O Rei dos Reis. È então que ele se desfaz de todas as suas posses materiais, 
compra três pedras preciosas, e inicia uma jornada através do deserto onde deve encontrar-se com outros três Magos e, com eles, ir ao 
encontro de Jesus. Artaban não chega à tempo de encontrar-se com os Magos. Muitos imprevistos também o impedem de encontrar 
Jesus antes de sua crucificação... porém, na manhã de Páscoa, uma mensagem divina fará com que Artaban compreenda o verdadeiro 
significado da vida." 

 
* A Agonia do Planeta (The Prodigal Planet) (WILLIAM WELLMAN JR, LINDA BEATTIE) 
Dublado - Bíblico - 1979 - Origem: VHS - Imagem: Ótima – 1 DVD  
"Numa época em que o mundo está devastado pelo holocausto nuclear e a perseguição aos cristãos se intensifica, a esperança surge 
quando David Michael escapa do domínio da UNITE com um segredo, que contribuirá para o declínio do Império do Anticristo. Confira a 
decadência do governo do mal e suas consequências para o nosso mundo. " 

 
* Inferno em Chamas – A Vida Depois da Morte (Hades – Vida Después de la Muerte) (RAUL ARAIZA, PATRICIA RIVERA) 
Dublado/TELECINE - Bíblico - 1992 – 1 DVD - Origem: TV - Imagem: Ótima  
“Esta é a história de um jovem que depois de um grave acidente fica entre a vida e a morte. Ao invés de seguir a luz, sua alma, cheia de 
maldade humana e o peso de suas más ações, é conduzida ao inferno. Ele encontra com todos aqueles que, em vida, lastimaram sua 
morte, em sua lembrança aparecem todas as pessoas que ele maltratou, violentou, roubou e desprezou. Chegou o momento de ajustar 
as contas, ele está às portas de uma viagem sem retorno para o inferno em chamas!” 
 
 
Série Completa  "Os Grandes Heróis da Bíblia" em 15 DVDs: 
 
* O Dilúvio (Noah and The Deluge) (LEW AYRES, ROBERT EMHARDT) 
Dublado - Bíblico - 1978 - Origem: VHS - Imagem: Òtima – 1 DVD  
 
* A Torre de Babel (The Tower of Babel) (RICHARD BASEHART, VINCE EDWARDS) 
Dublado - Bíblico - 1979 - Origem: VHS - Imagem: Òtima – 1 DVD  
 
* O Sacrifício de Abraão (Abraham's Sacrifice) (GENE BARRY, ED AMES) 
Dublado - Bíblico - 1978 - Origem: VHS - Imagem: Òtima – 1 DVD  
 
* Sodoma e Gomorra (Sodom and Gomorrah) (ED AMES, DOROTHY MALONE) 
Dublado - Bíblico - 1979 - Origem: VHS - Imagem: Òtima – 1 DVD  
 
* O Desafio de Jacó (Jacob´s Challenge) (STEPHEN ELLIOTT, JUNE LOCKHART) 
Dublado - Bíblico - 1979 - Origem: VHS - Imagem: Òtima – 1 DVD  
 
* José no Egito (Joseph and His Brothers) (SAM BOTTOMS, WALTER BROOKE) 
Dublado - Bíblico - 1978 - Origem: VHS - Imagem: Òtima – 1 DVD  
 
* Moisés (Moses) (JOHN MARLEY, JULIE ADAMS)  
Dublado - Bíblico - 1978 - Origem: VHS - Imagem: Òtima – 1 DVD  
 
* Os Dez Mandamentos (The Story of The Ten Commandments) (JOHN MARLEY) 
Dublado - Bíblico - 1979- Origem: VHS - Imagem: Òtima – 1 DVD  
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* Josué em Jericó (Joshua and The Battle of Jericho) (ROBERT CULP) 
Dublado - Bíblico - 1978 - Origem: VHS - Imagem: Òtima – 1 DVD  
 
* Sansão e Dalila (Samson and Delilah) (JOHN BECK, VICTOR JORY) 
Dublado - Bíblico - 1978 - Origem: VHS - Imagem: Òtima – 1 DVD  
 
* Davi e Golias (David and Goliath) (ROGER KERN, TED CASSIDY) 
Dublado - Bíblico - 1978 - Origem: VHS - Imagem: Òtima – 1 DVD  
 
* O Julgamento de Salomão (The Judgement of Solomon) (JOHN CARRADINE) 
Dublado - Bíblico - 1978 - Origem: VHS - Imagem: Òtima – 1 DVD  
 
* A História de Ester (The Story of Esther) (VICTORIA PRINCIPAL) 
Dublado - Bíblico - 1979 - Origem: VHS - Imagem: Òtima – 1 DVD  
 
* Daniel e Nabucodonosor (Daniel and Nebuchadnezzar) (DON MOST) 
Dublado - Bíblico - 1979 - Origem: VHS - Imagem: Òtima – 1 DVD  
 
* Daniel na Cova dos Leões (Daniel and The Lion's Den) (ROBERT VAUGHN) 
Dublado - Bíblico - 1978 - Origem: VHS - Imagem: Òtima – 1 DVD  
 
 
TERROR: 
 
* Espectro (Spectre) (ROBERT CULP) 
Dublado - Terror - 1977– Origem: TV Record - Imagem: Boa – 1 DVD  
 *****RARÍSSIMO ***** 
"Clássico de terror com dublagem original da saudosa Odil Fono Brasil, no qual o ator Dráusio de Oliveira emprestou sua voz ao 
personagem de Robert Culp, Dr. William Sebastian. Na Inglaterra, o criminologista Sebastian e seu amigo Dr. Hamilton são chamados 
para investigar a possibilidade da vida de um homem rico e poderoso (Sr. Cyon) estar sendo influenciada por uma entidade chamada 
Asmodeus em um antigo ambiente megalítico druída.” 

 
* A Casa que Pingava Sangue (The House That Dripped Blood) (CHRISTOPHER LEE, PETER CUSHING) 
Dublado - Terror - 1970 - Origem: TV - Imagem: Boa – 1 DVD   ****RARO*** 
"Clássico do Terror inglês. Uma série de quatro histórias de terror que iniciam quando um investigador da polícia revela os mistérios 
bizarros que se escondem dentro de uma mansão sinistra, cujos proprietários enfrentaram horrores..." 

 
* A Aldeia dos Amaldiçoados (The Village of The Damned) (GEORGE SANDERS, BARBARA SHELLEY) 
Legendado - Terror - 1960 - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Subitamente, um fato histórico e inexplicável ocorre em uma pequena aldeia: durante vinte e quatro horas, todos os habitantes caem em 
estado de transe. Nove meses depois, as mulheres dão à luz crianças estranhas e pequenos incidentes revelam que essas crianças são 
de uma natureza maligna, como se fossem emissários de uma força sobrenatural." 

 
* A Bolha (The Blob) (STEVE McQUEEN, ANETA CORSAUT) 
Legendado - Terror - 1958 - Origem: TV - Imagem: Boa/Ótima – 1 DVD  
"A Bolha... uma malígna forma de vida extraterrestre... Seguindo uma trilha de carnificina e destruição, torna-se maior e mais poderosa 
com o sangue de suas vítimas. A Bolha é um longa-metragem que deu origem à série, no qual fez de Steve McQueen um astro, e deu ao 
Terror um novo aspecto de mudança.." 

 
* O Abominável Dr. Phibes (The Abominable Dr. Phibes) (VINCENT PRICE, JOSEPH COTTEN) 
Legendado - Terror - 1971 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Depois de uma equipe de cirurgiões ser mal-sucedida na operação de sua amada esposa, o que a levou à morte, o emocionalmente 
perturbado Dr. Phibes formula criativamente uma receita fatal como vingança. Usando a Bíblia Sagrada como seu guia, Phibes 
desencadeia sobre seus inimigos uma série de atrocidades." 

 
* A Câmara de Horrores do Dr. Phibes (Dr. Phibes Rises Again) (VINCENT PRICE, ROBERT QUARRY, HUGH GRIFFITH) 
Legendado – Terror - 1972 - Origem: VHS - Imagem: Ótima – 1 DVD  
"Dr. Phibes busca um rio perdido e oculto nas pirâmides do Egito, cujas águas têm o poder da imortalidade. O objetivo dele é trazer a 
mulher, já embalsamada, de volta à vida." 

 
* A Casa da Noite Eterna (The Legend of Hell House) (RODDY McDOWALL, PAMELA FRANKLIN) 
Dublado - Terror - 1973 - Origem: VHS - Imagem: Ótima – 1 DVD  
"Grupo de estudiosos de fenômenos paranormais vão passar alguns dias numa casa que dizem ser habitada por vários fantasmas. Filme 
considerado um clássico do terror." 

 
* A Queda da Casa de Usher ou A Casa de Usher (House of Usher) (VINCENT PRICE, MARK DAMON) 
Legendado - Terror - 1960 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
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"Baseado na obra-prima de Edgar Allan Poe, o filme narra a história de Philip Winthrop, que chega à mansão Usher com o intuito de levar 
sua amada, Madeline, para a sua cidade. Chegando lá ele confronta-se com o irmão dela, Roderick, que vai revelando, um a um, os 
aterrorizantes segredos de sua família." 

 
* A Espinha do Diabo (El Espinazo del Diablo) (MARISA PAREDES, EDUARDO NORIEGA) 
Legendado - Terror - 2001 - Origem: TV - Imagem: Ótima – 1 DVD  
"Durante a Guerra Civil espanhola, um menino de 12 anos é deixado em um orfanato onde é recebido com hostilidade e violência pelas 
demais crianças e por um funcionário. Lá ele recebe a visita do fantasma de um menino que foi assassinado na instituição e que deseja 
que ele execute sua vingança." 

 
* A Floresta do Mal – Caminho da Morte (Wrong Turn 3: Left for Dead) (EMMA CLIFFORD, TODD JENSEN) 
Dublado - Suspense - 2009 – 1 DVD - Origem: TV - Imagem: Ótima  
“É temporada de caça nas mais profundas matas onde Three Finger e sua família de canibais deformados se escondem. A luta por 
sobrevivência é inútil e cada uma das sucessivas mortes é mais terrivel do que a última: enquanto os canibais caçam sem piedade um 
grupo de jovens e atraentes caminhantes, um grupo de prisioneiros escapa depois que seu ônibus quebra em uma remota estrada da 
região.” 

 
* A Górgona (The Gorgon) (PETER CUSHING, CHRISTOPHER LEE) 
Dublado - Terror - 1964 - Origem: TV - Imagem: Boa/Ótima – 1 DVD  
"Em 1964, Peter Cushing filmou um dos melhores filmes da década de 60 e da história da produtora “Hammer”, “A Górgona” (The 
Gorgon), novamente lutando contra Christopher Lee, numa história sobre uma criatura mitológica com serpentes na cabeça que 
transforma as pessoas que a vissem em pedra." 

* A Hora do Espanto 2 (Fright Night 2) (RODDY McDOWELL, WILLIAM RAGSDALE, TRACI LIND) 
Dublado/Legendado - Terror - 1988 - Origem: TV - Imagem: Boa – 1 DVD  
"Em uma cidade americana, quatro vampiros se mudam para uma grande casa. Liderados pela sedutora Regine Dandridge, eles 
parecem ter um particular interesse em Charlie Brewster e em Alex, a namorada dele, pois Charlie matou um vampiro que era irmão de 
Regine, que agora planeja se vingar de Charlie." 

 
* A Hora do Lobisomem  ou Bala de Prata (Silver Bullet, de Stephen King) (GARY BUSEY, EVERETT McGILL) 
Dublado - Terror - 1985 - Origem: VHS - Imagem: Ótima – 1 DVD  
"A pequena cidade de Tarker's Mill sempre foi um lugar pacífico, onde nada acontecia. Até que um dia violentos assassinatos começas a 
ocorrer. Habitantes locais acham que essas mortes se devem ao algum maníaco que anda à solta. Porém o jovem Marty acredita que o 
assassino não é uma pessoa, mas sim um lobisomem. Depois de escaparem do tal monstro, Marty e sua imrã Jane percorrem toda a 
cidade em busca do homem que é, na verdade, a abominável criatura." 

 
* A Hora do Pesadelo 1 (A Nightmare of Elm Street) (ROBERT ENGLUND, JOHN SAXON, JOHNNY DEPP) 
Dublado – Terror - 1984 - Origem: TV - Imagem: Ótima – 1 DVD  
"Um molestador de crianças que foi queimado vivo pela vizinhança encontra um novo meio de atacar, agora através do sono das 
pessoas." 

* A Hora do Pesadelo 2 - A Vingança de Freddy (A Nightmare of Elm Street Part 2: A Freddy's Revenge) (ROBERT ENGLUND, HOPE 
LANGE,) 
Dublado – Terror - 1985 - Origem: TV - Imagem: Ótima – 1 DVD  
"Cinco anos após os acontecimentos do primeiro filme, Freddy Krueger retorna através de um novo jovem da rua Elm. Novos asassinatos 
irão acontecer, mais sangue irá rolar, mas com uma novidade: humor negro de primeira." 

 
* A Hora do Pesadelo 3 - Os Guerreiros dos Sonhos (A Nightmare of Elm Street 3: A Dream Warriors) (ROBERT ENGLUND, 
PATRICIA ARQUETTE) 
Dublado – Terror - 1987 - Origem: TV - Imagem: Ótima – 1 DVD  
"Freddy Krueger aproveita o nascimento do neném bastardo de uma freira para voltar a atacar as crianças da Elm Street. Os 
sobreviventos dos últimos ataques estão agora em um hospital psiquiátrico, e a doutora tem a esperança que através de Nancy 
Thompson ela consiga encontrar a cura para esses jovens atormentados." 

 
* A Hora do Pesadelo 4 - O Mestre dos Sonhos (A Nightmare of Elm Stree 4: The Dream Master) (ROBERT ENGLUND, KEN 
SAGOES) 
Dublado – Terror - 1988 - Origem: TV - Imagem: Ótima – 1 DVD  
"Freddy Krueger retorna mais uma vez do mundo dos mortos, desta vez para matar um a um os amigos de Kristen, uma garota 
paranormal que tenta descobrir uma maneira de acabar de vez com o terrível monstro dos sonhos." 

* A Hora do Pesadelo 5 - O Maior Horror de Freddy (A Nightmare of Elm Street:The Dream Child) (ROBERT ENGLUND, LISA 
WILCOX) 
Dublado – Terror - 1989 - Origem: TV - Imagem: Ótima – 1 DVD  
"Incapaz de afetar a vidente do filme anterior, Freddy Krueger parte para um outro tipo de plano: matar sua filha, enquanto ela ainda não 
tem como se defender." 
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* A Hora do Pesadelo 6 - A Morte de Freddy (Freddy's Dead: The Final Nightmare) (ROBERT ENGLUND, LISA ZANE, ALICE 
COOPER, JOHNNY DEPP) 
Dublado – Terror - 1991 - Origem: TV - Imagem: Ótima – 1 DVD  
"Uma psicóloga consegue penetrar na mente do último sobrevivente jovem da cidade onde Freddy Krueger apareceu pela primeira vez." 

 
* A Ilha do Dr. Moreau (The Island Of Dr. Moreau) (MARLON BRANDO, VAL KILMER) 
Legendado – Terror - 1996 - Origem: VHS - Imagem: Ótima – 1 DVD  
"Terceira versão do romance de H.G. Wells que conta história de um homem que sobrevive a um acidente de avião na costa do Pacífico 
Sul, é resgatado por um jovem e levado até a ilha de um cientista chamado Dr. Moreau, em cujo laboratório faz experiências genéticas 
bizarras com homens e animais."  

 
* A Maldição da Mosca (Curse of the Fly)  (BRIAN DONLEVY, GEORGE BAKER)  
Dublado/AIC-SP - Terror - 1965 – Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Terceira parte da série de ficção científica que começou com o clássico ''A Mosca da Cabeça Branca''. No segundo episódio, ''O Retorno 
da Mosca'', era Philippe, filho do cientista Andre Delambre, que perseguia as idéias do pai de continuar com experimentos na máquina de 
teletransporte. Dessa vez é outro membro da família Delambre, Henri (Brian Donlevy), que está obcecado com as experiências, ainda que 
seus dois filhos queiram viver uma vida normal e longe da ciência. Mas quando a noiva de um dos filhos de Henri descobre seres 
humanos mutilados em suas experiências, a polícia é chamada e Henri tenta escapar usando o próprio teletransporte. O cientista só não 
contava que a máquina ainda apresentava defeitos que levariam a um final trágico." 

 
* A Marca do Vampiro (Marl of the Vampire) (LIONEL BARRYMORE, BELA LUGOSI, ELIZABETH ALLAN) 
Legendado - Suspense - 1935 - Origem: TV – Ótima/P&B – 1 DVD  
"Após o misterioso assassinato de Sir Karell, foi sustentada a tese de que um vampiro o matou, pois lhe faltava sangue e marcas haviam 
em seu pescoço. Com isso o Professor Zelen (Lionel Barrymore) vai até a mansão um ano após, para tentar desvendar o mistério. Logo, 
se descobre que um castelo próximo foi alugado, e que a assinatura do contrato é a mesma de Sir Karrell (já falecido). Após ataques à 
Irena, filha de Sir Karrell e única herdeira da fortuna, eles desvendam que o Conde Mora (Bela Lugosi) e sua filha estão no castelo, e Sir 
Karrell também é um vampiro assim como eles." 

 
* A Morta-Viva (I Walked With a Zombie) (JAMES ELLISON, FRANCIS DEE) 
Legendado - Terror - 1943 - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Enfermeira é contratada para cuidar da mulher de um poderoso fazendeiro das Índias Ocidentais e, conforme situações estranhas vão se 
acumulando, passa a desconfiar de que ela possa ser uma morta-viva, procurando ajuda em rituais de vudu para tentar curar a moça.” 

 
* A Mosca da Cabeça Branca (The Fly)  (DAVID HEDISON, VINCENT PRICE, PATRICIA OWENS)  
Dublado/Legendado - Terror - 1958 – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Um brilhante cientista torna-se obcecado com o aperfeiçoamento de um aparelho que pode realizar a transmissão de matéria de um 
lugar para o outro. Tendo sucesso em seu primeiro teste, ele faz um teste utilizando uma cobaia humana, ele mesmo. Mas, 
acidentalmente, uma mosca comum se envolve no seu experimento, e quando o teste termina, ambas as criaturas foram 
extraordinariamente modificadas. Um resultado de dar calafrios. " 

 
* O Retorno da Mosca  ou O Monstro de Mil Olhos (Return of The Fly)  (VINCENT PRICE, JOHN SUTTON)  
Legendado - Terror - 1959 – Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Quinze anos após os eventos do primeiro filme, agora é o filho do cientista Andre Delambre, Philippe que decide criar uma máquina de 
teletransporte. Ele conta com a ajuda do tio François, mas algo dá errado no laboratório e ocorre um desastre, tornando Philippe um 
horrível ser meio-homem, meio-mosca." 
 
* O Retorno da Mosca ou O Monstro de Mil Olhos (Return of The Fly)  (VINCENT PRICE, JOHN SUTTON)  
Dublado/CINECASTRO - Terror - 1959 – Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Quinze anos após os eventos do primeiro filme, agora é o filho do cientista Andre Delambre, Philippe que decide criar uma máquina de 
teletransporte. Ele conta com a ajuda do tio François, mas algo dá errado no laboratório e ocorre um desastre, tornando Philippe um 
horrível ser meio-homem, meio-mosca." 

* A Maldição dos Mortos Vivos (The Serpent and the Rainbow) (BILL PULLMAN, CATHY TYSON) 
Dublado – Terror - 1988 - Origem: TV - Imagem: Ótima – 1 DVD  
"Pesquisador se aventura no Caribe para descobrir os mistérios que envolvem rituais de magia negra. Acaba vendo e vivendo bem de 
perto o terror de humanos que são transformados em zumbis. Inspirado no livro de Wade Davis." 

* A Noiva do Monstro (Bride of the Monster, de Edward Wood) (BELA LUGOSI) 
Legendado - Terror - 1955 – Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B -  1 DVD  
"Dr. Varnoff é um cientista louco que tenta criar superhumanos através da utilização de raio atômico. Um polvo que ataca pessoas num 
rio e o gigante guarda-costas Lobo fazem parte do enredo." 

 
* A Revanche do Monstro (Revenge of the Creature) (JOHN AGAR, LORI NELSON) 
Legendado - Terror - 1955 - Origem: TV - Imagem: Boa/P&B - 1 DVD  
"Continuação do filme 'O Monstro da Lagoa Negra', descobre-se que o monstro não estava morto e volta a aterrorizar a vida de 
estrangeiros em águas fluviais brasileiras." 

 
* A Pequena Loja dos Horrores (The Little Shop of Horrors) (JACK NICHOLSON, JONATHAN HAZE) 
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Legendado - Terror - 1960 - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Seymour Krelboin trabalha em uma floricultura e é apaixonado por Audrey. Ele ganha uma nova planta, misteriosa, e dá a ela o nome de 
Audrey II. O problema é que a planta fala, come carne humana, além de outros segredinhos. " 

 
* A Torre de Londres (The Tower of London) (BORIS KARLOFF, VINCENT PRICE, BELA LUGOSI) 
Legendado – Terror - 1939 - Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B – 1 DVD  
"Ricardo III é assombrado pelos fantasmas daquele que matou para conseguir ser coroado rei da Inglaterra." 

 
* A Volta dos Mortos-Vivos 1 (The Return of the Living Dead) (CLU GULAGER, JAMES KAREN) 
Legendado - Terror - 1985 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Dois empregados de um armazém de medicamentos encontram no subsolo do estabelecimento barris do exército, lacrados e 
acidentalmente liberam um gás mortal no ar. Esse gás acaba re-animando  os mortos de um cemitério próximo, que vão querer apenas 
uma coisa dos vivos: seus miolos." 

 
* A Volta dos Mortos Vivos 2 (Return of The Living Dead Part II) (JAMES KAREN, TOM MATHEWS) 
Dublado/Legendado – Terror - 1988 - Origem: VHS - Imagem: Ótima – 1 DVD  
"Os tambores Trioxina do filme anterior estavam sendo transportados pelo exército norte-americano quando um dos barris 
acidentalmente cai de um dos caminhões próximo a um cemitério de uma pequena cidade. Três garotos que estavam ali vêem o barril e 
decidem mexer sem saber do perigo que estava por vir. Quando ele abrem o tambor um gás se espalha pelo cemitério fazendo com que 
os mortos levantem-se de suas covas." 

 
* As 7 Máscaras da Morte (Theater of Blood) (VINCENT PRICE, DIANA RIGG) 
Legendado - Terror - 1973 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Depois de anos recebendo críticas impiedosas, o ator canastrão shakespeariano Edward Lionheart (Price) decide que o espetáculo 
terminou para seus críticos! Eliminando seus difamadores com execuções inspiradas pelo poeta Bardo, Lionheart encena uma 
decaptação à moda de "Cymbeline", uma apunhalada inspirada em "Julius Cesar", e ainda uma intempestiva remoção de meio quilo de 
carne improvisada de "O Mercador de Veneza" - provando de uma vez por todas que o mundo é um grande palco... para a Morte!” 

 
* Ben - O Rato Assassino (Ben) (LEE MONTGOMERY, JOSEPH CAMPANELLA) 
Legendado - Terror - 1972 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Um garoto solitário, que não recebe atenção dos pais, torna-se amigo de um rato a quem passa a chamar de Ben. Ocorre que o animal é 
também o líder de um bando de ratos assassinos que matam humanos e deixam a cidade em estado de alerta. Quando a polícia 
consegue matar os roedores, o garoto mergulha numa triteza profunda. Até o dia em que descobre que seu amigo Ben continua vivo." 

 
* Cadáveres (Unrest) (CORRI ENGLISH, SCOT DAVIS) 
Legendado – Terror - 2006 - Origem: TV - Imagem: Ótima – 1 DVD  
"O primeiro filme a usar corpos de cadáveres reais. Quatro estudantes do primeiro ano de faculdade de medicina têm seus limites 
testados enquanto trabalham em um laboratório dissecando restos humanos." 

* Carrie, A Estranha (Carrie, de Brian de Palma) (SISSY SPACEK, PIPER LAURIE, JOHN TRAVOLTA) 
Legendado - Terror - 1976 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
*** RECEBEU 2 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Carry White é uma jovem que não faz amigos em virtude de morar em quase total isolamento com Margareth, sua mãe e uma pregadora 
religiosa que se torna cada vez mais ensandecida. Carrie foi menosprezada pelas colegas, pois ao tomar banho achava que estava 
morrendo, quando na verdade estava tendo sua primeira menstruação. Uma professora fica espantada pela sua falta de informação e 
Sue Snell, uma das alunas que zombaram dela, fica arrependida e pede a Tommy Ross, seu namorado e um aluno muito popular, para 
que convide Carrie para um baile no colégio. Mas Chris Hargenson, uma aluna que foi proibida de ir à festa, prepara uma terrível 
armadilha que deixa Carrie ridicularizada em público." 

 
* Cobras (Snake Island) (WILLIAM KATT, WAYNE CRAWFORD) 
Legendado - Terror - 2002 – 1 DVD - Origem: TV - Imagem: Ótima  
“Um safari pela África tem como primeira parada a "Ilha das Cobras", mas um pequeno imprevisto, obriga os turistas a passarem a noite 
na ilha. O que eles não sabem é que existem milhares de cobras espalhadas. Elas são venenosas, mortais e muito silenciosas. Sem fazer 
barulho deixam um rastro de morte e medo, só sobreviverá quem conseguir escapar da ilha.” 

 
* Colheita Maldita (Children of the Corn) (PETER HORTON, LINDA HAMILTON) 
Legendado - Terror - 1984 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Jovem casal (Peter Horton e Linda Hamilton) presencia assassinato horrendo e parte para Gatlin, a cidade mais próxima, para avisar as 
autoridades. O local, contudo, parece abandonado e eles são aprisionados por um menino sinistro chamado Isaac Chroner (John 
Franklin). O garoto misteriosamente controla todas as crianças da região. Isaac conseguiu convencê-las a assassinarem todos os adultos 
para um ritual maldito." 

 
* Colheita Maldita 666- Isaac Está de Volta (Children of The Corn 666 – Isaac’s Return) (NATALIE RAMSEY, JOHN FRANKLIN) 
Legendado - Terror - 1999 – 1 DVD - Origem: TV - Imagem: Ótima  
“19 anos após a morte de Isaac, líder das crianças assassinas, Hannah procura sua mãe, Rachel, para tentar desvendar os 
acontecimentos do passado. Sua chegada, entretanto, faz ressurgir o espírito do mal, que esperava por seu retorno.” 
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* Comboio do Terror (Maximum Overdrive, de Stephen King) (EMILIO ESTEVEZ, PAT HINGLE) 
Legendado – Terror - 1986 - Origem: VHS - Imagem: Ótima – 1 DVD  
"Máquinas ganham vida e passam a perseguir os seres humanos. Um grupo de pessoas se abriga num posto de gasolina. Do lado de 
fora vários caminhões furiosos aguardam o momento apropriado para o ataque." 

 
* Contos da Escuridão (Tales From The Darkside, The Movie) (DEBORAH HARRY, DAVID FORRESTER) 
Dublado – Terror - 1990 - Origem: TV SBT - Imagem: Boa/Ótima – 1 DVD  
"Três histórias separadas, ligadas por uma quarta história onde um garoto lê os três contos de terror, enquanto uma mulher planeja 
cozinhá-lo para o jantar." 

 
* Christine, O Carro Assassino (Christine, de Stephen King) (KEITH GORDON, JOHN STOCKWELL) 
Legendado – Terror - 1983 - Origem: TV - Imagem: Ótima – 1 DVD  
"Adolescente problemático descobre um carro Plymouth e o restaura com amor. O carro entretanto tem vida própria e passa a matar 
todos que interferem em sua relação com o jovem, ao ponto dele mudar de personalidade." 

 
* Cidade Fantasma (Ghost Town) (BILLY DRAGO, RANDY WAYNE) 
Dublado - Terror - 2009 – 1 DVD - Origem: TV - Imagem: Ótima  
“Durante uma excursão, o ônibus de um grupo de jovens se perde e eles acabam parando em uma antiga cidade abandonada. Mas, 
antes que possam achar o caminho certo, estranhos acontecimentos os assombram e podem impedir que saiam do lugar vivos.” 

 
* Criaturas da Noite (Dead of Night) (ALEX ROCCO, JOHN ENOS III) 
Legendado - Terror - 1996 – 1 DVD - Origem: TV - Imagem: Ótima  
“Não se importando com o custo de vidas inocentes, vampiro embarca em uma desperada busca por sua mulher morta.” 

 
* Desafio do Além (The Haunting) (JULIE HARRIS) 
Dublado original - Terror - 1963 – Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  ****RARO*** 
"Um cientista e sua equipe partem para uma casa mal-assombrada em busca de provas sobre a existência de fantasmas." 

 
* De Volta À Casa da Colina (Return to House on Haunted Hill) (AMANDA RIGHETTICERINA VINCENT) 
Dublado - Terror - 2007 – 1 DVD - Origem: TV - Imagem: Ótima  
“Sarah Wolfe era a única sobrevivente do massacre na Mansão Vanacutt. E agora o seu recente e questionável suicídio deixa sua irmã, 
Ariel, sem opção além de descobrir o responsável por levar Sarah à loucura e ao que Ariel acredita ser o grande motivo de sua morte. 
Após a morte de sua irmã, Ariel descobre que Sarah lhe deixou o diário do Dr. Vanacutt e assim começa a busca mortal por respostas 
liderando um grupo de pessoas de volta à Mansão Vanacutt, acordando o mal eternamente aprisionado na casa da colina. Desta vez, a 
casa e os espíritos que lá vivem não deixarão ninguém sair vivo.” 

 
* Dia Dos Namorados Macabro (My Bloody Valentine) (PAUL KELMAN, LORI HALLIER) 
Legendado - Terror - 1981 – Origem: TV TCM - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Delegacia da pequena cidade de Valentine's Bluff recebe caixa de bombons contendo coração humano. É o primeiro de uma série que 
chegarão para tirar o sono do xerife da anteriormente pacata localidade." 

 
* Drácula (Dracula) (BELA LUGOSI, HELEN CHANDLER) 
Dublado - Terror - 1931 – Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Um conde da Transilvânia chega a Londres espalhando o terror, graças à sua maldição que o obriga a beber sangue humano para 
sobreviver." 

 
* Drácula (Dracula) (FRANK LANGELLA, LAURENCE OLIVIER, DONALD PLEASENCE) 
Legendado - Terror - 1979 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Escuna naufraga perto de Whitby e o único sobrevivente é o Conde Drácula (Frank Langella), que chegou com grandes quantidades de 
terra da Transilvânia para levar para sua residência em Carfax Abbey. Ele faz amigos como o Dr. Seward que administra um asilo, sua 
filha Lucy, a amiga dela Mina e Jonathan Harker, o noivo de Lucy. Mas logo Mina morre de perda de sangue e Drácula se defronta com o 
Van Helsing, um caçador de vampiros que deseja aniquilá-la." 

 
* Drácula de Bram Stoker (Bram Stoker's Dracula, de Francis Ford Coppola) (GARY OLDMAN, WINONA RYDER, ANTHONY 
HOPKINS, KEANU REEVES) 
Dublado original - Terror - 1992 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 3 OSCAR*** 
***RECEBEU UMA INDICAÇÃO AO OSCAR*** 
"No século XV, um líder e guerreiro dos Cárpatos renega a Igreja quando esta se recusa a enterrar em solo sagrado a mulher que 
amava, pois ela se matou acreditando que ele estava morto. Assim, perambula através dos séculos como um morto-vivo e, ao contratar 
um advogado, descobre que a noiva deste é a reencarnação da sua amada. Deste modo, o deixa preso com suas "noivas" e vai para a 
Londres da Inglaterra vitoriana, no intuito de encontrar a mulher que sempre amou através dos séculos." 

 
* Enterrado Vivo (Buried Alive, de Edgar Alan Poe) (ROBERT VAUGHN, DONALD PLEASENCE, JOHN CARRADINE) 
Legendado – Terror - 1988 - Origem: VHS - Imagem: Ótima – 1 DVD  
"Sobre uma estranha escola em que estranhos desaparecimentos estão acontecendo. Quando uma jovem professora de ciências chega 
à escola, começa a sofrer de estranhas alucinações em que alguém está preso atrás de uma parede de pedra e luta para se libertar." 
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* Enterro Prematuro (Premature Burial) (RAY MILLAND, HAZEL COURT) 
Legendado - Terror - 1962 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Baseado em um dos contos mais aterrorizantes de Poe, Enterro Prematuro fala sobre uma pessoa - Guy - cujo maior medo é o de ser 
enterrado vivo, pois acredita sofrer de epilepsia. Para diminuir seus temores, constrói um túmulo que permitiria avisar ao mundo exterior  
caso seu medo se concretizasse." 

 
* Entrevista Com o Vampiro (Interview With The Vampire) (TOM CRUISE, BRAD PITT,  ANTONIO BANDERAS) 
Dublado - Terror - 1994 - Origem: TV - Imagem: Ótima – 1 DVD  
***RECEBEU DUAS INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Em pleno século XX, um vampiro concede uma entrevista a um jovem repórter, contando como foi transformado em uma criatura das 
trevas pelo vampiro Lestat, na Nova Orleans do século XVIII." 

 
* Fantasmas de Marte (Ghosts of Mars) (NATASHA HENSTRIDGE, PAM GRIER, ICE CUBE) 
Dublado - Terror - 2001 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"No futuro, grupo de policiais que transporta prisioneiros em Marte acaba em cidade cujos habitantes parecem possuídos.” 

 
* Farsa Trágica (The Comedy of Terrors) (VINCENT PRICE, PETER LORRE, BORIS KARLOFF, BASIL RATHBONE) 
Legendado - Terror/Comédia - 1964 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"Por volta de 1890, uma agência funerária de New England passa por graves dificuldades financeiras com poucos clientes. Seus 
proprietários são Waldo Trumbull (Vincent Price), e seu sogro, Amos Hinchley (Boris Karloff), um velho decrépito, meio surdo e 
dorminhoco. Trumbull é casado com a bela Amaryllis (Joyce Jameson), uma esposa negligenciada pelo marido alcoólatra e que vive 
quebrando os copos da casa com seus gritos agudos de frustração, pois seu sonho era ser cantora de ópera e constantemente ela está 
exercitando sua arte pela casa. O ex-presidiário fugitivo e desengonçado Felix Gillie (Peter Lorre) é o assistente de Trumbull e está 
apaixonado pela desprezada Amaryllis. Trumbull tenta também frequentemente matar seu sogro e sócio através da ingestão de um 
veneno, o qual o velho esclerosado pensa ser apenas um simples remédio." 

 
* Fome de Viver (The Hunger) (CATHERINE DENEUVE, DAVID BOWIE, SUSAN SARANDON) 
Legendado - Terror - 1983 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"Um casal de vampiros vive em Nova Iorque. Quando ele começa um processo de envelhecimento acelerado, uma doutora no assunto 
passa a atendê-lo. Acontece que, para substituir o amante desenganado, a vampira escolhe a própria doutora." 

* Gremlins (Gremlins) (COREY FELDMAN, HOYT AXTON, ZACH GALLIGAN) 
Dublado - Terror - 1984 - Origem: TV - Imagem: Ótima – 1 DVD  
"Um garoto quebra três regras relacionadas a seu novo bichinho de estimação e acaba, sem querer, liberando uma horda de pequenos 
mostros que infernizarão uma pequena cidade." 

 
* Gremlins (Gremlins) (COREY FELDMAN, HOYT AXTON, ZACH GALLIGAN) 
Legendado - Terror - 1984 - Origem: TV - Imagem: Ótima – 1 DVD  
"Um garoto quebra três regras relacionadas a seu novo bichinho de estimação e acaba, sem querer, liberando uma horda de pequenos 
mostros que infernizarão uma pequena cidade." 

 
* Gremlins 2 - A Nova Turma (Gremlins 2 - The New Batch) (ZACH GALLIGAN, CHRISTOPHER LEE) 
Dublado - Terror - 1990 - Origem: TV - Imagem: Ótima – 1 DVD  
"Em plena Nova York, o pequeno Gizmo é mais uma vez molhado, dando início a uma nova infestação dos perigosos Gremlins." 

 
* Horror em Amityville (The Amityville Horror) (RYAN REYNOLDS,. MELISSA GEORGE) 
Dublado - Terror - 2005 – 1 DVD - Origem: TV - Imagem: Ótima  
“George (Ryan Reynolds) e Kathy (Melissa George) mudam-se com os filhos para uma casa antiga, que não demora muito para 
apresentar estranhos sinais sobrenaturais. É quando descobre-se que a casa guarda um terrível crime, de um jovem que matou o pai e 
os irmãos, alegando estar ouvindo vozes na casa.” 

 
* Lenda Urbana 1 (Urban Legend) (JARED LETO, ALICIA WITT) 
Dublado - Terror - 1998 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Série de crimes inspirados em assassinatos do passado assolam uma localidade. Quando Natalie (Alicia Witt) investiga antigo crime, o 
assassinato de um aluno por professor psicopata, ela inadvertidamente entra na mira do maníaco homicida." 

 
* Lenda Urbana 2 (Urban Legends - Final Cut) (JENNIFER MORRISON, EVA MENDES) 
Dublado - Terror - 2000 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Um grupo de jovens estudantes de cinema estão prestes a se formar e estão ávidos por fazerem sucesso com suas idéias em 
Hollywood. Mas antes disso eles precisam concluir um filme, como projeto final da faculdade. Só que, no meio da produção, acidentes 
bizarros começam a acontecer, deixando a equipe cada vez menor e levantando a dúvida sobre quem estaria provocando tais acidentes." 

 
* Mangler, O Grito do Terror (The Mangler, de Stephen King) (ROBERT ENGLUND, TED LEVINE) 
Legendado – Terror - 1995 - Origem: VHS - Imagem: Ótima – 1 DVD  
"Em uma pequena lavanderia, um força começa matar pessoas que se aproximam de uma máquina. No princípio, acha-se que são 
acidentes mas depois descobre-se as reais causas." 
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* Medo do Escuro (Fear of the Dark) (KEVIN ZEGERS, JESSE JAMES) 
Dublado - Terror - 2003 - Origem: TV - Imagem: Boa/Ótima – 1 DVD  
"Garoto que tem fobia do escuro fica sozinho em casa sob os cuidados do irmão e da namorada dele quando, de repente, a luz acaba e 
eles têm de lutar para que não fiquem à mercê do mal que vive no escuro." 

 
* Monstros (Freaks, de Tod Browning) (WALLACE FORD, JOSEPHINE JOSEPH, IRMÃS HILTON) 
Legendado - Drama - 1932 - Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Obra-prima do cinema mundial. Em um circo de atrações bizarras, a linda trapezista Cleopatra é cortejada pelo anão Hans, mas o 
rejeita até descobrir que este herdou uma fortuna. Seu plano, forjado com o amante Hércules, é casar para depois envenenar o pequeno, 
mas logo a armação é descoberta e os diferentes se unem pela vingança. A revista “Entertainement Weekly” fez, recentemente, uma 
divulgação dos 50 maiores filmes cult de todos os tempos e Freaks constou num honroso terceiro lugar. " 

 
* Museu de Cera (House of Wax) (VINCENT PRICE, CHARLES BRONSON) 
Dublado - Terror - 1953 - Origem: TV - Imagem: Ótima – 1 DVD  
***PRIMEIRO FILME EM 3D DA WARNER*** 
"Após ser considerado morto em um incêndio, que destruiu as esculturas em cera que fez para um museu, um homem retorna para se 
vingar de seu antigo sócio." 
 
* Museu de Cera (House of Wax) (VINCENT PRICE, CHARLES BRONSON) 
Legendado - Terror - 1953 - Origem: TV - Imagem: Ótima – 1 DVD  
***PRIMEIRO FILME EM 3D DA WARNER*** 
"Após ser considerado morto em um incêndio, que destruiu as esculturas em cera que fez para um museu, um homem retorna para se 
vingar de seu antigo sócio." 

 
* Nas Sombras da Noite (House of Dark Shadows) (JONATHAN FRID, BARBARA CASON, DAVID HENESY) 
Dublado - Terror - 1970 - Origem: TV (TCM) - Imagem: Ótima – 1 DVD  
"Baseado num seriado de televisão americano, em que vampiro procura uma cura para poder casar com sua amada." 

* No Limite da Realidade (Twilight Zone: The Movie, de Steven Spielberg, roteiro de Rod Serling) (DAN AYKROYD, VIC MORROW, 
ALBERT BROOKS) 
Dublado - Terror - 1983 - Origem: TV (TNT) - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Tornou-se clássico esse filme produzido por Steven Spielberg, reunindo aqui quatro histórias baseadas na famosa série de TV ''Além da 
Imaginação''." 

 
* Nosferatu (Nosferatu, Eine Symphonie des Grauens) (MAX SCHRECK, GRETA SCHODER) 
Legendado/Mudo - Terror - 1922 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Clássico do expressionismo alemão. Hutter, agente imobiliário, viaja até os Montes Cárpatos para vender um castelo no Mar Báltico cujo 
proprietário é o excêntrico conde Graf Orlock, que na verdade é um milenar vampiro que, buscando poder, se muda para Bremen, 
Alemanha, espalhando o terror na região. Curiosamente quem pode reverter esta situação é Ellen, a esposa de Hutter, pois Orlock está 
atraído por ela." 

* Nosferatu: O Vampiro da Noite (Nosferatu: Phantom der Nacht, de Werner Herzog)  (KLAUS KINSKI, ISABELLE ADJANI) 
Legendado - Terror - 1979 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Baseado no livro Drácula, de Bram Stoker, Nosferatu conta a jornada de Jonathan Harker  pelo reino de horror do Conde Drácula (Klaus 
Kinski, em magnífica atuação), um maligno vampiro obcecado por sua esposa, a bela Lucy (Isabelle Adjani). Refilmagem do clássico 
alemão Nosferatu, de 1922." 

 
* O Ataúde do Morto-Vivo (The Oblong Box)  (VINCENT PRICE, CHRISTOPHER LEE) 
Legendado - Terror - 1969 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Um homem desfigurado, mantido preso por seu aristocrático irmão, consegue escapar e então começa a se vingar daqueles que lhe 
fizeram mal, incluindo seu irmão. Baseado em conto de Edgar Allan Poe." 

 
* O Bebê de Rosemary (Rosemary´s Baby, de Roman Polansky) 
Legendado - Terror - 1968 - Origem: VHS - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 1 OSCAR*** 
***RECEBEU 1 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
***FILME GANHADOR DE 1 GLOBO DE OURO*** 
"Um jovem casal se muda para um prédio habitado por estranhas pessoas. Quando ela (Mia Farrow) engravida, passa a ter estranhas 
alucinações e vê seu marido (John Cassavetes) se envolver com os vizinhos, uma seita de bruxas que quer que ela dê à luz ao Filho das 
Trevas." 

 
* O Castelo Assombrado (Haunted Palace) (VICENT PRICE, DEBRA PAGET, LON CHANEY JR.) 
Legendado - Terror - 1963 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Em uma pequena vila, Charles, um sereno cidadão, é condenado por bruxaria. Antes de morrer, ele roga uma profecia, dizendo que 
retornaria dos mortos para assassinar todos aqueles que o levaram à fogueira. Mais de cem anos se passam, até que toda a rotina do 
pacato mas sombrio lugar é mudada pela chegada do tataraneto de Charles, querendo retomar a propriedade herdada de seu ancestral, 
um castelo, onde se concentra todo o mal que aflige a cidade." 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
* O Chamado (The Ring) (NAOMI WATTS) 
Dublado - Terror - 2002 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DO MTV MOVIE AWARDS*** 
"Rachel Keller é uma jornalista que decide investigar a misteriosa morte de sua sobrinha. Ela percebe a relação da morte dela e de várias 
outras mortes com um estranho vídeo, que faz com que todas as pessoas que o assistam morram exatamente sete dias depois. Intrigada 
com a história, ela agora precisa descobrir um meio que impeça que a profecia se realize, já que ela e seu filho assistiram ao vídeo." 

 
* O Corvo (The Raven) (VINCENT PRICE, BORIS KARLOFF, PETER LORRE, JACK NICHOLSON) 
Legendado - Terror - 1963 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Baseado no poema gótico de Edgar Allan Poe, conheça  um dos maiores clássicos do terror de todos os tempos. A história é sobre dois 
bruxos que duelam pela supremacia na magia." 

 
* O Exorcista (The Exorcist) (LINDA BLAIR, ELLEN BURSTYN, MAX von SIDOW, LEE J. COBB) 
Legendado - Terror - 1973 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 2 OSCAR*** 
***RECEBEU 8 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Uma jovem filha de uma atriz é possuída por um demônio, e um padre especialista em exorcismo é chamado para cuidar do caso." 

 
* O Fantasma da Ópera (The Phantom of the Opera, de Gaston Leroux) (LON CHANEY, MARY PHILBIN) 
Legendado - Terror - 1925 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Primeira adaptação cinematográfica do clássico de Gaston Leroux sobre compositor que tem seu rosto desfigurado em acidente e passa 
a viver nas catacumbas da ópera de Paris. Ele aterroriza as pessoas e toma especial interesse por Christine, bela e talentosa cantora 
lírica." 

 
* O Fantasma da Ópera (Phantom of the Opera, de Arthur Lubin) (NELSON EDDY, SUSANNA FOSTER) 
Legendado - Terror - 1943 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 2 OSCAR*** 
"Em 1860, violinista do famoso Ópera de Paris tem suas composições roubadas. Certo de que fora os donos do teatro, ele comete 
assasinato mas tem seu rosto desfigurado. Mortes estranhas sucedem a partir daqui, e as pessoas dizem que o culpado é um fantasma." 

 
* O Filho de Drácula (Son Of Dracula) (LON CHANEY, JOHN CARRADINE) 
Dublado - Terror - 1943- Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Quando Katherine, uma bela garota do sul obcecada por pensamentos sobre a vida eterna, convida o conde para sua mansão nos 
Estados Unidos, ela abre uma caixa de pandora de terror. Apesar dos esforços heróicos de seu noivo Robert Paige, Katherine se torna 
uma discípula do maldoso conde." 

 
* O Gabinete do Dr. Caligari (Das Cabinet des Dr. Caligari) (WERNER KRAUSS, CONRAD VEIDT, FRIEDRICH FEHER)  *** RARO*** 
Legendado - Terror - 1920- Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Num pequeno vilarejo da fronteira holandesa, um misterioso hipnotizador, Dr. Caligari (Krauss), chega acompanhado do sonâmbulo 
Cesare (Veidit) que, supostamente, estaria adormecido por 23 anos. À noite, Cesare perambula pela cidade, concretizando as previsões 
funestas do seu mestre, o Dr. Caligari. Um dos filmes mais importantes de todos os tempos." 

* O Homem de Palha (The Wicker Man) (CHRISTOPHER LEE, EDWARD WOODWARD) 
Dublado – Terror - 1973 - Origem: TV - Imagem: Ótima – 1 DVD     ***RARO*** 
"Uma jovem garota desaparece misteriosamente. Investigando, o Sargento Howie (Edward Woodward), viaja para uma remota ilha 
escocesa onde conhece o estranho Lord Summerisle (Christopher Lee) um líder religioso da pequena comunidade que realiza bizarros 
rituais pagãos." 

* O Homem Invisível (The Invisible Man) (CLAUDE RAINS, GLORIA STUART, WILLIAN HARRIGAN) 
Dublado – Terror - 1933 - Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B – 1 DVD  
"Um homem descobre a fórmula da invisibilidade e tenta descobrir seu antídoto, para que possa vendê-la e ficar rico." 

 
* O Iluminado (The Shining, de Stanley Kubrick) (JACK NICHOLSON, SHELLEY DUVALL) 
Legendado – Terror - 1980 - Origem: TV - Imagem: Ótima – 1 DVD  
"Um homem é contratado como zelador de um hotel em baixa temporada e, isolado com sua mulher e filho, gradualmente enlouquece 
enquanto forças sobrenaturais começam a perseguí-lo." 

 
* O Jovem Frankenstein (Young Frankenstein, de Mel Brooks) (GENE WILDER, PETER BOYLE) 
Legendado - 1974 – 1 DVD - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***RECEBEU DUAS INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"O tributo monstruosamente maluco de Mel Brooks ao clássico de Mary Shelley é a maior sátira de todos os filmes sobre Frankenstein já 
produzidos. Chamado ao castelo de seu finado avô na transilvânia, o jovem Dr. Frankenstein logo descobre um manual descrevendo 
passo a passo como trazer um cadáver de volta à vida." 

 
* O Lobisomem (The Wolfman) (LON CHANEY, BELA LUGOSI, RALPH BELLAMY) 
Dublado – Terror - 1941 - Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B – 1 DVD  
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"O conto de terror original que apresentou um dos mais famosos monstros do cinema! Lon Chaney Jr. interpreta Larry Talbot, que retorna 
ao castelo de seu pai no País de Gales e conhece uma linda mulher. Em uma fatídica noite, Talbot acompanha-a a uma quermesse onde 
o destino de Jenny é revelado por uma misteriosa cigana vidente. A atmosfera sobre os elaborados cenários, combinados a uma 
assustadora trilha sonora, fazem de O Lobisomem uma obra de arte não apenas em seu gênero, mas de todos os tempos!" 

 
* O Lobisomem (The Wolfman) (BENICIO DEL TORO, ANTHONY HOPKINS) 
Dublado - Terror - 2010 – 1 DVD - Origem: TV - Imagem: Ótima  
***FILME GANHADOR DE 1 OSCAR*** 
“O ator Lawrence Talbot, quando criança, sofreu com a morte de sua mãe e nunca mais voltou a morar com o pai. Mais de duas décadas 
depois do ocorrido, ele é chamado por sua futura cunhada Gwen Conliffe para ajudá-la a encontrar o noivo desaparecido. Ao retornar 
para a casa do pai, Talbot acaba se envolvendo numa investigação sobre violentas mortes que acontecem nas noites de lua cheia, 
entrando em contato com o seu passado e descobrindo um segredo que mudará para sempre a sua vida.” 

 
* O Massacre da Serra Elétrica - O Início (The Texas Chainsaw Massacre: The Beginning) (ANDREW BYNIARSKI, JORDANA 
BREWSTER) 
Dublado – Terror - 2006 - Origem: TV - Imagem: Ótima – 1 DVD  
"Conheça a história que deu origem a um dos maiores assassinos da história do cinema quando um grupo de jovens cai acidentalmente 
em seus caminho e se aproxima da casa de horrores que os transformaria nas primeiras vitimas de Leatherface." 

 
* O Massacre da Serra Elétrica 2 (The Texas Chainsaw Massacre 2) (DENNIS HOPPER, CAROLINE WILLIANS) 
Dublado – Terror - 1986 - Origem: TV - Imagem: Boa/Ótima – 1 DVD  
"Ex-policial planeja vingança contra os maníacos mascarados que trucidaram seu sobrinho. Uma disc-jóquei, que é ameaçada pelo 
bando, se junta a ele para encontrar e exterminar os assassinos, antes que vire mais uma de suas vítimas." 

 
* O Médico e o Monstro (Dr. Jekyll and Mr. Hyde) (SPENCER TRACY, INGRID BERGMAN) 
Dublado – Terror - 1941 - Origem: TV - Imagem: Boa/P&B – 1 DVD  
"Após trabalhar incansavelmente em seu laboratório, Jekyll elabora uma fórmula. Não querendo colocar em risco a vida de ninguém, ele 
mesmo a bebe. Como resultado seu lado demoníaco é revelado, que ele chama de Mr. Hyde. Mas o pior ainda estava por vir, pois 
inicialmente Jekyll acreditava poder controlar as aparições de Hyde, mas logo ele veria que estava totalmente enganado." 

 
* O Monstro da Lagoa Negra (Creature from The Black Lagoon) (RICHARD CARLSON, JULIE ADAMS, RICHARD DENNING, 
ANTONIO MORENO, NESTOR PAIVA) 
Dublado – Terror - 1954 - Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B – 1 DVD  
"Um pesquisador encontra na Amazônia brasileira uma estranha criatura, que pode ser o elo perdido entre duas espécies." 

 
* O Poço e o Pêndulo (The Pit and the Pendulum, de Edgar Allan Poe) (LANCE HENRIKSEN, STEPHEN LEE) 
Legendado – Terror - 1991 - Origem: VHS - Imagem: Ótima – 1 DVD  
"Adaptação do conto homônimo de Oscar Wilde. Na versão cinematográfica, mãe é presa por bruxaria ao tentar proteger seu filho de 
guardas da inquisição espanhola." 

 
* O Túmulo Vazio (The Body Snatcher) (BORIS KARLOFF, BELA LUGOSI) 
Legendado - Terror - 1945 - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Medico do seculo XIX (Daniell) utiliza cadáveres em suas experiências cientificas. Baseado em obra de Robert Louis Stevenson." 

 
* Os Assassinatos da Rua Morgue (Murders in The Rue Morgue, de Edgard Allan Poe) (BELA LUGOSI, SIDNEY FOX) 
Dublado – Terror - 1932 - Origem: TV - Imagem: Ótima – 1 DVD  
"Conta a história de dois brutais assassinatos de mulheres na Rua Morgue, em Paris, casos que parecem insolúveis até que o detetive C. 
Auguste Dupin assume o caso e, usando sua estupenda inteligência, desvenda esse grande mistério." 

 
* Os Mensageiros (The Messengers) (KRISTEN STEWART, DYLAN McDERMOTT) 
Dublado – Terror - 2007 - Origem: TV - Imagem: Ótima – 1 DVD  
"A família Solomon, formada pela jovem Jess de 16 anos, o irmão Ben, de três anos, e seus pais, Roy e Denise, acaba de se mudar da 
agitada cidade de Chicago para uma fazenda de girassóis em Dakota do Norte. Em meio à tranqüilidade, Jess e seu irmão começam a 
ser ameaçados por aparições de espíritos aparentemente mal-intencionados, invisíveis para todos os outros." 

 
* Os Outros (The Others) (NICOLE KIDMAN) 
Dublado - Terror - 2001 - Origem: TV - Imagem: Boa - 1 DVD  
"Em plena 2ª Guerra Mundial, uma mulher parte com seus dois filhos para uma casa em uma ilha isolada, onde segue religiosamente 
certas regras que não podem ser quebradas." 

 
* O Gato Preto (The Black Cat, de Edgar Allan Poe) (BORIS KARLOFF, BELA LUGOSI) 
Legendado – Terror - 1943 - Origem: TV TCM - Imagem: Ótima – 1 DVD  
"Um casal em lua-de-mel encontra na viagem um homem cortês, que está retornando à sua cidade-natal para acertar as contas com um 
velho conhecido." 

 
* O Homem Cobra (Sssssss) (STROTHER MARTIN, DIRK BENEDICT) 
Dublado – Terror - 1973 - Origem: TV SBT - Imagem: Boa/Ótima – 1 DVD  
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"Cientista produz um soro capaz de transformar homens em cobras e injeta em suas cobaias para analisar os efeitos da fórmula." 
 

* O Pesadelo (Boogeyman) (BARRY WATSON) 
Legendado - Terror - 2005 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Tim Jensen (Barry Watson) cresceu em uma casa aparentemente mal-assombrada, o que fez com que crescesse cheio de traumas de 
sua infância. Em uma tentativa de eliminá-los de uma vez por todas, ele aceita retornar à casa onde cresceu para saber se os seres que 
tanto o atormentaram no passado são verdadeiros ou apenas fruto de sua imaginação." 

 
* O Vampiro da Noite (Horror of Dracula) (CHRISTOPHER LEE, PETER CUSHING) 
Dublado - Terror - 1958 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"O mestre dos vampiros (Lee) é um nobre eslavo, condenado à vida eterna. Ele deixa sua terra natal, na Transilvânia, para ir a Londres 
em busca de novas vítimas. Seus hábitos noturnos chamam a atenção do Dr. Van Helsing (Cushing), um cientista que se torna inimigo 
implacável do conde, determinado a por um fim à sede de sangue do Vampiro da Noite. O medo e o poder estão de volta nesta obra-
prima que consagrou os estúdios Hammer e introduziu uma nova era nos clássicos de terror. O passado está de volta mais assustador do 
que nunca." 

 
* Olhos de Gato (Cat's Eye, de Stephen King) (DREW BARRIMORE, JAMES WOODS) 
Dublado e Legendado - Terror - 1985 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Três apavorantes histórias do mestre do terror Stephen King, interligadas por um misterioso gato. Um jogador de tênis é forçado a 
participar de um jogo mortal, porque tinha um caso com a mulher de um terrível mafioso. Um homem descobre que parar de fumar vai ser 
um pesadelo maior do que temia. E uma menina é aterrorizada por um pequeno monstro." 

 
* Os Selvagens (The Wilderness) (RICHIE CAMPELL, LENORA CRICHLOW) 
Dublado – Terror - 2006 - Origem: TV - Imagem: Ótima – 1 DVD  
"Um jovem amanhece morto em uma instituição para menores delinqüentes. Como castigo e para aprenderem a ter respeito uns pelos 
outros, são forçados a acampar, por uma semana, em uma ilha de florestas densas. Mas há mais alguém neste local que pretende dar 
uma lição nos garotos: um caçador acompanhado de cães selvagens." 

 
* Poltergeist - 1 - O Fenômeno (Poltergeist) (CRAIG T. NELSON, JOBETH WILLIANS, DOMINIQUE DUNNE) 
Legendado - Terror - 1982 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***RECEBEU 3 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Uma família inteira se vê ameaçada por estranhos fenômenos que ocorrem em sua casa, chegando ao ponto da caçula ser levada para 
dentro da tela de uma televisão." 

 
* Quando Descem as Trevas (Night Walker) (ROBERT TAYLOR, BARBARA STANWICK) 
Dublado - Terror - 1964 - Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Rica viúva tem sonhos constantes com o seu marido desaparecido." 

 
* Revelação (What Lies Beneath) (HARRISON FORD, MICHELLE PFEIFFER) 
Dublado - Terror - 2000 - Origem: TV - Imagem: Boa - 1 DVD  
"Um ser fantasmagórico causa espanto nos ocupantes de uma casa e faz com que um segredo antes oculto venha à tona." 

 
* Sangue de Pantera (Cat People) (SIMONE SIMON, KENT SMITH) 
Legendado - Terror - 1942 - Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Irena Dubrovna é uma bela e misteriosa jovem sérvia, que vai trabalhar em Nova York como designer de modas e se casa com Oliver 
Reed. Irene vive obcecada pela idéia de ser vítima de uma maldição, pois descenderia de uma raça de mulheres-felinas que, quando 
estão emocionalmente excitadas, se transformam em panteras assassinas. Seu temor mostra ter fundamento ao sentir ciúmes de Alice 
Moore, que está íntima de Oliver. Ela tenta convencer o marido que se transformará em uma pantera, sendo que ele a manda para Louis 
Judd, um psiquiatra para avaliar o problema da sua mulher, sem imaginar realmente o que está acontecendo." 

 
* Sepultura para a Eternidade (Quatermass and the Pit ou Five Million Years to Earth) DUNCAN LAMONT, JAMES DONALD, ANDREW 
KEIR) 
Dublado - Terror/Ficção - 1967 - Origem: TV Canal 21 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Trabalhando na construção de uma nova linha do metrô em Londres, um grupo de operários encontra a carcaça do que acreditam ser 
um artefato bélico pertencente aos alemães, da época da Segunda Guerra. Porém, quando um especialista investiga o objeto, todos 
descobrem que ele guarda um outro grande segredo. " 

 
* Sexta-Feira 13 - Parte 1 (Friday the 13th) (BETSY PALMER, KEVIN BACON) 
Dublado - Terror - 1980 - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
"No Lago Cristal, um acampamento de férias, dois adolescentes foram assassinados. Vinte anos após o crime o acampamento reabre, 
mas uma série de novas mortes acontecem novamente." 

 
* Sexta-Feira 13 - Parte 1 (Friday the 13th) (BETSY PALMER, KEVIN BACON) 
Legendado - Terror - 1980 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"No Lago Cristal, um acampamento de férias, dois adolescentes foram assassinados. Vinte anos após o crime o acampamento reabre, 
mas uma série de novas mortes acontecem novamente." 
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* Tubarão 1 (Jaws 1) (ROY SCHEIDER, RICHARD DREYFUSS) 
Legendado - Terror - 1975 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Roy Scheider é Martin Brody, um policial nova-iorquino aposentado que trocou o estresse da Big Apple pela calmaria de ser o chefe de 
polícia de uma praia em New England. Porém, quando rumores de um tubarão assassino passam a assustar os banhistas, ele é obrigado 
a comprar uma grande briga política com o prefeito local, que não quer de maneira alguma fechar a praia durante a estação turística. Na 
tentativa desesperada de caçar o tubarão e salvar vidas, Martin vai contar com a ajuda do biólogo Matt Hooper (Richard Dreyfuss), que 
terá de unir forças com Quint (Robert Shaw) e caçar o temível monstro branco, antes que seja tarde demais.” 

 
* Tubarão 2 (Jaws 2) (ROY SCHEIDER, LORRAINE GARY) 
Legendado - Terror - 1978 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Um novo tubarão branco aparece para aterrorizar Amity, agora alvo de uma intensa especulação imobiliária." 

 
* Turistas (Turistas) (JOSH DUHAMEL) 
Legendado - Terror - 2006 - Origem: DVD - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Um grupo de jovens estrangeiros viaja ao Brasil em busca de diversão. Porém um acidente faz com que fiquem em uma estranha cidade 
praiana." 
 
 
SUSPENSE: 
 
* A Aparição (The Wraith) (CHARLIE SHEEN, NICK CASSAVETES) 
Dublado -  Suspense - 1986 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Numa cidade do interior dos Estados Unidos, Jamie é morto por uma gangue. Pouco tempo depois, surge um misterioso visitante 
dirigindo um carro preto futurista. Ao mesmo tempo chega à cidade um jovem forasteiro, que se apaixona pela garota do chefe da 
gangue. É o começo de uma trama cheia de surpresas, vingança e muita ação." 

 
* A Companhia dos Lobos (The Company of Wolves) (SARAH PATTERSON, ANGELA LANSBURY, STEPHEN REA) 
Legendado - Suspense - 1984 – 1 DVD - Origem: TV - Imagem: Ótima  
“Acontecimentos sensuais e violentos preenchem a vida da adolescente Rosaleen. Sua avó lhe conta histórias de lobisomens e dos 
perigos que ela deve esperar, especialmente de homens cujas sobrancelhas se encontram.” 

 
* A Conversação (The Conversation, de Francis Ford Coppola) (GENE HACKMAN, JOHN CAZALE, HARRISON FORD) 
Legendado - Suspense - 1974 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***RECEBEU DUAS INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Harry Caul (Gene Hackman), expert em vigilância e conhecido nacionalmente por seu grande profissionalismo, é contratado pelo diretor 
de uma grande empresa para vigiar e gravar a conversa de um casal de amantes. Mas no passado um trabalho dele provocou a morte de 
três pessoas e agora ele teme que algo parecido aconteça." 

 
* A Cortina de Ferro (The Iron Curtain) (DANA ANDREWS) 
Legendado -  Suspense - 1948 - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  

 
* A Dama de Shangai (The Lady From Shangai, de Orson Welles) (RITA HAYWORTH, ORSON WELLES, ERROL FLYNN) 
Dublado - Suspense - 1947 - Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Um marinheiro é contratado para trabalhar em um iate durante uma viagem, onde está uma mulher casada por quem sente atração." 

 
* A Dama do Lago (Lady in the Lake) (ROBERT MONTGOMERY, AUDREY TOTTER) 
Legendado - Suspense - 1946 – Origem: TV TCM - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Baseado num livro de Raymond Chandler. Dono de editora contrata um detetive particular para localizar sua esposa, que teria 
supostamente fugido para o México. O caso aparentemente corriqueiro se complica bastante quando várias pessoas começam a ser 
assassinadas. " 

 
* A Herança (The Eye) (ANGELICA LEE, LAWRENCE CHOU) 
Dublado - Suspense - 1999 - Origem: VHS - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"A assustadora história de Mun (Angelica Lee), cega desde os dois anos. Aos 18, ela faz um transplante de córneas, mas começa a 
também enxergar coisas que as outras pessoas não conseguem ver. Assombrada por esses espíritos, ela conta com a ajuda de um..." 

 
* A Manhã Seguinte (The Morning After) (JANE FONDA, RAUL JULIA, JEFF BRIDGES) 
Legendado - Suspense - 1986 – 1 DVD - Origem: TV - Imagem: Ótima  
“Após uma bebedeira, mulher que sofre de alcoolismo acorda numa cama estranha com um cadáver ao seu lado. Ela busca a ajuda de 
um ex-policial para descobrir o que aconteceu.” 

 
* A Noiva Estava de Preto (La Mariée Était en Noir) (JEANNE MOUREAU, MICHAEL LONDSDALE) 
Legendado - Suspense - 1968 – 1 DVD - Origem: TV - Imagem: Ótima  
“Após tentativa de suicídio, viúva Julie Kohler (Jeanne Moreau) persegue os cinco homens que, acidentalmente, assassinaram seu 
marido nas escadarias da igreja, logo após concluída a cerimônia de casamento.” 

 
* A Rede (The Net) (SANDRA BULLOCK, JEREMY NORTHAM) 
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Dublado - Suspense - 1995 – 1 DVD - Origem: TV - Imagem: Ótima  
“Angela Bennett (Sandra Bullock) é uma especialista em corrigir sistemas de informática, que se vê repentinamente envolvida em uma 
trama pelo fato de ter recebido um disquete que revela graves segredos. Para destruí-la um esquema é criado, com a finalidade de mudar 
seu nome e passado. Logo ela é conhecida na polícia como prostituta, viciada e ladra, sendo que provar quem é de verdade fica cada 
vez mais difícil.” 

 
* A Sétima Vítima (The Seventh Victim) (TOM CONWAY, KIM HUNTER) 
Legendado - Suspense - 1943 - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Mary é uma jovem que viaja a Nova York para buscar sua irmã que desapareceu misateriosamente. Mas ela descobre horrorizada uma 
relação entre o desaparecimento e uma seita satânica. Um dos melhores filmes da RKO" 

 
* A Tortura do Silêncio (I Confess) (MONTGOMERY CLIFT, ANNE BAXTER, KARL MALDEN) 
Legendado - Suspense - 1953 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"O empregado de uma paróquia comete um assassinato vestido de padre, e as suspeitas caem sobre o jovem padre Michael. Para 
complicar a situação deste, a polícia descobre que ele está emocionalmente envolvido com uma garota e que a vítima estava 
chantageando os dois. " 

 
* Advogado do Diabo (The Devil’s Advocate) (AL PACINO, KEANU REEVES, CHARLIZE TERON) 
Legendado - Suspense - 1997 - Origem: VHS - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Um jovem advogado é contratado a peso de ouro por um empresário de Nova York, mas a vida de riquezas, mulheres e festas esconde 
um terrível segredo." 

 
* Advogado do Diabo (The Devil’s Advocate) (AL PACINO, KEANU REEVES, CHARLIZE TERON) 
Dublado - Suspense - 1997 - Origem: VHS - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Um jovem advogado é contratado a peso de ouro por um empresário de Nova York, mas a vida de riquezas, mulheres e festas esconde 
um terrível segredo." 

 
* Anatomia de um Crime (Anatomy of a Murder) (JAMES STEWART, BEN GAZZARA, GEORGE C. SCOTT) 
Legendado - Suspense - 1959 - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
***RECEBEU 6 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"No Michigan, Paul Biegler é um advogado que é auxiliado por um alcoólatra, Parnell McCarthy. Após ter recusado o caso inicialmente, 
ele decide aceitar a defesa de Frederick Manion, um tenente do exército acusado de assassinato. O réu alega que a vítima violentou 
Laura Manion, sua mulher, mas seu oponente é Claude Dancer, um conceituado promotor que afirma que a alegação do réu é falsa e que 
Laura, que tem uma reputação de promíscua, estava realmente tendo um caso com o bartender assassinado, sendo que durante um 
acesso de cíúme Frederick teria intencionalmente cometido o crime. " 

 
* Cabo do Medo (Cape Fear, de Martin Scorsese) (ROBERT DE NIRO, NICK NOLTE, ROBERT MITCHUM, JESSICA LANGE, 
GREGORY PEACK) 
Legendado - Suspense - 1991 – Origem: VHS - Imagem: Boa - 1 DVD  
***RECEBEU 2 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Depois de cumprir uma pena de 14 anos de prisão, um psicopata (Robert De Niro) começa a atormentar a vida do advogado que o 
defendeu no caso (Nick Nolte)." 

 
* Carro, A Máquina do Diabo (The Car) (JAMES BROLIN, KATHLEEN LLOYD) 
Dublado - Suspense - 1977 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Uma pequena cidade do oeste americano, passa a ser aterrorizado por um sinistro Automobile preto, que impiedosamente mata 
qualquer pessoa que cruze seu caminho, logo, toda policia vai estar mobilizada em pegar o assassino." 

* Cativeiro (Captivity) (ELISHA CUTHBERT) 
Legendado - Suspense - 2006 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Ficar presa em uma cela sem saber onde está nem porque foi presa. É assim que acorda Jennifer, a bela e conhecida top model. 
Assustada com a situação, ela tenta descobrir o que está acontecendo. O clima é apavorante. Aos poucos se revela que Jennifer não 
está sozinha. Na sala ao lado um rapaz também luta desesperado pata ver a luz do sol. Os dois somam forças, mas em vão. O local é um 
bunquer de concreto repleto de armadilhas mortais e cada erro pode custar uma vida." 

 
* Chantagem e Confissão (Blackmail) - de HITCHCOCK (SARA ALGOOD, ANNY ONDRA) 
Legendado - Suspense - 1929 - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Considerado o primeiro filme inglês falado (e, consequentemente, o primeiro do diretor Hitchcock), a história é sobre uma mulher que, 
após matar acidentalmente um pintor que tentava estuprá-la, ela e seu noivo, que é o policial encarregado das investigações, passam a 
ser chantageados por um homem que testemunhou o crime." 

 
* Charada (Charade) (CARY GRANT, AUDREY HEPBURN, JAMES COBURN, WALTER MATTHAU, GEORGE KENNEDY) 
Legendado - Suspense - 1963 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"O marido de Regina é misteriosamente assassinado durante uma viagem de trem, e seu dinheiro some sem nenhuma pista. Um grupo 
de soldados da Segunda Guerra, que atuou com o homem morto, está atrás dela por assumirem que ela de fato sabe onde está o 
dinheiro. Enquanto isso, Regina é ajudada por Peter, que pode ou não também ter interesses financeiros em relação a ela. " 
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* Círculo do Medo (Cape Fear) (GREGORY PECK, ROBERT MITCHUM) 
Legendado - Suspense - 1962 - Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Após cumprir pena Max Cady (Robert Mitchum), um perigoso psicopata, pretende se vingar de Sam Bowden (Gregory Peck), um 
advogado que testemunhou decisivamente para a sua condenação. Extremamente frio e calculista, ele planeja se vingar do advogado e 
da sua família." 

 
* Correspondente Estrangeiro (Foreign Correspondent) - de HITCHCOCK (JOEL McCREA, HERBERT MARSHALL, GEORGE 
SANDERS) 
Legendado - Suspense - 1940 - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
*** RECEBEU 6 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Conta a história de Johnny Jones, um correspondente de um jornal de Nova York que vai à Europa com um nome falso para cobrir 
aquilo que seria um inevitável começo da Segunda Guerra Mundial. Durante um turno de trabalho, presencia a morte do diplomata 
holandês Van Meer. Tudo se complica quando ele descobre que quem morreu na verdade não foi o diplomata, e sim um sósia, e que na 
verdade ele fora seqüestrado por agentes que desejam um segredo seu." 

 
* Dália Negra (The Black Dahlia, de Brian de Palma) (JOSH HARTNETT, SCARLETT JOHANSSON, HILARY SWANK) 
Legendado - Suspense - 2006 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
*** RECEBEU 1 INDICAÇÃO AO OSCAR*** 
"O assassinato de uma jovem faz com que dois detetives partam em busca do assassino. Porém eles desenvolvem uma obsessão pela 
falecida, que afeta suas vidas." 

 
* Deja Vu (Déja Vu) (DENZEL WASHINGTON, PAULA PATTON) 
Legendado - Suspense - 2006 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Todo mundo já passou pela inquietante sensação do mistério do déjà vu - aquele lampejo de memória quando conhecemos alguém novo 
e sentimos que já o conhecemos, ou quando reconhecemos um lugar apesar de sabermos que nunca estivemos lá antes. Mas e se essas 
sensações estranhas e assustadoras forem, na verdade, avisos enviados do passado ou pistas para um futuro em andamento?" 

 
* Distúrbio Mortal (Borderline) (GINA GHERSON, SEAN PATRICK FLANERY) 
Legendado - Suspense - 2002 - Origem: TV – Boa – 1 DVD  
"Uma dedicada psiquiatra, que ajuda perigosos criminosos a se regenerar, vive o pior pesadelo de sua vida quando um dos seus 
pacientes extrapola o limite entre a verdade e a fantasia." 

 
* A Tortura do Silêncio (I Confess) de HITCHCOCK (ANGELICA LEE, LAWRENCE CHOU) 
Legendado - Suspense - 1953 - Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"O empregado de uma paróquia comete um assassinato vestido de padre, e as suspeitas caem sobre o jovem padre Michael. Para 
complicar a situação deste, a polícia descobre que ele está emocionalmente envolvido com uma garota e que a vítima estava 
chantageando os dois. " 

 
* Disque M Para Matar (Dial M for Murder) de HITCHCOCK (RAY MILLAND, GRACE KELLY) 
Legendado - Suspense - 1954 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"A história de um homem que chantageia um amigo para que este mate sua esposa e ele possa ficar com a herança." 

 
* Dublê de Corpo (Body Double, de Brian de Palma) (CRAIG WASSON, MELANIE GRIFFITH) 
Legendado - Suspense - 1984 - Origem: VHS - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"O fracassado e claustrofóbico ator de filmes B Jake Scully acaba recebendo uma proposta irrecusável de Sam Bouchard: ficar no belo 
apartamento de um amigo seu enquanto procura lugar para ficar, após presenciar a traição de sua esposa. No novo apartamento, ele 
presencia estranhos acontecimentos com uma vizinha, e passa a persegui-la e a querer ajudá-la, mas não sabe o perigo que estará 
correndo." 

 
* Expresso Para Berlim (Berlin Express) (ROBERT RYAN) 
Legendado - Suspense - 1948 – 1 DVD - Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B  
“Pouco após o final da Segunda Guerra Mundial, grupo de uma multinacional em viagem de trem com destino a Berlim se vê envolvido no 
misterioso assassinato de um tripulante alemão.” 

 
* Festim Diabólico (Rope) - de HITCHCOCK (JAMES STEWART) 
Dublado - Suspense - 1948 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"História de dois jovens brilhantes que matam um colega apenas para provar a si mesmos que podem cometer um crime perfeito. O filme 
foi todo realizado em 8 tomadas de 10 minutos e editado de tal forma que se tem a impressão que não houveram cortes durante as 
filmagens." 
 
* Festim Diabólico (Rope) - de HITCHCOCK (JAMES STEWART) 
Legendado - Suspense - 1948 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"História de dois jovens brilhantes que matam um colega apenas para provar a si mesmos que podem cometer um crime perfeito. O filme 
foi todo realizado em 8 tomadas de 10 minutos e editado de tal forma que se tem a impressão que não houveram cortes durante as 
filmagens." 

 
* Frenesi (Frenzy) - de HITCHCOCK (ALEC McCOWEN, JON FINCH) 
Legendado - Suspense - 1972 - Origem: TV TCM - Imagem: Ótima - 1 DVD  
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"Londres está sendo aterrorizada por um serial killer que está atacando as mulheres atrás de sexo. A polícia tem um principal suspeito, 
Richard Blaney, e este fará de tudo para provar sua inocência." 

 
* Janela Indiscreta (Rear Window) – de HITCHCOCK (JAMES STEWART, GRACE KELLY) 
Dublado - Suspense - 1954 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
*** RECEBEU 4 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"História de um fotógrafo imobilizado por causa de um acidente, que começa a vasculhar a vida de seus vizinhos e termina descobrindo o 
que acredita ser um assassinato." 

 
* Janela Indiscreta (Rear Window) – de HITCHCOCK (JAMES STEWART, GRACE KELLY) 
Legendado - Suspense - 1954 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
*** RECEBEU 4 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"História de um fotógrafo imobilizado por causa de um acidente, que começa a vasculhar a vida de seus vizinhos e termina descobrindo o 
que acredita ser um assassinato." 

 
* Jornada do Pavor (Journey Into Fear) (JOSEPH COTTEN, ORSON WELLES, AGNES MOOREHEAD) 
Legendado - Suspense - 1942 – 1 DVD - Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B  
“Geólogo com uma mala contendo a localização de poços de petróleo no Oriente Médio, sofre um atentado num hotel e escapa por pura 
sorte. Só então descobre que tornou-se o centro de uma complexa intriga envolvendo espiões e terroristas” 

 
* Garotas Selvagens 3 (Wild Things: Diamonds in the Rough) (SARAH LAYNE, SANDRA Mc COY) 
Dublado - Suspense - 2005 – 1 DVD - Origem: TV - Imagem: Ótima  
“Blue Bay, uma cidade costeira na Flórida. Marie Clifton pode não ter tudo ainda, mas ao fazer 18 anos herda não só a vasta fortuna da 
sua mãe como um par de fabulosos diamantes. Só que ela ganha mas não leva, pois Jay Clifton, seu padrasto, contesta na justiça o 
testamento. Assim ela precisa arrumar um jeito de pôr a mão na herança e esta chance chega quando uma jovem do local, Elena 
Sandoval, afirma que Jay a estuprou. Ele é preso, pois várias provas o incriminam. A única saída de Jay é parar de contestar o 
testamento, para assim Marie poder usar o dinheiro ganho e dar uma grande quantia para Elena, que mudaria seu testemunho. Mas os 
fatos rapidamente tomam um rumo inesperado.” 

 
* Justiça Vermelha (Red Corner) (RICHARD GERE, LING BAI) 
Legendado - Suspense - 1995 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Advogado americano vai à China para fechar um meganegócio, mas uma noite conhece uma chinesa com quem se envolve. Na manhã 
seguinte, é acordado por soldados que invadem seu quarto e o prendem pelo assassinato da mulher que passou a noite com ele." 

 
* Klute, o Passado Condena (Klute) (DONALD SUTHERLAND, JANE FONDA, ROY SCHEIDER) 
Legendado - Suspense - 1971 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***GANHADOR DE 1 OSCAR*** 
"O detetive John Klute é contratado para desvendar o mistério do desaparecimento de um homem, cuja única pista deixada são cartas a 
uma garota de programa. É claro que, quando Klute se aproxima dela, acaba por apaixonar-se e faz de tudo para evitar que ela seja a 
próxima vítima." 

 
* Ladrão de Casaca (To Catch a Thief) – de HITCHCOCK (CARY GRANT, GRACE KELLY) 
Legendado - Suspense - 1955 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"O ex-ladrão de jóias John Robie, conhecido como 'Gato', é o principal suspeito de uma onda de roubos de jóias na Riviera Francesa. 
Para não voltar para a cadeia, já que alguém deseja culpá-lo pelos crimes, ele parte atrás do verdadeiro culpado. Quando conhece a bela 
Frances Stevens, decide utilizar as jóias de sua mãe como isca para prender o verdadeiro ladrão. " 

 
* Laura (Laura) (GENE TIERNEY, DANA ANDREWS, VINCENT PRICE) 
Dublado/Cinesom - Suspense - 1944 - Origem: TV – Boa/P&B – 1 DVD  
"Investigando a morte da diretora de uma agência de propaganda, Laura Hunt (Gene Tierney), que teve o rosto destruído por tiros de 
espingarda, o detetive Mark McPherson (Dana Andrews) interroga Waldo Lydecker (Clifton Webb), seu mentor e um influente jornalista, 
que considerava Laura não apenas sua maior "criação" mas também sua propriedade pessoal. Laura estava noiva de Shelby Carpenter 
(Vincent Price), um playboy, para desgosto de Lydecker e da tia de Laura, Ann Treadwell (Judith Anderson), uma mulher rica que era 
apaixonada por Carpenter. Enquanto a investigação evolui McPherson sente-se atraído pela vítima e, ao ir ao apartamento dela em 
busca de provas, contempla uma pintura de Laura pendurada na parede. Repentinamente acontece o inesperado, pois Laura surge na 
sua frente viva e com o rosto sem nenhum ferimento." 

 
* Missão Perigosa em Trieste (Diplomatic Courier) (TYRONE POWER,  PATRICIA NEAL) 
Legendado - Suspense - 1952 - Origem: TV – Ótima/P&B – 1 DVD  
"Durante a guerra fria, o carteiro Mike kells vai parar em Trieste, em um ex-campo de batalha após não conseguir recuperar um 
importante documento que estava com um companheiro que foi assassinado. Nesse contexto, o simples carteiro se envolve em um 
perigoso jogo espionagem." 

 
* O Encontro (The Gathering) (CHRISTINA RICCI, IOAN GRUFFUDD) 
Dublado - Suspense - 2002 – 1 DVD - Origem: TV - Imagem: Ótima  
“Em uma antiga igreja na Inglaterra, um mural representando a crucificação de Cristo é descoberto por acidente. Só que no lugar da 
imagem de Cristo o que se vê são rostos de pessoas que assistiram à morte do filho de Deus. Enquanto isso, Cassie (Christina Ricci), 
uma turista sofre um terrível acidente de carro e é acolhida por uma família local. E, enquanto se recupera, Cassie passa a achar que 
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está sendo perseguida e vê em toda a cidade os mesmos rostos pintados no mural. Serão apenas alucinações pelo acidente? Ou Será 
que esses estranhos rostos estão querendo avisar novos desastres estão por vir?  ” 

 
* O Enigma de Outro Mundo (The Thing) (KURT RUSSELL, JOHN CARPENTER) 
Dublado - Suspense - 1982 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Em uma remota estação americana é encontrado um cachorro que na verdade é um ser alienígena, que pode se transformar em uma 
cópia exata de suas vítimas." 

 
* O Estrangulador (The Hillside Strangler) (C. THOMAS HOWELL, NICHOLAS TURTURRO) 
Dublado - Suspense - 2004 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Denso suspense que cuja história se passa no ano de 1977, na cidade de Los Angeles. Quando um corpo nu e completamente 
deformado de uma jovem é achado em uma das colinas da cidade, a polícia não dá muita bola ao caso, tratando apenas como mais um 
assassinato entre tantos outros que acontecem no local. Porém, a contagem de corpos começa a aumentar, e uma estranha ligação 
começa a, aparentemente, surgir entre os diversos assassinatos." 

 
* O Falcão Maltês (ou Relíquia Macabra) (The Maltese Falcon)  (HUMPRHEY BOGART, MARY ASTOR) 
Legendado - Terror - 1941 - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"É sobre um grupo de pessoas que farão de tudo para colocar as mãos em uma estátua de um pássaro coberta de ouro e cheia de jóias 
preciosas por dentro. Samuel Space, o personagem de Humphrey Bogart, é um detetive particular que é contratado por uma mulher 
misteriosa, que está envolvida com um homem misterioso. Contando sua história, Samuel logo percebe que a mulher está mentindo e, 
quando o seu parceiro é assassinado, descobre estar participando de uma complicada história envolvendo a busca pelo tal falcão, 
enquanto diferentes personagens cheios de segredos vão cruzando seu caminho." 

 
* O Homem Que Sabia Demais (The Man Who Knew Too Much) – de HITCHCOCK (JAMES STEWART, DORIS DAY) 
Dublado - Suspense - 1956 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
*** FILME GANHADOR DE 1 OSCAR*** 
"À beira da morte, um agente secreto francês conta a um médico americano sobre um plano para assassinar um diplomata durante um 
concerto. Para impedir que a informação chegue à polícia, os conspiradores sequestram o filho do médico." 

 
* O Homem Que Sabia Demais (The Man Who Knew Too Much) – de HITCHCOCK (JAMES STEWART, DORIS DAY) 
Legendado - Suspense - 1956 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
*** FILME GANHADOR DE 1 OSCAR*** 
"À beira da morte, um agente secreto francês conta a um médico americano sobre um plano para assassinar um diplomata durante um 
concerto. Para impedir que a informação chegue à polícia, os conspiradores sequestram o filho do médico." 

* O Que Terá Acontecido a Baby Jane? (What Ever Happened to Baby Jane?) (BETTE DAVIS, JOAN CRAWFORD) 
Legendado - Suspense - 1962 - Origem: TV - Imagem: Boa/Ótima/ - 1 DVD  
*** FILME GANHADOR DE 1 OSCAR*** 
*** RECEBEU 4 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Uma garota mimada passa a infernizar a vida de sua irmã paralítica, sendo que ambas vivem no mesmo casarão." 

 
* O Segredo da Porta Fechada (Secret Beyond the Door...) (JOAN BENNETT, MICHAEL REDGRAVE) 
Legendado - Suspense - 1948 - Origem: TV CULT - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Uma jovem mulher viaja para o México de férias e conhece um homem ideal, por quem se apaixona. Eles se casam e mudam para uma 
mansão, onde ocorreram vários assassinatos. Curiosa, a jovem descobre os mistérios que a casa guarda, mas ainda deseja descobrir um 
último segredo: o que tem atrás da porta de um quarto que seu marido mantém sempre trancado." 

 
* O Terceiro Tiro (The Trouble With Harry) – de HITCHCOCK (SHIRLEY MacLAINE, EDMUND GWENN, JOHN FORSYTHE) 
Legendado - Suspense - 1955 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Em uma pequena cidade do estado de New England, um corpo é encontrado em uma floresta, criando muita confusão: todos querem 
esconder ou fazer algo com o corpo, sem levantar suspeitas." 

 
* Miragem (Mirage) (GREGORY PECK, DIANE BAKER, WALTER MATTHAU) 
Dublado - Suspense - 1965 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Em Nova York, durante um blecaute, David Stillwell está confuso ao descer os degraus de um arranha-céu, pois tem dúvidas sobre 
quem ele é e o que faz. " 

 
* O Corvo (The Crow) (BRANDON LEE, ROCHELLE DAVIS, BAI LING) 
Dublado/Legendado - Suspense - 1994 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Eric Draven e Shelly Websyter estão noivos e têm o casamento marcado para o dia 31 de outubro, Dia das Bruxas. Mas o casal é 
assassinado brutalmente na noite anterior e um ano depois, o corvo traz a alma de Eric de volta para que ele se vingue dos assassinos e 
consiga seu descanso eterno." 

 
* O Inquilino (The Lodger) - de HITCHCOCK (IVOR NOVELLO, MARIE AULT) 
Mudo - Drama - 1926 - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Um tímido e misterioso homem, ao sublocar um quarto na casa de uma família de Londres, é acusado de ser o assassino procurado 
pela polícia, que esquarteja suas vítimas, toda mulheres loiras." 
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* O Homem Que Burlou am Máfia (Charley Varrick) (WALTER MATTHAU, JOE DON BAKER) 
Legendado – Suspense - 1973 – 1 DVD - Origem: TV - Imagem: Ótima  
“Charley Varrick e seus amigos roubam um banco numa cidade pequena e ficam surpresos com a quantidade de dinheiro que 
conseguem. Mas eles logo descobrem que o dinheiro pertence a Máfia.” 

* O Homem Sem Sombra (Hollow Man) (ELIZABETH SHUE, KEVIN BACON, JOSH BROLIN) 
Dublado - Suspense - 1956 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Depois de anos de testes, o Dr. Sabastian Caine, um cientista brilhante, egoísta e arrogante que trabalha para o Departamento de 
Defesa, consegue realizar com sucesso experiências que tornam cobaias invisíveis, trazendo-as mais tarde à sua forma física original. 
Disposto a romper a última barreira, Caine dá início a terceira fase de seu projeto: a experimentação em seres humanos. Caine oferece-
se como cobaia para ser o primeiro humano a vivenciar a invisibilidade. Depois do sucesso do projeto, a tensão aumenta quando sua 
equipe não consegue torná-lo visível novamente. Com o passar dos dias, a situação fica mais e mais fora de controle, condenando Caine 
a um futuro sem corpo, a viver como O HOMEM SEM SOMBRA." 

 
* O Sequestro do Metrô (Taking of Pelham 123) (DENZEL WASHINGTON, JOHN TRAVOLTA) 
Legendado – Suspense - 2009 – 1 DVD - Origem: TV - Imagem: Ótima  
“Walter Garber é um controlador de tráfego do metrô da cidade de Nova York, que tem seu dia transformado em caos por um crime 
audacioso: o sequestro de um dos carros do metrô. Ryder é a mente criminosa, que como líder de uma gangue de bandidos fortemente 
armados, ameaça executar os passageiros do carro, a menos que um enorme resgate seja pago no prazo de uma hora. Enquanto a 
tensão aumenta sob seus pés, Garber aplica seu amplo conhecimento do sistema metroviário numa batalha para enganar Ryder e salvar 
os reféns. Entretanto, existe um enigma que Garber não pode resolver: mesmo que os ladrões consigam o dinheiro, como eles poderiam 
fugir?” 

 
* Os 39 Degraus (The 39 Steps) - de HITCHCOCK (ROBERT DONAT, MADELEINE CARROLL) 
Legendado - Drama - 1935 - Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Richard Hannay (Donat) está de férias em Londres e conhece uma mulher misteriosa que lhe fala alguma coisa sobre o caso de um 
homem que está sendo perseguido por envolvimento em uma trama de espionagem. Porém, a mulher é assassinada e Richard, mesmo 
sabendo dos riscos que corre, decide tentar resolver o mistério." 

 
* Os Incompreendidos (Les Quatre Cents Coups) (JEAN-PIERRE LÉAUD, CLAIRE MAURIER) 
Legendado – Suspense Francês - 1959 – 1 DVD - Origem: TV - Imagem: Ótima  
“Antoine Doinel (Jean-Pierre Léaud) é o filho negligenciado de Gilberte Doinel (Claire Maurier), que parece ter tempo para tudo menos o 
bem-estar da criança. Julien Doinel (Albert Rémy) não é o pai biológico, mas cria o menino como se fosse seu filho. Gilberte está tendo 
um caso e não se surpreende quando, por acaso, Julien fica sabendo que Antoine não está indo à aula, pois ela sabia que na hora do 
colégio o filho a tinha visto com seu amante. A situação se agrava quando Antoine, para justificar sua ausência no colégio, "mata" a mãe. 
Quando seus pais aparecem na escola, a verdade é descoberta e Julien o esbofeteia na frente de seus colegas. Após isto ele foge de 
casa e arruma um lugar para dormir. Paralelamente seus pais culpam um ao outro pelo comportamento dele, após lerem a carta na qual 
ele se despede. No outro dia Antoine vai à escola normalmente. Lá sua mãe o encontra e se mostra preocupada por ele ter passado a 
noite em uma gráfica. Ela alegremente o aceita de volta, mas os problemas não acabam. Antoine se desentende com um professor, que o 
acusa de plagiar Balzac. Como ele odeia a escola, sai de casa de novo e para viver é obrigado a fazer pequenos roubos.” 

 
* Pacto de Sangue (Double Indemnity, de Billy Wilder) (FRED MacMURRAY, BARBARA STANWICK) 
Legendado - Suspense - 1944 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Uma mulher sedutora consegue convencer um vendedor de seguros a matar seu marido sob condições específicas, para que ela possa 
receber o dinheiro do seguro em dobro." 
 
* Pacto Secreto (Sorority Row) (BRIANA EVIGAN, LEAH PIPES) 
Dublado - Suspense - 2009 – 1 DVD - Origem: TV - Imagem: Ótima  
“Depois que um brincadeira não sai como o esperado, um grupo de amigas de uma fraternidade tenta encobrir a morte de uma das 
moradoras, mas acabam sendo perseguidas por um serial killer, que ameaça enviar vídeos da noite do acidente para a polícia.” 

 
* Pacto Sinistro (Strangers on a Train) - de HITCHCOCK (FARLEY GRANGER, ROBERT WALKER) 
Legendado – Suspense  - 1951 - Origem: TV CULT - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
*** RECEBEU UMA INDICAÇÃO AO OSCAR*** 
"Dois estranhos se conhecem em um trem e fazem um acordo para lá de estranho. Bruno Anthony é um psicopata que odeia o pai. Guy 
Haines é um famoso tenista que está tendo um caso com Anne Morton enquanto o seu divórcio não se concretiza. Bruno propõe a Guy 
que ele mate sua esposa, enquanto Guy deveria matar o seu pai, para que ambos tenham seu caminho livre para continuar a viver. 
Enquanto o famoso tenista leva na brincadeira e aceita a proposta, Bruno prova que não estava brincando e tudo toma proporções 
catastróficas." 

 
* Perversa Paixão (Play Misty for Me) (CLINT EASTWOOD, JESSICA WALTER, IRENE HERVEY) 
Legendado - Suspense - 1971 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Loucutor de rádio que trabalha durante a madrugada conhece ouvinte que pede sempre a mesma música. Quando a moça parecia 
apenas uma fã, descobre-se que ela é uma psicótica que passa a perseguir o locutor." 

 
* Poseidon (Poseidon) (JOSH LUCAS, KURT RUSSELL, RICHARD DREYFUSS) 
Dublado - Suspense - 2006 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
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"Um luxuoso transatlântico é atingido por uma gigantesca onda durante um maremoto e acaba emborcado. Tentando desesperadamente 
escapar do naufrágio iminente, os sobreviventes do choque inicial tentam deixar a embarcação." 

 
* Prisioneiro do Passado (Dark Passage) (HUMPHREY BOGART, LAUREN BACALL, AGNES MOOREHEAD) 
Legendado - Suspense - 1947 - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Fugitivo de uma prisão resolve fazer uma cirurgia para mudar de rosto e, enquanto se recupera, esconde-se no apartamento de uma 
bela mulher.” 

 
* Psicose (Psycho) (VINCE VAUGHN, ANNE HECHE) 
Dublado - Suspense - 1998 - Origem: TV - Imagem: Boa - 1 DVD  
"Conta a história de uma secretária em fuga que se hospeda num hotel de beira de estrada, onde é atendida por seu estranho dono." 

 
* Psicose (Psycho) (VINCE VAUGHN, ANNE HECHE) 
Legendado - Suspense - 1998 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Conta a história de uma secretária em fuga que se hospeda num hotel de beira de estrada, onde é atendida por seu estranho dono." 

 
* Psicose (Psycho, de Alfred Hitchcock) (ANTHONY PERKINS, VERA MILES) 
Dublado - Suspense - 1960 - Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
*** FILME GANHADOR DE 1 GLOBO DE OURO*** 
*** RECEBEU 4 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Conta a história de uma secretária em fuga que se hospeda num hotel de beira de estrada, onde é atendida por seu estranho dono." 

 
* Refém (Hostage) (BRUCE WILLIS, KEVIN POLLACK) 
Dublado/MARSHMELLOW - Suspense - 2005 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Após passar por uma tragédia pessoal enquanto trabalhava como negociador de reféns para o Departamento de Polícia, Jeff Talley 
(Bruce Willis) pede demissão do cargo e decide trabalhar como delegado na pequena cidade de Bristo Camino. Jeff quer paz e a pacata 
cidade tem tudo para lhe proporcionar isto. Porém quando três adolescentes vão à casa de uma família com o objetivo de roubar o carro 
deles, eles ficam presos dentro da casa e decidem por tomar todos como seus reféns. A situação força Jeff a atuar como negociador dos 
reféns, fazendo um trabalho que ele preferia nunca mais ter que realizar em sua vida" 

 
* Refém do Silêncio (Don’t Say a Word) (MICHAEL DOUGALS, FAMKE JANSSEN) 
Dublado - Suspense - 2001 – 1 DVD - Origem: TV - Imagem: Ótima  
“Nathan Conrad (Michael Douglas) é um conceituado psiquiatra, que vive feliz com sua esposa (Famke Janssen) e sua filha (Skye 
McCole Bartusiak). Até que ele é chamado por um colega para examinar a jovem Elisabeth Burrows (Brittany Murphy), que está em 
estado catatônico e prestes a ser enviada para um manicômio. A curiosidade leva Nathan a se aprofundar no caso, buscando descobrir o 
significado das palavras "Você quer o que você quer, não é? Eu não direi nada a você", ditas por ela logo após entrar em catatonia. Mas 
o que antes era simples curiosidade se transforma num verdadeiro pesadelo quando a filha de Nathan é sequestrada e o resgate exigido 
é justamente informações acerca de um diamante roubado, que estão na mente de Elisabeth.”   

 
* Sem Saída (No Way Out) (KEVIN COSTNER, GENE HACKMAN, VINCE VAUGHN, ANNE HECHE) 
Legendado - Suspense - 1987 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Tom Farrell é um jovem  oficial que tem um caso com Susan Atwell, a amante do Secretário de Defesa David Brice. Um dia Farrell vê 
Brice matá-la, acidentalmente. Brice sabe que alguém o viu, mas não sabe quem e, ironicamente, ordena que Farrell comande as 
investigações do caso." 

 
* Teoria da Conspiração (Conspiracy Theory)  (MEL GIBSON, JULIA ROBERTS) 
Dublado - Suspense - 1998 - Origem: VHS - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Um motorista de taxi com problemas psicológicos acredita que tudo no mundo é fruto de conspirações. Ele passa a receber a atenção 
de uma promotora quando ela percebe estranhas coincidências em seus relatos." 

 
* Testemunha de Acusação (Witness for the Prosecution, de Billy Wilder) (TYRONE POWER, MARLENE DIETRICH, CHARLES 
LAUGHTON) 
Legendado - Suspense - 1957 - Origem: TV - Imagem: Boa/P&B - 1 DVD  
*** FILME GANHADOR DE 1 GLOBO DE OURO*** 
*** RECEBEU 6 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Um homem aparentemente dócil é acusado de assassinato, o que faz com que sua esposa, desesperada, contrate um velho advogado 
para defendê-lo." 

 
* Topázio (Topaz, de Alfred Hitchcock)  (PHILIPPE NOIRET, FREDERICK STAFFORD, DANY ROBIN) 
Dublado - Suspense - 1969 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"André Devereaux é um homem contratado para checar rumores de mísseis russos em Cuba durante a Guerra Fria. Além disso, ele deve 
descobrir tudo sobre um espião da Otan chamado Topázio, o que nos leva à mortes, traições e um suspense para sabermos se ele irá 
conseguir ou não expôr o agente." 

 
* Trama Macabra (Family Plot, de Alfred Hitchcock)  (BRUCE DERN, KAREN BALCK) 
Legendado - Suspense - 1976 - Origem: VHS - Imagem: Ótima - 1 DVD  
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"Julia Rainbird entregara, para seu chofer, o filho bastardo da irmã, pois o nome da família não suportaria um escândalo como esse. Anos 
depois, sente-se responsável por localizar a criança novamente. E, em troca de uma recompensa, a falsa médium Blanche Tyler pretende 
achá-lo. " 

 
* Um Barco e Nove Destinos – de HITCHCOCK (Lifeboat) (JOHN HODIAK) 
Legendado - Suspense - 1944 - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
***RECEBEU 3 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Na Segunda Guerra Mundial, um navio aliado e um submarino alemão travam uma batalha e ambos são destruídos. Os sobreviventes 
do navio se amontoam em um pequeno barco, e problemas começam a surgir quando eles retiram do mar um sobrevivente alemão." 

 
* Um Corpo que Cai (Vertigo) - de HITCHCOCK (JAMES STEWART, KIM NOVAK) 
Dublado - Suspense - 1958 - Origem: TV (TCM) - Imagem: Boa - 1 DVD  
*** RECEBEU 2 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Em São Francisco, um detetive aposentado que sofre de um terrível medo de alturas é encarregado de vigiar uma mulher com possíveis 
tendências suicidas, até que algo estranho acontece nesta missão." 

 
* Um Corpo que Cai (Vertigo) - de HITCHCOCK (JAMES STEWART, KIM NOVAK) 
Legendado - Suspense - 1958 - Origem: TV Cult - Imagem: Ótima - 1 DVD  
*** RECEBEU 2 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Em São Francisco, um detetive aposentado que sofre de um terrível medo de alturas é encarregado de vigiar uma mulher com possíveis 
tendências suicidas, até que algo estranho acontece nesta missão." 

 
* Veludo Azul (Blue Velvet) (BRAD DOURIF, DENNIS HOPPER, ISABELLA ROSSELLINI) 
Legendado - Suspense - 1986 – 1 DVD - Origem: TV - Imagem: Ótima  
***RECEBEU 1 INDICAÇÃO AO OSCAR*** 
“Jeffrey retorna para sua cidade depois de estar fora algum tempo e descobre uma orelha humana sobre o chão, em meio ao mato. Não 
satisfeito com a passividade da polícia em relação ao caso, ele e a filha de um detetive da polícia resolvem fazer sua própria investigação. 
Eles acabam entrando em um submundo bizarro, envolvendo um homem diabólico e uma linda, porém misteriosa, mulher.” 

 
* Videodrome - A Síndrome do Vídeo (Videodrome) (JAMES WOODS, SONJA SMITS) 
Legendado - Suspense - 1983 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"O dono de uma estação de TV a cabo de Toronto, cuja programação é baseada em violência, sintoniza as ondas de um estranho 
programa que acaba transformando sua vida em um pesadelo." 

 
* Visões de Sherlock Holmes (The Seven-Per-Cent Solution) (ALAN ARKIN, VANESSA REDGRAVE, ROBERT DUVALL, LAURENCE 
OLIVIER, JOEL GREY) 
Dublado - Suspense - 1976 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Preocupado com o amigo que está consumindo cocaína, Dr. Watson aplica um truque em Sherlock Holmes e o convence a viajar para 
Vienna, onde o famoso detetive terá um encontro com o psicanalista Sigmund Freud. Este se esforça para resolver os mistérios do 
subconsciente de Holmes. Mas Sherlock acaba se envolvendo na investigação do sequestro da bela Lola Deveraux." 
 
FESTIVAL ALFRED HITCHCOCK  (16 FILMES): 
 
 
* A Sombra de Uma Dúvida (Shadow of a Doubt)- de HITCHCOCK (HENRY TRAVERS, JOSEPH COTTEN) 
Legendado - Suspense - 1943 - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
***RECEBEU UMA INDICAÇÃO AO OSCAR*** 
"Charlie Oackley é um criminoso que seduz  e mata viúvas. Para fugir da polícia, acaba indo visitar sua irmã Emma, que vive com seu 
marido e sua filha Charlie. Com a convivência, Charlie - a sobrinha - começa a cada dia mais desconfiar de que seu tio não seja 
realmente a pessoa que diz ser." 

 
* A Tortura do Silêncio (I Confess) de HITCHCOCK (ANGELICA LEE, LAWRENCE CHOU) 
Legendado - Suspense - 1953 - Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  

 
* Chantagem e Confissão (Blackmail) - de HITCHCOCK (ANNY ONDRA, JOHN LONGDEN) 
Legendado - Suspense - 1929 - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  

 
* Correspondente Estrangeiro (Foreign Correspondent) - de HITCHCOCK (JOEL McCREA, HERBERT MARSHALL, GEORGE 
SANDERS) 
Legendado - Suspense - 1940 - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
*** RECEBEU 6 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 

 
* Disque M Para Matar (Dial M for Murder) de HITCHCOCK (RAY MILLAND, GRACE KELLY) 
Legendado - Suspense - 1954 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  

 
* Festim Diabólico (Rope) - de HITCHCOCK (JAMES STEWART) 
Dublado - Suspense - 1948 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
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* Frenesi (Frenzy) - de HITCHCOCK (ALEC McCOWEN, JON FINCH) 
Legendado - Suspense - 1972 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  

 
* Janela Indiscreta (Rear Window) – de HITCHCOCK (JAMES STEWART, GRACE KELLY) 
Dublado - Suspense - 1954 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
*** RECEBEU 4 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 

 
* Janela Indiscreta (Rear Window) – de HITCHCOCK (JAMES STEWART, GRACE KELLY) 
Legendado - Suspense - 1954 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
*** RECEBEU 4 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 

 
* Ladrão de Casaca (To Catch a Thief) – de HITCHCOCK (CARY GRANT, GRACE KELLY) 
Legendado - Suspense - 1955 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  

* O Homem Que Sabia Demais (The Man Who Knew Too Much) – de HITCHCOCK (JAMES STEWART, DORIS DAY) 
Dublado - Suspense - 1956 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
*** FILME GANHADOR DE 1 OSCAR*** 

 
* O Homem Que Sabia Demais (The Man Who Knew Too Much) – de HITCHCOCK (JAMES STEWART, DORIS DAY) 
Legendado - Suspense - 1956 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
*** FILME GANHADOR DE 1 OSCAR*** 

 
* O Inquilino (The Lodger) - de HITCHCOCK (IVOR NOVELLO, MARIE AULT) 
Mudo - Drama - 1926 - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  

 
* Os 39 Degraus (The 39 Steps) - de HITCHCOCK (ROBERT DONAT, MADELEINE CARROLL) 
Legendado - Drama - 1935 - Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  

 
* Os Pássaros (The Birds) – de HITCHCOCK (ROD TAYLOR, JESSICA TANDY) 
Dublado AIC-SP - Suspense - 1963 - Origem: TV - Imagem: Ótima/COLOR - 1 DVD  
*** RECEBEU UMA INDICAÇÃO AO OSCAR*** 

 
* O Terceiro Tiro (The Trouble With Harry) – de HITCHCOCK (SHIRLEY MacLAINE, EDMUND GWENN, JOHN FORSYTHE) 
Legendado - Suspense - 1955 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  

 
* Pacto Sinistro (Strangers on a Train) - de HITCHCOCK (FARLEY GRANGER, ROBERT WALKER) 
Legendado - Drama - 1951 - Origem: TV CULT - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
*** RECEBEU UMA INDICAÇÃO AO OSCAR*** 

 
* Psicose (Psycho, de Alfred Hitchcock) (ANTHONY PERKINS, VERA MILES) 
Dublado - Suspense - 1960 - Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
*** FILME GANHADOR DE 1 GLOBO DE OURO*** 
*** RECEBEU 4 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 

 
* Psicose (Psycho, de Alfred Hitchcock) (ANTHONY PERKINS, VERA MILES) 
Legendado - Suspense - 1960 - Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
*** FILME GANHADOR DE 1 GLOBO DE OURO*** 
*** RECEBEU 4 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 

 
* Topázio (Topaz, de Alfred Hitchcock)  (PHILIPPE NOIRET, FREDERICK STAFFORD, DANY ROBIN) 
Dublado - Suspense - 1969 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  

 
* Trama Macabra (Family Plot, de Alfred Hitchcock)  (BRUCE DERN, KAREN BALCK) 
Legendado - Suspense - 1976 - Origem: VHS - Imagem: Ótima - 1 DVD  

 
* Um Casal do Barulho (Sr. e Sra. Smith) (M. & Mrs. Smith) de HITCHCOCK  (ROBERT MONTGOMERY, CAROLE LOMBARD) 
Legendado - Comédia - 1941 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  

 
* Um Corpo que Cai (Vertigo) - de HITCHCOCK (JAMES STEWART, KIM NOVAK) 
Dublado - Suspense - 1958 - Origem: TV (TCM) - Imagem: Boa - 1 DVD  
*** RECEBEU 2 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
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GUERRA: 
 
* A Águia Pousou (The Eagle Has Landed)  (MICHAEL CAINE, DONALD SUTHERLAND, ROBERT DUVALL) 
Dublado - Guerra - 1977 – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Europa, 1943. O primeiro-ministro inglês Winston Churchill se preparava para passar um tranquilo fim de semana em Norfolk, interior da 
Inglaterra. Mas o que ele não esperava era uma complexa operação para sequestrá-lo planejada pelo alto comando do Exército Nazista 
Alemão: Hitler." 
 
* A Águia Pousou (The Eagle Has Landed)  (MICHAEL CAINE, DONALD SUTHERLAND, ROBERT DUVALL) 
Legendado - Guerra - 1977 – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Europa, 1943. O primeiro-ministro inglês Winston Churchill se preparava para passar um tranquilo fim de semana em Norfolk, interior da 
Inglaterra. Mas o que ele não esperava era uma complexa operação para sequestrá-lo planejada pelo alto comando do Exército Nazista 
Alemão: Hitler." 

 
* As Areias de Iwo Jima (Sands of Iwo Jima)  (JOHN WAYNE, JOHN AGAR)  
Dublado/ÁLAMO - Guerra - 1949 – Imagem: Boa - 1 DVD  
"O Sargento John M. Stryker (Wayne) tem a missão de transformar um pelotão de recrutas despreparados em uma poderosa máquina de 
combate. Ele os pressiona física e mentalmente até o limite, com disciplina, treinamento rigoroso e usa até os punhos quando precisa. 
Logo as lições de Stryker e a coragem dos rapazes são postas à prova em um tumultuado confronto, mas o pior ainda estaria por vir, em 
uma das mais ferozes batalhas da Segunda Guerra, a invasão de Iwo Jima. Tornou-se clássica a cena dos soldados hasteando a 
bandeira no Monte Suribachi." 

 
* A Batalha de Anzio (The Battle for Anzio)  (ROBERT MITCHUM, PETER FALK, ROBERT RYAN, ARTHUR KENNEDY) 
Legendado - Guerra - 1968 – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"General ignora informação de um correspondente de guerra dando conta de que a estrada para Roma está liberada. Ele decide erguer 
fortaleza na costa, mas sua tropa acaba bloqueada pelos nazistas. Um dos mais sangrentos episódios da Segunda Guerra Mundial, 
quando as tropas aliadas desembarcam em Anzio, Itália, em 1944." 

 
* A Batalha de Anzio (The Battle for Anzio)  (ROBERT MITCHUM, PETER FALK, ROBERT RYAN, ARTHUR KENNEDY) 
Dublado/Herbert Richers - Guerra - 1968 – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"General ignora informação de um correspondente de guerra dando conta de que a estrada para Roma está liberada. Ele decide erguer 
fortaleza na costa, mas sua tropa acaba bloqueada pelos nazistas. Um dos mais sangrentos episódios da Segunda Guerra Mundial, 
quando as tropas aliadas desembarcam em Anzio, Itália, em 1944." 

 
* A Batalha de Argel (La Battaglia di Algeri) (BRAHIM HAGGIAG, JEAN MARTIN) 
Legendado - Guerra - 1965 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***RECEBEU 3 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"A luta pela independência da Argélia, que põe em combate o exército francês e a Frente de Libertação Nacional." 

 
* A Cruz de Ferro (Cross of Iron) (JAMES COBURN, MAXIMILIAN SCHELL, JAMES MASON) 
Dublado - Guerra - 1977 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Liderados pelo Sargento Steiner, um grupo de soldados alemães luta para sobreviver no território russo. Com a chegada do Capitão 
Stransky que tem como único objetivo conquistar a "Cruz de Ferro" numa missão de cunho pessoal, as coisas pioram ainda mais, o que 
levará Steiner a encarar Stransky." 

 
* A Glória de Um Covarde (The Red Badge of Courage) (AUDIE MURPHY) 
Dublado - Guerra - 1951 - Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Adaptação para o cinema dirigida pelo mestre John Huston baseada no romance de Stephen Crane. O ator Audie Murphy, que foi herói 
de guerra na vida real, interpreta um jovem covarde que decide enfrentar seus medos durante a guerra civil americana." 

 
* A Lista de Schindler (The Schindler´s List) (LIAM NEESON) 
Dublado - Guerra - 1993 – Origem:  TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 7 OSCAR*** 
***RECEBEU 5 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"História de um empresário alemão que usou seu dinheiro e conexões para libertar judeus de campos de concentração, em plena 2ª 
Guerra Mundial." 

 
* A Ponte do Rio Kwai (The Bridge on the River Kwai)  (ALEC GUINESS, WILLIAM HOLDEN)  
Dublado/Legendado - Guerra - 1957 – Imagem: Ótima - 1 DVD  
***GANHADOR DE 7 OSCAR*** 
"Durante a Segunda Guerra Mundial, o Coronel Nicholson e sua tropa são aprisionados pelos japoneses. Forçados a construir uma ponte 
sobre o Rio Kwai, o Coronel decide fazê-la bem feita, a fim de humilhar os japoneses e deixar clara a superioridade britânica." 

 
* A Primeira Vitória (In Harm's Way)  (JOHN WAYNE, KIRK DOUGLAS, JAMES MITCHUM, DANA ANDREWS) 
Legendado - Guerra - 1965 – Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
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"A Segunda Guerra Mundial se aproxima do fim quando o Capitão Rockwell Torrey e o Comandante Paul Eddington são chamados para 
criar uma estratégia de retaliação ao ataque japonês em Pearl Harbor. Ao mesmo tempo em que ambos preparam a missão suicida, 
Torrey se envolve emocionalmente com a enfermeira Maggie Haynes e ainda tenta restaurar sua relação com o filho Jeremiah, um jovem 
oficial da marinha." 

 
* A Raposa do Mar (The Enemy Below)  (ROBERT MITCHUM, DAVID HEDISON) 
Legendado - Guerra - 1957 – Imagem: Boa - 1 DVD  
"Em plena 2ª Guerra Mundial, no Atlântico Sul, o Haynes, um contra-torpedeiro americano, descobre um submarino alemão. Apesar de 
ter perdido sua esposa na guerra, o capitão Murrell , ex-capitão da marinha mercante, não deixa que seu coração o impeça de agir 
logicamente. Porém ele tem um adversário à altura, pois Von Stolberg , o comandante do submarino, não é um nazista irracional mas luta 
por seu país. Durante este jogo de gato e rato, mesmo sem se conhecerem um respeito mútuo surge, apesar de saberem que talvez só 
um viverá." 

 
* A Raposa do Mar (The Enemy Below)  (ROBERT MITCHUM, DAVID HEDISON) 
Dublado/DUBLASOM - Guerra - 1957 – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Em plena 2ª Guerra Mundial, no Atlântico Sul, o Haynes, um contra-torpedeiro americano, descobre um submarino alemão. Apesar de 
ter perdido sua esposa na guerra, o capitão Murrell , ex-capitão da marinha mercante, não deixa que seu coração o impeça de agir 
logicamente. Porém ele tem um adversário à altura, pois Von Stolberg , o comandante do submarino, não é um nazista irracional mas luta 
por seu país. Durante este jogo de gato e rato, mesmo sem se conhecerem um respeito mútuo surge, apesar de saberem que talvez só 
um viverá." 

 
* A Um Passo da Eternidade (From Here to Eternity) (BURT LANCASTER, MONTGOMERY CLIFT, FRANK SINATRA, DEBORAH 
KERR) 
Dublado Original – Guerra - 1953 - Origem:  TV - Imagem: Boa/P&B - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 8 OSCAR*** 
***RECEBEU 5 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Neste filme marcante, paixão e tragédia colidem numa base militar em um fatídico dia de dezembro de 1941. O recruta Prewitt 
(Montgomery Clift) é um soldado e ex-boxeador sendo manipulado pelos seus colegas e superiores. Seu amigo Maggio (Frank Sinatra) 
tenta ajudá-lo mas já tem seus próprios problemas. O sargento Warden (Burt Lancaster) e Karen Holmes (Deborah Kerr) trilham o 
perigoso caminho de amantes ilícitos. Cada uma das vidas será mudada quando suas histórias culminarem com o ataque japonês a Pearl 
Harbor." 

 
* Apocalypse Now (Apocalypse Now, de Francis Ford Coppola) (MARLON BRANDO, ROBERT DUVALL, MARTIN SHEEN, HARRISON 
FORD) 
Legendado - Guerra - 1979 - Origem:  TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 2 OSCAR*** 
***RECEBEU 6 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
***FILME GANHADOR DE 3 GLOBOS DE OURO*** 
***FILME GANHADOR DA PALMA DE OURO DE CANNES*** 
"Capitão (Martin Sheen) tem a missão de encontrar e matar coronel (Marlon Brando), que aparentemente enlouqueceu e se refugiou nas 
selvas do Camboja, onde comanda um exército de fanáticos." 

 
* Asas (Wings)  (GARY COOPER) 
Mudo/Legendado - Guerra - 1927 – Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
***GANHADOR DE 2 OSCAR*** 
"Dois rapazes de classes econômicas distintas se tornam pilotos durante a Primeira Guerra Mundial e se apaixonam pela mesma mulher. 
Impressiona pelas cenas de aviação criadas na época." 

 
* Até o Último Homem (Halls of Montezuma)  (RICHARD WIDMARK, JACK PALANCE, ROBERT WAGNER, KARL MALDEN) 
Dublado - Guerra - 1950 – Imagem: Boa - 1 DVD  
"Soldados rumo à batalha em uma ilha fortemente fortificada pelo inimigo. O objetivo da missão é descobrir de onde são lançados os 
foguetes japoneses no interior da ilha. Avançando em meio à selva infestada de inimigos, eles estão sempre em constante alerta. Nesse 
processo, o oficial sênior (Windmark) tranforma-se de ex-professor em líder empedernido e seu heterogêneo esquadrão se funde em uma 
coesa unidade de luta." 

 
* Atrás das Linhas Inimigas (Behind Enemy Lines)  (GENE HACKMAN, OWEN WILSON) 
Dublado - Guerra - 2001 – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Chris Burnett é um aviador naval experiente que está frustrado por ter sido afastado das missões de combate. Durante uma missão de 
reconhecimento, Burnett fotografa algo que deveria ser mantido em sigilo e, por isso, tem seu avião abatido. Agora em meio às linhas 
inimigas, ele receberá ajuda do almirante Reignart, um oficial durão e antiquado que acredita que Burnett ainda não aprendeu o real 
significado de ser um soldado." 

 
* Clamor Humano (Home of the Brave) (DOUGLAS DICK, FRANK LOVEJOY, STEVE BRODIE) 
Legendado - Guerra - 1949 - Origem:  TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Soldado negro perde o movimento das pernas. Até que, é forçado a superar seus temores e vencer a paralisia ao ouvir uma ofensa 
racial." 

* Códigos de Guerra (Windtalkers) (NICOLAS CAGE, CHRISTIAN SLATER) 
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Dublado - Guerra - 2002 - Origem:  VHS - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Durante a 2ª Guerra Mundial o exército norte-americano usava a língua dos índios navajos em suas mensagens secretas. Para proteger 
um soldado de origem navajo, um sargento é  
escalado para servir como seu guarda-costas." 

 
* Coragem e Esperança (The Island On Bird Street) (PATRICK BERGIN, JACK WARDEN) 
Dublado - Guerra - 1996 - Origem:  TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Mais que uma narrativa sobre a 2º Guerra, este filme é uma lição de fé e bravura. Baseado na própria infância de Uri Orlev, seu famoso 
livro 'The Island On Brid Street' tornou-se um grande filme, rodado na Alemanha e Polônia, com uma produção milionária. Conta a história 
de Alex, um garoto de 11 anos que, após a morte da mãe, é obrigado a separar-se do pai para também não ser levado pelos nazistas. 
Sozinho num bairro deserto e cercado, Alex aprende a usar coragem e astúcia para sobreviver enquanto espera o pai voltar. Se é que um 
dia ele vai voltar..." 

 
* Fuga Para a Vitória (Victory) (SYLVESTER STALLONE, MICHAEL CAINE, MAX von SIDOW, PELÉ, BOBBY MOORE, ARDILES, 
HIMST) 
Dublado - Guerra - 1981 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Durante a 2ª Guerra Mundial um major tem a idéia de realizar um jogo de futebol envolvendo prisioneiros aliados e alemães Com direito 
a gol de placa de Pelé." 

 
* Fugindo do Inferno (The Great Escape) (JAMES GARNER, CHARLES BRONSON, JAMES COBURN, STEVE McQUEEN) 
Legendado - Guerra - 1963 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
***FILME RECEBEU UMA INDICAÇÃO AO OSCAR*** 
"Durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas decidem transferir alguns de seus prisioneiros mais importantes e audaciosos para um 
campo de concentração de segurança máxima, projetado para tornar fugas impossíveis. Então um grupo desses prisioneiros resolve se 
unir para tentar uma fuga sem precedentes: libertarem todos de uma só vez, com um plano mirabolante." 

 
* Inferno 17 (Stalag 17) (WILLIAM HOLDEN, OTTO PREMINGER, NEVILLE BRAND) 
Legendado - Guerra - 1953 – Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B -  1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 1 OSCAR*** 
"Um grupo de prisioneiros de guerra norte-americanos, em um campo de concentração alemão durante a guerra, falha em cada uma das 
tentativas de fuga, resultado em duas mortes. Entre eles, há a suspeita de que exista um informante interno que está lhes traindo para 
conseguir privilégios dos alemães. A partir daí, um mundo de intrigas e traições é vivido por cada um dos prisioneiros, que querem a todo 
custo descobrir quem é o tal traidor." 

 
* Jornada sem Esperança (Fugitivos do Inferno) (Desperate Journey) (ERROL FLYNN, RONALD REAGAN, ALAN HALE, ARTHUR 
KENNEDY) 
Dublado - Guerra - 1942 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Durante a Segunda Guerra Mundial , avião inglês é abatido pelos nazistas. Cinco membros da tripulação escapam e tentam fugir da 
Alemanha." 

 
* Matadouro 5 (Slaughterhouse Five) (MICHAEL SACKS, EUGENE ROCHE) 
Legendado - Guerra - 1972 - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
***FILME VENCEDOR DO FESTIVAL DE CANNES 1972*** 
"Billy é um vagabundo que de uma hora para outra torna-se uma celebridade. Filme vencedor do Festival de Cannes em 1972." 

 
* Mister Roberts (Mister Roberts)  (HENRY FONDA, JACK LEMMON) 
Dublado/DUBLAVIDEO - Guerra - 1955 – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Em pleno auge da Segunda Guerra Mundial, Mister Roberts é um oficial da Marinha dos Estados Unidos trabalhando a bordo de um 
navio responsável apenas por distribuir mantimentos a outros navios maiores. Querendo participar da ação de verdade, Roberts deverá 
convencer o tirano capitão, enquanto gerencia uma tripulação problemática." 

 
* Mister Roberts (Mister Roberts)  (HENRY FONDA, JACK LEMMON) 
Legendado - Guerra - 1955 – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Em pleno auge da Segunda Guerra Mundial, Mister Roberts é um oficial da Marinha dos Estados Unidos trabalhando a bordo de um 
navio responsável apenas por distribuir mantimentos a outros navios maiores. Querendo participar da ação de verdade, Roberts deverá 
convencer o tirano capitão, enquanto gerencia uma tripulação problemática." 

 
* Nascido Para Matar (Full Metal Jacket, de Stanley Kubrick) (R. LEE ERMEY, MATHEW MODIE) 
Legendado - Guerra - 1987 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***RECEBEU UMA INDICAÇÃO AO OSCAR*** 
"Nascido para Matar é um dos mais interessantes filmes sobre a Guerra do Vietnã já lançados. Dividido em dois segmentos distintos - o 
treinamento dos soldados e a guerra em si - este penúltimo trabalho de Kubrick como diretor explora as loucuras da guerra 
(principalmente através da figura do Sargento Hartman) e o que ela provoca na mente das pessoas. Um relato frio e quase desumano." 

 
* O Barco - Inferno no Mar (Das Boot)  (JÜRGEN PROCHNOW) 
Legendado - Guerra - 1981 – Imagem: Ótima - 1 DVD  
***RECEBEU 6 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
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"Retrata o inferno dos tripulantes de um submarino alemão que, em 1942, sofreu durante a 'Batalha do Atlântico'. De modo realista 
conhecemos como um simples submarino lutava contra navios gigantescos dos Ingleses e todo o sofrimento de quando eram atacados." 

 
* O Desafio das Águias (Where Eagles Dare)  (RICHARD BURTON, CLINT EASTWOOD) 
Dublado - Guerra - 1968 – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Durante a Segunda Guerra Mundial, oficial do exército lidera equipe na Alemanha encarregada de resgatar um americano preso num 
castelo. Baseado no romance de Alistair MacLean, o filme foi antes uma série de TV da Republic, histórica produtora fundada em 1935 
por Herbert J. Yates, responsável por uma série de filmes e faroestes (alguns deles dirigidos por John Ford e Raoul Walsh)." 

 
* O Desafio das Águias (Where Eagles Dare)  (RICHARD BURTON, CLINT EASTWOOD) 
Legendado - Guerra - 1968 – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Durante a Segunda Guerra Mundial, oficial do exército lidera equipe na Alemanha encarregada de resgatar um americano preso num 
castelo. Baseado no romance de Alistair MacLean, o filme foi antes uma série de TV da Republic, histórica produtora fundada em 1935 
por Herbert J. Yates, responsável por uma série de filmes e faroestes (alguns deles dirigidos por John Ford e Raoul Walsh)." 

* O Deserto dos Tártaros (The Desert of the Tartars)  (VITTORIO GASMANN, GIULIANO GEMMA, MAX von SIDOW)  
Legendado - Guerra - 1976 – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"No meio do deserto, abrigado em um forte, um grupo de soldados espera por um inimigo que nunca chega. Dias e anos passam e nada 
acontece. Nessa longa espera, os dramas pessoais dos soldados vêm à tona. Ao som da bela música de Ennio Morricone, Zurlini realizou 
uma obra-prima repleta de solidão e melancolia." 

 
* O Diário de Anne Frank (The Diary of Anne Frank) (SHELLEY WINTERS, MILLIE PERKINS, DIANE BAKER) 
Legendado - Guerra - 1959 – Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B -  1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 3 OSCAR*** 
"Anne Frank (Millie Perkins), uma garota de apenas 13 anos, documenta sua vida em um diário durante a Grande Guerra. Ela e sua 
família moram em um sítio de um estabelecimento comercial, além deles, uma outra família judia se esconde da Gestapo. Durante dois 
anos eles ficam escondidos, correndo os riscos de serem descobertos e mandados para o campo de concentração" 

 
* O Inferno é para Os Heróis (Hell is for Heroes) (STEVE McQUEEN, FESS PARKER, JAMES COBURN) 
Legendado - Guerra - 1962 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"No outono de 1944, as forças nazistas, aliadas à Siegfried Line, detêm os dados, as fortalezas e o poder de fogo para vencer. E um 
punhado de recrutas tem pouco mais do que muita ousadia e a idéia genial, de convencer os alemães de que eles são membros de uma 
grande força-tarefa dos Aliados." 

 
* O Mais Longo dos Dias (The Longest Day)  (JOHN WAYNE, RICHARD BURTON, ROD STEIGER, SEAN CONNERY, HENRY 
FONDA, ROBERT MITCHUM) 
Legendado - Guerra - 1962 – Imagem: Ótima - 2 DVD  
***FILME GANHADOR DE 3 OSCAR*** 
"O maior ataque que o mundo já viu, acontecido no dia 6 de junho, ficou conhecido como o Dia D e desbancou o domínio nazista na 
Europa. A ofensiva, que envolveu mais de 3 milhões de homens, foi uma das mais ousadas e sangrentas estratégias militares da era 
moderna e marcou o início do fim da Segunda Guerra Mundial." 

 
* O Preço da Glória (Battleground) (VAN JOHNSON, RICARDO MONTALBAN) 
Dublado Original - Guerra - 1949 - Origem:  TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 2 OSCAR*** 
"Ambientado na Segunda Guerra Mundial, Batalha das Ardenas, este épico traz o retrato do conflito através de uma divisão do exército 
americano - presa em meio a uma imensa névoa no inverno europeu, com suprimentos escassos - e sua resistência, física e psicológica, 
frente às tropas alemãs." 

 
* O Resgate do Soldado Ryan (Saving Private Ryan) (TOM HANKS, MATT DAMON) 
Dublado - Guerra - 1998 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 5 OSCAR*** 
***RECEBEU 6 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
***FILME GANHADOR DE 2 GLOBOS DE OURO*** 
"Ao desembarcar na Normandia, no Dia D, capitão recebe a missão, na praia, de resgatar com vida o soldado James Ryan, caçula de 
quatro irmãos, dentre os quais três morreram em combate." 

 
* O Sobrevivente (Rescue Dawn) (CHRISTIAN BALE, MARSHALL BELL, STEVE ZAHN) 
Legendado - Guerra - 2006 - Origem:  TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Dieter Dengler (Christian Bale) é um piloto alemão que integra a marinha americana durante a Guerra do Vietnã. Em uma de suas 
missões seu avião cai no Laos, o que o torna um prisioneiro de guerra. Brutalmente torturado, Dengler tenta planejar com outros 
prisioneiros, americanos e vietnamitas, um plano de fuga." 

 
* O Trem (The Train) (BURT LANCASTER, PAUL SCOFIELD) 
Legendado - Guerra - 1965 - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Paris, agosto de 1944. Um coronel nazista, fanático por arte, rouba uma coleção de pinturas raras e as coloca num trem em direção a 
Berlim. A Resistência tenta impedi-lo a qualquer custo." 
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* Os Bravos Morrem de Pé (Pork Chop Hill) (GREGORY PECK, GEORGE PEPPARD) 
Legendado - Guerra - 1959 - Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Coréia, 1953. Enquanto os diplomatas discutem sem obter nenhum acordo nas negociações em Panmunjon, a 112 quilômetros vários 
soldados de ambos os lados morrem para ter o controle de Pork Chop, uma colina sem nenhum valor estratégico. O tenente Joe Clemons 
lidera uma unidade que aos poucos é dizimada. Até que os chineses avisam que eles devem se render, pois em 45 minutos lançarão um 
ataque com força total." 

 
* Os Canhões de Navarone (The Guns of Navarone) (DAVID NIVEN, GREGORY PECK, RICHARD HARRIS, ANTHONY 
QUINN, JAMES DARREN) 
Legendado - Guerra - 1961 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 1 OSCAR*** 
"Na Segunda Guerra, um grupo de soldados do exército britânico recebe uma perigosa missão: desarmar dois canhões 
alemães na ilha  grega de Navarone, para possibilitar a fuga de suas tropas de lá. O caminho até os canhões é intrincado 
e cheio de perigos, e somente combinando as características de cada um dos soldados do grupo eles terão chance." 

 
* Os Doze Condenados (The Dirty Dozen) (LEE MARVIN, CHARLES BRONSON, ERNEST BORGNINE, ROBERT RYAN, TELLY 
SAVALLAS) 
Legendado - Guerra - 1967 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 1 OSCAR*** 
"Durante a Segunda Guerra Mundial, um comandante do exército norte-americano tem a missão de treinar e liderar um grupo de 12 
condenados pela corte marcial em uma missão que envolve a morte de oficiais alemães. Se eles sobreviverem à missão suicida, terão 
suas penas relaxadas." 

 
* Os Tigres Voadores (ou A Esquadrilha Mortal (Flying Tigers)  (JOHN WAYNE, JOHN CARROLL)  
Dublado - Guerra - 1942 – Imagem: Boa - 1 DVD  
"Durante a Segunda Guerra, uma esquadrilha americana de pilotos mercenários combate aviões japoneses a serviço do governo chinês. 
Entre glórias e derrotas, as missões ganham novo significado." 

 
* Operação Valquíria (Valkyrie)  (TOM CRUISE, KENNETH BRANAGH) 
Dublado - Guerra - 2008 – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"2ª Guerra Mundial. Claus von Stauffenberg é um coronel que retorna à Alemanha gravemente ferido, devido à guerra na África. Ao 
chegar ele se envolve em uma conspiração para acabar com o governo local, que tem por objetivo matar Adolph Hitler. O objetivo do 
grupo é pôr em prática a Operação Valquíria, um plano já existente que prevê a implementação de um governo que conduza a Alemanha 
após a morte de seu líder. Aos poucos o coronel Claus ganha destaque na organização, sendo encarregado para que cometa o 
assassinato de Hitler." 

 
* Platoon (Platoon) (TOM BERENGER, WILLEM DAFOE, CHARLIE SHEEN, JOHNNY DEPP) 
Dublado/Herbert Richers - Drama - 1986 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 4 OSCAR*** 
***RECEBEU 4 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Chris é um jovem recruta recém-chegado a um batalhão americano, em meio à Guerra do Vietnã. Idealista, Chris foi um voluntário para 
lutar na guerra pois acredita que deve defender seu país, assim como fez seu avô e seu pai em guerras anteriores. Mas aos poucos, com 
a convivência dos demais recrutas e dos oficiais que o cercam, ele vai perdendo sua inocência e passa a experimentar de perto toda a 
violência e loucura de uma carnificina sem sentido." 

 
* Raposa do Deserto (Desert Fox: The Story of Rommel)  (JAMES MASON, JESSICA TANDY) 
Dublado - Guerra - 1951 – Origem: TV TCM - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"O marechal Rommel, especialista de Hitler em táticas militares na Segunda Guerra Mundial, era conhecido como a Raposa do Deserto. 
Respeitado por seguidores e adversários e, ao ver que Hitler estava levando a Alemanha para a destruição, uniu-se a conspiradores para 
depor o Fürher." 

* Raposa do Deserto (Desert Fox: The Story of Rommel)  (JAMES MASON, JESSICA TANDY) 
Legendado - Guerra - 1951 - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"O marechal Rommel, especialista de Hitler em táticas militares na Segunda Guerra Mundial, era conhecido como a Raposa do Deserto. 
Respeitado por seguidores e adversários e, ao ver que Hitler estava levando a Alemanha para a destruição, uniu-se a conspiradores para 
depor o Fürher." 

 
* Raposa do Espaço (The Hunters) (ROBERT MITCHUM, ROBERT WAGNER) 
Dublado - Guerra - 1958 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"No auge da Guerra da Coréia, o major Cleve Saville (Robert Mitchum) destaca-se como mestre na pilotagem dos recém-lançados caças 
F-86 Sabre. Mas apesar da perícia como piloto, sua vida pessoal mergulha para um choque com o solo quando ele se apaixona pela 
linda esposa (May Britt) de seu companheiro de esquadrillha (Lee Philips). Para piorar as coisas, Saville tem que aguentar um novato 
respondão (Robert Wagner) em uma perigosa missão de resgate que ameaça a vida de todos. Drama de guerra baseado no romance do 
veterano piloto aviador James Salter." 

 
* Ratos do Deserto (The Desert Rats) (RICHARD BURTON, JAMES MASON) 
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Legendado - Guerra - 1953 - Origem:  TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"No Norte da África em 1941, na região do Canal de Suez, onde está a fortaleza de Tobruk, dominada pelos nazistas de Rommel, 
comandos aliados liderados pelo Capitão MacRoberts lutam pelo controle da região." 

 
* Sangue Por Glória (What Price Glory, de John Ford)  (JAMES CAGNEY, CORINNE CALVET) 
Dublado - Guerra - 1952 – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"França, 1918. As noites de combate estão ficando cada vez mais longas e violentas. Para o capitão Flagg, manter a disciplina entre os 
fuzileiros americanos é uma prioridade, mesmo sob fogo cerrado. Mas agora, Flagg tem um problema que não sabe como solucionar: um 
de seus antigos inimigos pessoais é o novo sargento indicado cujo passado belicoso os une, na frente de combate" 

 
* Sargento York (Sergeant York)  (GARY COOPER, WALTER BRENNAN, JUNE LOCKHART) 
Dublado - Guerra - 1941 – Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
***GANHADOR DE 1 OSCAR*** 
***RECEBEU 10 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Alvin Cullum York (Gary Cooper) vive é um soldado pacifista que terá que deixar suas crenças cristãs de lado para participar do front na 
Primeira Guerra Mundial." 

 
* Sargento York (Sergeant York)  (GARY COOPER, WALTER BRENNAN, JUNE LOCKHART) 
Legendado - Guerra - 1941 – Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
***GANHADOR DE 1 OSCAR*** 
***RECEBEU 10 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Alvin Cullum York (Gary Cooper) vive é um soldado pacifista que terá que deixar suas crenças cristãs de lado para participar do front na 
Primeira Guerra Mundial." 

 
* Santos ou Soldados (Saints or Soldiers) (CORBIN ALFRED, ALEXANDER POLINSKY) 
Dublado - Guerra - 2003 - Origem:  TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Um grupo de soldados consegue escapar após serem capturados pelo exército alemão na 2ª Guerra Mundial, mas precisam enfrentar o 
rigoroso inverno local para sobreviver." 

 
* Sahara (Sahara) (HUMPHREY BOGART, BRUCE BENETT) 
Dublado Original - Guerra - 1943 - Origem:  TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"História de um batalhão perdido num grande deserto da África, durante a segunda guerra. Após queda da cidade líbia de Tobruk,o 
sargento Joe Gunn e sua equipe retiram-se em seu tanque pelo Saara. Durante o caminho, eles recolhem seis combatentes aliados e 
Tambul (Rex Ingram), um soldado das forças sudanesas e seu prisioneiro italiano. Tambul leva o grupo a uma fortaleza deserta, onde 
eles esperam desesperadamente encontrar água. Um destacamento de soldados alemães chega e negociam trocar água por 
comida,mas Gunn e seus seguidores se recusam. Quando os alemães atacam, Gunn lidera seus homens em uma desesperada batalha, 
esperando que as forças inglesas cheguem a tempo." 

 
* Tobruk (Tobruk, de Arthur Hiller) (ROCK HUDSON, GEORGE PEPPARD) 
Dublado - Guerra - 1967 - Origem:  TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Comando britânico de 90 homens formam uma unidade especial de ataque para uma missão suicida: cruzar o deserto líbio e criar 
condições para retomar Tobruk, porto mediterrâneo dominado por 50 mil nazistas e fascistas. O plano é tomar posições estratégicas, 
esperar o reforço de uma esquadra naval e explodir os reservatórios de combustível que permitiriam o acesso dos alemães ao Canal de 
Suez." 

 
* Tora! Tora! Tora! (Tora! Tora! Tora!) (JOSEPH COTTEN, MARTIN BALSAM, JASON ROBARDS) 
Dublado/Pery Filmes/RJ - Guerra - 1970 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***GANHADOR DE 1 OSCAR*** 
***RECEBEU 4 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Os japoneses preparam o ataque à base de Pearl Habor, mas os americanos ignoram a possibilidade. Alertas de radares e mensagens 
sobre o ataque iminente não são evitadas. Tora! Tora! Tora! é o grito de guerra japonês para o ataque." 

 
* Um Punhado de Bravos (Objective, Burma!) (ERROL FLYNN, JAMES BROWN, WILLIAM PRINCE) 
Dublado/TELECINE - Guerra - 1945 - Origem:  TV - Imagem: Boa - 1 DVD  
***RECEBEU 3 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Durante a 2ª Guerra Mundial uma tropa de pára-quedistas invade a Birmânia (atual Myanmar) ocupada pelos japoneses, para destruir 
um importante posto de radar. A missão tem pleno êxito, mas quando tentam retornar a um ponto para serem resgatados se deparam 
com japoneses esperando por eles. Assim eles precisam fazer uma perigosa caminhada, através da selva ocupada pelo inimigo." 

 
* Uma Aventura na Martinica (To Have and Have Not) (HUMPHREY BOGART, LAUREN BACALL) 
Legendado - Guerra /Romance - 1944 - Origem:  TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"O capitão de um pequeno barco (Humphrey Bogart) enfrenta várias complicações após ajudar um fugitivo da Resistência Francesa a 
fugir dos nazistas, em plena Segunda Guerra Mundial." 
 
 
AVENTURA: 
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* 007 Os Diamantes São Eternos (Diamonds Are Forever) (SEAN CONNERY)  
Legendado - Aventura - 1971 - Origem: TV CULT – Imagem: Ótima - 1 DVD  
***RECEBEU 1 INDICAÇÃO AO OSCAR*** 
"O governo britânico envia 007 para descobrir quem está por trás de um suspeito contrabando de diamantes. Mas quem James Bond 
encontra como responsável é Ernst Stavro Blofeld, seu maior inimigo, que também porta poderosas bombas atômicas para seus mais 
maléficos planos." 

 
* 007 - Cassino Royale (Casino Royale) (DANIEL CRAIG, EVA GREEN)  
Dublado - Aventura - 2006 - Origem: TV PIPOCA – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"A 1ª missão de James Bond como agente 007 o leva a Madagascar. Sua tarefa é espionar o terrorista Mollaka, mas nem tudo sai como 
o planejado. Bond decide espionar por conta própria o restante da célula terrorista, o que o leva às Bahamas. Lá ele conhece Alex 
Dimitrios e sua namorada Solange. Alex está envolvido com Le Chiffre, o banqueiro de organizações terroristas espalhadas pelo planeta, 
que pretende conseguir dinheiro em um jogo de pôquer milionário em Montenegro, no Cassino Royale. O MI6 envia Bond para jogar 
contra Le Chiffre, sabendo que caso Le Chiffre perca a partida isto desmontará sua organização. Mas para esta tarefa o agente 007 terá 
a companhia da sedutora Vesper Lynd (Eva Green), enviada por M para acompanhá-lo na missão." 

 
* 20000 Léguas Submarinas (20000 Leagues Under The Sea) (KIRK DOUGLAS, JAMES MASON) 
Legendado - Aventura - 1954 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 2 OSCAR*** 
***RECEBEU 1 INDICAÇÃO AO OSCAR*** 
"Sobreviventes de um naufrágio, capturados pelo misterioso capitão nemo, um génio louco com um diabólico plano para a destruição do 
mundo. galardoada com um brilhante oscar de academia (efeitos especiais), esta adaptação pela disney do romance de Júlio Verne, 
"20.000 Léguas Submarinas", é uma verdadeira obra-prima!" 

 
* 20000 Léguas Submarinas (20000 Leagues Under The Sea) (KIRK DOUGLAS, JAMES MASON) 
Dublado/Herbert Richers - Aventura - 1954 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD   ***RARO*** 
***FILME GANHADOR DE 2 OSCAR*** 
***RECEBEU 1 INDICAÇÃO AO OSCAR*** 
"Sobreviventes de um naufrágio, capturados pelo misterioso capitão nemo, um génio louco com um diabólico plano para a destruição do 
mundo. galardoada com um brilhante oscar de academia (efeitos especiais), esta adaptação pela disney do romance de Júlio Verne, 
"20.000 Léguas Submarinas", é uma verdadeira obra-prima!" 

 
* A Fantástica Fábrica de Chocolate (Willy Wonka and the Chocolat Factory) (GENE WILDER, PETER OSTRUM)  
Dublado/Legendado - Aventura - 1971 - Origem: VHS – Imagem: Ótima - 1 DVD  
***RECEBEU 1 INDICAÇÃO AO OSCAR*** 
"Um menino pobre, que vive em uma pequena cidade com sua mãe e os avós, é sorteado para visitar uma fantástica fábrica de 
chocolates. Juntamente com ele outras 4 crianças são sorteadas, com o grupo vivendo grandes emoções em seu passeio" 

 
* A Fantástica Fábrica de Chocolate (Charlie and the Chocolat Factory) (JOHNNY DEPP, CHRISTOPHER LEE)  
Dublado - Aventura - 2005 - Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
***RECEBEU 1 INDICAÇÃO AO OSCAR*** 
"Um grupo de crianças vence o concurso das barras de chocolate Wonka e tem acesso à misteriosa, mágica e fantástica fábrica de 
chocolate, onde segredos bizarros da fabricação do produto estavam até então trancafiados a sete chaves.” 

 
* A Grande Aventura de Lassie (Lassie's Great Adventure) (JUNE LOCKHART, JON PROVOST) 
Legendado - Aventura - 1963 - Imagem: Boa - 1 DVD  

 
* A Ilha do Topo do Mundo (The Island at The Top of The World) (DAVID HARTMAN, DONALD SINDEN)  
Dublado - Aventura - 1974 - Origem: VHS – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Aristocrata tem esperanças de encontrar o filho, que desapareceu durante viagem na qual pesquisava uma misteriosa comunidade 
Viking numa desconhecida região vulcânica do Ártico. Para tanto, o pai cria uma expedição de exploradores profissionais. Mas ao chegar 
ao local, toda a equipe é surpreendida pelos violentos Vikings, que farão de tudo para aniquilar os invasores a fim de manter em segredo 
sua existência." 

 
* A Ilha Misteriosa (Mysterious Island) (MICHAEL CRAIG, JOAN GREENWOOD)  
Legendado - Aventura - 1961 – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Adaptação para o cinema do clássico de Júlio Verne, A ILHA MISTERIOSA narra a história do Capitão Cyrus Harding (Michael Craig) e 
de três soldados da União em fuga de um campo de prisioneiros da Confederação num balão roubado. Uma forte tempestade força o 
balão a se dirigir para uma ilha vulcânica do Pacífico onde o grupo fica perdido. Duas náufragas se unem ao grupo e com eles enfrentam 
criaturas gigantescas e lutam para sobreviver aos demais perigos que a ilha lhes reserva. Quando um vulcão ameaça entrar em erupção, 
um misterioso homem, que se identifica como Capitão Nemo (Herbert Lom), se torna a única esperança de salvação." 

 
* A Ilha Misteriosa (Mysterious Island) (MICHAEL CRAIG, JOAN GREENWOOD)  
Dublado/MASTERSOUND - Aventura - 1961 - Origem: TV BAND – Imagem: Boa - 1 DVD  
"Adaptação para o cinema do clássico de Júlio Verne, A ILHA MISTERIOSA narra a história do Capitão Cyrus Harding (Michael Craig) e 
de três soldados da União em fuga de um campo de prisioneiros da Confederação num balão roubado. Uma forte tempestade força o 
balão a se dirigir para uma ilha vulcânica do Pacífico onde o grupo fica perdido. Duas náufragas se unem ao grupo e com eles enfrentam 
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criaturas gigantescas e lutam para sobreviver aos demais perigos que a ilha lhes reserva. Quando um vulcão ameaça entrar em erupção, 
um misterioso homem, que se identifica como Capitão Nemo (Herbert Lom), se torna a única esperança de salvação." 

 
* A História Sem Fim (The Neverending Story) (NOAH HATHAWAY)  
Dublado - Aventura - 1984 - Origem: DVD – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Quando o jovem Bastian pegou emprestado um misterioso livro ele jamais sonhou que ao virar uma página seria levado a um mundo de 
fantasia onde pudesse ver um caracol de corrida, um morcego planador, um dragão da sorte, elfos, uma Imperatriz Menina, o valente 
guerreiro Atreyu e uma pedra ambulante chamada Come-Pedra." 

 
* A História Sem Fim 3 (The Neverending Story 3) (JASON JAMES RICHTER, MELODY KAY)  
Dublado - Aventura - 1994 - Origem: VHS – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"o herói Bastian (Ritcher) tem duas decepções: ao mesmo tempo em que não se acerta com a meia-irmã, descobre que os seus amigos 
do Mundo da Fantasia estão sendo ameaçados pela crueldade de uma gangue de sua escola. Caberá a ele salvá-los." 

 
* A Hora do Diabo (The Devil at 4 O'Clock) (KERWIN MATHEWS, SPENCER TRACY, FRANK SINATRA, BARBARA LUNA)  
Legendado - Aventura - 1961 - Origem: DVD – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Quando três criminosos são transferidos para uma ilha no Pacífico, um terremoto e um vulcão em fúria fazem com que eles banquem os 
heróis para resgatar os pacientes de um hospital ilhado." 

 
* A Jóia do Nilo (The Jewel of the Nile) (MICHAEL DOUGLAS, KATHLEEN TURNER) 
Legendado/Dublado - Aventura - 1985 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"A escritora Joan Wilder e o aventureiro Jack Colton navegaram juntos em direção ao pôr-do-sol. Nesta seqüência eletrizante, Ralph está 
novamente seguindo sua pista e todos estão se embrenhando rapidamente em uma trilha perigosa através do selvagem deserto do Norte 
Da África. Nem mesmo tribos traiçoeiras, câmaras mortais e vilões que parecem brotar de todos os lados podem impedir este trio de 
encontrar, de uma vez por todas, aquela misteriosa jóia." 

 
* A Lenda (Legend) (TOM CRUISE, MIA SARA)  
Dublado - Aventura - 1985 - Origem: VHS – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"No reino da fantasia, na qual o Bem e o Mal lutam até a morte em um cenário espetacular, ambientada em uma floresta místic, A Lenda 
apresenta Tom Cruise, um morador da floresta mágica, escolhido pelo destino para uma missão heróica. Ele tem que salvar uma linda 
princesa, Mia Sara, e derrotar o demoníaco Senhor das Trevas, Tim Curry, ou o mundo será arremessado em uma eterna era do gelo." 

 
* A Máquina do Tempo (The Time Machine) (ROD TAYLOR, ALAN YOUNG, TOM HELMORE)  
Dublado - Aventura - 1960 - Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 1 OSCAR*** 
"Um cientista visionário inglês constrói uma máquina capaz de viajar no tempo, e começa a percorrer o futuro, onde testemunhará 
mudanças pouco favoráveis para a humanidade, tais como a Segunda Guerra Mundial. Ele acaba parando milhares de anos no futuro, na 
esperança de ver paz entre homens, mas acha uma estranha terra onde o comportamento dos “homo sapiens” é determinado por 
bizarras criaturas que vivem no subsolo." 

 
* A Múmia (The Mummy) (BRENDAN FRASER, RACHEL WEISZ) 
Dublado - Aventura - 1999 - Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
***RECEBEU 1 INDICAÇÃO AO OSCAR*** 
"Um grupo de arqueologistas trazem o Faraó Imhotep de volta à vida, após este sofrer a maldição de ser mumificado vivo em 
Hamunaptra. Agora Rick e Evelyn terão trabalho para salvar o mundo moderno deste perigoso ser." 

 
* A Volta ao Mundo em 80 Dias (Around The World in Eighty Days) (ROBERT MORLEY, NOEL COWARD, SHIRLEY MacLAINE,  
MARLENE DIETRICH, FRANK SINATRA) 
Legendado - Aventura - 1956 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 5 OSCAR*** 
***RECEBEU 3 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
***FILME GANHADOR DE 2 GLOBOS DE OURO*** 
"Um nobre inglês aceita uma milionária aposta e tem que dar a volta ao planeta em exatamente 80 dias. Ele cumpre seu objetivo com 
aventuras em todos os continentes." 

 
* Águia de Aço (Iron Eagle) (LOUIS GOSSETT JR., JASON GEDRICK) 
Dublado - Aventura - 1986 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Um piloto da Força Aérea Americana é abatido em uma missão perto da fronteira de um país do Oriente Médio. Ele acaba se tornando 
prisioneiro e, após um rápido julgamento, é condenado por espionagem, sendo enforcado em três dias. Assim, seu filho adolescente 
Doug Masters (Jason Gedrick), é ajudado por seus amigos e elabora um arriscado plano, que consiste em pegar dois jatos da Força 
Aérea fortemente armados para resgatar seu pai. Para esta missão ele convence o coronel Charles "Chappy" Sinclair (Louis Gossett Jr.), 
um piloto de caças reformado, para ajudá-lo na missão.” 

 
* As Aventuras de Huckleberry Finn (The Adventures of Huckleberry Finn) (EDDIE HODGES, BUSTER KEATON, TONY RANDALL) 
Legendado - Aventura - 1960 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"Este filme foi produzido para comemorar os 75 anos do lançamento do clássico de Mark Twain, que conta as aventuras de um menino 
travesso que foge de sua casa e viaja pelo rio Mississippi em companhia de um escravo fugitivo." 
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* As Crônicas de Nárnia: O Leão, A Feiticeira e o Guarda-Roupa (Chronicles of Narnia: The Lion, The Wich and the Wardrobe) (LIAM 
NEESON)  
Dublado - Aventura - 2005 - Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
***GANHADOR DE 1 OSCAR*** 
"Lucy, Susan, Edmund e Peter são quatro irmãos que vivem na Inglaterra, em plena 2ª Guerra Mundial. Eles vivem na propriedade rural 
de um professor misterioso, onde costumam brincar de esconde-esconde. Em uma de suas brincadeiras eles descobrem um guarda-
roupa mágico, que leva quem o atravessa ao mundo mágico de Nárnia. Este novo mundo é habitado por seres estranhos, como 
centauros e gigantes, que já foi pacífico mas hoje vive sob a maldição da Feiticeira Branca, Jadis, que fez com que o local sempre 
estivesse em um pesado inverno. Sob a orientação do leão Aslam, que governa Nárnia, as crianças decidem ajudar na luta para libertar 
este mundo do domínio de Jadis. " 
 
* As Crônicas de Nárnia 3: A Viagem do Peregrino da Alvorada (Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader) (GEORGIE 
HENLEY)  
Dublado - Aventura - 2010 - Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Lúcia (Georgie Henley), Edmundo (Skandr Keynes) e Eustáquio (Will Poulter) retornam para Nárnia onde se encontram com príncipe 
Caspian (Ben Barnes), agora rei, e outros amigos de aventuras passadas. Para encontrar os Sete Fidalgos Desaparecidos de Telmar, ele 
começam uma nova aventura a bordo do navio Peregrino da Alvorada, onde irão encarar guerreiros, dragões, anões e tritões. Mais uma 
vez, os jovens colocarão sua coragem e convicções à prova, antes que consigam chegar no limite do mundo. " 

 
* As Grandes Aventuras do Capitão Grant (In Search of the Castaways) (MAURICE CHEVALIER, HAYLEY MILLS, GEORGE 
SANDERS) 
Legendado - Aventura - 1962 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Ninguém pode deter a agitada Mary Grant de viajar pelos quatro cantos do mundo para encontrar seu pai, Capitão Grant - mesmo que 
tudo o que ela saiba sobre seu paradeiro seja uma mensagem dentro de uma garrafa.   
Maurice Chevalier junta-se a ela nesta fantástica aventura pelo mundo. Um filme repleto de efeitos especiais, baseado no livro de Julio 
Verne. " 

 
* As Loucas Aventuras de James West (Wild Wild West) (WILL SMITH, KEVIN KLINE, SALMA HAYEK)  
Dublado - Aventura - 1999 - Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"As aventuras de uma dupla de agentes a serviço do presidente americano, para impedir os planos do homem-máquina Arliss Loveless." 

 
* Aladdin (Superfantagenio) (BUD SPÉNCER, LUCA VENANTINI)  
Dublado - Aventura - 1986 - Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Na Miami de hoje, o jovem Al Hadin bisbilhota uma loja de antiguidades e encontra uma velha lâmpada. Ao esfegá-la, surge um gênio 
disposto a atender a todos os seus sonhos, inclusive o de conseguir muito dinheiro. No entanto, as coisas começam a se complicar 
quando sua mãe, o chefe de polícia local e um chefão do crime organizado decidem investigar a origem da riqueza. A música tema do 
filme, The Genie, foi composta pelo brasileiro Almir Deodato. " 

 
* Batman, O Homem Morcego (Piloto) (Batman) (ADAM WEST, BURT WARD)  
Dublado/Leg - Aventura - 1966 - Origem: DVD - Ótima - 1 DVD  
"Em Gotham City Charada (Frank Gorshin), Pinguim (Burgess Meredith), Coringa (Cesar Romero) e Mulher-Gato (Lee Meriweather) 
roubam uma invenção e planejam usá-la de forma maléfica. Além disto, planejam também destruir o Homem-Morcego e o Menino-
Prodígio." 

 
* Borrasca (Thunder Bay) (JAMES STEWART, JOANNE DRU) 
Dublado - Aventura - 1953 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Um petroleiro é forçado a levar um grupo de pescadores para alto-mar." 

 
* Caçadores de Tróia (Der Geheimnisvolle Schatz von Troja) (HEINO FERCH, ADRIANA ALTARAS) 
Dublado - Aventura - 2007 - Origem: VHS - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Guiado por sua paixão de infância, Heinrich Schliemann sonha em descobrir a antiga cidade de Tróia. Quando adulto, Heinrich se torna 
um rico homem na europa, o que lhe dá condições de mergulhar no mundo da arqueologia, iniciando uma incrível aventura em busca da 
lendária cidade. Em meio a sua busca Sophia, uma linda jovem grega, é prometida a Heinrich, fazendo-a deixar para trás um antigo amor. 
Uma verdadeira história de aventura, perigos e romance" 

 
* Capitão Nemo e a Cidade Submarina (Capitain Nemo and the Underwater City) (ROBERT RYAN, CHUCK CONNORS) 
Legendado - Aventura - 1969 - Origem: TV - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  

 
* Capitão Nemo e a Cidade Submarina (Capitain Nemo and the Underwater City) (ROBERT RYAN, CHUCK CONNORS) 
Dublado BKS - Aventura - 1969 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  

 
* O Fantástico Capitão Nemo (The Amazing Capitain Nemo) (JOSE FERRER, BURGESS MEREDITH) 
Dublado - Aventura - 1978 - Origem: TV - Imagem: Regular/Boa - 1 DVD  
"Mergulhadores do exército descobrem uma câmara em que a um homem envolto em nitrogênio líquido. Baseado na obra de Júlio 
Verne." 
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* Caminhando Com Leões (To Walk With Lions) (RICHARD HARRIS, GUY WILLIAMS) 
Legendado - Aventura - 1999 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Um homem que viaja sem rumo certo pela África consegue um trabalho ajudando um amante de leões a preparar os animais que 
nasceram em cativeiro a voltarem para a vida selvagem. Ele terá que enfrentar os diversos riscos de sua nova ocupação, de ataque de 
leões a ameaças de contrabandistas da região." 

 
* Cavaleiros de Aço (Knightriders) (ED HARRIS, GARY LAHTI, TOM SAVINI, AMY INGERSOLL) 
Legendado - Aventura - 1981 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Motoqueiros da noite pensam e agem como se fossem os Cavaleiros da Távola Redonda na Corte do Rei Arthur. Harris aparece aqui 
ainda em início de carreira. O escritor Stephen King faz uma ponta como ator." 

 
* Cidade das Sombras (City of Embers) (DAVID RYALL, IAN McELHINNEY) 
Dublado - Aventura - 2008 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Por várias gerações a população da cidade de Ember tem prosperado num fantástico mundo de luzes brilhantes. De repente um dos 
geradores de força começa a falhar, e as lâmpadas que iluminam a cidade passam a piscar. É quando dois adolescentes iniciam uma 
corrida contra o tempo para descobrir pistas que irão revelar antigos mistérios sobre a existência de Ember e ajudar os cidadãos da 
cidade a escapar da escuridão eterna." 

 
* Congo (Congo) (DYLAN WALSH, LAURA LINNEY)  
Legendado - Aventura - 1995 - Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Um grupo de pessoas vai ao coração da África por motivos diversos: uma mulher tenta descobrir qual o motivo das mortes em uma 
equipe de uma empresa de comunicação para a qual trabalha, além de também averiguar se seu ex-noivo continua vivo e ainda tentar 
arrumar uma matéria-prima indispensável. Já um jovem pesquisador, que através de uma nova tecnologia fez uma macaca falar, viaja 
com o objetivo de devolvê-la a selva. Existe ainda um romeno que se faz passar por filantropo, mas na verdade quer encontrar uma 
cidade perdida onde estariam as minas do Rei Salomão. Mas todos serão ameaçados por algo desconhecido." 

* Conto de Natal (de Charles Dickens) (A Christmas Carol) (PATRICK STEWART)  
Dublado - Aventura - 1999 - Origem: VHS – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Um homem de negócios avarento que detesta o Natal recebe a visita dos fantasmas do Natal passado, presente e futuro." 

 
* A Estrela de Natal (Christmas Star) (ALAN SHAPIRO, EDWARD ASNER) 
Dublado - Aventura - 1986 - Origem: TV - Imagem: Boa - 1 DVD  
"Na noite de Natal, enquanto a família Jameson se prepara para uma alegre ceia, um pobre homem está preso, distante do espírito 
festivo da data. Mas Papai Noel não pode esquecer dele." 

 
* Férias Frustradas de Natal (Christmas Vacation) (CHEVY CHASE) 
Dublado - Aventura - 1989 - Origem: TV - Imagem: Boa - 1 DVD  
"Os Griswolds planejaram suas férias de verão em todos os detalhes. Saindo de Chicago eles vão cruzar o Oeste americano até o 
divertido parque Walley World. Tudo certo em seus mínimos detalhes, até pegarem a estrada. Daí em diante algumas centenas de 
imprevistos começam a acontecer. Um desvio errado e a família mais maluca do planeta está perdida no meio do deserto. E isso é só o 
começo." 

 
* De Volta à Batcaverna (Return to the Batcave: The Misadventures of Adam and Burt) (ADAM WEST, BURT WARD, JACK BREWER, 
JASON MARSDEN) 
Legendado - Aventura - 2003 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"O Batmóvel é roubado quando estava pra ser leiloado num ato beneficente , as atores Adam West e Burt Ward que interpretaram 
Batman e Robin na série de 1966 estavam no local e seguindo as pistas deixadas embarcam numa nova aventura bem ao estilo da 
antiga série. Mas para isso será preciso reviver o passado da série e o de nossos heróis já que a pista pra encontrar o larápio está 
perdida no tempo." 

 
* Esmeraldas de Fogo (ou Tentação Verde) (Green Fire) (STEWART GRANGER, GRACE KELLY) 
Dublado - Aventura - 1954 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Em plena expedição, Rian Mitchell (Stewart Granger) procura esmeraldas em um país que parece Colômbia. No fundo de um vale, agora 
se encontra em território de Catherine (Grace Kelly), uma bela mulher que cultiva café. A relação entre eles parece prosperar, até que 
chega a chuva: o rio cresce tanto que a plantação de Catherine se encontra em perigo. A solução está em explodir grande parte da 
montanha, com dinamite. Mas desta maneira, Mitchell deveria desistir de suas pedras preciosas. Estará disposto a fazê-lo?" 

 
* Feitiço do Tempo (Groundhog Day) (BILL MURRAY) 
Dublado - Aventura - 1993 - Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Um repórter de televisão que faz previsões de metereologia vai à uma pequena cidade para fazer uma matéria especial sobre o inverno. 
Querendo ir embora o mais rapidamente possível, ele inexplicavelmente fica preso no tempo, sendo condenado a repetir sempre os 
eventos daquele dia." 

 
* Feitiço do Tempo (Groundhog Day) (BILL MURRAY) 
Legendado - Aventura - 1993 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
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"Um repórter de televisão que faz previsões de metereologia vai à uma pequena cidade para fazer uma matéria especial sobre o inverno. 
Querendo ir embora o mais rapidamente possível, ele inexplicavelmente fica preso no tempo, sendo condenado a repetir sempre os 
eventos daquele dia." 

 
* Fitzcarraldo (Fitzcarraldo) (KLAUS KINSKI, JOSÉ LEWGOY, CLAUDIA CARDINALE, GRANDE OTELO, MILTON NASCIMENTO) 
Legendado - Aventura - 1982 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"No final do século XIX, no apogeu do ciclo da borracha, o aventureiro Brian Sweeney Fitzgerald sonha em construir um teatro de ópera 
na Amazônia peruana. Para realizar seu sonho, não mede quaisquer esforços, enquanto se embranha na mata com um barco à vapor de 
160 toneladas (que irá tentar arrastar ao topo de um morro no meio da selva). Com este projeto, Herzog ganhou o prêmio de Melhor 
Direção no Festival de Cannes." 

 
* Força Aérea 1 (Air Force One) (HARRISON FORD, GARY OLDMAN, GLENN CLOSE) 
Dublado - Aventura - 1997 – Origem: TV GLOBO - Imagem: Ótima -  1 DVD  
***2 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"O presidente dos Estados Unidos (Harrison Ford) faz um pronunciamento global alegando que não negociará mais com terroristas, mas 
um grupo russo tentará fazer ele mudar de discurso. O avião presidencial Air Force One é seqüestrado durante o vôo e, se o presidente 
não acatar os seus pedidos, ele e sua família, também a bordo, serão mortos." 

 
* Free Willy (Free Willy) (JASON JAMES RICHTER) 
Dublado/Legendado - Aventura - 1993 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Um garoto de 12 anos descobre que os donos de um grande aquário terão que matar a orca Willy. A partir daí, ele arriscará quase tudo 
para conseguir, de um jeito ou de outro, libertar o animal." 

 
* Harry e Tonto (Harry and Tonto) (ART CARTNEY) 
Legendado - Aventura - 1974 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 1 OSCAR*** 
"Após ser obrigado a sair da casa onde morou toda sua vida, Harry Coombes (Art Carney) decide fazer uma viagem pela a América junto 
com seu companheiro Tonto, seu gato de estimação." 

 
* Hatari! (Hatari!) (JOHN WAYNE, HARDY KRUGER, ELSA MARTINELLI) 
Legendado - Aventura - 1962 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***RECEBEU UMA INDICAÇÃO PARA O OSCAR*** 
"Ambientado na África, o filme traz as aventuras de um grupo de profissionais que caça animais para serem vendidos a zoológicos e 
circos de todo o mundo." 

 
* Indiana Jones e a Última Cruzada (Indiana Jones and the Last Crusade) (HARRISON FORD, SEAN CONNERY) 
Dublado - Aventura - 1989 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***RECEBEU 2 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
***FILME GANHADOR DE 1 OSCAR*** 
"Indiana Jones desta vez tem a ajuda de seu pai, o professor Henry Jones, seqüestrado pelos alemães e salvo pelo seu prodígio filho na 
busca pelo Santo Graal - o famoso cálice sagrado. Claro que os nazistas estão a procura do mesmo artefato e farão de tudo para impedir 
que Indy e seu pai tenham sucesso em sua missão." 

 
* Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull) (HARRISON FORD, CATE 
BLANCHETT) 
Dublado - Aventura - 2008 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"O famoso arqueólogo e aventureiro Dr. Henry "Indiana" Jones é convocado novamente à ação para desvendar os mistérios envolvendo 
soviéticos e um misterioso artefato conhecido como a "Caveira de Cristal"." 

 
* Karatê Kid: A Hora da Verdade (Karate Kid) (RALPH MACCHIO, PAT MORITA) 
Dublado - Aventura - 1984 - Origem: TV - Imagem: Boa - 1 DVD  
***RECEBEU UMA INDICAÇÃO AO OSCAR*** 
"Na Califórnia, adolescente órfão de pai enfrenta problemas com um colega de escola, líder de um grupo formado por estudantes de 
caratê. Disposto a se vingar da surra levada, o rapaz procura mestre das artes marciais, que o transforma em seu mentor." 

 
* Karatê Kid 2: A Hora da Verdade Continua (Karate Kid 2) (RALPH MACCHIO, PAT MORITA) 
Dublado - Aventura - 1986 - Origem: TV - Imagem: Boa -1 DVD  
***FILME RECEBEU UMA INIDCAÇÃO AO OSCAR*** 
***FILME RECEBEU UMA INDICAÇÃO AO GLOBO DE OURO*** 
"Daniel (Ralph Macchio) viaja rumo ao Japão juntamente com seu mestre, Miyagi (Pat Morita), cujo pai está entre a vida e a morte. Lá ele 
se envolve com um antigo inimigo do mestre, que tentará dele se vingar mais uma vez." 

 
* Karatê Kid 3: O Desafio Final (Karate Kid 3) (RALPH MACCHIO, PAT MORITA) 
Dublado - Aventura - 1989 - Origem: TV - Imagem: Boa - 1 DVD  
"Daniel é forçado a enfrentar um lutador desprovido de escrúpulos em mais um torneio de karatê, mas Miyagi se recusa a treiná-lo por 
razões filosóficas." 
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* Karatê Kid 4 - A Nova Aventura (The Next Karate Kid)  (PAT MORITA, HILARY SWANK) 
Dublado - Aventura - 1994 – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Desta vez, o velho mestre Miyagi ensina artes marciais e auto-respeito para uma mulher. Nas comemorações para os nipo-americanos 
que lutaram no exército dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, ele encontra a viúva do seu oficial-comandante e 
descobre que a neta dela é uma adolescente problemática e muito sofrida, pois perdeu seus pais em um acidente. Assim, ele decide 
ensinar karatê à jovem para que ela possa se recuperar." 

 
* Ao Sul de Sumatra (East of Sumatra) (JEFF CHANDLER, ANTHONY QUINN) 
Legendado - Aventura - 1953 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Minerador viaja para a ilha de Sumatra à procura de estanho. No entanto, ele acaba entrando em conflito com um maldoso déspota 
local." 

 
* King Kong 1 (King Kong) (FAY WRAY, ROBERT ARMSTRONG, BRUCE CABOT) 
Dublado/AIC-SP - Aventura - 1933 - Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Uma equipe de filmagens na África encontra um gorila gigante, que se apaixona por uma mulher." 

 
* King Kong 2 (King Kong) (JEFF BRIDGES, JESSICA LANGE, CHARLES GRODIN) 
Dublado - Aventura - 1976 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***RECEBEU UMA INDICAÇÃO AO OSCAR*** 
***FILME GANHADOR DE 1 GLOBO DE OURO*** 
"Um gigantesco gorila é encontrado numa ilha do Pacífico e levado para ser exposto em um show em Nova York. Porém, ao chegar em 
território americano ele consegue se libertar e passa a trazer terror e pânico à cidade." 

* King Kong 3 (King Kong) (NAOMI WATTS, JACK BLACK, ADRIEN BRODY) 
Legendado - Aventura - 2005 - Origem: TV - Imagem: Boa - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 3 OSCAR*** 
***FILME GANHADOR DE 2 GLOBO DE OURO*** 
"Um cineasta em apuros convida uma atriz com problemas financeiros para estrelar seu próximo filme. Eles partem rumo à Ilha da 
Caveira, que tem a fama de abrigar seres estranhos." 

 
* Krakatoa, O Inferno de Java (Krakatoa, East of Java) (MAX SCHELL, DIANE BAKER, BRIAN KEITH) 
Legendado - Aventura - 1969 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Aventureiros tentam recuperar tesouro submerso perto de Krakatoa, ao mesmo tempo em que vulcão entra em erupção e perigosos 
prisioneiros se rebelam na ilha." 

 
* Krull (Krull) (KEN MARSHALL, LYSETTE ANTHONY) 
Dublado - Aventura - 1983 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Uma jornada a um tempo místico e a um lugar que não pertence ao passado ou ao presente, onde extraordinárias criaturas da mitologia 
realizam suas incríveis magias, e onde uma aterrorizante e onipotente Fera faz as leis. Este é o planeta de Krull! Príncipe Colwyn sai em 
uma ousada missão para resgatar sua jovem noiva, mantida cativa pela Fera." 

 
* Labirinto - A Magia do Tempo (Labyrinth) (DAVID BOWIE, JENNIFER CONNELLY) 
Dublado - Aventura - 1986 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Sarah tinha acabado de fazer um terrível desejo: ela queria que seu pequeno irmãozinho fosse levado por duendes, e seu desejo se 
tornou real! O Rei dos Duendes - Jareth - (David Bowie) em um rápido movimento transportou o garoto para seu castelo a fim de torná-lo 
um duende. Agora Sarah deve resgatá-lo, mas isto significa entrar no castelo dos Golbins, e se encontrar face a face com o poderoso 
Jareth. Entre Sarah e o castelo existe "O Labirinto", um mundo mágico e hipnotizante de interruptas saídas de mistério e de feitiço 
excitante! Um mundo onde todos os tipos de truques e de encantadoras criaturas travessas desaparecem por todos os cantos!" 

 
* Lassie e a Força do Coração (Lassie Come Home) (RODDY McDOWALL, DONALD CRISP) 
Dublado/Legendado - Aventura - 1943 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"A cadela Lassie é vendida por sua família, que está com sérios problemas financeiros. Não satisfeita, Lassie viaja 1.000 milhas para 
retornar à casa de seus verdadeiros donos. Baseado no romance de Eric Knight." 

 
* MacGyver: O Tesouro Perdido de Atlântida (MacGyver: Lost Treasure of Atlantis) (RICHARD DEAN ANDERSON, SOPHIE WARD)  
Dublado - Aventura - 1994 - Origem: TV TCM – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"MacGyver se veste de Indiana Jones nesta aventura em que, ao lado de um professor de arqueologia, deverá encontrar um tesouro 
escondido nas profundezas." 

 
* Maya (Maya) (CLINT WALKER, JAY NORTH) 
Dublado - Aventura - 1966 – Origem: TV TNT- Imagem: Boa/Ótima -  1 DVD  
"Um menino que mora com o seu pai caçador na Índia sente-se negligenciado e sai com um menino nativo para entregar um elefante 
branco sagrado em uma distante cidade." 

 
* Meu Amigo, o Astronauta (Race to Space) (JAMES WOODS, ANNABETH GISH) 
Dublado - Aventura - 2001 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
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"Na década de 60, garoto desenvolve uma forte amizade com seu chimpanzé, que é treinado em Cabo Canaveral para viajar ao espaço." 
 

* Mil Séculos Antes de Cristo (One Million Years b.C.) (RAQUEL WELCH, J RICHARDSON)  
Legendado - Aventura - 1966 - Origem: TV TCM – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Este foi o filme que lançou Raquel Welch à fama. A trama envolve os conflitos entre duas tribos pré-históricas, com a licença de serem 
apresentadas juntamente com  os dinossauros, apesar dos mesmos terem sido extintos milhões de anos antes do surgimento do homem 
na Terra." 

 
* No Rastro da Bruxa Vermelha (Wake of The Red Witch) (JOHN WAYNE, GAIL RUSSELL, NAOMI WATTS, JACK BLACK, ADRIEN 
BRODY) 
Legendado - Aventura - 1948 - Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Proprietário e capitão de navio saem no encalço de uma fortuna em ouro escondida no fundo do mar e disputam o amor de uma bela 
mulher." 

 
* Nós Jogamos Com Os Hipopótamos (Io Sto Con Gli Ippopotami) (TERENCE HILL, BUD SPENCER) 
Dublado - Aventura - 1979 - Origem: VHS - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Slim e Tom, não gostam quando um poderoso e inescrupuloso caçador alemão, começa a capturar os animais da selva para vendê-los a 
um zoológico do Canadá. Eles precisam ensinar uma lição para esse cara e para isso convocam seu exército particular... um exército 
muito especial composto por elefantes, hipopótamos e mais um montão de trapalhadas inconfundíveis que fazem até as hienas morrerem 
de rir..." 

 
* O Calhambeque Mágico (Chitty Chitty Bang Bang) (DICK VAN DYKE, SALLY ANN HOWES) 
Dublado - Aventura - 1968 - Origem: VHS - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Um inventor compra um carro aos pedaços, incentivado por seus filhos. Após reformá-lo, eles decidem fazer um piquenique para 
comemorar." 

 
* O Dia Em Que O Mundo Acabou (When Time Ran Out) (PAUL NEWMAN, JACQUELINE BISSET, WILLIAM HOLDEN, ERNEST 
BORGNINE) 
***RECEBEU 1 INDICAÇÃO AO OSCAR*** 
Legendado - Aventura - 1980 – Origem: TV- Imagem: Boa -  1 DVD  
"Numa ilha paradisíaca da Polinésia, um vulcão inativo há décadas entra em erupção no dia da inauguração de um hotel de luxo para 
turistas milionários. Um destemido explorador de petróleo tenta evitar a tragédia levando os visitantes para uma região mais segura da 
ilha." 

 
* O Enigma da Pirâmide (Young Sherlock Holmes, de Steven Spielberg) (NICHOLAS ROWE, ALAN COX, SOPHIE WARD) 
Dublado - Aventura - 1985 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***RECEBEU UMA INIDCAÇÃO AO OSCAR*** 

* O Enigma da Pirâmide (Young Sherlock Holmes, de Steven Spielberg) (NICHOLAS ROWE, ALAN COX, SOPHIE WARD) 
Legendado - Aventura - 1985 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***RECEBEU UMA INIDCAÇÃO AO OSCAR*** 
"Em 1870, na Londres vitoriana, pessoas são acometidas de alucinações em virtude de serem atingidas por um dardo, com as visões as 
levando à morte. É dentro deste contexto que Sherlock Holmes e John Watson se conhecem, quando ainda são adolescentes e estudam 
em uma escola pública inglesa, sendo que nesta mesma época Holmes soluciona seu primeiro caso." 

 
* O Espião que Saiu do Frio (The Spy Who Came in From the Cold) (RICHARD BURTON, CLAIRE BLOOM, OSKAR WERNER) 
Legendado - Aventura - 1965 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***RECEBEU UMA INIDCAÇÃO AO OSCAR*** 
"Baseado no romance do escritor John Le Carré, trata-se da história de espião que pensa abandonar a carreira mas se vê metido em 
novo caso que tem por traz a inteligência britânica e os nazistas." 

 
* O Homem Que Queria Ser Rei (The Man Who Would Be King) (SEAN CONNERY, MICHAEL CAINE, CHRISTOPHER PLUMMER) 
***RECEBEU 4 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
Legendado - Aventura - 1975 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Daniel Dravot e Peachy Carnahan são dois ex-soldados na Índia quando esta estava sob o poder dos ingleses. Aventureiros, resolvem ir 
para o Kafiristão para tornarem-se reis do povo de lá. Será que o povo deixará se impressionar por dois ingleses aventureiros e os 
aceitará como reis?" 

 
* O Pássaro Azul (The Blue Bird) (ELIZABETH TAYLOR, JANE FONDA,AVA GARDNER)  
Legendado - Aventura - 1976 - Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"O filme conta a história de Mytyl e Tyltyl, dois irmãos que são levados para uma encantadora viagem pelo passado, presente e futuro, 
em busca do Pássaro Azul da Felicidade." 

 
* O Pássaro Azul (The Blue Bird) (SHIRLEY TEMPLE)  
Legendado - Aventura - 1940 - Origem: TV - Ótima - 1 DVD  
"O filme conta a história de Mytyl e Tyltyl, dois irmãos que são levados para uma encantadora viagem pelo passado, presente e futuro, 
em busca do Pássaro Azul da Felicidade." 
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* O Pássaro Azul (The Blue Bird) (SHIRLEY TEMPLE)  
Dublado - Aventura - 1940 - Origem: TV - Boa/Ótima - 1 DVD  **RARO*** 
"O filme conta a história de Mytyl e Tyltyl, dois irmãos que são levados para uma encantadora viagem pelo passado, presente e futuro, 
em busca do Pássaro Azul da Felicidade." 

 
* Oliver Twist (Oliver Twist, de David Lean) (ALEC GUINESS, JOHN HOWARD DAVIES, ROBERT NEWTON) 
Legendado - Aventura - 1948 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Um garoto vive em um orfanato, até ser entregue a um dono de funerária. Após brigar com um funcionário, ele foge para Londres e se 
une a um bando de ladrões local." 

 
* Orca, A Baleia Assassina (Orca, The Killer Whale) (RICHARD HARRIS, BO DEREK) 
Legendado - Aventura - 1977 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Homem ganacioso e cruel, mata uma baleia grávida fazendo com que seu gigantesco parceiro vingue-se num minúsculo porto." 

 
* Os Aventureiros do Fogo (Firewalker) (CHUCK NORRIS, LOUIS GOSSETT JR., MELODY ANDERSON) 
Legendado - Aventura - 1986 - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
"Dois aventureiros, Max Donigan, um ex-mariner, e Leo Porter, seu melhor amigo, são procurados por Patricia Goodwyn, que crê que 
seja verdadeiro o mapa que possui, que leva até uma perdida cidade asteca que tem um templo cheio de ouro. Além dos problemas 
naturais numa expedição desta natureza, eles ainda são perseguidos por "El Coyote", um inimigo deles." 

 
* Os Eleitos (The Right Stuff) (ED HARRIS, DENNIS QUAID, SAM SHEPARD) 
Legendado - Aventura - 1983 – Origem: TV TCM - Imagem: Ótima -  1 DVD  
***GANHADOR DE 4 OSCAR*** 
"Ao se tornar presidente John Kennedy prometeu ao povo dos EUA que em 10 anos um americano pisaria na lua. Porém, essa proeza só 
seria possível com homens de coragem como os sete astronautas escolhidos para viajar nas espaçonaves do programa Mercury. Esses 
eleitos passarão por muitas emoções e aventuras." 

 
* Os Goonies (The Goonies) de Steven Spielberg (SEAN ASTIN, JOE PANTOLIANO) 
Legendado - Aventura - 1985 - Origem: TV TCM - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Grupo de garotos conhecidos como Goonies partem em busca de um lendário tesouro perdido, já que sua cidade corre risco de despejo 
por dívidas. Sem aceitar que suas casas virem campos de golfe para os almofadinhas, os garotos enfrentam as armadilhas criadas por 
Willy Caolho, o pirata dono da fortuna perdida, enquanto têm de fugir dos perigosos bandidos da família Fratelli. Uma verdadeira aventura 
para os pequenos e corajosos exploradores." 

 
* Os Mercenários (Dark of the Sun) (ROD TAYLOR, YVETTE MIMIEUX) 
Dublado - Aventura - 1968 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"Um mercenário, Curry (Rod Taylor), acompanhado de um amigo, Ruffo (Jim Brown), comanda um grupo no Congo, numa jornada de 
300 milhas em território rebelde, para recuperar diamantes avaliados em US$ 50 milhões e resgatar, se possível, os habitantes de uma 
região. Entretanto esta missão precisa ser executada em três dias no máximo." 

 
* Os Mercenários (Dark of the Sun) (ROD TAYLOR, YVETTE MIMIEUX) 
Legendado - Aventura - 1968 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"Um mercenário, Curry (Rod Taylor), acompanhado de um amigo, Ruffo (Jim Brown), comanda um grupo no Congo, numa jornada de 
300 milhas em território rebelde, para recuperar diamantes avaliados em US$ 50 milhões e resgatar, se possível, os habitantes de uma 
região. Entretanto esta missão precisa ser executada em três dias no máximo." 

 
* Os Titãs Voltam à Luta na Atlântida (Warlords of Atlantis) (DOUG McCLURE, PETER GILMORE, SHANE RIMMER, LEA BRODIE) 
Dublado BKS - Aventura - 1978 - Origem: TV - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
"Procurando o mundo perdido de Atlântida, Prof Aitken, o seu filho Charles e Greg Collinson são traídos pela tripulação da expedição 
devido aos fabulosos tesouros de Atlântida. Com o sino de mergulhador destruído, um monstro marinho ataca o barco e são arrastados 
para uma civilização perdida no fundo do mar que torna os prisioneiros seus escravos.Os estrangeiros querem governar o mundo 
humano para criar um estado nazista." 

 
* Rrrrrrr! Na Idade da Pedra (Rrrrrrr!) (GERÁRD DEPARDIEU, MARINA FOIS) 
Dublado - Aventura - 2004 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"35.000 A.C., em plena pré-história. A tribo dos Cabelos Limpos passa os dias de forma tranquila, guardando para si a fórmula secreta do 
xampu, enquanto que a tribo dos Cabelos Sujos passa o dia a se coçar e queixar. Até que um dia ocorre na tribo dos Cabelos Limpos o 
1º crime da história da humanidade: a morte de uma mulher. Intrigados nos motivos que fariam alguém matar uma pessoa que morreria 
de qualquer forma, os integrantes da tribo tentam descobrir quem foi o autor do crime" 

 
* Quando os Dinossauros Dominavam a Terra (When Dinosaurs Ruled the Earth) (VICTORIA VETRI, ROBIN HAWDON, PATRICK 
ALLEN) 
Legendado - Aventura - 1970 - Origem: TV TCM - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Mulher pré-histórica é banida por sua tribo. Um valente guerreiro junta-se a ela e os dois vivem uma movimentada aventura enfrentando 
tribos inimigas e gigantescos dinossauros." 
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* Rochedos da Morte (Beneath the 12-Mile Reef) (ROBERT WAGNER, TERRY MOORE) 
Dublado/DUBLASOM - Aventura - 1953 - Origem: TV - Imagem: Boa - 1 DVD  
"Mergulhador grego, que sobrevive da pesca de esponjas, decide explorar a região dominada pelos ingleses, provocando a ira dos 
pescadores do local. A situação se complica quando ele se apaixona pela filha de um de seus adversários." 

 
* Sem Destino (Easy Rider) (PETER FONDA, DENNIS HOPPER, JACK NICHOLSON) 
Legendado - Aventura - 1969 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***RECEBEU DUAS INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Dois membros da contra-cultura hippie no final dos anos 60 saem de Los Angeles e atravessam o país até Nova Orleans. Na viagem, 
encaram o espírito da liberdade, mas também muito preconceito." 

 
* Sepulcro Indiano (Das Indische Grabmal) (DEBRA PAGET)  
Legendado - Aventura - 1959 - Origem: VHS – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Após escaparem das garras de Maharajah Chandra, o arquiteto Berger (Paul Hubschmid) e a dançarina Seetha (Debra Paget) são 
recapturados no deserto quase mortos. Maharajah decide, então, construir uma enorme tumba para enterrar a mulher que o traiu e 
colocar o casal de frente com vários perigos para separá-los." 

 
* TOP GUN - Ases Indomáveis (TOP GUN) (TOM CRUISE, KELLY McGILLIS, VAL KILMER) 
Dublado - Aventura - 1986 - Origem: TV - Imagem: Ótima/COM COMERCIAIS -1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 1 OSCAR*** 
***RECEBEU 3 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
***FILME GANHADOR DE 1 GLOBO DE OURO*** 
"Pete Mitchell (Tom Cruise), um jovem piloto, ingressa na Academia Aérea para se tornar piloto de caça. Lá se envolve com Charlotte 
Blackwood (Kelly McGillis), uma bela mulher, e enfrenta um competidor à sua altura (Val Kilmer)." 

 
* TOP GUN - Ases Indomáveis (TOP GUN) (TOM CRUISE, KELLY McGILLIS, VAL KILMER) 
Legendado - Aventura - 1986 - Origem: TV - Imagem: Ótima -1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 1 OSCAR*** 
***RECEBEU 3 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
***FILME GANHADOR DE 1 GLOBO DE OURO*** 
"Pete Mitchell (Tom Cruise), um jovem piloto, ingressa na Academia Aérea para se tornar piloto de caça. Lá se envolve com Charlotte 
Blackwood (Kelly McGillis), uma bela mulher, e enfrenta um competidor à sua altura (Val Kilmer)." 

 
* Tudo Por Uma Esmeralda (Romancing the Stone) (MICHAEL DOUGLAS, KATHLEEN TURNER) 
Dublado - Aventura - 1984 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
*** RECEBEU 1 INDICAÇÃO AO OSCAR*** 
"Uma escritora norte-americana vai à Colômbia para resgatar sua irmã seqüestrada. com o auxílio de um mercenário, ela vai parar no 
meio da selva, onde encontra muita ação e aventura" 

 
* Uma Babá Milagrosa (Mrs. Miracle) (DORIS ROBERTS, JAMES VAN DER BEEK) 
Dublado - Aventura - 2009 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Seth é um jovem viúvo que está tendo problemas para encontrar uma babá que consiga dar conta de seus dois filhos pequenos. A 
chegada de uma misteriosa senhora ajudará Seth a cuidar de seus filhos e talvez encontrar um novo amor." 

 
* Viagem ao Centro da Terra (Journey to The Center of The Earth) (JAMES MASON, PAT BOONE) -  
Dublado - Aventura - 1959 - Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Após a descoberta de uma mensagem deixada por um famoso explorador do passado, tem início uma expedição destinada ao centro da 
Terra." 

 
* Virtude Selvagem (The Yearling) (GREGORY PECK, CLAUDE JARMAN JR.) 
Dublado - Aventura - 1946 - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
*** GANHADOR DE 2 OSCAR*** 
*** RECEBEU 5 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Após a Guerra Civil Americana, Jody Baxter é um garoto que convence os pais a ter um filhote de cervo como animal de estimação na 
fazenda em que moram. Mas, com o tempo, a amizade dos dois poderá perder as forças, pois o animal cresce e começa a destruir a 
plantação." 

 
* Santa Claus (Santa Claus) (DUDLEY MOORE)  
Legendado - Aventura - 1985 - Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Um pouco antes do Natal o chefe dos elfos, Patch (Dudley Moore) é seduzido pelo empresário inescrupuloso B. Z. (John Lithgow) e 
comanda uma greve dos ajudantes do Papai Noel (David Hudleston), porém o que B. Z. deseja apenas é atrapalhar a entrega de 
presentes de Papai Noel e faturar muito dinheiro com a venda de brinquedos." 

 
* Warriors, Os Selvagens da Noite (The Warriors) (MICHAEL BECK, JAMES REMAR, DORSEY WRIGHT)  
Legendado - Aventura - 1979 - Origem: VHS – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Em um futuro onde as gangues têm mais integrantes que a polícia, o líder da principal gangue prega que elas se unam para controlar a 
cidade. Após ser assassinado a culpa cai sobre uma gangue de periferia, que nada teve a ver com o ocorrido." 
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* Warriors, Os Selvagens da Noite (The Warriors) (MICHAEL BECK, JAMES REMAR, DORSEY WRIGHT)  
Dublado mas com Legendas fixas em Português - Aventura - 1979 - Origem: VHS – Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
"Em um futuro onde as gangues têm mais integrantes que a polícia, o líder da principal gangue prega que elas se unam para controlar a 
cidade. Após ser assassinado a culpa cai sobre uma gangue de periferia, que nada teve a ver com o ocorrido." 

 
* Zorro, a Lenda Continua (Zorro, the Legend Begins) (DUNCAN REGEHR) 
Dublado - Aventura - 1990 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Na velha Califórnia espanhola reina a injustiça e a corrupção. Mas um herói mascarado irá aparecer para acabar com a tirania dos 
colonizadores espanhóis. Ele é Zorro, o vingador mascarado que na vida comum é um inofensivo nobre." 
 
 
 
COLEÇÃO TARZAN (27 FILMES): 
 
 
* Tarzan O Homem Macaco (Tarzan of the Apes) (ELMO LINCOLN) 
Mudo, com narração de Aloísio Leite Garcia/Cinecastro - Aventura - 1918 - Origem: TV/P&B - Imagem: Regular - 1 DVD   ***RARO*** 
"Este é o primeiro filme sobre a lenda de Tarzan feito por Hollywood. Conta a história do menino que foi criado por macacos na selva 
africana, fiel ao escritor Edgard Rice Burroughs" 

 
* A Maior Aventura de Tarzan (Tarzan´s Greatest Adventure) (GORDON SCOTT, SARA SHAINE) 
Dublado - Aventura - 1958 - Origem: TV  - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Quatro britânicos chegam à selva com o plano de explodirem uma mina de diamantes. Tarzan terá de encontrá-los não apenas para 
evitar a exploração, mas também para salvar o habitat natural dos animais." 

 
* Tarzan e a Tribo Nagasu (Tarzan´s Fight For Life) (GORDON SCOTT, EVE BRENT) 
Dublado/Herbert Richers - Aventura - 1958 - Origem: TV SBT - Imagem: Regular - 1 DVD  
"Dr. Sturdy está tentando estabelecer um moderno hospital na selva. Seus esforços são fortemente contestado por Futa, o feiticeiro, e 
Ramo, um nativo guerreiro. Há seqüestros, uma corrida contra o tempo para obter soro, captura de Tarzan, a luta contra a magia da 
medicina moderna, etc" 

 
* Tarzan e a Expedição Perdida (Tarzan and the Lost Safari) (GORDON SCOTT, ROBERT BEATTY, YOLANDE DONLAN) 
Dublado - Aventura - 1957 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Tarzan salva cinco passageiros num desastre de avião e os conduz para fora da selva. Mas um caçador mercenário rapta essas 
pessoas para vende-las ao chefe da tribo Oparian. Agora em poder dos índios, os prisioneiros estão próximos de ser sacrificados num 
ritual. Tarzan precisa correr para evitar o sacrifício." 

 
* Tarzan e os Caçadores de Peles (Tarzan's Fight for Life) (GORDON SCOTT) 
Legendado - Aventura - 1958 - Origem: TV - Imagem: Regular - 1 DVD  
"O Dr. Sturdy tenta construir um moderno hospital no meio da selva. Seus esforços são confrontados por um médico bruxo, Futa, e o 
guerreiro Ramo. Tarzan chega para ajudar o Dr. Sturdy, mas deverá lutar contra poderes mágicos." 

 
* Tarzan e o Grande Rio (Tarzan and the Great River) (MIKE HENRY) 
Dublado - Aventura - 1967 - Origem: TV - Imagem: Boa - 1 DVD  
"Uma tribo chefiada por um homem cruel passa a saquear e matar as tribos vizinhas e ainda transformam os sobreviventes em escravos! 
Tarzan, depois de enfrentar e matar o chefe do bando, traz de volta a paz a selva!" 

 
* Tarzan e a Leão Dourado (Tarzan and the Golden Lion) (JAMES PIERCE, BORIS KARLOFF) 
Mudo/Legendado - Aventura - 1927 - Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  

 
* Tarzan e o Menino da Selva (Tarzan and the Jungle Boy) (MIKE HENRY, RAFER JOHNSON) 
Dublado - Aventura - 1968 - Origem: TV - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
"Em viagem, um geólogo e seu filho são arrastados por uma correnteza. Seis anos depois uma jornalista e seus assistentes chegam a 
selva para procurar o garoto, pois o corpo de seu pai havia sido encontrado. Descobrem então que o garoto vivia com um verdadeiro 
menino da selva. " 

 
* Os Três Desafios de Tarzan (Tarzan´s Three Challenges) (JOCK MAHONEY) 
Dublado - Aventura - 1963 - Origem: TV - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
"Filme mostra a vida de um grande líder de uma tribo formada por homens cruéis e impiedosos que tentam capturar Tarzan. Este, com a 
ajuda dos animais, consegue numa luta corpo a corpo para matar o chefe da tribo" 

 
* O Retorno de Tarzan (Tarzan´s Epic Adventure) (JOE LARA) 
Dublado - Aventura - 2000 - Origem: TV - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
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"Tarzan, deixado órfão desde o nascimento na África, criado por grandes macacos, cresceu no primitivo mundo das selvas. Até que o 
destino permitiu que fosse para a Inglaterra, tendo o seu legítimo lugar como Conde de Greystoke. Tarzan logo se desencantou com a 
civilização, voltando para a sua casa na África." 

 
* A Companheira de Tarzan (Tarzan and His Mate) (JOHNNY WEISSMULLER, MAUREEN O'SULLIVAN) 
Dublado - Aventura - 1934 - Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Tarzan e Jane precisam impedir que Henry Holt e seu sócio Marlin Arlington encontrem o mítico cemitério dos elefantes, de onde eles 
pretendem roubar marfim. Arlington atira em Tarzan, fazendo com que Jane pense que ele está morto. Porém Cheeta e seu amigos 
símios cuidam do ferimento de Tarzan a tempo dele impedir o plano dos dois sócios. " 

 
* A Fuga de Tarzan (Tarzan Escapes) (JOHNNY WEISSMULLER, MAUREEN O'SULLIVAN) 
Dublado - Aventura - 1936 - Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Casal de primos de Jane tenta convencê-la a voltar para a Inglaterra. Enquanto isso, Tarzan é preso pelo capitão Fry, que quer exibí-lo 
num show em Londres. Mas a selva é a casa do homem macaco, que consegue escapar." 

 
* Tarzan e o Mistério do Deserto (Tarzan Desert's Mystery) (JOHNNY WEISSMULLER, NANCY KELLY) 
Dublado - Aventura - 1943 - Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"O maior desafio de Tarzan é combater nazistas e árabes criminosos que estão ameaçando um povo do deserto. Suas habilidades são 
testadas em um ambiente totalmente diferente da selva. " 

 
* Tarzan e as Amazonas (Tarzan and the Amazons) (JOHNNY WEISSMULLER, BRENDA JOYCE, JOHNNY SHEFFIELD) 
Legendado - Aventura - 1945 - Origem: TV - Imagem: Boa/Ótima/P&B - 1 DVD  
"Tarzan defende uma cidade liderada por valentes mulheres que estão sendo ameaçadas por um grupo de arqueólogos que querem 
roubá-las. " 

 
* Tarzan e a Caçadora (Tarzan and the Huntress) (JOHNNY WEISSMULLER, BRENDA JOYCE, JOHNNY SHEFFIELD) 
Legendado - Aventura - 1947 - Origem: VHS - Imagem: Boa/Ótima/P&B - 1 DVD  
"Para povoar novamente um zoologico apos a 2a. Grande Guerra, uma grande expedição de caçadores consegue a permissão de um rei 
nativo para capturar um macho e uma fêmea de cada especie de animal em uma área perto do rio sob a proteção de Tarzan. Tarzan, é 
claro, não vai deixar que capturem nada em seu lado do rio." 

 
* Tarzan e a Mulher Leopardo (Tarzan and the Leopard Woman) (JOHNNY WEISSMULLER, BRENDA JOYCE, JOHNNY SHEFFIELD) 
Legendado - Aventura - 1946 - Origem: VHS - Imagem: Boa/Ótima/P&B - 1 DVD  
"Tarzan, Jane e Boy enfrentam uma tribo que cultua o leopardo. Totalmente vencidos pelos selvagens, a fiel companheira Chita fica com 
a missão de salvá-los." 

 
* Greystoke, A Lenda de Tarzan, O Rei das Selvas (Greystoke, The Legend of Tarzan, Lord of the Apes) (CHRISTOPHER LAMBERT, 
RALPH RICHARDSON, IAN HOLM) 
Legendado - Aventura - 1983 - Origem: VHS - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"No final do século XIX, a descoberta de um homem selvagem que foi criado na selva com macacos desperta conflitos e interesses da 
sociedade, já que ele é o herdeiro de uma das maiores fortunas da Escócia.." 

 
* Tarzan, o Homem Macaco (Tarzan the Ape Man) (JOHNNY WEISSMULLER, NEIL HAMILTON) 
Legendado - Aventura - 1932 - Origem: VHS - Imagem: Boa/Ótima/P&B - 1 DVD  
"Os perigos comuns de uma selva são enfrentados por Tarzan, Jane e Chita. Morando em uma árvore, o senhor da selva luta com feras 
perigosas e lidera animais que o ajudam na sua sobrevivência diária." 

 
* Tarzan e as Sereias (Tarzan and the Mermaids) (JOHNNY WEISSMULLER, BRENDA JOYCE) 
Legendado - Aventura - 1948 - Origem: VHS - Imagem: Boa/Ótima/P&B - 1 DVD  
"Tarzan e Jane partem para uma aventura longe de casa. Eles tentam ajudar uma jovem de uma civilização dominada por um falso 
sacerdote que impõe severos castigos aos nativos. Este foi o primeiro filme que teve locações externas no México." 

 
* Tarzan, o Filho das Selvas (Tarzan The Ape Man) (JOHNNY WEISSMULLER, MAUREEN O'SULLIVAN) 
Legendado - Aventura - 1932 - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD    
"Primeiro filme falado de Tarzan e também é o primeiro de Johnny Weissmuller no papel que ainda renderia uma série de seis filmes.  
Tarzan, o homem das selvas, conhece Jane, que foi à África em expedição com seu pai. A expedição é capturada e Jane manda a 
macaca Cheeta buscar a ajuda de Tarzan." 

 
* Tarzan, o Vencedor (Tarzan Triumph) (JOHNNY WEISSMULLER) 
Dublado/Legendado - Aventura - 1918 - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD    
"Tarzan e Boy lutam contra nazistas que invadem a selva a fim de saquear tesouros de cidade perdida. Para isso contam com a ajuda da 
neta do patriarca da cidade." 

 
* O Tesouro de Tarzan (Tarzan's Secret Treasure) (JOHNNY WEISSMULLER, MAUREEN O'SULLIVAN) 
Legendado - Aventura - 1941 - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD    
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"Tarzan, Jane, Boy (o filho adotivo) e Chita vivem na sua casa na árvore, brincando (e ocasionalmente lutando contra os animais 
selvagens) quando ajudam um grupo de caçadores, que salvam Boy de uma tribo inimiga. Por isso, Tarzan os ajuda a encontrar o ouro 
que eles procuram." 

 
* Tarzan e a Fonte Mágica ou Tarzan e a Montanha Secreta (Tarzan Magic's Fountain) (LEX BARKER, BRENDA JOYCE) 
Legendado - Aventura - 1949 - Origem: TV TCM - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Esta é a primeira aventura de Lex Barker como Tarzan. Uma pessoa inocente está presa e isso só pode ser provado com o testemunho 
de uma aviadora que caiu na selva anos atrás. Tarzan se encarregará de levá-la de volta à civilização, mas as coisas se complicam 
quando dois caçadores descobrem a existência de uma fonte mágica que proporciona eterna juventude. O filme também traz a 
participação de Elmo Lincoln, o primeiro Tarzan do cinema em ''Tarzan - O Rei dos Macacos''." 

 
* Tarzan e a Fonte Mágica ou Tarzan e a Montanha Secreta (Tarzan Magic's Fountain) (LEX BARKER, BRENDA JOYCE) 
Dublado - Aventura - 1949 - Origem: VHS - Imagem: Regular/Boa/P&B - 1 DVD  
"Esta é a primeira aventura de Lex Barker como Tarzan. Uma pessoa inocente está presa e isso só pode ser provado com o testemunho 
de uma aviadora que caiu na selva anos atrás. Tarzan se encarregará de levá-la de volta à civilização, mas as coisas se complicam 
quando dois caçadores descobrem a existência de uma fonte mágica que proporciona eterna juventude. O filme também traz a 
participação de Elmo Lincoln, o primeiro Tarzan do cinema em ''Tarzan - O Rei dos Macacos''." 

 
* Tarzan na Terra Selvagem (Tarzan's Peril) (LEX BARKER, VIRGINIA HUSTON) 
Legendado - Aventura - 1951 - Origem: VHS - Imagem: Boa/P&B - 1 DVD  
"CrimInosos escapam da prisão e vão se refugiar na selva. Ali conseguem persuadir uma tribo indígena local e montam uma base para o 
comércio de armas. Tarzan precisa não só afastar os bandidos, mas provar aos índios que as armas podem ser perigosas para eles 
mesmos." 

 
* Tarzan e a Escrava (Tarzan and the Slave Girl) (LEX BARKER, VANESSA BROWN) 
Legendado - Aventura - 1950 - Origem: VHS - Imagem: Boa/P&B - 1 DVD  
"Tribo indígena está morrendo por causa de uma doença misteriosa. O chefe da tribo decide raptar Jane e Lola, uma jovem enfermeira, 
com o objetivo de usá-las como reprodutoras e assim repovoar a civilização. Tarzan deve resgatar as duas ao mesmo tempo em que 
tenta se defender do ataque de zarabatanas." 

* Tarzan, o Destemido (Tarzan the Fearless) (BUSTER CRABBE) 
Legendado - Aventura - 1933 - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD    
"Um explorador inglês estuda tribos indígenas no coração da selva africana e acaba sendo capturado pelo povo que adora Zar, o Deus 
com Dedos de Esmeralda." 

* As Várias Faces de Tarzan (The Many Faces of Tarzan)  
Dublado - Aventura - 1996 - Origem: VHS - Imagem: Boa - 1 DVD  
"Documentário mostrando toda a história do Tarzan desde a sua criação e exibindo todos os atores que já desempenharam esse papel 
no cinema e na TV. Muitos trechos de aberturas de filmes e as principais imagens de suas aventuras, tudo com narração em português." 
 

COLEÇÃO 007 - JAMES BOND: 
 
01. 007 Contra o Satânico Dr. No (Dr. No) (SEAN CONNERY) 
Dublado - 1962 - Imagem: Ótima  
"Bond combate um cientista louco que tem o poder de alterar as rotas dos foguetes espaciais." 

 
02. Moscou Contra 007 (From Russia With Love) (SEAN CONNERY) 
Dublado - 1963 - Imagem: Ótima  
"O agente James Bond enfrenta uma conspiração contra o Serviço Secreto Britânico." 

 
03. 007 Contra Goldfinger (Goldfinger) (SEAN CONNERY) 
Dublado - 1964 - Imagem: Ótima  
"A missão do agente James Bond é impedir que Auric Goldfinger detone uma bomba atômica no Fort Knox (reserva de ouro dos E.U.A.)." 

 
04. 007 Contra a Chantagem Atômica (Thunderball) (SEAN CONNERY) 
Dublado - 1965 - Imagem: Ótima  
"James Bond combate a SPECTRE que ameaça explodir bombas atômicas na Europa e nos E.U.A." 

 
05. Com 007 Só Se Vive Duas Vezes (You Only Live Twice) (SEAN CONNERY) Dublado -1967 - Imagem: Ótima  
"A SPECTRE joga os E.U.A. contra a Rússia, tentando desencadear a 3º Guerra Mundial. James Bond é chamado para impedir." 

 
06. 007 A Serviço de Sua Majestade (On Her Majesty's Secret Service) (GEORGE LAZENBY) 
Dublado - 1969 - Imagem: Ótima  
"A SPECTRE ameaça o mundo com vírus capaz de eliminar toda a vida animal e vegetal." 

 
07. 007 - 0s Diamantes São Eternos (Diamonds Are Forever) (SEAN CONNERY) Dublado -1971 - Imagem: Ótima  
"James Bond combate a SPECTRE pela última vez. A organização constrói um laser gigante e promete destruir diversos países." 
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08. 007 Viva e Deixe Morrer  (Live and Let Die) (ROGER MOORE) 
Dublado - 1973 - Imagem: Ótima  
"O agente James Bond enfrenta o traficante de drogas Dr. Kananga." 

 
09. 007 Contra o Homem da Pistola de 0uro (The Man With the Golden Gun) (ROGER MOORE) 
Dublado - 1974 - - Imagem: Ótima  
"James Bond luta contra Scaramanga, o assassino profissional mais caro do mundo.' 

 
10. 007 O Espião que Me Amava  (The Spy Who Loved Me) (ROGER MOORE) Dublado -1977 - Imagem: Ótima  
"O espião James Bond enfrenta Stromberg, um gênio do mal que quer destruir a Terra e construir uma nova civilização sob o mar." 

 
11. 007 Contra o Foguete da Morte  (Moonraker) (ROGER MOORE)  
Dublado -1979 - Imagem: Ótima  
"James Bond tenta impedir que o maníaco Hugo Drax dispare ogivas de veneno sobre o planeta.' 

 
12. 007 - Somente Para Seus Olhos  (For Your Eyes Only) (ROGER MOORE) Dublado -1981 - Imagem: Ótima  
"O agente James Bond procura por uma arma-secreta desaparecida." 

 
13. 007 Contra Octopussy  (Octopussy) (ROGER MOORE) 
Dublado - 1983 - Imagem: Ótima  
"James Bond tenta impedir um plano terrorista na Alemanha Ocidental." 

 
14. 007 Na Mira dos Assassinos (A View To A Kill) (ROGER MOORE) 
Dublado - 1985 - Imagem: Ótima  
"O espião James Bond enfrenta o industrial Max Zorin, que quer destruir o Vale do Silício, nos E.U.A." 

 
15. 007 Marcado Para a Morte (The Living Daylights) (TIMOTHY DALTON) 
Dublado - 1987 - Imagem: Ótima  
"James Bond combate um super traficante de armas." 

 
16. 007 Permissão Para Matar (License To Kill) (TIMOTHY DALTON) 
Dublado - 1989 - Imagem: Ótima  
"O agente James Bond parte para a vingança quando um comerciante de drogas mutila o seu melhor amigo." 

 
17. 007 Contra GoldenEye (GoldenEye) (PIERCE BROSNAN) 
Dublado - 1995 - Imagem: Ótima  
"James Bond enfrenta uma organização que adquiriu o poder de inutilizar os sistemas de defesa da Terra." 

 
18. 007 - O Amanhã Nunca Morre (Tomorrow Never Dies) (PIERCE BROSNAN) Dublado - 1997 - Imagem: Ótima  
"O agente James Bond luta contra o magnata da Mídia Elliot Carver, cujo plano é fomentar uma guerra entre a Inglaterra e a China." 

 
19. 007 - O Mundo Não É o Bastante (The World Is Not Enough) (PIERCE BROSNAN) 
Dublado - 1999 - Imagem: Ótima  
"James Bond combate o terrorista Renard, que é incapaz de sentir dor" 

 
***NÃO TEMOS ***20. 007 - Um Novo Dia Para Morrer  (Die Another Day) (PIERCE BROSNAN) Dublado -2002 - Imagem: Ótima 
"Bond enfrenta o megalomaníaco que pretende usar uma arma de alta tecnologia contra o mundo." 

 
21. 007 - Cassino Royale (Casino Royale) (DANIEL CRAIG) 
Dublado/Legendado - 2006 - Imagem: Ótima  
"Bond vai a Madagascar. Sua tarefa é espionar o terrorista Mollaka, mas nem tudo sai como o planejado. " 

22. 007 - Quantum of Solace (Quantum of Solace) (DANIEL CRAIG)  
Legendado - 2008 - Imagem: Regular/Boa  
"James Bond e M. realizam o interrogatório do sr. White, responsável pelos eventos do filme anterior da série. Porém uma traição faz com 
que White seja morto. Para investigar o caso Bond parte rumo ao Haiti, onde conhece Camille, uma bela e perigosa mulher que possui 
ligações com Dominic Greene  Greene tem planos para a Bolívia, incluindo a deposição do atual governo, o que faz com que Bond entre 
em seu caminho." 
 

COLEÇÃO ELVIS PRESLEY: 
 
01. Ama-me Com Ternura  (Love Me Tender) (ELVIS PRESLEY, RICHARD EGAN, DEBRA PAGET) 
Dublado/BKS - Drama/Western -1956 - Imagem: Ótima/P&B  
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"No primeiro filme de Elvis, ele parece no papel secundário de Clint Reno. Esta é a única vez que isso acontece na sua carreira 
cinematográfica. Clint, o caçula dos quatro irmãos Reno, é deixado para trás para cuidar da fazenda da família durante a guerra quando 
os mais velhos vão lutar pelos Confederados." 
 
02. Amor a Toda Velocidade (Viva Las Vegas) (ELVIS PRESLEY, ANN MARGRET) 
Dublado/HERBERT RICHERS - Comédia -1964 - Imagem: Ótima  
"Em Las Vegas, um piloto de corrida quer participar do 1º Grande Prêmio da cidade, mas perde o dinheiro que usaria para comprar um 
motor. Ele então passa a trabalhar como garçom e se envolve com uma professora de natação, que sente-se incomodada pela obsessão 
que ele tem por corridas, pois teme que algo aconteça. Ela fica então dividida quando é cortejada por um nobre italiano, que adora carros 
mas diz que largaria tudo se encontrasse a mulher ideal." 
 
03. Balada Sangrenta  (King Creole) (ELVIS PRESLEY, WALTER MATTHAU, VIC MORROW) 
Dublado/HERBERT RICHERS - Drama/Musical -1968 - Imagem: Ótima/P&B  
"Danny não está satisfeito com a situação financeira de pobreza da sua família e culpa seu pai pelos problemas. Ele vai até uma boate 
para ganhar algum dinheiro - um trabalho que coloca o jovem em companhia de alguns personagens desonestos." 
 
**** (NÃO TEMOS) 04. Canções e Confusões (Double Trouble) (ELVIS PRESLEY) 
Dublado/TELECINE - Comédia -1966 - Imagem: Boa/Ótima  
"Guy Lambert decide levar seu show de Londres para Bruxelas. O que ele não sabe é que também está levando duas beldades, que o 
seguem secretamente." 
 
05. Ele e as Três Noviças (Change of Rabitt) (ELVIS PRESLEY, MARY TYLER MOORE) 
Dublado - Comédia -1969 - Imagem: Ótima  
"John Carpenter é um médico que trabalha em uma clínica pobre. Lá ele recebe a ajuda de uma freira, a doce Michelle Gallagher." 
 
06. Em Cada Sonho Um Amor (Follow That Dream) (ELVIS PRESLEY, ARTHUR O'CONELL) 
Dublado/CINECASTRO - Comédia -1962 - Imagem: Ótima  
"O pai malandro de Toby Kwimper (Elvis Presley) resolve se aproveitar de uma lei de ocupação de terras e instalar a família em uma 
praia pública. Toby gosta do cenário exótico, mas não gosta de toda a atenção que começa a atrair de repente. Toby só quer saber de 
tocar violão, mas se vê completamente envolvido com burocratas do governo, chefões do crime e até com duas "gatinhas" apaixonadas" 
 
07. Entre a Loira e a Ruiva  (Frankie and Johnny) (ELVIS PRESLEY, ANN MARGRET) 
Dublado/CINECASTRO - Musical -1966 - Imagem: Boa  
 
08. Feitiço Havaiano  (Blue Hawaii) (ELVIS PRESLEY, JOAN BLACKMAN) 
Dublado/HERBERT RICHERS - Musical -1965 - Imagem: Boa/Ótima  
"Elvis é Chad Gates, cuja família rica é dona de uma plantação de abacaxis no Havaí. No começo do filme, Chad acaba de voltar do 
exército e a sua família quer que ele cuide dos negócios. Porém, Chad encontra um trabalho como guia numa agência de turismo onde a 
sua namorada Maile (Joan Blackman) também trabalha." 
 
08a. Feitiço Havaiano  (Blue Hawaii) (ELVIS PRESLEY, JOAN BLACKMAN) 
Legendado - Musical -1965 - Imagem: Boa/Ótima  
"Elvis é Chad Gates, cuja família rica é dona de uma plantação de abacaxis no Havaí. No começo do filme, Chad acaba de voltar do 
exército e a sua família quer que ele cuide dos negócios. Porém, Chad encontra um trabalho como guia numa agência de turismo onde a 
sua namorada Maile (Joan Blackman) também trabalha."  
 
09. Feriado no Harém ou Ritmos e Confusões  (Harum Scarum) (ELVIS PRESLEY, MARY ANN MOBLEY) 
Dublado/TELECINE - Musical -1968 - Imagem: Ótima  
"Em uma turnê pessoa em Lunarkand - um país fictício em algum lugar do Oriente Médio - Johnny é seqüestrado por uma gangue de 
assassinos e de repente é forçado a matar King Toranshah" 
 
10. Garotas! Garotas! Garotas! (Girls! Girls! Girls!) (ELVIS PRESLEY, STELLA STEVENS) 
Legendado - Comédia -1962 - Imagem: Ótima  
"O guia de pesca Ross Carpenter (Elvis Presley) tem duas paixões... o mar e Garotas! Garotas! Garotas! Sonhando em ter seu próprio 
barco algum dia, o carismático pescador trabalha também como cantor de um hotel para ganhar dinheiro. No placo ele atrai a atenção de 
todos e os olhares de mais de uma garota. Dividido entre a festiva atração principal da boate (Stella Stevens) e a charmosa socialite, que 
posa de moça trabalhadora (Laurel Goodwin), Ross tem que decidir qual será a garota de sorte que vai fazer seu coração cantar." 
 
11. Joe É Muito Vivo  (Stay Away, Joe) (ELVIS PRESLEY, BURGESS MEREDITH, KATY JURADO) 
Dublado/TELECINE - Musical -1968 - Imagem: Boa/Ótima  
"Elvis é Joe Lightcloud, um peão de rodeio, um Navajo cuja família ainda vive na reserva. Joe persuade o seu deputado a dar-lhe 20 
novilhas e um touro premiado, assim, ele e seu pai (Burgess Meredith) podem provar que os Navajos podem criar gado com sucesso na 
reserva. Se a experiência deles tivesse sucesso, então o governo ajudaria o povo Navajo. Acontece que um amigo de Joe acidentalmente 
fez um churrasco do touro premiado, enquanto Joe vendia as novilhas para comprar encanamento e outras coisas para a casa de sua 
madrasta (Katy Jurado)." 
 
12. Lindas Encrencas as Garotas  (The Troubles With Girls) (ELVIS PRESLEY, MARLYN MANSON, JOHN CARRADINE) 
Legendado - Musical -1969 - Imagem: Ótima  
"Elvis é Walter Hale, o gerente de um chautauqua itinerante. Um chatauqua é uma escola que combina educação e entretenimento. 
Walter tem vários problemas quando a sua apresentação chega a uma cidade para ficar uma semana." 
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13. Loiras, Morenas e Ruivas  (It Happened at The World's Fair) (ELVIS PRESLEY, GARY LOCKWOOD) 
Legendado - Musical -1963 - Imagem: Ótima  
"Comédia musical filmada tendo como pano de fundo a Feira Mundial de Seattle, em 1963, o personagem de Elvis, Mike Edwards, e o 
companheiro Danny Burke vão a Seattle para encontrar trabalho. Os dois precisam desesperadamente de dinheiro para pegar o seu 
avião de volta com o xerife, que o pegou como garantia. Eles pegam uma carona com um fazendeiro chinês e sua sobrinha de sete anos, 
Sue Lin (Vicky Tiu)." 
 
14. Louco Por Garotas(Girl Happy) (ELVIS PRESLEY, SHELLEY FABARES ) 
Dublado - Comédia -1965 - Imagem: Ótima  
"Elvis é Rusty Wells, um cantor cheio de problemas, que trabalha como músico em uma boate não muito legal em Chicago cujo dono é 
conhecido como Big Frank. O ponto fraco de Big Frank é sua filha única Valerie, que insistiu para passar o feriado na ensolarada e 
divertida Ft. Lauderdale. Frank envia Rusty e seus amigos para a Flórida para ficar de olho na filha sem que ela saiba. Rusty tenta algo 
com as suas colegas, mas ele é constantemente interrpompido para salvar Valerie dos vários rapazes de Ft. Lauderdale. Óbvio, Valerie 
(Shelley Fabares, em seu primeiro musical com Elvis) se apaixona por Rusty." 
 
15. Meu Tesouro é Você  (Easy Come, Easy Go) (ELVIS PRESLEY, DODIE MARCHALL) 
Dublado - Musical -1967 - Imagem: Boa/P&B  
"Elvis Presley interpreta o mergulhador da Marinha Ted Jackson que está para ser afastado do seu serviço. Em um de seus últimos 
mergulhos, Ted descobre um tesouro num navio que afundou." 
 
16. Minhas Três Noivas  (Spinout) (ELVIS PRESLEY, SHELLEY FABARES) 
Dublado/HERBERT RICHERS - Musical -1966 - Imagem: Boa/Ótima  
"Mike é o vocalista de um grupo popular e também é o campeão das corridas. Mas os carros de corrida não são tão perigosos para Mike 
quanto as lindas mulheres, todas elas querem ganhar a corrida para levá-lo ao altar." 
 
17. O Bacana do Volante  (Speedway) (ELVIS PRESLEY, NANCY SINATRA) 
Dublado/TELECINE - Musical -1968 - Imagem: Boa/Ótima  
"Comédia musical que mostra Elvis como o campeão de corrida de carro Steve Grayson, uma alma generosa que sempre divide seus 
prêmios com as pessoas necessitadas. Um pouco por causa de sua generosidade e um pouco pela paixão do seu empresário pelo jogo, 
Steve se vê devendo impostos." 
 
18. O Barco do Amor (Clambake) (ELVIS PRESLEY, BILL BIXBY) 
Legendado - Comédia -1967 - Imagem: Ótima  
"Scott Heyward, filho de um barão do petróleo, aposta o emprego com Tom Wilson  um instrutor de esqui aquático sem dinheiro, para 
encontrar uma garota que vai amá-lo pelo que é e não pelo seu dinheiro. Quando Elvis se apaixona pela caçadora de ouro Diane Carter, 
tem de competir com James J. Jamison, um playboy que pratica corrida de barcos." 
 
19. O Cavaleiro Romãntico  (Tickle Me) (ELVIS PRESLEY, JULIE ADAMS) 
Dublado/HERBERT RICHERS - Musical -1965 - Imagem: Ótima  
"Elvis é Lonnie Beale, um caubói-cantor que faz um bico como "faz-tudo" num SPA. Mesmo com tantas mulheres tentando chamar a 
atenção de Lonnie, inclusive a dona do SPA, Vera Radford (Julie Adams), o caubói se apaixona por Pam Merritt. Pam (Jocelyn Lane) está 
visitando o SPA para investigar uma cidade fantasma vizinha onde seu avô supostamente escondeu uma caixa de ouro." 
 
20. O Seresteiro de Acapulco (Fun in Acapulco) (ELVIS PRESLEY, URSULA ANDRESS) 
Dublado/AIC-SP - Comédia -1963 - Imagem: Boa/Ótima  
"Mike Windgren é um trapezista que sofre um trama, pois durante uma apresentação não conseguiu segurar os braços do seu irmão, que 
morreu na queda. Assim vai trabalhar no Acapulco Hilton, na parte do dia como salva-vidas e à noite como cantor. Lá se apaixona pela 
diretora social assistente, Marguerita Dauphin" 
 
21. Saudades de Um Pracinha  (G. I. Blues) (ELVIS PRESLEY, JULIET PROWSE) 
Dublado - Musical -1960 - Imagem: Boa/Ótima  
"Convencido pelos amigos, Tulsa aceita a aposta com um grupo de praças para conquisar Lili, uma linda dançarina de cabaré no Café 
Europa. Lili (Juliet Prowse), tem uma fama de resistir aos soldados, então será necessário que Tulsa use todo seu charme para 
conquistá-la." 
 
22. Talhado Para Campeão  (Kid Gahalad) (ELVIS PRESLEY, GIG YOUNG , LOLA ALBRIGHT, CHARLES BRONSON ) 
Dublado/TELECINE - Drama/Musical -1962 - Imagem: Ótima  
"Mesmo não sendo um grande boxeador, Walter tem um gancho de direita poderoso e pode dar vários golpes. Willy Grogan (Gig Young) 
é um apostador, dono do local de treinamento onde Walter treina com outros boxeadores. Willy decide treinar Walter para ser um lutador 
profissional pensando em ganhar dinheiro para pagar suas dívidas de apostas ao gangster Otto Danzig (David Lewis)." 
 
23.  Charro (Charro!) (ELVIS PRESLEY, INA BALIN) 
Legendado - Western - 1969 - Origem: VHS - Imagem:  Ótima - 1 DVD  
"Jess Wade (Elvis Presley) vai até a fronteira do México para atender um pedido de socorro de sua ex-noiva (Ina Balin). Entretanto esse 
chamado na verdade, é uma emboscada para Wade, que se vê rodeado por seus antigos companheiros de quadrilha, que tentam 
convencê-lo, a retornar a sena do crime. O que eles não sabem é que Wade, esta determinado a não voltar a sua antiga vida de foragido 
da lei. " 
 
24.  O Prisioneiro do Rock  (Jailhouse Rock) (ELVIS PRESLEY, JUDY TYLER) 
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Dublado - 1957 – Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Vince Everett é enviado para a prisão após matar um homem acidentalmente. Ele resolve cantar na cadeia e, para sua sorte, uma bela 
caçadora de talentos de uma gravadora o descobre como grande cantor. Vince tem a oportunidade de sair da prisão e se tornar um astro 
do rock." 
 
25. Elvis Presley: Aloha From Hawaii  
Gravação de 14/01/1973 do primeiro show transmitido ao vivo via satélite no mundo e que teve mais de  bilhão de telespectadores. São 
24 canções, dentre elas: My Way, Love Me, Johny B. Goode, Blue Suede Shoes, I Can't Stop Loving You, Hound Dog, I'll Remeber You, 
Can't Help Falling in Love. 
Imagem: Ótima – Origem: TV - 1 DVD  
 
26. Com Caipira Não Se Brinca (Kissin’ Cousins) (ELVIS PRESLEY, YVONNE CRAIG) 
Legendado - Comédia - 1964 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
“Josh Morgan (Elvis Presley) é um militar responsável, que vai até uma cidade do interior para persuadir seu primo Jodie Tatum (Elvis 
Presley), um conquistador de mulheres, a deixar que se construa uma base de mísseis no local onde ele mora. Lá, Josh acaba 
conhecendo duas primas suas, Azálea (Yvonne Craig) e Selena (Pamela Austin).” 
 
27. Viva um Pouquinho, Ame Um Pouquinho (Live a Little, Love a Little) (ELVIS PRESLEY, MICHELE CAREY) 
Dublado/Legendado - Comédia - 1968 -  Imagem: Ótima - 1 DVD  
“Greg Nolan (Elvis Presley) é um fotografo que trabalha para dois clientes sem que o outro saiba: Mike (Don Porter), um dono de uma 
revista masculina e Louis Penlow (Rudy Valee), dono de uma agência de publicidade. Nas horas vagas ele namora Bernice (Michele 
Carey).” 
FICÇÃO: 
 
 
* 1984 (Nineteen Eighty-Four) (JOHN HURT, RICHARD BURTON, CHARLTON HESTON) 
Legendado - Ficção - 1984 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Após a Guerra Atômica, o mundo está dividido em três estados. Londres é a capital de Oceania, dominada por um regime extremamente 
controlador da liberdade. Winston Smith é um de seus burocratas, com a função de reescrever a história. Certo dia, ele comete um grave 
crime para tal sociedade: apaixonar-se. A partir daí, ele tentará a todo custo tentar escapar dos olhos e ouvidos do "Big Brother", que tem 
a função de vigiar os cidadãos 24 horas ao dia." 
 
* 2001, Uma Odisséia no Espaço (A Space Odissey) (KEIR DULLEA, GARY LOCKWOOD, WILLIAM SYLVETER)  
Dublado - Ficção - 1968 - Origem: DVD – Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 1 OSCAR*** 
***RECEBEU 3 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Desde a "Aurora do Homem" (a pré-história), um misterioso monolito negro parece emitir sinais de outra civilização interferindo no nosso 
planeta. Quatro milhões de anos depois, no século XXI, uma equipe de astronautas liderados pelo experiente David Bowman e Frank 
Poole é enviada à Júpiter para investigar o enigmático monolito na nave Discovery, totalmente controlada pelo computador HAL 9000. 
Entretanto, no meio da viagem HAL entra em pane e tenta assumir o controle da nave, eliminando um a um os tripulantes." 
 
* A 20 Milhões de Milhas da Terra (20 Million Miles to Earth) (WILLIAM HOPPER, JOAN TAYLOR)  
Legendado - Ficção - 1957 - Origem: TV – Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Ante a queda de uma nave espacial norte-americana na costa da Sicília, um povoado de pescadores se ocupa das visitas inesperadas. 
Por um lado, o coronel Calder (William Hopper) e outros sobreviventes da missão a Vênus, que terminou em acidente, por outro, uma 
massa gelatinosa que envolve um pequeno monstro com forma de réptil e corpo de homem. Os meninos crescem e a criatura também: a 
princípio trancada em um zoológico, não há grade que depois consiga detê-la." 
 
* A Ameaça Que Veio do Espaço (It Came from Outer Space) (RICHARD CARLSON, BARBARA RUSH)  
Legendado - Ficção - 1953 - Origem: DVD – Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Em uma pequena cidade do Arizona, um escritor e astrônomo amador descobre uma espaçonave mas ninguém acredita nele. Quando 
moradores começam a desaparecer, o homem resolve levar sua investigação adiante." 
 
* A Guerra dos Mundos (The War of the Worlds)  (GENE BARRY, ANN ROBINSON)  
Legendado - Ficção - 1953 – Imagem: Ótima - 1 DVD  
***GANHADOR DE 1 OSCAR*** 
***RECEBEU 2 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Humanos ficam intrigados quando um objeto com aparência de meteoro cai na Terra... mas seus ocupantes definitivamente não são 
amigáveis. A invasão da Terra a caminho, e as máquinas alienígenas - destruidores veículos suspensos com formato de "cisnes" - são ao 
mesmo tempo belos e aterrorizantes, enquanto fazem uma trilha de devastação." 
 
* A Guerra dos Mundos (The War of the Worlds)  (GENE BARRY, ANN ROBINSON)  
Dublado - Ficção - 1953 – Origem: TV - Imagem: Boa - 1 DVD  
***GANHADOR DE 1 OSCAR*** 
***RECEBEU 2 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Humanos ficam intrigados quando um objeto com aparência de meteoro cai na Terra... mas seus ocupantes definitivamente não são 
amigáveis. A invasão da Terra a caminho, e as máquinas alienígenas - destruidores veículos suspensos com formato de "cisnes" - são ao 
mesmo tempo belos e aterrorizantes, enquanto fazem uma trilha de devastação." 
 
* A Máquina do Tempo (The Time Machine) (GUY PEARCE, JEREMY IRONS, YANCEY ARIAS)  
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Dublado/Legendado - Ficção - 2002 - Origem: VHS – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Determinado a provar que a viagem no tempo é possível, um cientista consegue criar uma máquina do tempo e, ao testá-la, viaja mais 
de 800 mil anos no futuro." 
 
* A Terra Que O Mundo Esqueceu (The Land That Time Forgot) (DOUG McCLURE, JOHN McENERY)  
Dublado - Ficção - 1975 - Origem: VHS – Imagem e Som: Regular - 1 DVD  
"Baseado no livro de Edgar Rice Burroughs, o autor de Tarzan, é um dos primeiros "filmes de dinossauro" do Cinema. O comandante de 
um submarino alemão, durante a Primeira Guerra Mundial, afunda um navio de suprimentos inglês, mas acaba por receber os únicos 
sobreviventes do mesmo a bordo, como o expert em submarinos Bowen Tyler. Perdidos nos mares gelados do Sul, terminam às margens 
de uma ilha misteriosa, Caprona, conforme supostamente identificada pelo capitão germânico. Lá se envolvem com dinossauros vivos, 
das mais variadas épocas pré-Históricas, além de ficarem cara-a-cara com homens das cavernas. Muita ação e um final interessante 
garantem boa diversão ao espectador." 
 
* A Última Esperança da Terra (The Omega Man) (CHARLTON HESTON) 
Legendado - Ficção - 1971 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"O mundo trava uma guerra com armas biológicas e parece próximo da aniquilação. O médico Robert Neville (Charlton Heston), que 
havia tomado uma vacina experimental, é o único sobrevivente. Pelo menos na forma humana que sempre se conheceu, uma vez que a 
praga biológica matou a todos, mas manteve vivas algumas centenas de pessoas completamente deformadas. Estas crêem que a ciência 
e tecnologia do homem foram responsáveis pela guerra e agora querem punir o único homem que sobrou - o Dr. Neville." 
 
* Alien, o 8º Passageiro (Alien, de Ridley Scott) (TOM SKERRITT, SIGOURNEY WEAVER, JOHN HURT, IAN HOLM)  
Legendado - Ficção - 1979 - Origem: DVD – Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 1 OSCAR*** 
***RECEBEU 1 INDICAÇÃO AO OSCAR*** 
"Nave espacial, ao retornar à Terra, recebe estranhos sinais vindos de um asteróide. Ao investigarem o local, um dos tripulantes é 
atacado por um estranho ser. Mas o que parecia ser um ataque isolado, se transforma em um terror constante, pois o tripulante atacado 
levou para dentro da nave o embrião de um alienígena, que não para de crescer e tem como meta matar toda a tripulação." 
 
* Alien vs, Predador (Alien vs. Predator) (SANAA LATHAN, RAOUL BOVA)  
Legendado - Ficção - 2004 - Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Uma pirâmide até então desconhecida é encontrada na Antártica através de satélites, fazendo com que uma equipe de cientistas e 
aventureiros seja enviada para investigar o local. Porém lá eles fazem uma descoberta atra: a pirâmide serve de abrigo para duas raças 
alienígenas extremamente violentas, que estão em guerra." 
 
* Blade Runner, O Caçador de Andróides (Blade Runner,de Ridley Scott) (HARRISON FORD, DARYL HANNA)  
Dublado - Ficção - 1982 - Origem: VHS – Imagem: Ótima - 1 DVD  
***RECEBEU UMA INDICAÇÃO AO OSCAR*** 
"No ano de 2019, um ex-policial é obrigado a descobrir e eliminar replicantes, que retornam à Terra para cobrar vida mais longa ao seu 
criador." 
 
* Capitão Nemo e a Cidade Submarina (Capitain Nemo and the Underwater City) (ROBERT RYAN, CHUCK CONNORS) 
Legendado - Ficção - 1969 - Origem: TV - Imagem: Boa - 1 DVD  
 
* O Fantástico Capitão Nemo (The Amazing Capitain Nemo) (JOSE FERRER, BURGESS MEREDITH) 
Dublado - Ficção - 1978 - Origem: TV - Imagem: Regular/Boa - 1 DVD  
"Mergulhadores do exército descobrem uma câmara em que a um homem envolto em nitrogênio líquido. Baseado na obra de Júlio 
Verne." 
 
* Casei-me Com Um Monstro de Outro Espaço (I Married a Monster From Outer Space) (TOM TRYON, GLORIA TALBOTT)  
Legendado - Ficção - 1958 - Origem: TV – Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Desde a noite chuvosa em que se casaram, o marido de Marge Farrell vem agindo de maneira estranha. Bill, que antes era carinhoso, 
agora parece não ter emoções e passa a maior parte de seu tempo livre em um bar - sem beber uma gota de álcool. Até que Marge 
percebe que não somente o marido, mas também outros homens da cidade foram substituídos por uma raça de alienígenas que deseja 
dominar a Terra." 
 
* Contatos Imediatos do 3º Grau (Close Encounters of the Third Kind,de Steven Spielberg) (RICHARD DREYFUSS)  
Legendado - Ficção - 1977 - Origem: DVD – Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 1 OSCAR*** 
***RECEBEU 7 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Roy Neary é um chefe de família que, ao presentir a chegada de alienígenas, tem o seu comportamento alterado. Como ele diversas 
outras pessoas sentem a presença extraterrestre e rumam para o local do pouso da nave." 
 
* Crepúsculo de Aço (Steel Down) (PATRICK SWAYZE, LISA NIEMI) 
Dublado - Ficção - 1987 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"Num mundo pós-apocalíptico, Nomad (Patrick Swayze), um guerreiro que vagueia pelo deserto, encontra um grupo de colonos que 
estão sendo ameaçados por uma gangue assassina que está atrás da água que eles controlam." 
 
* Doutor Fantástico (Dr. Strangelove, de Stanley Kubrick) (PETER SELLERS, GEORGE C. SCOTT, HENRY FONDA, WALTER 
MATTHAU) 
Legendado - Ficção - 1964 – Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B -  1 DVD  
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"Pouco tempo depois da tensão mundial, pelo confronto entre as duas superpotências em Cuba e da intensificação da Guerra Fria, 
Stanley Kubrick produz uma comédia negra como resposta aos medos do apocalipse da década dos anos cinqüenta e princípios dos 
anos sessenta. O que mostrou não foram alguns seres humanos submetidos às máquinas, mas a tecnologia submetida à irracionalidade 
das pessoas, especialmente, dos militares. Este relato em torno da ameaça de uma guerra nuclear é uma das mais mordazes sátiras 
rodadas na história do cinema." 
 
* E.T., O Extra-Terrestre (E.T. The Extra-Terrestrial, de Steven Spielberg) (DEE WALLACE, DREW BARRYMORE)  
Dublado - Ficção - 1982 - Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 5 OSCAR*** 
***RECEBEU 5 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
***FILME GANHADOR DE 2 GLOBOS DE OURO*** 
"Um alienígena perdido na Terra recebe a ajuda de um garoto de 10 anos para fugir de agentes do serviço secreto americano e retornar 
ao seu planeta." 
 
* Força Sinistra (Lifeforce) (STEVE RAILSBACK, PETER FIRTH, MATHILDA MAY, PATRICK STEWART)  
Legendado - Ficção - 1985 - Origem: VHS – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Uma missão para investigar o cometa Halley acaba descobrindo espaçonave alienígena. Após um confronto mortal, os alienígenas 
resolvem vir à Terra, onde sua líder (Mathilda May) começa a fazer suas vítimas. Mas o único sobrevivente da missão (Steve Railsback) 
poderá detê-la." 
 
* Fuga de Nova York (Escape From New York)  (KURT RUSSELL, LEE VAN CLEEF, ERNEST BORGNINE)  
Legendado - Ficção - 1981 - Origem: TV TCM – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Um avião com o presidente dos Estados Unidos cai em plena Nova York, agora transformada em uma penitenciária de segurança 
máxima. Para resgatá-lo é enviado um ex-combatente de guerra e criminoso que tem apenas 24 horas para salvar o presidente." 
 
* Fuga de Nova York (Escape From New York)  (KURT RUSSELL, LEE VAN CLEEF, ERNEST BORGNINE)  
Dublado - Ficção - 1981 - Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Um avião com o presidente dos Estados Unidos cai em plena Nova York, agora transformada em uma penitenciária de segurança 
máxima. Para resgatá-lo é enviado um ex-combatente de guerra e criminoso que tem apenas 24 horas para salvar o presidente." 
 
* Impacto Profundo (Deep Impact)  (ROBERT DUVALL, ELIJAH WOOD, MORGAN FREEMAN)  
Legendado - Ficção - 1998 – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Um meteoro gigantesco está em rota de colisão com o planeta Terra e, num esforço desesperado, uma missão que deve tentar desviá-lo 
é enviada ao espaço. Enquanto isso o governo luta para esconder a informação do povo, mas quando ela vaza, todos passam a lutar 
pela sua sobrevivência incessantemente." 
 
* Invasão dos Discos Voadores (Earth vs. The Flying Saucers)  (HUGH MARLOWE, JOAN TAYLOR)  
Dublado/Legendado - Ficção - 1956 – Imagem: Ótima/COLOR - 1 DVD  
"Seres alienígenas estão por toda parte atacando o planeta Terra em um dos mais impressionantes filmes clássicos de ficção cientifica 
de Ray Harryhausen. O Dr. Russell Marvin trabalha para a operação Skyhook, um projeto do governo que envia foguetes ao espaço para 
testar vôos futuros no espaço. Quando os foguetes começam a desaparecer misteriosamente, o Dr. Marvin começa uma investigação, 
juntamente com a sua mulher e assistente, Carol e descobre que os foguetes têm sido interceptados por um exército de alienígenas que 
dão um ultimato a humanidade: lealdade ou morte! Ao passo que os alienígenas começam a atacar cidades, incluindo um inesquecível 
ataque a Washington, D.C., o Dr. Marvin e sua mulher precisam encontrar uma maneira de parar os invasores antes que seja tarde 
demais." 
 
* Limite de Segurança (Fail-Safe) (HENRY FONDA, WALTER MATTHAU) 
Legendado - Ficção - 1964 – Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B -  1 DVD  
"Uma falha técnica nos aviões norte-americanos passam uma ordem aos pilotos para que bombardeiem Moscou. Os soldados não 
podem voltar atrás, uma vez que o "limite de segurança" foi acionado. Então o presidente dos EUA (Henry Fonda) procura os meios 
necessários para impedir tal ato, o que pode ser uma tarefa impossível." 
 
* Lunar (Moon) (SAM ROCKWELL, KEVIN SPACEY) 
Legendado - Ficção  - 2009 – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Sam Bell é um astronauta que cumpre uma missão de três anos na Lua, em uma base instalada pela Lunar Industries. Sua função é 
extrair do solo e enviar regularmente à Terra uma substância que ajuda a renovar a energia do planeta. Sam tem apenas a companhia do 
computador GERTY e está ansioso para completar o trabalho, o que ocorrerá dentro de duas semanas, quando um novo funcionário virá 
substituí-lo. Só que, repentinamente, Sam começa a delirar e sofre um acidente. A partir de então ele encontra um clone seu dentro da 
estação lunar." 
 
* Matrix (3 em 1) (The Matrix, Matrix Reloaded, Matrix Revolutions) (KEANU REEVES) 
Legendado - Ação - 1999 e 2003 - Origem: VHS – Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 4 OSCAR*** 
"Keanu Reeves, Laurence Fishburne e Carrie-Anne Moss vivem num mundo onde nada é o que parece, nesta eletrizante ficção científica 
por muitos considerada como "o Blade Runner dos anos 90". 
 
* Metrópolis (Metropolis)  (ALFRED ABEL, GUSTAV FROLICH)  
Legendado - Ficção - 1927 - Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"O futuro é distante e o mundo está sob o comando dos poderosos, que isolaram os mais pobres no subsolo como se fossem seus 
escravos, para que trabalhassem em prol dos mesmos. Comandados por Freder Fredersen, os operários são obrigados a trabalharem 
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sem parar para que a cidade não pare. Obra-prima de Fritz Lang, reconhecido como um dos filmes-mudos mais importantes já lançados 
no cinema, continuando atual ainda hoje." 
 
* No Mundo de 2020 (Soylent Green)  (CHARLTON HESTON, CHUCK CONNORS)  
Dublado/Herbert Richers - Ficção - 1973 - Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Em um futuro onde o calor é quase insuportável e há uma grande escassez de comida, o assassinato de um milionário faz com que um 
detetive seja designado para investigar o caso." 
 
* O Ataque da Mulher de 15 Metros (Attack of the 50 Feet Woman)  (ALISSON HAYES, WILLIAM HUDSON)  
Legendado - Ficção - 1958 - Origem: TV – Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Um dos maiores clássicos do cinema "B" dos anos 50. Uma esposa bêbada em apuros com o marido mulherengo tem sua vida mudada 
depois de um encontro com um alienígena gigante vestindo roupas medievais!!!! Depois do encontro do outro mundo nossa dona de casa 
cachaceira passa a crescer até atingir a altura de 50 pés e sai em perseguição ao marido infiel destruindo a cidade para um final trágico 
no bar onde o marido encontrava sua amante para uns tragos depois do trabalho!" 
 
* O Dia Em Que Marte Invadiu a Terra (The Day Mars Invaded The Earth)  (KENT TAYLOR, MARIE WINDSOR)  
Legendado - Ficção - 1963 - Origem: TV – Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Um cientista que está trabalhando na Flórida descobre um misterioso indício, que depois se torna certeza, de que marcianos estão 
querendo invadir a Terra. Então, ele começa uma luta não só pela própria vida, mas também pela sobrevivência de toda a humanidade." 
 
* O Dia Em Que a Terra Parou (The Day The Earth Stood Still)  (MICHAEL RENNIE, PATRICIA NEAL, HUGH MARLOWE)  
Legendado - Ficção - 1951 - Origem: TV CULT– Imagem: Ótima - 1 DVD  
"O alienígena Klaatu viaja, juntamente do robô Gort, por 200 milhões de milhas para chegar à Terra e mandar uma mensagem a todos os 
seus representantes: se continuarem constituindo uma ameaça a outros planetas (com a criação de foguetes essa ameaça existiria em 
breve), todo o planeta deve ser exterminado! Porém, assim que chega à Terra – mais precisamente em Washington – as pessoas não 
parecem querer ouví-lo, e fazem de sua presença uma grande ameaça. Acuado, Klaatu (de aparência igual à dos terráqueos) vai conviver 
por um tempo com uma típica família de classe média, para decidir se vale a pena ou não tentar realmente salvar nosso planeta da 
destruição." 
 
* O Dia Em Que a Terra Parou (The Day The Earth Stood Still)  (MICHAEL RENNIE, PATRICIA NEAL, HUGH MARLOWE)  
Dublado/CINESOM/RJ - Ficção - 1951 - Origem: TV Globo – Imagem: Ótima/COLORIZADO - 1 DVD  
"O alienígena Klaatu viaja, juntamente do robô Gort, por 200 milhões de milhas para chegar à Terra e mandar uma mensagem a todos os 
seus representantes: se continuarem constituindo uma ameaça a outros planetas (com a criação de foguetes essa ameaça existiria em 
breve), todo o planeta deve ser exterminado! Porém, assim que chega à Terra – mais precisamente em Washington – as pessoas não 
parecem querer ouví-lo, e fazem de sua presença uma grande ameaça. Acuado, Klaatu (de aparência igual à dos terráqueos) vai conviver 
por um tempo com uma típica família de classe média, para decidir se vale a pena ou não tentar realmente salvar nosso planeta da 
destruição." 
 
* O Dia Em Que a Terra Parou (The Day The Earth Stood Still)  (MICHAEL RENNIE, PATRICIA NEAL, HUGH MARLOWE)  
Dublado/CINESOM/RJ - Ficção - 1951 - Origem: TV TCM – Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
 
* O Dia Seguinte (The Day After) (JASON ROBARDS) 
Dublado/Legendado - Ficção - 1983 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"A vida segue seu curso normal para os habitantes de Lawrence, Estados Unidos: comerciantes, fazendeiros, estudantes, médicos e 
crianças... Mas em cada esquina emerge um inquietude geral. A TV mostra a tensa situação militar na Europa. O rádio fala em um 
possível ataque nuclear. Ansiedade. De repente, mísseis sobem ao ar e um imenso cogumelo de nuvens e chamas forma-se no céu. 
Desespero. Florestas são desintegradas por uma devastadora onde de poeira e fogo. Edifícios explodem. Horror. Ninguém pode dizer se 
haverá o dia seguinte...” 
 
* O Homem dos Olhos de Raio-X (X) (RAY MILLAND) 
Legendado - Ficção  - 1963 – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"O cientista Dr. James Xavier está trabalhando num projeto científico desenvolvendo um colírio especial, uma solução formada por 
hormônios e enzimas alterados batizada de "X", capaz de aumentar a capacidade de visão humana. Segundo ele, o olho humano apenas 
tem um alcance de percepção de 90% do universo e uma vez inconformado com isso... " 
 
* O Incrível Homem Que Encolheu (The Incredible Shrinking Man)  (GRANT WILLIANS, RANDY STUART, APRIL KENT)  
Dublado - Ficção - 1957 - Origem: TV – Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Scott Carey começa a diminuir de tamanho sem uma explicação aparente e tem de aprender a lidar com esta situação absurda." 
 
* O Menino Invisível (The Invisible Boy)  (RICHARD EYER, PHILIP ABBOTT, DIANE BREWSTER)  
Dublado - Ficção - 1957 - Origem: TV – Imagem: Boa/Ótima/P&B - 1 DVD  
"Com a intenção de impressionar o garoto com seu trabalho, Dr. Merrinoe o leva ao laboratório, mas Timmie só se interessa em reativar 
um antigo robô em desuso." 
 
* O Milagre Veio do Espaço (Batteries Not Included) (HUME CRONYN, JESSICA TANDY) 
Legendado - Ficção - 1987 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"Quando um corretor de imóveis sem escrúpulos deseja se livrar dos últimos cinco inquilinos de um prédio, o que eles precisam é de 
nada menos que um milagre. Essa deliciosa fantasia de Steven Spielberg, cheia de efeitos especiais, é uma incrível história de "calor 
humano" intergaláctico. Hume Cronyn e Jessica Tandy fazem um casal de antigos inquilinos, cuja fé é recompensada de maneira jamais 
esperada por eles." 
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* O Monstro do Ártico (Thing from Another World)  (DOUGLAS SPENCER, MARGARET SHERIDAN)  
Dublado - Ficção - 1951 - Origem: TV – Imagem: Boa/Ótima/P&B - 1 DVD  
"Uma criatura alienígena que chegou a Terra há milhares de anos e se incrustou numa placa de gelo em algum lugar do círculo polar 
ártico é descoberta na atualidade, junto a seu enorme disco voador. A criatura, quando reanimada, se revela hostil, interessada nos seres 
humanos unicamente como sua nova fonte de alimentos." 
 
* O Monstro do Ártico (Thing from Another World)  (DOUGLAS SPENCER, MARGARET SHERIDAN)  
Legendado - Ficção - 1951 - Origem: TV – Imagem: Ótima/COLORIDO - 1 DVD  
"Uma criatura alienígena que chegou a Terra há milhares de anos e se incrustou numa placa de gelo em algum lugar do círculo polar 
ártico é descoberta na atualidade, junto a seu enorme disco voador. A criatura, quando reanimada, se revela hostil, interessada nos seres 
humanos unicamente como sua nova fonte de alimentos." 
 
* O Monstro do Mar Revolto (It Came From Beneath The Sea)  (KENNETH TOBEY, FAITH DOMERGUE)  
Dublado AIC-SP - Ficção - 1955 - Origem: TV – Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Neste suspense de ficção científica de Ray Harryhausen um polvo gigante radioativo comete o erro de atacar o submarino do capitão da 
marinha Pete Mathews fazendo com queo o bravo comandante persiga a criatura monstruosa por todo o oceano Pacífico antes que ele 
ataque outra pessoa. Enquanto os militares correm para criar uma arma que possa penetrar o cérebro do polvo mutante e destruí-lo de 
uma vez por todas, o monstro acaba descobrindo como sobreviver em terra, causando a maior confusão na ponte Golden Gate e depois 
no Embarcadero. Agora os moradores aterrorizados de São Franciso vão ter que lutar por suas vidas." 
 
* O Monstro do Mar Revolto (It Came From Beneath The Sea)  (KENNETH TOBEY, FAITH DOMERGUE)  
Dublado AIC-SP/Legendado - Ficção - 1955 - Origem: TV – Imagem: Ótima/P&B/COLORIZADO - 1 DVD  
"Neste suspense de ficção científica de Ray Harryhausen um polvo gigante radioativo comete o erro de atacar o submarino do capitão da 
marinha Pete Mathews fazendo com queo o bravo comandante persiga a criatura monstruosa por todo o oceano Pacífico antes que ele 
ataque outra pessoa. Enquanto os militares correm para criar uma arma que possa penetrar o cérebro do polvo mutante e destruí-lo de 
uma vez por todas, o monstro acaba descobrindo como sobreviver em terra, causando a maior confusão na ponte Golden Gate e depois 
no Embarcadero. Agora os moradores aterrorizados de São Franciso vão ter que lutar por suas vidas." 
 
* O Monstro do Mundo Proibido (Mighty Joe Young)  (TERRY MOORE, BEN JOHNSON, NESTOR PAIVA)  
Dublado - Ficção - 1949 - Origem: TV – Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
***RECEBEU 1 INDICAÇÃO AO OSCAR*** 
"Robert Armstrong interpreta Max O'Hara, um empresário do mundo do espetáculo que viaja à África em busca de algo que atraia público 
ao seu novo clube noturno. Lá, encontra o gigantesco gorila Mr. Joseph Young, um animal primitivo, mas tranqüilo, graças, em grande 
parte, à sua dona: uma linda moça chamada Jill Young (Terry Moore). O'Hara consegue levar Joe aos Estados Unidos, onde ele se 
converte em um verdadeiro sucesso ao participar de um show musical e de combates com lutadores profissionais. Mas a fúria do gorila é 
despertada quando alguns bêbados o maltratam em sua jaula e ele consegue escapar." 
 
* O Mundo em Perigo (Them!)  (JAMES WHITMORE, EDMUND GWENN, FESS PARKER)  
Legendado - Ficção - 1954 - Origem: TV TCM – Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Desaparecimento de pessoas no Novo México leva a polícia investigar as causas e acaba descobrindo que formigas gigantes, que 
sofreram radiação e mutações após testes com bombas nucleares no deserto, estavam devorando pessoas." 
 
* O Planeta Pré-Histórico (Voyage to the Prehistoric Planet)  (BASIL RATHBONE, FAITH DOMERGUE)  
Legendado - Ficção - 1965 – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Astronautas descem à superfície do planeta Vênus para uma missão de exploração e perdem o contato com o centro de comando. Para 
tentar resgatá-los, a nave Sirius vai ao seu encontro, e seus tripulantes enfrentam uma série de situações tensas num ambiente 
desconhecido e hostil com ataques de animais pré-históricos e revolta da natureza com uma erupção vulcânica." 
 
* O Planeta Proibido (Forbidden Planet)  (WALTER PIDGEON, LESLIE NIELSEN, ANNE FRANCIS)  
Dublado - Ficção - 1956 - Origem: TV TCM – Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
"Inspirado na peça 'A Tempestade', de William Shakespeare, o filme conta a história de uma expedição terrestre para verificar uma 
colônia de cientistas em um planeta distante. No local eles encontram dois sobreviventes: o Dr. Morbius, que dobrou seu intelecto com o 
uso de tecnologia alienígena, e sua filha. Os demais foram atacados por uma força ocultas que vagam pelo planeta" 
 
* O Planeta Vermelho Ameaçador (The Angry Red Planet) (GERALD MOHR, LES TREMAYNE) 
Legendado - Ficção - 1960 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"A nave MR1 havia perdido contato com a Terra em seu caminho a Marte. Seus quatro tripulantes conseguiram voltar, mas com uma 
estranha doença. O que teria acontecido?" 
 
* O Raio Invisível (The Invisible Ray)  (BORIS KARLOFF, BELA LUGOSI)  
Legendado - Ficção - 1936 - Origem: TV TCM – Imagem: Boa/P&B - 1 DVD  
"Durante uma expedição à Àfrica, cientista descobre um meteoro contendo um elemento desconhecido, o Radium X. O cientista se 
contamina e adquire o poder de matar qualquer criatura, bastando um leve toque com a mão." 
 
* O Último Guerreiro das Estrelas (The Last Starfighter) (LANCE GUEST) 
Legendado - Ficção  - 1984 – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Super campeão de vídeo-game, especialista no jogo Starfighter, é convocado por extraterrestres para ajudar a defender sua estrela, 
invadida por inimigos." 
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* Os Invasores de Corpos (Invasion of The Body Snatchers) (DONALD SUTHERLAND, DON SIEGEL, LEONARD NIMOY) 
Legendado - Ficção - 1978 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
" Homem percebe que seu amigos começam a agir de forma estranha. Pouco a pouco, ele vai descobrindo que os humanos estão sendo 
substituídos por alienígenas. Além de resistir à invasão de seu corpo, ele tem de achar uma forma de derrotar essa ameaça " 
 
* Os Meninos do Brasil (The Boys From Brazil) (GREGORY PECK, LAURENCE OLIVIER, JAMES MASON) 
Legendado - Ficção - 1978 – 1 DVD - Origem: TV - Imagem: Ótima  
“O ensandecido médico Joseph Mengele (Gregory Peck), que fez milhares de experiências genéticas com judeus (inclusive crianças), 
vive no Paraguai e planeja o nascimento do 4º Reich. Para obter tal objetivo, faz 94 clones de Hitler quando ele era um garoto. Mas isto 
não basta, pois diversas variáveis necessitam serem criadas para traçar o perfil psicológico de Hitler. Entretanto Ezra Lieberman 
(Laurence Olivier), um judeu que é um caçador de nazistas, descobre a trama e tenta impedir que tal plano se concretize.” 
 
* Os Primeiros Homens na Lua (First Men in The Moon) (EDWARD JUDD, MARTHA HYER) 
Dublado/AIC-SP - Ficção  - 1964 – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"A fantástica fábula sobre a vida na lua está vividamente ilustrada na tela pelo mestre de efeitos especiais Ray Harryhausen neste 
surpreendente épico de ficção científica com representação de criaturas extraterrestres." 
 
* Outland – Comando Titânico (Outland) (SEAN CONNERY, PETER BOYLE) 
Legendado - Ficção - 1981 – 1 DVD - Origem: TV - Imagem: Ótima  
“Aquela região do universo é o mais árido dos desertos. E nela, só os fortes sobrevivem. O delegado William T. O'Niel é o único 
responsável pela segurança de Io, a lua mais distante de Júpiter. Um inferno de desolação vulcânica, onde está localizado o projeto Com-
Am nº 27, um complexo de mineração que mais parece um presídio para seus mais de 2000 funcionários.” 
 
* Plano 9 do Espaço Sideral (Plan 9 From Outer Space) de Edward D. Wood Jr.  (GREGORY WALCOTT, DUKE MOORE)  
Legendado - Cult/Ficção - 1959 - Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
*** CONSIDERADO PELA CRÍTICA MUNDIAL COMO O PIOR FILME DA HISTÓRIA DO CINEMA. IMPERDÍVEL!! *** 
"Uma dupla de alienígenas que estava irritada com as "estúpidas mentes" do planeta Terra faz sua base em um cemitério da Califórnia, 
pois planejavam através do "Plano 9", que se refere a um eletrodo de longa distância que é colocado nas glândulas pineal e pituitária dos 
mortos, criar um exército de zumbis que marchassem para conquistar as capitais do mundo. O fato de ressuscitarem só três mortos não 
os desencoraja. Jeff Trent , um piloto de uma linha aérea que vive perto do cemitério precisa salvar Paula, sua mulher, destes seres." 
 
* Quarta Dimensão (ou O Homem da Quarta Dimensão) (4D Man)  (ROBERT LANSING, LEE MERIWETHER, JAMES CONGDON)  
Legendado - Ficção - 1959 – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Dois irmãos, os cientistas Scott e Tony Nelson, estão trabalhando num processo capaz de fazer o homem entrar na quarta dimensão, 
dando a ele a habilidade de atravessar objetos e paredes. Quando Scott se torna um homem da quarta dimensão, ele descobre que cada 
vez que utiliza seu poder, fica mais velho. Ele começa então a matar pessoas e roubar suas energias vitais, forçando Tony e a namorada 
de Scott a tentar parar a onda de assassinatos..." 
 
* Quarta Dimensão (ou O Homem da Quarta Dimensão) (4D Man)  (ROBERT LANSING, LEE MERIWETHER, JAMES CONGDON)  
Dublado/AIC-SP - Ficção - 1959 – Imagem: Boa - 1 DVD  
"Dois irmãos, os cientistas Scott e Tony Nelson, estão trabalhando num processo capaz de fazer o homem entrar na quarta dimensão, 
dando a ele a habilidade de atravessar objetos e paredes. Quando Scott se torna um homem da quarta dimensão, ele descobre que cada 
vez que utiliza seu poder, fica mais velho. Ele começa então a matar pessoas e roubar suas energias vitais, forçando Tony e a namorada 
de Scott a tentar parar a onda de assassinatos..." 
 
* Robinson Crusoé Em Marte (Robinson Crusoe on Mars) (PAUL MANTEE, ADAM WEST)  
Legendado - Cult/Ficção - 1964 - Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Contando somente com a companhia de uma macaquinha chamada Mona, um astronauta luta para conseguir oxigênio, água e comida, 
tudo isso no intuito de sobreviver às difíceis condições de vida em Marte." 
 
* Rollerball, Os Gladiadores do Futuro (Rollerball) (JAMES CAAN, JOHN HOUSEMAN) 
Legendado - Ficção - 1975 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"Em uma sociedade do futuro na qual não há mais guerra e os países foram substituídos por corporações existe Rollerball, um violento 
jogo criado para aliviar as tensões e controlar a população, demostrando a futilidade do individualismo. É um jogo extremamente difícil, 
criado para não ter ídolos. No entanto, Jonathan E. (James Caan), o maior astro deste jogo, desafia as normas estabelecidas pelo poder 
e recusa a se aposentar. Então as regras do jogo são drasticamente mudadas, para destruí-lo ou matá-lo 
 
* Star Wars IV - Uma Nova Esperança (Star Wars Episode IV - A New Hope) (MARK HAMILL, HARRISON FORD, PETER CUSHING, 
ALEC GUINESS) 
Legendado - Ficção - 1977 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 6 OSCAR *** 
"No caminho de ampliar o império intergaláctico, as hostes do Lado Negro da Força comandadas pelo sinistro Darth Vader e pelo 
Imperador Palpatine seqüestram a princesa Leia Organa e destroem o seu planeta. No entanto, dois robôs, R2D2 e C3PO , conseguem 
escapar. No planeta Tatooine, Owen Lars, o tio de Luke Skywalker, compra os dois robôs e com eles encontra uma mensagem da 
princesa Leia para o jedi Obi-Wan Kenobi sobre os planos da construção da Estrela da Morte, uma gigantesca estação espacial com 
capacidade para destruir um planeta." 
 
* Star Wars V - O Império Contra-Ataca (Star Wars Episode V - The Empire Strikes Back) (MARK HAMILL, HARRISON FORD, ALEC 
GUINESS) 
Legendado - Ficção - 1980 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
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***FILME GANHADOR DE 2 OSCAR *** 
"Três anos depois da destruição da Estrela da Morte, a Aliança Rebelde arranjou uma base no planeta gelado Hoth. Mas as forças do 
Império os descobre, e sob o comando de Darth Vader os ataca com os AT-AT. Os sobreviventes se espalham. Luke Skywalker, 
seguindo a orientação do espírito de Obi-Wan Kenobi, vai para o planeta pantanoso Dagobah, encontrar o outrora mais poderoso Jedi, 
Yoda, e com ele terminar seu treinamento. Já Han Solo, a princesa Leia Organa e Chewbacca encaminham-se para o planeta Bespin 
onde eles foram recebidos por um velho amigo de Han, um esperto jogador chamado Lando Calrissian. Emboscados pelo Império assim 
que chegaram, Han e seus amigos são aprisionados por Darth Vader.  " 
 
* Star Wars VI - O Retorno de Jedi (Star Wars Episode VI - Return of Jedi) (MARK HAMILL, HARRISON FORD, ALEC GUINESS) 
Legendado - Ficção - 1983 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME RECEBEU 4 INDICAÇÕES AO OSCAR *** 
"Luke Skywalker voltou ao seu planeta natal, Tatooine, na tentativa de salvar  seu amigo Han Solo das garras de Jabba, o Hutt. Luke 
ainda não sabe que o Império Galáctico iniciou secretamente a construção de uma nova estação espacial bélica, mais poderosa que a 
primeira e temida Estrela da Morte. Quando estiver pronta, esta arma definitiva certamente significará o fim do pequeno grupo de 
rebeldes que luta para devolver a liberdade à galáxia..." 
 
* Stargate (Stargate)  (KURT RUSSELL, JAMES SPADER) 
Legendado - Cult/Ficção - 1994 - Origem: VHS – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Um egiptólogo (James Spader) não-reconhecido por suas teorias é convidado a trabalhar em uma base secreta e lá toma contato com 
um anel de trinta metros coberto de hieróglifos. Ele descobre a chave para se chegar a um novo mundo, pois aquele anel é um portão 
estelar e, junto com uma pequena tropa de elite, atravessa o portão e se vê diante de uma experiência e uma aventura inimaginável." 
 
* Tarântula (Tarantula)  (JOHN AGAR, MARA CORDAY, LEO G. CARROLL, CLINT EASTWOOD)  
Legendado - Cult/Ficção - 1955 - Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Um cientista trabalha em um laboratório repleto de animais gigantescos, entre eles uma tarântula. Até que uma briga com um de seus 
assistentes destrói parcialmente o local." 
 
* THX 1138 (THX 1138, de George Lucas) (ROBERT DUVALL, DONALD PLEASENCE) 
Legendado - Ficção - 1971 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"Adaptado para longa de um curta do próprio diretor George Lucas feito em seu tempo de universidade. THX 1138, LUH 3417 e SEN 
5241 tentam escapar de uma sociedade futurista cujas autoridades manipulam seus integrantes através de drogas violentas." 
 
* Vampiros de Almas (Invasion of the Body Snatchers)  (KEVIN McCARTHY, DANA WINTER)  
Legendado - Ficção - 1956 - Origem: TV TCM – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Um médico descobre que a pequena cidade em que vive está sob a invasão de alienígenas, que produzem cópias exatas das pessoas 
para substituí-las." 
 
* Viagem Fantástica (Fantastic Voyage) (STEPHEN BOYD, RAQUEL WELCH, ARTHUR KENNEDY) 
Dublado/BKS - Ficção - 1966 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
" Esta ficção científica sobre o "espaço interior", uma das mais interessantes já concebidas, acompanha uma equipe de cientistas 
(Stephen Boyd, Raquel Welch, Edmond O'Brien, Donald Pleasance, Arthur O'Connell, William Redfield, Arthur Kennedy) em uma viagem 
submarina através do corpo humano em direção ao cérebro para a realização de uma delicada operação. Para combater os organismos 
sabotadores, a equipe é miniaturizada antes de iniciar esta aventura fantástica.” 
 
* Viagem Insólita (Innerspace, de Steven Spielberg)  (DENNIS QUAID, MEG RYAN)  
Legendado - Ficção - 1987 - Origem: VHS – Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
***RECEBEU UMA INDICAÇÃO AO OSCAR*** 
"Piloto participa de projeto secreto em que ele e sua nave são miniaturizados. Acidentalmente, ele acaba injetado no corpo de rapaz 
hipocondríaco, que acredita estar possuído por espírito maligno." 
 
 
 
 
COMÉDIA: 
 
* A Dama de Vermelho (The Woman in Red) (GENE WILDER, KELLY LEBROCK) 
Legendado - Comédia - 1984 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
* FILME GANHADOR DE 1 OSCAR* 
"Theodore Pierce (Gene Wilder) é um executivo casado com Didi (Judith Ivey), sua bela mulher. Só que Pierce está determinado a 
conseguir ir para a cama com uma fabulosa modelo." 
 
* A Família Buscapé (The Beverly Hillbillies) (LEA THOMPSON, JIM VARNEY) 
Dublado - Comédia - 1993 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"As mudanças na vida da Família Clampett, que fica rica da noite para o dia quando descobrem petróleo no pântano atrás de seu 
casebre em Ozark. Incentivada a se mudar para Beverly Hills, a inocente e trabalhadora família é a isca perfeita para charlatões, 
impostores e aproveitadores." 
 
* A Honra do Poderoso Prizzi (Prizzy’s Honor) (JACK NICHOLSON, KATHLEEN TURNER) 
Legendado - Comédia - 1985 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
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"Charley Partanna é um perigoso e respeitado mafioso, que trabalha como matador para a família Prizzi, a mais tradicional de New York. 
Irene é uma assassina de aluguel, que é contratada pela família para 'apagar' um homem interno dos Prizzi, que possivelmente os 
roubou. Só que Charley e Irene se apaixonam, e em mais um trabalho realizado por ele, a mulher de um policial acaba morrendo, o que 
abala profundamente a relação entre os policiais e as famílias de mafiosos. Sedentos por vingança, os policiais começam a pressionar as 
famílias para que elas entreguem o assassino, enquanto Charley faz de tudo para proteger sua amada. " 
 
* A Gaiola das Loucas (La Cage Aux Folles) (UGO TOGNAZZI, MICHEL SERRAULT) 
Legendado - Comédia  - 1978 – Imagem: Ótima - 1 DVD  
***RECEBEU 3 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Um casal de gays que moram em St. Tropez é surpreendido quando o filho de um deles decide se casar com uma garota de família 
tradicional. Eles terão que ocultar o estilo de vida que mantêm quando os pais da garota vêm para jantar." 
 
* A Loja Mágica de Brinquedos (Mr. Magorium's Wonder Emporium) (DUSTIN HOFFMANN, NATALIE PORTMAN) 
Legendado - Comédia - 2007 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Uma insegura gerente herda o controle de uma loja de brinquedos onde tudo ganha vida. Porém os brinquedos misteriosamente tornam-
se acinzentados e silenciosos, após a chegada de um contador." 
 
* A Melhor Defesa é o Ataque (Best Defense)  (EDDIE MURPHY, DUDLEY MOORE) 
Legendado - Comédia - 1984 – Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Se você estivesse fabricando um super tanque de guerra e descobrisse que Dudley Moore tem alguma coisa a ver com o sistema de 
disparar mísseis, com certeza ia ficar preocupado. Então, se além disso, você descobrisse que é Eddie Murphy que vai testar o tanque, 
durante uma batalha de verdade, com certeza ia cancelar tudo." 
 
* A Morte Lhe Cai Bem (Death Becomes Her) (MERYL STREEP, BRUCE WILLIS, ISABELLA ROSSELLINI) 
Dublado - Comédia - 1992 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
*** FILME GANHADOR DE 1 OSCAR*** 
"Uma estrela de cinema seduz o namorado de sua amiga tímida e consegue com ele se casar. Anos depois, a atriz enfrenta o 
envelhecimento enquanto que sua amiga parece cada vez mais jovem e disposta a se vingar." 
 
* A Morte Lhe Cai Bem (Death Becomes Her) (MERYL STREEP, BRUCE WILLIS, ISABELLA ROSSELLINI) 
Legendado - Comédia - 1992 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
*** FILME GANHADOR DE 1 OSCAR*** 
"Uma estrela de cinema seduz o namorado de sua amiga tímida e consegue com ele se casar. Anos depois, a atriz enfrenta o 
envelhecimento enquanto que sua amiga parece cada vez mais jovem e disposta a se vingar." 
 
* A Pantera Cor-de-Rosa - 1 (The Pink Panther) (PETER SELLERS, DAVID NIVEN, ROBERT WAGNER) 
Dublado - Comédia - 1967 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***RECEBEU UMA INDICAÇÃO AO OSCAR*** 
***RECEBEU UMA INDICAÇÃO AO GLOBO DE OURO*** 
"O hilariante Inspetor Clouseau (Peter Sellers), da polícia de Paris, precisa encontrar um ladrão de jóias que está mais perto do que ele 
imagina: o perigoso assaltante é amante de sua esposa, sem que ele nada perceba." 
 
* A Pantera Cor-de-Rosa - 2 (The Pink Panther 2) (STEVE MARTIN, JEAN RENO) 
Dublado - Comédia - 2009 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Quando lendários tesouros ao redor do mundo são roubados – incluindo o inestimável diamante Pantera Cor-de-rosa – o Inspetor-chefe 
Dreyfus (John Cleese) é obrigado a convocar Clouseau para integrar um time internacional de detetives e experts encarregado de 
capturar o ladrão e recuperar os artefatos roubados. A história se passa em Paris e Roma." 
 
* A Nova Transa da Pantera Cor-de-Rosa (The Pink Panther Strikes Again) (PETER SELLERS, HERBERT LOM) 
Legendado - Comédia - 1976 – 1 DVD - Origem: TV - Imagem: Ótima  
“Completamente enlouquecido pelo absurdamente incompetente Clouseau, Dreyfus se apossa de uma arma letal e ameaça a destruição 
do mundo. Sua única exigência para evitar a catástrofe: que Clouseau seja exterminado! Ao que o mundo responde: "Sem problemas!" 
Mas a incompreensível sorte de Clouseau não o abandona e os 26 assassinos contratados para acabar com ele não têm sucesso em sua 
empreita - contudo, talvez Clouseau consiga dar cabo de si mesmo tropeçando em seus próprios passos!” 
 
* A Volta da Pantera Cor-de-Rosa (The Return of The Pink Panther) (PETER SELLERS, CHRISTOPHER PLUMMER) 
Legendado - Comédia - 1975 - Origem: TV - Imagem: Ótima – 1 DVD  
“Desta vez o inspetor francês Clouseau é chamado pelo chefe Dreyfus para investigar mais um roubo do famoso diamente Pantera Cor-
de-Rosa. O suspeito principal é o aristocrata Charles Lytton, um ladrão de jóias conhecido como "O Fantasma". Clouseau cria suas 
confusões cômicas de costume, enquanto tenta perseguir o desajustado criminoso. Quando Lytton, que nesta rara ocasião é inocente e 
quer se livrar da culpa, sai na trilha do verdadeiro criminoso, leva o atrapalhado Clouseau a uma divertida e desmiolada perseguição. É 
hora de Clouseau, com seus métodos criativos de dedução, levar o inspetor Dreyfus cada vez mais à beira da loucura.” 
 
* A Praia dos Biquinis (Bikini Beach) (FRANKIE AVALON, ANNETTE FUNICELLO)  
Legendado - Comédia - 1964 - Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Mais uma vez chegam as férias e Frankie (Avalon), Dee Dee (Funicello) e a Turma da Praia buscam diversão, dança e muito surfe em 
seu já costumeiro destino: a Praia dos Biquínis. Mas tudo muda no local com a chegada de Potato Bug: um rico, admirado e famoso 
inglês que é um cantor de sucesso e exímio piloto de corridas. Enquanto Frankie e Potato iniciam uma disputa particular pelo coração de 
Dee Dee, o editor de um jornal tentará provar o quão primitivos são os adolescentes americanos e fará de tudo para expulsá-los da Praia 
dos Biquinis." 
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* A Mulher do Dia (Woman of The Year) (SPENCER TRACY, KATHARINE HEPBURN) 
Legendado - Comédia - 1942 - Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
* FILME GANHADOR DE 1 OSCAR* 
"Tess e Sam trabalham no mesmo jornal, mas não gostam muito um do outro. Repentinamente, se apaixonam e se casam! Só que Tess 
é uma das mulheres mais feministas do país, e ganhou o prêmio de "Mulher do Ano", o que a deixou muito ocupada e, por causa disso, 
em crise com seu marido." 
 
* A Última Noite de Boris Gruschenko (Love and Death) (WOODY ALLEN, DIANE KEATON) 
Legendado - Comédia - 1975 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
“Quando Napoleão Bonaparte ameaça invadir o Império Russo, o covarde Boris Grushenko (Woody Allen) é forçado a se alistar e lutar 
pelo seu país. Mesmo capturando um grupo inimigo, Boris vê as tropas napoleônicas chegar a Moscou. é a justificativa que sua esposa 
Sonia (Diane Keaton) encontra para arquitetar um plano para matar o marechal francês.” 
 
* Abbott e Costello - Às Voltas Com Fantasmas (Abbott and Costello Meet Frankenstein) (BELA LUGOSI, LON CHANEY) 
Dublado - Comédia - 1948 - Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"A história é focada em dois personagens atrapalhados que trabalham em uma estação de trem no setor de bagagens (Abbott & 
Costello). Num final de tarde uma pessoa misteriosa entra em contato por telefone, pedindo que uma determinada encomenda não seja 
entregue no prazo previsto. Trata-se do Lobisomem, que de Londres, tenta impedir que dois lendários personagens cheguem escondidos 
ao Museu dos Horrores. Tudo porque Conde Drácula tem um plano perfeito para tentar dar vida novamente a Frankestein. Um série de 
confusões tem inicio, afinal com os dois atrapalhados funcionários da estação, situações engraçadissimas acabam acontecendo." 
 
* Abbott e Costello na Legião Estrangeira (Abbott and Costello in The Foreign Legion) (BUD ABBOTT, LOU COSTELLO, PATRICIA 
MEDINA)  
Dublado - Comédia - 1950 - Origem: TV TCM – Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
 
* Admiradora Secreta (Secret Admirer) (C. THOMAS HOWELL, KELLY PRESTON) 
Legendado - Comédia - 1985 - Origem: TV – Ótima – 1 DVD  
"Um rapaz (C. Thomas Howell) recebe uma carta de amor anônima e, imaginando conhecer a pessoa amada, responde para a pessoa 
errada. Só que a carta se extravia e com isso uma série de mal-entendidos acontecem." 
 
* Agarra-me Se Puderes (Smokey and the Bandits) (BURT REYNOLDS, SALLY FIELD) 
Legendado - Comédia - 1977 – 1 DVD - Origem: TV - Imagem: Ótima  
“Bandit faz aposta de que levará um carregamento de cerveja do Texas até Atlanta sob a perseguição de um determinado e atrapalhado 
xerife. “ 
 
* Alta Ansiedade (High Anxiety, de Mel Brooks) (MEL BROOKS, MADELINE KAHN) 
Legendado - Comédia - 1977 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Novo diretor  de instituto psiquiátrico descobre algumas coisas estranhas. Quando ele é acusado de assassinato, precisa lidar com sua 
alta ansiedade em busca de provar sua inocência." 
 
* Anáguas a Bordo (Operation Petticoat) (CARY GRANT, TONY CURTIS) 
Legendado - Comédia - 1959 - Origem: TV TCM - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***RECEBEU 4 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Em plena Segunda Guerra Mundial, comandante de submarino sem condições de entrar em combate recorre ao ferro-velho para reparar 
a embarcação. Com cinco enfermeiras a bordo, instala-se a confusão entre os marinheiros." 
 
* Apertem os Cintos O Piloto Sumiu 1 (Airplane) (LESLIE NIELSEN, ROBERT HAYS) 
Dublado - Comédia - 1980 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***RECEBEU UMA INDICAÇÃO AO GLOBO DE OURO*** 
"Ted Striker (Robert Hays) é um piloto ex-combatente forçado a assumir os controles de um avião quando a tripulação sucumbe à comida 
contaminada. Elaine (Julie Hagerty), sua namorada, tem de ser aeromoça e co-piloto, mas existe um problema: ele é neurótico." 
 
* Apertem os Cintos O Piloto Sumiu 2 (Airplane 2: The Sequel) (ROBERT HAYS) 
Dublado - Comédia - 1982 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Diversas confusões acontecem quando o Mayflowe r 1, o primeiro ônibus espacial de passageiros, ruma para a Lua, pois há um louco 
detonador a bordo. O primeiro módulo lunar está para se autodestruir, as máquinas não estão funcionando e o pior de tudo: a tripulação 
descobre que está sem nenhum café." 
 
* Aprendiz de Feiticeiro (The Hard Way) (MICHAEL J. FOX, JAMES WOODS) 
Legendado - Comédia - 1991 - Origem: VHS - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Querendo fazer filmes de maior conteúdo, um astro do cinema decide fazer um estágio na polícia de Nova York, para se preparar para 
um novo filme. Só que o detetive designado para acompanhá-lo não gosta nem um pouco da situação." 
 
* Arizona Nunca Mais (Raising Arizona) (NICOLAS  CAGE, JOHN GOODMAN) 
Legendado - Comédia - 1997 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***RECEBEU 4 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Um casal frustrado por não poder ter filhos e nem adotar resolve roubar um bebê. Entretanto em meio a essa aventura acabam 
descobrindo que não é nada fácil cuidar e criar um filho." 
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* A Rosa Púrpura do Cairo (The Purple Rose of Cairo, de WOODY ALLEN) (MIA FARROW, JEFF DANIELS) 
Legendado - Comédia - 1985 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***RECEBEU 1 INDICAÇÃO AO OSCAR***  
***FILME GANHADOR DE 1 GLOBO DE OURO*** 
"Uma garçonete que costuma fugir da realidade no cinema, assistindo sessões seguidas de seus filmes prediletos, tem uma grande 
surpresa quando vê o herói de um dos filmes sair da tela e lhe oferecer uma nova vida." 
 
* Assassinato Por Morte (Murder by Death) (EILEEN BRENNAN, TRUMAN CAPOTE, PETER FALK) 
Legendado - Comédia - 1976 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Um crime irá ocorrer na mansão de um excêntrico milionário. E ele convida os maiores detetives do mundo para presenciarem e 
descobrir quem é o culpado. Genial e divertida comédia." 
 
* As Amazonas na Lua (The Pink Panther Strikes Again) (ARSENIO HALL, MONIQUE GABRIELLE) 
Legendado - Comédia - 1987 – 1 DVD - Origem: TV - Imagem: Ótima  
“Uma séria de pequenas histórias e paródias de filmes de ficção científica da televisão. Entre as histórias está a de um homem sendo 
atacado por seu próprio apartamento, um funeral recepcionado por um comediante e a noite de um garoto adolescente que se transforma 
em um pesadelo.” 
 
* As 7 Faces do Dr. Lao (7 Faces of Dr. Lao) (TY RANDALL, BARBARA EDEN) 
Dublado - Comédia - 1964 - Origem: TV - Imagem: Boa - 1 DVD  
"Chinês gentil e idoso (possui 7322 anos), Dr. Lao (Tony Randall) chega em Abalone, Arizona, com seu circo, que tem atrações únicas (o 
Abominável Homem das Neves, Merlin, Medusa, Pan, Apolônio de Tiana e outros seres fantásticos). Ele constata rapidamente que a 
cidade é dominada por um rico rancheiro, Clint Stark, que alega que em 6 meses não haverá água na cidade, pois o aqueduto está quase 
inutilizado e o conserto seria de US$ 237 mil. Assim Stark propõe comprar toda a cidade e só Ed Cunningham, o dono do jornal local, se 
opõe à idéia. Mas em poucos dias o Dr. Lao irá alterar a vida dos moradores de Abalone." 
 
* As Patricinhas de Beverly Hills (Clueless) (ALICIA SILVERSTONE, BRITTANY MURPHY) 
Dublado - Comédia - 1995 - Origem: TV Fox- Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Em Beverly Hills, uma adolescente (Alicia Silverstone), filha de uma advogado (Dan Hedaya) muito rico, passa seu tempo em conversas 
fúteis e fazendo compras com amigas totalmente alienadas como ela. Mas a chegada do enteado de seu pai muda tudo, primeiro por ele 
criticá-la de não tomar conhecimento com o "mundo real" e em segundo lugar por ela descobrir que está apaixonada por ele. " 
 
* Bob, Carol, Ted e Alice (Bob & Carol & Ted & Alice) (NATALIE WOOD, ROBERT CULP) 
Legendado - Comédia - 1969 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
“Bob trai Carol e Carol trai Bob. Mas ambos concordam que foi apenas uma coisa física, que não compromete seu casamento. 
Influenciados por este novo tipo de relacionamento, Ted e Alice, seus dois melhores amigos, entram em cena e todos acabam na cama. 
Sátira à moral americana dos anos 1960.” 
 
* Caiu Uma Moça Na Minha Sopa (There's a Girl in My Soup) (PETER SELLERS, GOLDIE HAWN) 
Legendado - Comédia - 1970 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Peter Sellers é Robert Danyers, um famoso e solteiro apresentador de televisão que já passou dos 40. Especialista em bebidas e 
comidas exóticas, utiliza seu poder de playboy para conquistar mulheres. Neste caso, sua vítima será Marion (uma muito jovem Goldie 
Hawn, em seu segundo filme) a quem conhece em um casamento e por quem se apaixona. Mas ela não está sozinha: seu namorado, um 
bateirista de rock chamado Billy (Nicky Henson), vai querer mantê-la a seu lado. Com simpáticos gags e música dos anos 70, esta 
comédia romântica recorre às relações de casal e ao matrimônio." 
 
* Como Agarrar Um Milionário (How to Marry a Millionaire) (MARYLIN MONROE, LAUREN BACALL) 
Legendado - Comédia - 1954 – 1 DVD - Origem: TV - Imagem: Ótima  
***RECEBEU 1 INDICAÇÃO AO OSCAR*** 
“Trio de belas mulheres armam plano para seduzir milionários: alugam uma cobertura em Manhattan, fingem ser ricas e partem para a 
ação.” 
 
* Como Possuir Lissu (Gambit) (SHIRLEY MacLAINE, MICHAEL CAINE) 
Dublado - Comédia - 1966 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***RECEBEU 3 INDICAÇÕES AO OSCAR***  
***RECEBEU 3 INDICAÇÕES AO GLOBO DE OURO*** 
"O diretor Ronald Neame leva às telas um plano para roubar uma obra de arte de valor astronômico, usando uma sósia da falecida 
esposa do homem mais rico do planeta." 
 
* Confiança (Trust) (MARTIN DONOVAN, ADRIENNE SHELLY) 
Legendado - Comédia - 1990 - Origem: TV - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
"Uma colegial descobre que está grávida. Quando conta aos pais a novidade, seu pai sofre um ataque e morre, e então, sua mãe a 
expulsa de casa, ao mesmo tempo em que seu namorado a abandona. Ela descobre que só poderá contar com Matthew, um rapaz muito 
culto, porém introvertido e desprezado pelo próprio pai." 
 
* Confidências À Meia-Noite (Pillow Talk) (ROCK HUDSON, DORIS DAY, TONY RANDALL, THELMA RITTER) 
Legendado - Romance - 1959 - 1 DVD - Origem: TV - Ótima  
***FILME GANHADOR DE 1 OSCAR*** 
***RECEBEU 4 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
***RECEBEU 2 INDICAÇÕES AO GLOBO DE OURO*** 
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"Jan Morrow (Doris Day), uma decoradora, e Brad Allen (Rock Hudson), um compositor, são obrigados a compartilhar uma linha 
telefônica. Jan fica bastante irritada com o tempo com que Brad gasta conversando com namoradas, mas sem saber começa a sair com 
ele, que planeja conquistá-la fingindo ser outra pessoa." 
 
* Corra Que A Polícia Vem Aí (The Naked Gun) (LESLIE NIELSEN, PRISCILLA PRESLEY, RICARDO MONTALBAN, O. J. SIMPSON) 
Dublado - Comédia - 1988 - 1 DVD - Origem: TV - Ótima  
"Frank Drebin é um detetive atrapalhado que deve impedir o assassinato da Rainha Elizabeth II, planejado por Vincent Ludwig, um 
magnata que fez lavagem cerebral em um jogador de baseball, para que ele cometa o crime." 
 
* Corra Que A Polícia Vem Aí (The Naked Gun) (LESLIE NIELSEN, PRISCILLA PRESLEY, RICARDO MONTALBAN, O. J. SIMPSON) 
Legendado - Comédia - 1988 - 1 DVD - Origem: TV - Ótima  
"Frank Drebin é um detetive atrapalhado que deve impedir o assassinato da Rainha Elizabeth II, planejado por Vincent Ludwig, um 
magnata que fez lavagem cerebral em um jogador de baseball, para que ele cometa o crime." 
 
* Crazy People - Muito Loucos (Crazy People) (DUDLEY MOORE, DARYL HANNAH) 
Legendado - Comédia - 1990 - Origem: TV – Ótima – 1 DVD  
"Um publicitário, Emory Leeson (Dudley Moore), atravessa um momento delicado quando sua esposa o abandona. Ele repentinamente 
tem uma crise de honestidade e cria uma campanha publicitária que é calcada em dizer só a verdade sobre cada produto. Charles F. 
Drucker (J.T. Walsh), seu chefe, recusa tal idéia, pois a considera absurda e o obriga a se internar para ter tratamento psiquiátrico. Mas o 
material da campanha equivocadamente é impresso e se torna um enorme sucesso. Emory é chamado de volta mas ele não quer deixar 
a instituição, pois se apaixonou por Kathy Burgess (Daryl Hannah), uma das pacientes. Ainda internado Emory elabora novas 
campanhas, sendo ajudado pelos outros internos. Drucker, que no passado recusou a verdade como base de uma campanha, se 
comporta como o gênio da criação, que fez a mais ousada campanha de marketin" 
 
* Cupido É Moleque Teimoso (The Awful Truth) (IRENE DUNNE, CARY GRANT) 
Dublado - Romance - 1937 - Origem: TV TCM - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***GANHADOR DE 1 OSCAR*** 
***RECEBEU 5 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Casal resolve se divorciar por implicância e, enquanto corre o processo na justiça, cada um começa a namorar com outra pessoa, com o 
objetivo único de provocar ciúmes e chamar a atenção alheia." 
 
* Curso de Verão (Summer School) (MARK HARMON, KIRSTIE ALLEY) 
Legendado - Comédia - 1987 - 1 DVD - Origem: TV - Ótima  
"Freddy Shoop é um legitimo professor desleixado que quer apenas curtir suas férias e pegar umas ondas no Havaí, porém tem seus 
planos atrapalhados quando o obrigam a lecionar Inglês para uma turma de bagunceiros em pleno verão." 
 
* Curtindo a Vida Adoidado (Ferris Bueller's Day Off) (MATHEW BRODERICK, ALAN RUCK, MIA SARA) 
Dublado - Comédia - 1986 - 1 DVD - Origem: VHS - Ótima  
***RECEBEU 1 INDICAÇÃO AO GLOBO DE OURO*** 
"No último semestre do curso do colégio, estudante sente um incontrolável desejo de matar a aula e planeja um grande programa na 
cidade com a namorada, seu melhor amigo e uma Ferrari. Só que para poder realizar seu desejo ele precisa escapar do diretor do colégio 
e de sua própria irmã." 
 
* Dave, Presidente Por Um Dia (Dave) (KEVIN KLINE, SIGOURNEY WEAVER, BEN KINGSLEY) 
Dublado - Comédia - 1993 - Origem: VHS - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***RECEBEU 1 INDICAÇÃO AO OSCAR***  
***RECEBEU 2 INDICAÇÕES AO GLOBO DE OURO*** 
"Um pacato cidadão, sósia do presidente dos Estados Unidos, é contratado pelo governo para substituí-lo em uma situação em especial. 
Entretanto, quando o verdadeiro presidente sofre um derrame nos braços de uma amante os assessores do governo acabam fazendo 
com que o sósia assuma o posto em tempo integral, para evitar um escândalo." 
 
* Decameron (The Decameron) (PIER PAOLO PASOLINI, JOVAN JOVANOVICH, SILVANA MANGANO) 
Legendado - Comédia - 1971 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"O legendário diretor italiano Pier Paolo Pasolini nos traz nove contos exuberantes neste filme. Baseado nos eternos clássicos de 
Boccaccio - e o primeiro filme da trilogia da Vida de Pasolini - Decameron é uma irreverente travessura." 
 
* Delicatessen (Delicatessen) (DOMINIQUE PINON, KARIN VIARD) 
Legendado - Comédia - 1991 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Em um futuro apocalíptico, homem chega a um estranho prédio, localizado em cima de um açougue, para procurar abrigo e emprego. 
Após instalar-se no local, se apaixona pela filha do dono do estabelecimento, mas sua presença começa a incomodar a família da moça - 
que, na verdade, possui outros e estranhos planos para ele." 
 
* Demônio de Mulher (It Should Happen to You) (JACK LEMMON, JUDY HOLLIDAY) 
Legendado - Comédia - 1954 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
 
* Denis, O Pimentinha (Dennis The Menace) (WALTHER MATTHAU, MASON GAMBLE) 
Dublado/Legendado - Comédia - 1993 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
“Dênis (Mason Gamble) é um garoto que inferniza a vizinhança e George Wilson (Walter Matthau), um vizinho aposentado, parece ser o 
alvo preferido do menino..” 
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* El Descanso (El Descanso- FILME ARGENTINO) (RAUL URTIZBEREA, FERNANDO MIASNIK) 
Legendado - Comédia - 2002 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"A caminho das férias, os amigos Freddy e Osvaldo sofrem um acidente de carro. Isolados num povoado distante, os dois decidem 
passar a noite num antigo hotel. Movidos pelo interesse no imóvel, resolvem iniciar um projeto de restauração do prédio, mas seus 
objetivos esbarram no dos habitantes locais." 
 
* Era do Rádio (Radio Days, de Woody Allen) (MARTIN ROSENBLATT, HELEN MILLER, MIA FARROW, DIANE KEATON) 
Dublado - Comédia - 1987 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***RECEBEU 2 INDICAÇÕES AO OSCAR***  
"No início da Segunda Guerra Mundial em Nova York, uma simples família judia tem seus sonhos inspirados nos programas de rádio da 
época. Em virtude de ainda não existir televisão, as famílias se reuniam ao redor do rádio e cada membro da família tinha seu programa 
preferido. " 
 
* Era Uma Vez Um Crime (Once Upon a Crime...) (JOHN CANDY , JAMES BELUSHI) 
Legendado - Comédia - 1992 - 1 DVD - Origem: TV - Ótima  
"Em Roma uma americana que esperava se casar disputa com um ator desempregado a posse de um cão, pelo qual foi oferecida a 
recompensa de 5000 dólares pela sua devolução. Para isto ambos vão para Monte Carlo, onde o caminho deles se cruza com vários 
turistas e todos acabam envolvidos em um intricado caso de assassinato." 
 
* Essa Pequena é Uma Parada (What's Up, Doc?) (RYAN O'NEAL, BARBRA STREISAND) 
Legendado - Comédia - 1972 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Dois pesquisadores chegam a São Francisco para uma competição. Um deles parece um tanto quanto distraído, encontrando uma 
mulher que parece ter o objetivo de confundi-lo e embaraçá-lo. Ao mesmo tempo, acontece uma outra história envolvendo roubo de jóias 
- e muitas confusões." 
 
* Este Mundo é um Hospício (Arsenic and Old Lace, de Frank Capra) (CARY GRANT, PRISCILLA LANE, PETER LORRE) 
Dublado - Comédia - 1944 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Mortimer Bruster (Cary Grant) acaba descobrindo um estranho hábito de suas tias: matar velhos solitários, como se fosse um ato de 
caridade. A confusão está prestes a começar, nesta comédia de humor-negro do diretor Frank Capra." 
 
* Estranhos Vizinhos (Neighbors) (JOHN BELUSHI, KATHRYN WALKER) 
Legendado - Comédia - 1981 – 1 DVD - Origem: TV - Imagem: Ótima  
“Num bairro suburbano, homem de meia idade leva uma vida pacata e sem perspectivas com sua entediada esposa. Até o dia em que 
conhece seus novos vizinhos, um casal formado por um sujeito bonachão e a mulher sexy e provocante.” 
 
* A Garota de Rosa-Schoking (Pretty in Pink) (MOLLY RINGWALD, JAMES SPADER) 
Dublado - Comédia - 1986 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Uma garota pobre, que estuda em colégio de ricos, sonha em ter um vestido especial para ir ao baile da escola e namorar algum colega 
bonitão e milionário." 
 
* A Garota de Rosa-Schoking (Pretty in Pink) (MOLLY RINGWALD, JAMES SPADER) 
Legendado - Comédia - 1986 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Uma garota pobre, que estuda em colégio de ricos, sonha em ter um vestido especial para ir ao baile da escola e namorar algum colega 
bonitão e milionário." 
 
* Hannah e Suas Irmãs (Hannah and Her Sisters) (WOODY ALLEN, MIA FARROW, MICHAEL CAINE)  
Legendado - Comédia - 1986 - Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
*** GANHADOR DE 3 OSCAR*** 
"A filha mais velha de um casal de artistas, Hannah, é uma dedicada esposa, mãe carinhosa e atriz de sucesso. Uma leal defensora de 
suas duas confusas irmãs Lee e Holly, ela é também a espinha dorsal de uma família que parece se ressentir de sua estabilidade quase 
tanto quanto dependem da mesma. Mas quando o mundo perfeito de Hannah é silenciosamente sabotada pela rivalidade fraterna, ela 
finalmente começa a ver que está tão perdida quanto todos os outros, e para poder se encontrar, ela terá que escolher entre a 
independência e ... a família sem a qual ela não pode viver." 
 
* Happy, Texas (Happy, Texas) (JEREMY NORTHAM, STEVE ZAHN) 
Dublado - Comédia - 1999 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"No meio de uma fuga audaciosa, dois bandidos fogem para uma cidadezinha chamada Happy, no meio do Texas. Às vésperas de um 
concurso de jovens talentos, os dois são vistos como a última esperança da cidade para ajudar as meninas locais. Desprezando 
inicialmente a idéia, os dois bandidos resolvem ajudar ao perceber que o banco local faz uma grande movimentação de dinheiro." 
 
* Hércules em Nova York (Hercules in New York) (ARNOLD SCHWARZENEGGER, ARNOLD STANG) 
Legendado - Comédia - 1970 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Cansado da vida no Olimpo, Hércules desce à terra e se envolve com empresários de luta-livre, enquanto tenta aplacar a fúria de Zeus, 
que quer castigá-lo exemplarmente por ter desobedecido suas ordens. Estréia de Arnold Schwarzenegger no cinema (assinando como 
Arnold Strong)." 
 
* Indiscrição (Christmas in Connecticut) (BARBARA STANWICK, DENNIS MORGAN) 
Dublado - Comédia - 1945 - Origem: TV TCM - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Uma jornalista, Elizabeth Lane, dá a entender em sua coluna que é uma ótima cozinheira, é casada, tem um filho e possui uma fazenda 
em Connecticut. Na verdade ela não põe os pés em uma cozinha, não tem fazenda alguma, é uma nova-iorquina típica e tampouco tem 
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filhos ou é casada. O dono da editora, Alexander Yardley, não sabe a verdade e convida para o Natal um marinheiro, Jefferson Jones, 
que passou 18 dias sem comer num bote salva-vidas, além de convidar a si mesmo. Ela tenta, mas não consegue fazer com que Yardley 
mude de idéia. Assim decide se casar com um arquiteto, John Sloan, que não ama mas que a corteja, além de ter uma fazenda em 
Connecticut. Ela leva um húngaro, Felix Bassenak, que é dono de um restaurante e o autor das receitas que o país admira. Porém 
quando acha que tudo está sob controle vários imprevistos começam a acontecer." 
 
* Hotel Paradiso (Hotel Paradiso) (ALEC GUINNESS, GINA LOLLOBRIGIDA) 
Dublado - Comédia - 1966 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Uma mulher fica furiosa ao saber que seu marido irá passar a noite em um hotel, devido a uma ordem judicial. O vizinho deles aproveita 
a situação e tenta seduzi-la." 
 
* Jogando Com a Sorte (Califórnia Split) (GEORGE SEGAL, ELLIOTT GOULD)  
Legendado - Comédia - 1974 - Origem: TV TCM – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Dois jogadores e apostadores compulsivos se encontram e partem para uma viagem a Tijuana, onde pretendem participar de um 
campeonato de pôquer que pode mudar suas vidas. Entre uma partida e outra, os dois se envolvem em muita confusão e bebedeiras.” 
 
* Júnior (Junior)  (ARNOLD SCHWARZENEGG,ER, DANNY DeVITTO) 
Legendado - Comédia - 1994 – Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Dois pesquisadores, o grandalhão Dr. Hasse e o pequeno e malandro Dr. Arbogast, desenvolvem uma droga para auxiliar a gravidez. 
Impedidos de continuar o projeto, a dupla rouba um óvulo e o implanta na barriga do Dr. Hasse. E assim passam a testar a droga, a partir 
das reações do grandalhão durante os 9 meses de gestação." 
 
* Ladrão de Alcova (Trouble in Paradise) (MIRIAM HOPKINS, HERBERT MARSHALL) 
Legendado - Comédia - 1932 – Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Gaston Monesque é um ladrão de alta classe que trabalha em conjunto com Lily, uma bela e trambiqueira por si só. Juntos, armam um 
golpe para tirar quase um milhão de dólares da rica e inocente Madame Mariette Colet. Para isso, Gaston atiça cada vez mais os desejos 
da mulher, ao mesmo tempo em que corre o risco de cair ele mesmo nas armadilhas do amor. " 
 
* Levada da Breca (ou Confusões do Baby) (Bringing Up Baby) (CARY GRANT, KATHARINE HEPBURN) 
Dublado – Comédia -  1938 – 1 DVD - Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Um pacato paleontólogo passa a ser o alvo preferido de uma rica herdeira, que faz com eles vivam uma interminável sequência de 
confusões." 
 
* Loucademia de Polícia (Police Academy) (STEVE GUTTENBERG, SCOTT THOMSON) 
Legendado – Comédia - 1984 – 1 DVD - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"A Loucademia de Polícia saúda os homens, mulheres e todos os casos perdidos que protege, a população de pessoas muito parecidas 
com eles mesmas!" 
 
* Loucademia de Polícia 2: Primeira Missão (Police Academy 2: Their First Assignment) (STEVE GUTTENBERG, COLLEEN CAMP) 
Legendado - Comédia- 1985 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Os cadetes recém-formados na academia de polícia são destacados para ajudar  uma delegacia a controlar e combater o alto índice de 
criminalidade da região. Mais uma vez liderados pelo amalucado oficial Carey Mahoney, o grupo (cheio de talentos "especiais") tem que 
dissolver uma gangue de vândalos que está transformando a cidade em um verdadeiro caos." 
 
* Loucuras de Verão (American Graffiti, de George Lucas) (HARRISON FORD, RICHARD DREYFUSS, RON HOWARD) 
Legendado -  Comédia - 1973 – 1 DVD - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***RECEBEU 5 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"A obra-prima dos filmes de aventuras de adolescentes. Dois amigos vivem grandes aventuras no último dia de verão antes de 
partirem para a universidade, quando deverão decidir o que fazer de suas vidas.  Antes disso, a noite reserva muitas loucuras e aventuras 
juvenis. O filme deu suporte a George Lucas realizar, quatro anos mais tarde, a produção de Star Wars." 
 
* Lua de Papel (Paper Moon) (TAUM O'NEAL, RYAN O'NEAL, MADELINE KAHN) 
Legendado - Comédia/Drama- 1973 - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
***GANHADOR DE 1 OSCAR*** 
"Addie Loggins (Tatum O'Neal) é uma jovem de apenas nove anos que se torna órfã. Ela então passa aos cuidados de Moses Pray (Ryan 
O'Neal), um vigarista disfarçado de vendedor de bíblias que a levará a uma aventura inesquecível. Tatum O'Neal é a atriz mais jovem a 
ganhar um Oscar até hoje." 
 
* Malucos e Libertinos (High Spirits) (PETER O'TOOLE, DARYL HANNAH, LIAM NEESON) 
Legendado -  Come´dia - 1988 – 1 DVD - Origem: TV - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
"Proprietário de hotel, na Irlanda, decide atrair clientes anunciando que seu estabelecimento é assombrado." 
 
* Marley e Eu (Marley & Me) (OWEN WILSON, JENNIFER ANISTON) 
Dublado - Comédia - 2008 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"John e Jennifer Grogan casaram-se recentemente e decidiram começar nova vida em West Palm Beach, na Flórida. Lá eles trabalham 
em jornais concorrentes, compram um imóvel e enfrentam os desafios de uma vida em conjunto. Indeciso sobre sua capacidade em ser 
pai, John busca o conselho de seu colega Sebastian, que sugere que compre um cachorro para a esposa. John aceita a sugestão e 
adota Marley, um labrador de 5 kg que logo se transforma em um grande cachorro de 45 kg, o que torna a casa deles um caos." 
 
* Morrendo & Aprendendo (Heart and Souls) (ROBERT DOWNEY JR. , CHARLES GRODIN, ELIZABETH SHUE) 
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Dublado/BKS - Comédia - 1993 – 1 DVD - Origem: TV - Imagem: Ótima  
“Quatro pessoas morrem prematuramente devido a um acidente com o ônibus no qual trafegavam. Deixando diversos problemas 
pendentes em suas vidas, os quatro ficam presos na Terra até que consigam deixar tudo em ordem. Para sua sorte, no instante do 
acidente nascia o bebê Thomas, a quem ficam miraculosamente conectados. Thomas, agora um adulto (Robert Downey Jr.) começa a 
ser atormentado pelos fantasmas, que insistem em pedir sua ajuda. Inicialmente contrariado e confuso, ele aos poucos vai concordando 
em colaborar com o drama dos falecidos. Divertida comédia, com destaque para a atuação de Downey Jr., que ganhou o prêmio de 
Melhor Ator da "Academy of Science Fiction, Fantasy & Horror Films".” 
 
* Muito Além do Jardim (Being There) (PETER SELLERS, SHIRLEY MACLAINEGERÁRD DEPARDIEU, MARINA FOIS) 
Legendado - Comédia - 1979 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 1 OSCAR*** 
"Chance (Peter Sellers) é um simplório jardineiro que nunca antes havia deixado a residência de seu patrão, até o dia em que este morre. 
Tudo o que ele conhecia sobre o mundo foi deturpado pela imagem da televisão. Agora que deve enfrentar pessoalmente o fato de ter 
que se virar sozinho, um homem de negócios muito influente acaba achando que ele é um gênio." 
 
* Mulher Nota Dez (10) (DUDLEY MOORE, JULIE ANDREWS, BO DEREK) 
Legendado - Comédia - 1979 - Origem: TV – Ótima – 1 DVD  
"Compositor, na noite do 42º aniversário, percebe-se em crise de meia-idade. Ele encontra uma mulher nota 10 e a segue até o México, 
onde ela está em lua-de-mel. O homem, então, não mede esforços para se aproximar da musa." 
 
* Mulher Nota 1000 (Weird Science) (ANTHONY MICHAEL HALL, KELLY LeBROCK, BILL PAXTON, ROBERT DOWNEY JR.) 
Dublado -  Comédia - 1985 – 1 DVD - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Dois adolescentes criam no computador o que eles consideram ser a mulher perfeita. O que eles não contavam era que uma 
tempestade fizesse com que a criação deles ganhasse vida." 
 
* Mundo Proibido (Cool World)  (BRAD PITT, KIM BASINGER) 
Legendado - Comédia - 1992 – Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Jack Deebs, um desenhista de história em quadrinhos, é levado pela sexy Holli, uma criação sua, a um mundo paralelo no qual os 
desenhos têm vida própria. Mas o grande sonho de Holli é se relacionar com seu criador, para tornar-se uma humana e poder fugir para o 
mundo real." 
 
* Não Me Mandem Flores (Send Me No Flowers) (ROCK HUDSON, DORIS DAY, TONY RANDALL) 
Dublado -  Comédia - 1964 – 1 DVD - Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Após confundir seu diagnóstico com o de um homem doente, um hipocondríaco passa a acreditar que tem apenas 2 semanas de vida. 
Ele passa então a procurar um novo marido para sua esposa." 
 
* Neblina e Sombras (Shadows and Fog) (WOODY ALLEN, MIA FARROW) 
Legendado -  Come´dia - 1992 – 1 DVD - Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Em uma pequena comunidade européia dos anos 20, durante uma única noite, série de eventos envolvendo a caça de um estrangulador 
põe em risco a vida de todos. Um atrapalhado homem é designado através de um plano, do qual não sabe nada a respeito, para 
encontrar o assassino, enquanto protege uma atriz circense que se encontra sozinha nas ruas. Homenagem de Allen ao expressionismo 
alemão, brilhantemente fotografada em preto-e-branco por Carlo Di Palma." 
 
* Negócio Arriscado (Risk Business) (TOM CRUISE, REBECCA DE MORNAY) 
Legendado - Comédia - 1983 - Origem: TV – Ótima – 1 DVD  
"Jovem aproveita viagem dos pais para cair na gandaia. Com a casa e o carro à disposição, parece que tudo será o paraíso. No entanto, 
um revés faz com que ele precise arrecadar uma boa quantia de dinheiro, e, para isso, surge uma loira sensual que propõe um negócio 
arriscado." 
 
* Nossa Vida Com Papai (Life With Father) (ELIZABETH TAYLOR, WILLIAM POWELL, IRENE DUNNE) 
Legendado - Comédia - 1947 - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
***GANHADOR DE 1 GLOBO DE OURO*** 
"Narra a história verdadeira de um corretor da bolsa de valores, Clarence Day, que quer ser o comandante de sua casa, mas encontra a 
sua esposa e seus filhos ignorando-o até eles começarem a fazer exigências para que ele altere a sua própria vida." 
 
* Nosso Querido Bob (What About Bob?) (BILL MURRAY, RICHARD DREYFUSS) 
Dublado -  Comédia - 1991 – 1 DVD - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Um respeitado analista decide passar as férias em sua casa de campo com a família, mas um neurótico paciente, que não suporta a 
idéia de passar um mês sem consultas, decide ir atrás dele." 
 
* Nunca Fui Santa (Bus Stop) (MARILYN MONROE, DON MURRAY) 
Legendado -  Comédia - 1956 – 1 DVD - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***RECEBEU 1 INDICAÇÃO AO OSCAR*** 
"Caubói ingênuo se apaixona por garoçonete sensual. Ela foge, mas ele vai atrás dela, determinado pela idéia de ter a garota." 
  
* O Céu Pode Esperar (Heaven Can Wait) (WARREN BEATTY, JULIE CHRISTIE, JAMES MASON) 
Legendado -  Comédia - 1978 – 1 DVD - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 1 OSCAR*** 
***RECEBEU 8 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
***FILME GANHADOR DE 3 GLOBOS DE OURO*** 
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"Após ter morrido antes da hora, um jogador de futebol americano é enviado de volta à Terra no corpo de milionário que acaba de ser 
assassinado pelo amante de sua esposa." 
 
* O Céu Pode Esperar (Down to Earth) (CHRIS ROCK, REGINA KING) 
Legendado -  Comédia - 2001 – 1 DVD - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"O céu também se engana. É o que acontece quando o comediante Lance Barton morre acidentalmente em um acidente de carro. Agora, 
depois de morto por engano, só lhe resta voltar ao mundo dos vivos e no corpo de outra pessoa até que encontrem um corpo adequado. 
Muita confusão e diversão para toda a família numa das melhores comédias dos últimos tempos." 
 
* O Céu Se Enganou (Chances Are) (CYBILL SHEPHERD, ROBERT DOWNEY JR., RYAN O'NEAL) 
Dublado -  Comédia - 1989 – 1 DVD - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Louie morre num acidente de carro, em 1966. Não aceita ficar no céu e volta. Mas para o corpo de Alex, que tem mulher, amigos e uma 
vida que ele não conhece. São muitas as peripécias de Louie/Alex tentando viver a nova vida." 
 
* O Diabo Veste Prada (The Devil Wears Prada) (MERYL STREEP, ANNE HATHAWAY) 
Dublado - Comédia - 2006 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Adaptação do livro escrito por Lauren Weisberger, que conta a história de Andrea Sachs. Ela é uma jovem que acabou de sair da 
faculdade e conseguiu emprego como assistente de uma poderosa editora chamada Miranda Priestly , da revista ''Runaway''. Mas mal 
sabe a garota que Priestly é um terror: seu poder vai além da capacidade de levantar ou principalmente destruir a carreira de muita gente 
em Nova York." 
 
* O Dorminhoco (Sleeper) (WOODY ALLEN, DIANE KEATON) 
Legendado - Comédia - 1973 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Um saxofonista (Woody Allen) que foi congelado em 1973 é trazido de volta 200 anos depois por um grupo contrário ao poder vigente, 
que tenta derrubar o governo opressor. No entanto, ele quer conhecer este novo mundo mas as inúmeras modificações ocorridas nestes 
dois séculos o coloca em diversas confusões." 
 
* O Fantasma Apaixonado (The Ghost and the Mrs. Muir) (REX HARRISON, GENE TIERNEY, GEORGE SANDERS)  
Legendado - Comédia - 1947 - Origem: TV TCM – Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Viúva se muda para casa à beira-mar e mantém um relacionamento afetivo com o fantasma do antigo proprietário, que se apaixona por 
ela.” 
 
* O Fim do Planeta Marte (Lobster Man From Mars) (TONY CURTIS, DEBORAH FOREMAN, DEAN JACOBSON) 
Dublado - Comédia - 1989 - Imagem: Boa - 1 DVD  
 
* O Galante Mr. Deeds (Mr. Deeds Goes to Town,de Frank Capra) (GARY COOPER, JEAN ARTHUR) 
Legendado - Romance - 1936 - Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
***GANHADOR DE 1 OSCAR*** 
***RECEBEU 4 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"O simplório e honesto Longfellow Deeds, de Mandrake Falls, em Vermont, acaba herdando uma fortuna imensa. Ele precisará ir para a 
cidade grande, mas lidará com pessoas que só pensam em se aproveitar de sua fortuna e humildade. Uma delas é a repórter Babe 
Bennett, que fica amiga de Deeds somente por estar atrás de uma boa história para seu jornal." 
 
* O Homem das Cavernas (Caveman) (DENNIS QUAID, RINGO STARR) 
Legendado - Comédia - 1981 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Homem pré-histórico vive o drama de amar a filha do chefe de uma tribo inimiga. Ele sai pelo deserto para encontrar a garota de seus 
sonhos e vive uma série de aventuras." 
 
* O Ídolo do Público (Gentleman Jim) (ERROL FLYNN, ALEXIS SMITH) 
Legendado - Drama - 1942 - Origem: TV – Ótima – 1 DVD  
"Biografia do famoso boxeador James J. Corbett, que ficou conhecido como "Gentleman Jim" por se diferenciar no estilo de roupa, cabelo 
e maneira de falar. Foi o primeiro campeão mundial do peso-pesado sob as novas regras do boxe, em 1892." 
 
* O Pecado Mora Ao Lado (The Seven Year Itch, de Billy Wilder) (MARILYN MONROE, TOM EWELL) 
Dublado - Comédia - 1955 - Origem: TV - Imagem: Regular - 1 DVD  
"Richard Sherman é um editor de livros que sente-se "solteiro" quando a mulher e o filho viajam em férias. Ele começa então a ficar cheio 
de idéias quando uma bela e sensual jovem (Marilyn Monroe), que é modelo e sonha ser atriz, torna-se a sua vizinha." 
 
* O Príncipe Encantado (The Prince and the Showgirl) (MARILYN MONROE, LAURENCE OLIVIER) 
Legendado - Comédia - 1957 – 1 DVD - Origem: TV - Imagem: Ótima  
“Laurence Olivier encarna Charles, príncipe regente da Carpátia que visita Londres, em 1911, para a coroação do rei George V. Na 
Ocasião, apaixona-se por uma bela e jovem corista de teatro de revista, chamada Elsie Marina. Nada mais natural, uma vez que a jovem 
em questão é interpretada pelo mito Marilyn Monroe.” 
 
* O Rato que Ruge (The Mouse That Roared) (PETER SELLERS) 
Dublado - Comédia - 1959 - Origem: TV - Imagem: Regular - 1 DVD  
"Um pequeno país em grave crise financeira declara guerra aos Estados Unidos. Como perderão a guerra, seus governantes receberão 
ajuda para se reerguer e, assim, seus problemas econômicos terminarão. Desta forma 20 homens armados de arco e flecha pegam uma 
barcaça, atravessam o oceano, chegam na América e tudo corre bem. Mas um problema acontece: eles ganham a guerra." 
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* Os Deuses Devem Estar Loucos - 1 (The Gods Must Be Crazy) (MARIUS WEYERS, SANDRA PRINSLOO, NIXAU) 
Legendado - Comédia -  1980 – 1 DVD - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Uma garrafa de Coca-Cola jogada de um avião fazem os nativos acreditarem que é um presente dos deuses. Mas como isto gera uma 
série de brigas, eles decidem devolvê-la aos deuses, escolhendo um dos nativos para fazer a devolução." 
 
* Os Deuses Devem Estar Loucos - 1 (The Gods Must Be Crazy) (MARIUS WEYERS, SANDRA PRINSLOO, NIXAU) 
Dublado -  Comédia - 1980 – 1 DVD - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Uma garrafa de Coca-Cola jogada de um avião fazem os nativos acreditarem que é um presente dos deuses. Mas como isto gera uma 
série de brigas, eles decidem devolvê-la aos deuses, escolhendo um dos nativos para fazer a devolução." 
 
* Os Deuses Devem Estar Loucos - 2 (The Gods Must Be Crazy 2) (NIXAU, LENA FARUGIA) 
Dublado -  Comédia - 1989 – 1 DVD - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Após seus dois filhos ficarem presos em um caminhão de caçadores, um nativo parte em busca deles a fim de salvá-los. No caminho, 
ele encontra um casal de americanos perdidos na selva africana." 
 
* Os Deuses Devem Estar Loucos - Loucuras da China - 3 (Fei Zhou He Shang) (NIXAU) 
Legendado - Comédia -  1991 – 1 DVD - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Dois rapazes, um deles um mágico, estão transportando um velho vampiro chinês que só pode ser controlado com uma série de 
estranhas fitas amarelas. Durante a viagem, sobrevoando a África, o avião deles sofre uma pane. E de todos os lugares possíveis, eles 
caem justamente no meio da tribo conhecida no primeiro ''Os Deuses Devem Estar Loucos''." 
 
* Os Deuses Devem Estar Loucos - Loucuras da China - 3 (Fei Zhou He Shang) (NIXAU) 
Dublado -  Comédia - 1991 – 1 DVD - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Dois rapazes, um deles um mágico, estão transportando um velho vampiro chinês que só pode ser controlado com uma 
série de estranhas fitas amarelas. Durante a viagem, sobrevoando a África, o avião deles sofre uma pane. E de todos os 
lugares possíveis, eles caem justamente no meio da tribo conhecida no primeiro ''Os Deuses Devem Estar Loucos''." 
 
* Os Donos da Noite (Harlem Nights) (EDDIE MURPHY, RICHARD PRYOR) 
Legendado - Comédia - 1989 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***RECEBEU 1 INDICAÇÃO AO OSCAR*** 
"Pai e filho montam clube noturno no Harlem e começam a ser ameaçados por mafioso. Para enfrentar o bandido, eles têm apenas um 
recurso: a trapaça." 
 
* Os Espartalhões (Meet the Spartans) (SEAN MAGUIRE, CARMEN ELECTRA) 
Dublado - Comédia - 2008 - Origem: TV Pipoca - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Leônidas (Sean Maguire) lidera um grupo de 13 espartanos esfarrapados, que precisam defender sua terra natal contra a invasão 
persa." 
 
* Os Fantasmas Contra-Atacam (Scrooged) (BILL MURRAY, ROBERT MITCHUM, KAREN ALLEN) 
Legendado - Comédia - 1988 – 1 DVD - Origem: TV - Imagem: Ótima  
“Nos dias atuais, Frank Cross (Bill Murray) é um diretor de uma rede de televisão que é frio e só pensa na audiência. Ele encontra com 
Lew Hayward (John Forsythe), um falecido amigo, que o avisa sobre três fantasmas (o do Natal Passado, Presente e Futuro) que irão 
visitá-lo e diz para ele estar atento a tudo que eles mostrarem, pois esta é a única oportunidade de Frank se salvar.” 
 
* Os Guerreiros Pilantras (Kelly’s Heroes) (CLINT EASTWOOD, TELLY SAVALLAS, DONALD SUTHERLAND) 
Dublado - Comédia - 1970 – 1 DVD - Origem: TV - Imagem: Ótima  
“Grupo do exército norte-americano tenta fugir da Segunda Guerra Mundial com ouro roubado dos nazistas.” 
 
* Os Irmãos Cara de Pau (Blue Brothers) (JOHN BELUSHI, DAN AYKROYD, JAMES BROWN, ARETHA FRNKLIN, RAY CHARLES) 
Legendado - Comédia -  1980 – 1 DVD - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Para salvar o orfanato onde foram criados, dois irmãos decidem retomar a antiga banda que tinham para realizar um grande show e 
pagar as dívidas do local." 
 
* O Rolls-Royce Amarelo (Yellow Rolls-Royce) (INGRID BERGMAN, SHIRLEY MacLAINE, GEORGE C. SCOTT, OMAR SHARIF) 
Dublado -  Comédia - 1964 – 1 DVD - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"As aventuras amorosas de três proprietários de um Rolls-Royce amarelo, em três episódios diferentes." 
 
* Os Três Amigos (Three Amigos) (STEVE MARTIN, CHEVY CHASE, MARTIN SHORT)  
Legendado - Comédia - 1986 - Origem: TV TCM – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Quando uma pequena vila mexicana é aterrorizada por um conhecido fora-da-lei, uma jovem desesperada decide chamar os únicos 
heróis que ela conhece: os legendários Três Amigos! Conhecidos por todos como intrépidos defensores da liberdade, estes corajosos 
vaqueiros de fato não passam de atores de cinema. Outrora famosos por seus filmes faroeste, hoje eles estão desempregados. E embora 
as únicas lutas de que já participaram na vida tenham acontecido apenas nos sets de filmagem, quando os criminosos atacam, os Três 
Amigos! descobrem que os bandidos e as balas de suas armas são bem reais!" 
 
* Pequena Miss Sunshine (Little Miss Sunshine) (ABIGAIL BRESLIN, GREG KINNEAR)  
Dublado - Comédia - 2006 - Origem: TV FUN – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Nenhuma família é verdadeiramente normal, mas a família Hoover extrapola. O pai desenvolveu um método de auto-ajuda que é um 
fracasso, o filho mais velho fez voto de silêncio, o cunhado é um professor suicida e o avô foi expulso de uma casa de repouso por usar 
heroína. Nada funciona para o clã, até que a filha caçula, a desajeitada Olive (Abigail Breslin), é convidada para participar de um 
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concurso de beleza para meninas pré-adolescentes. Durante três dias eles deixam todas as suas diferenças de lado e se unem para 
atravessar o país numa kombi amarela enferrujada." 
 
* Procura-se Susan Desesperadamente (Desperately Seeking Susan) (MADONNA, ROSANNA ARQUETTE) 
Dublado -  Comédia - 1985 – 1 DVD - Origem: VHS - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Roberta passa a se interessar por Jim e Susan (Madonna), casal apaixonado que marca encontros por meio de anúncios de jornais. 
Depois de uma pancada na cabeça, ela perde a memória e acaba assumindo a identidade de Susan." 
 
* Quando as Metralhadoras Cospem (Bugsy Malone) (SCOTT BAIO, JODIE FOSTER) 
Legendado - Comédia - 1976 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Na Nova York dos anos 20, o mafioso Bugsy Malone mais os comparsas Blousey Brown, Tallulah e Fat Sam são os protagonistas de 
uma guerra entre duas gangues pela posse de uma arma chamada splurge que arremessa... tortas." 
 
* Quanto Mais Quente Melhor (Some Like it Hot, de Billy Wilder) (MARILYN MONROE, TONY CURTIS, JACK LEMMON) 
Dublado - Comédia - 1959 - Origem: VHS - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 1 OSCAR*** 
***RECEBEU 5 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
***FILME GANHADOR DE 3 GLOBO DE OURO*** 
"Dois músicos testemunham o fuzilamento de um grupo por gângsters e, para escapar, resolvem se disfarçar de mulher e entrar em uma 
banda só de moças." 
 
* Quero Ser Grande (Big) (TOM HANKS) 
Legendado - Comédia - 1988 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***RECEBEU 2 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Cansado da vida de criança, um menino de doze anos pede a uma máquina de desejos para ser adulto. No dia seguinte, ele se 
surpreende ao ver que seu desejo tinha sido realizado. Sua mãe o expulsa de casa achando ser um estranho e "Josh" Baskin (Tom 
Hanks) tenta usar seu lado infantil para se dar bem no mundo dos adultos." 
 
* Rebelião em Milagro (The Milagro Beanfield War)  (SONIA BRAGA, RICHARD BRADFORD, MELANIE GRIFFITH) 
Legendado - Comédia - 1988 – Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Baseado no romance de John Nichols, um mexicano inicia uma revolta pelo simples fato de resolver o problema da seca das suas terras, 
pegando água emprestada na propriedade vizinha." 
 
* Satã Janta Conosco (The Man Who Came To Dinner) (BETTE DAVIS, ANN SHERIDAN) 
Dublado - Comédia - 1941 - Origem: TV - Imagem: Boa/P&B - 1 DVD  
"Mesalia Ohio. Sheridan Whiteside , um famoso autor, sofre uma fratura e se vê obrigado a ficar na casa dos Stanley, uma famosa família 
local. Durante a recuperação ele exige várias mordomias e demonstra ser insuportável de se relacionar. Quando sua secretária, Maggie 
Cutler, se apaixona por um jornalista local, Bert Jefferson, Whiteside elabora um plano para evitar a união." 
 
* Se Meu Apartamento Falasse (The Apartment) (JACK LEMMON, SHIRLEY MacLAINE) 
Legendado - Comédia - 1960 - Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
***GANHADOR DE 5 OSCAR*** 
"Bud Baxter é um funcionário de uma companhia de seguros em Nova York que descobriu uma maneira mais rápida de evoluir de cargo: 
emprestar seu apartamento para que os executivos da empresa levam para lá suas amantes. O problema começa quando Fran Kubelik, 
uma dessas mulheres, tenta se matar em seu apartamento." 
 
* Sem Licença Para Dirigir (License to Drive) (COREY HAIM, COREY FELDMAN) 
Dublado - Comédia - 1988 - Origem: TV - Imagem: Boa - 1 DVD  
"Les e Dean são típicos adolescentes americanos que não imaginam a vida à pé. Tudo que eles querem é tirar logo a carteira de 
motorista e sair com as garotas. Les é reprovado no exame, mas mesmo assim sai com o carro do avô, numa noite inesquecível." 
 
Sortilégio de Amor (Bell, Book and Candle) (JAMES STEWART, KIM NOVAK, JACK LEMMON) 
Legendado - Comédia - 1958 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***RECEBEU 2 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Gillian Holroyd é a feiticeira mais sedutora do Greenwich Village, mas é muito triste por saber que feiticeiras não podem se apaixonar. 
Porém, podem se divertir... sobretudo quando seu amante pertence a outra mulher. Quando Gillian conhece seu novo vizinho, Shep 
Henderson, o qual é noivo de uma antiga amiga de faculdade, ela o enfeitiça. Só que ela própria acaba se envolvendo com Henderson e 
se vê numa situação nova para ela mesma." 
 
* Te Pego Lá Fora (Three O'Clock High) (CASEY SIEMASZKO, ANNE RYAN) 
Dublado - Comédia - 1987- 1 DVD - Origem: VHS - Ótima  
"Um colegial é desafiado para uma briga no colégio em que estuda, por um novo estudante que tem fama de ser psicopata." 
 
* Tenha Fé (Keeping the Faith) (BEN STILLER, EDWARD NORTON) 
Dublado - Comédia - 2000 - Origem: VHS - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Grandes amigos desde criança, Brian Finn e Jacob Schram são jovens dinâmicos e populares que vivem e trabalham no Upper West 
Side, em Nova York. Com uma diferença aos demais jovens de sua idade: Brian é padre e Jacob um rabino. Quando Anna Reilly  uma 
antiga amiga de colégio e agora uma bela executiva, retorna à cidade, ela entra na vida e nos corações de Brian e de Jacob, formando 
um complicado triângulo amoroso." 
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* Tootsie (Tootsie, de Sydney Pollack) (DUSTIN HOFFMANN, JESSICA LANGE, BILL MURRAY) 
Legendado - Romance - 1982 - 1 DVD - Origem: TV - Ótima  
***FILME GANHADOR DE 1 OSCAR*** 
***RECEBEU 9 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
***RECEBEU 3 INDICAÇÕES AO GLOBO DE OURO*** 
"Desesperado em busca de emprego, um ator resolve se vestir de mulher para disputar um papel feminino em uma telenovela." 
 
* Top Gang 2 - A Missão (Hot Shots! Parts Deux) (CHARLIE SHEEN, LLOYD BRIDGES) 
Dublado - Comédia - 1993- 1 DVD - Origem: TV - Ótima  
"Segunda parte da comédia ''Top Gang'', brinca com ''Rambo II'' e mostra o personagem principal tendo que resgatar grupos de resgate 
que tentaram salvar seu antigo comandante no Iraque." 
 
* Transilvânia 6-5000 (Transylvania 6-5000) (JEFF GOLDBLUM, GEENA DAVIS) 
Legendado - Comédia - 1985- 1 DVD - Origem: TV - Boa/Ótima  
"Dois repórteres são enviados à Transilvânia, para comprovar que Frankenstein está vivo. Porém o que eles encontram é um cientista 
louco e suas criações monstruosas." 
 
* Tudo O Que Você Sempre Quis Saber Sobre Sexo, Mas Tinha Medo de Perguntar (Everything You Always Wanted to Know About 
Sex * But Were Afraid to Ask) (WOODY ALLEN, BURT REYNOLDS, GENE WILDER, JOHN CARRADINE) 
Legendado - Comédia - 1972 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Woody Allen ultrapassa as fronteiras da comédia consolidando sua sensibilidade tresloucada e sua irreverência maliciosa e divertida 
com a crescente predisposição para o humor visualmente cativante. Allen revela-se um cineasta "inteligente, sofisticado e com visão do 
cômico." Allen arrasa com diversas vinhetas hilárias que satirizam as questões mais complicadas da sexualidade!" 
 
* Uma Noite na Ópera (A Night at the Opera) (IRMÃOS MARX, MARGARET DUMONT) 
Legendado - Comédia - 1935 - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Dois amantes que gostam e trabalham com ópera estão distantes porque o homem  não é bem aceito como tenor. Os irmãos Marx, 
então, fazem com que o tenor normal esteja ausente para o outro ter sua grande chance, através de muitas palhaçadas típicas do grupo." 
 
* Uma Noite no Museu - 1 (Night at The Museum) (BEN STILLER, ROBIN WILLIANS) 
Dublado - Comédia - 2006- 1 DVD - Origem: TV - Ótima  
"As estátuas de cera e esqueletos de dinossauros de um museu de história natural começam a ganhar vida, trazendo problemas para um 
segurança noturno. " 
 
* Uma Noite no Museu - 2 (Night at The Museum- Battle of the Smithsonian) (BEN STILLER, ROBIN WILLIANS) 
Dublado - Comédia - 2009- 1 DVD - Origem: TV - Ótima  
"Assim como no primeiro filme, Ben Stiller volta nessa sequência no papel do vigia de museu Larry Daley. Mas dessa vez a ação se dá 
no museu Smithsonian de Washington, na capital dos EUA, onde ganham vida personalidades da história americana - entre eles 
presidentes, Amelia Earhart , uma das pioneiras da aviação; além de um improvável faraó, Kah Mun Rah." 
 
* Um Casal do Barulho (Sr. e Sra. Smith) (M. & Mrs. Smith) de HITCHCOCK  (ROBERT MONTGOMERY, CAROLE LOMBARD) 
Legendado - Comédia - 1941 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Um casal, depois de 3 anos de matrimônio, descobre que, legalmente, o casamento não era válido. A mulher aproveita a oportunidade e 
se livra do marido, o que o torna obcecado por conquistá-la de volta." 
 
* Um Convidado Bem Trapalhão (The Party) (PETER SELLERS, CLAUDINE LONGET) 
Dublado - Comédia - 1968- 1 DVD - Origem: TV - Ótima  
"Hrundi V. Bakshi (Peter Sellers) é um ator indiano todo atrapalhado, que destrói acidentalmente um grande set de filmagem e é 
despedido por isso. Entretanto, ele acaba sendo convidado por engano para uma grande festa na casa do produtor, onde cria diversas 
confusões." 
 
* Um Peixe Chamado Wanda (A Fish Called Wanda) (JOHN CLEESE, KEVIN KLINE) 
Dublado/Legendado - Comédia - 1988 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 1 OSCAR*** 
"Wanda é uma sexy pilantra americana, apaixonada por diamantes. Ele e seu novo amor secreto, Otto, vão à Inglaterra para armar um 
roubo de uma valiosa coleção desse tipo de pedra. O filme foi um grande sucesso comercial." 
 
* Um Sonho Americano (Arizona Dream) (JOHNNY DEPP, JERRY LEWIS, FAYE DUNAWAY) 
Legendado - Comédia - 1993- 1 DVD - Origem: TV - Boa/Ótima  
"O dono de uma loja de carros, que está para se casar, deseja que seu sobrinho cuide de sua loja, ao mesmo tempo em que busca 
alguém com quem ele possa ficar." 
 
* Um Tiro no Escuro (A Shot in The Dark) (PETER SELLERS, GEORGE SANDERS, ELKE SOMMER) 
Legendado - Comédia - 1964 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Em Paris, na mansão de Benjamin Ballon (George Sanders), um conhecido milionário, um crime é cometido e por engano é mandado o 
Inspetor Jacques Clouseau (Peter Sellers), o mais atrapalhado dos detetives franceses. Enquanto as investigações avançam, novas 
mortes acontecem e as evidências sugerem que a culpada é Maria Gambrelli (Elke Sommer), uma arrumadeira que trabalha na mansão 
de Ballon. Entretanto, Clouseau tem certeza da inocência dela e está disposto a investigar (mas sempre de uma forma pouco 
convencional) o caso, para descobrir quem é o culpado ou culpados das mortes." 
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* Viva Maria! (Viva Maria!) (BRIGITTE BARDOT, JEANNE MOREAU) 
Legendado - Comédia - 1965 - Origem: TV – Ótima – 1 DVD  
"Filmado em sua maioria em locações no México, o filme conta a história de Maria II (Bardot), a filha de um terrorista irlandês  que acabou 
de perder o pai, que se encontra com Maria I (Moreau), uma cantora de circo, no interior de um país imaginário da América Latina, em 
1907. Maria II resolve fazer parte do circo com Maria I e quando as duas fazem um número de canto, elas acidentalmente inventam o 
strip-tease, o que torna o circo famoso. Durante suas aventuras com o circo, acidentalmente elas conhecem um líder revolucionário 
(Hamilton) socialista e as duas acabam se tornando líderes de uma revolução contra o ditador local, a igreja e o capitalismo." 
 
* X-Panzé (MXP: Most Xtreme Primate) (ROBBY BENSON) 
Dublado - Comédia - 2003 - Origem: TV - Imagem: Boa - 1 DVD  
"Peguem dois irmãos sozinhos em casa. Juntem-lhe um chimpanzé perdido e dois gananciosos maus Na fita e assistirão à macacada 
mais radical e hilariante de todos os tempos." 
 
COLEÇÃO TERENCE HILL/BUD SPENCER (15 FILMES): 
 
* Boot Hill (Boot Hill) (TERENCE HILL, BUD SPENCER) 
Legendado - Comédia - 1969 - Origem: TV - Imagem: Boa - 1 DVD  
"Boot Hill anda inconformado com a covardia de alguns mineiros que tiveram suas famílias e terras massacradas por um bando de 
pistoleiros sanguinários. Com a ajuda de seu fiel amigo Hutch, Boot Hill então decide convocar uma trupe circence de atrapalhados e 
talentosos artistas para enfrentar a fúria dos criminosos." 

 
* Dois Tiras Fora de Ordem (I Due Superpiedi Quasi Piatti) (TERENCE HILL, BUD SPENCER) 
Dublado - Aventura - 1976 - 1 DVD - Origem: VHS - Ótima  
"Depois de uma improvável série de eventos e uma tentativa fracassada de roubo a um supermercado, Matt e Wilbur acabam como 
ajudantes da polícia de Miami. Como patrulheiros das ruas da cidade, o trabalho deles consiste em destruir o poder das gangues de rua, 
incluindo um grupo de adolescentes que se veste como gângsteres de filmes antigos." 

 
* Don Camillo (Don Camillo) (TERENCE HILL, COLIN BLAKELY) 
Dublado - Aventura - 1983 - 1 DVD - Origem: VHS - Boa  
"Numa cidade italiana, o Padre Don Camillo se vê às voltas com as constantes provocações e confusões que são armadas por seu rival 
ideológico, o prefeito comunista Peppone." 

 
* Dupla Explosiva (Watch Out , Were Mad) (TERENCE HILL, BUD SPENCER) 
Dublado - Aventura - 1974 - 1 DVD - Origem: VHS - Boa  
"Ben mora e trabalha numa oficina mecânica junto com um velhinho chamado Jeremias. Kid é um boa-vida que mora num trailer. O filme 
começa com a dupla participando de uma corrida. Os 2 cruzam a linha de chegada ao mesmo tempo eles decidem fazer uma aposta para 
ver quem vai ficar com o prêmio (que é um "bug vermelho com capota amarela"), ver quem come mais salsicha e toma mais cerveja num 
barzinho de fajuto em um parque de diversões. Enquanto isso o bar é todo destruído pelos capangas do mafioso Paganini, que quer o 
terreno do parque para construir um prédio. Na saída do bar os bandidos quebram o bug. Então arrumam confusão com a dupla, que 
fazem de tudo pra conseguirem o carro de volta." 

* Eu, Você, Ele e os Outros (Double Trouble) (TERENCE HILL, BUD SPENCER) 
Legendado - Aventura - 1991 - 1 DVD - Origem: VHS - Ótima  
"Dois homens são contratados para substituir primos que recebem seguidas ameaças de morte." 

 
* Mato Hoje, Morro Amanhã (Today It's Me...Tomorrow You!) (BUD SPENCER, MONTGOMERY FORD) 
Dublado - Western - 1968 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"história de um homem que está prestes a ser enforcado por um crime que não cometeu, mas acaba sendo salvo por seu parceiro em 
cima da hora. Agora, os dois estão fugindo das autoridades, e é quando eles decidem formar uma gangue para se vingar do homem que 
o denunciou injustamente e também para punir os verdadeiros culpados." 

 
* Nós Jogamos Com Os Hipopótamos (Io Sto Con Gli Ippopotami) (TERENCE HILL, BUD SPENCER) 
Dublado - Aventura - 1979 - 1 DVD - Origem: VHS - Regular  
"Slim e Tom, não gostam quando um poderoso e inescrupuloso caçador alemão, começa a capturar os animais da selva para vendê-los a 
um zoológico do Canadá. Eles precisam ensinar uma lição para esse cara e para isso convocam seu exército particular... um exército 
muito especial composto por elefantes, hipopótamos e mais um montão de trapalhadas inconfundíveis que fazem até as hienas morrerem 

* O Corsário Negro (The Golden Hawk) (TERENCE HILL, BUD SPENCER) 
Legendado - Épico  - 1971 – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Nas Caraíbas, um pirata e os seus homens abordam os galeões espanhóis carregados de ouro. O pirata é, na verdade, um oficial da 
Marinha Britânica que graças aos seus arrojados atos de pilhagem vai conseguindo enriquecer os cofres do seu país." 

 
* Os Dois Super-Tiras em Miami (Miami Supercops) (TERENCE HILL, BUD SPENCER) 
Legendado - Aventura - 1985 - 1 DVD - Origem: VHS - Ótima  
"Dupla de tiras arma a maior confusão na tentativa de resgatar 20 milhões de dólares roubados e prender os ladrões." 
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* Os Encrenqueiros (The Fight Before Christmas) (TERENCE HILL, BUD SPENCER) 
Dublado - Aventura - 1994 - 1 DVD - Origem: VHS - Ótima  
"Travis (Hill) é o pistoleiro mais rápido do Oeste. Seu irmão, Moses (Spencer), maior do que um urso, é o caçador de recompensas mais 
destemido da fronteira. Quando a mãe dos irmãos decide reuni-los para comemorar o Natal, cabe ao Travis ir em busca do Moses. As 
aventuras tornam-se cada vez mais divertidas para os irmãos encrenqueiros, que enfrentam um vilão malvado, um cachorro raivoso e um 
urso temível e cedem aos encantos de uma linda veterinária" 

 
* Os Encrenqueiros (The Fight Before Christmas) (TERENCE HILL, BUD SPENCER) 
Legendado - Aventura - 1994 - 1 DVD - Origem: VHS - Ótima  
"Travis (Hill) é o pistoleiro mais rápido do Oeste. Seu irmão, Moses (Spencer), maior do que um urso, é o caçador de recompensas mais 
destemido da fronteira. Quando a mãe dos irmãos decide reuni-los para comemorar o Natal, cabe ao Travis ir em busca do Moses. As 
aventuras tornam-se cada vez mais divertidas para os irmãos encrenqueiros, que enfrentam um vilão malvado, um cachorro raivoso e um 
urso temível e cedem aos encantos de uma linda veterinária" 

 
* Os Pistoleiros do Oeste (Little Rita Nel West) (TERENCE HILL, RITA PAVONE, LUCIO DALLA) 
Dublado - Western - 1967 - Origem: VHS - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"A pistoleira Rita tem um sonho: o sonho de viver num mundo melhor. Ela acredita que todo o mal pelo qual vivemos, é decorrência do 
ouro. Desta forma, ela decide roubar todo o ouro que conseguir, para guardar tudo numa mina e depois explodi-la. Em sua missão, é 
assessorada pelo Chefe Índio Bisonte Seduto e por sua amiga Francis. Rita mata Ringo e Django, mas é feita prisioneira pelo bandido 
mexicano Sancho, que pretende se apossar de todo o ouro roubado por ela. Black Star consegue resgatá-la e está determinado a ajudá-
la, mas será que esta é sua verdadeira intenção?" 

 
* Quem Tem Um Amigo Tem Um Tesouro (Who Finds a Friend, Find a Treasure) (TERENCE HILL, BUD SPENCER) 
Dublado - Comédia - 1981 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Alan Lloyd consegue o mapa de um tesouro que o exército japonês deixou para trás em uma pequena ilha do pacífico. Quando alguns 
gângsteres tentam roubá-lo, ele se esconde no barco do aventureiro Charlie O´Brien, que está partindo para uma viagem pelo mundo. 
Alan consegue manipular a bússola do barco para seguir em direção à ilha do tesouro, sem que Charlie perceba. Mas ao chegar ao 
destino, eles descobrem que a ilha não é tão abandonada quanto imaginava e que além dos nativos, um soldado japonês guarda o 
tesouro." 

 
* Trinity Vai À Guerra (The Crazy Kids Of The War) (TERENCE HILL, RITA PAVONE ) 
Legendado - Western - 1968 - 1 DVD - Origem: VHS - Ótima  
"Ninguém melhor que Trinity para acabar com a paz de uma guerra e transformar o front no palco da mais hilariante comédia. Ele é o 
mais divertido e desastrado aliado que um exército poderia ter em suas fileiras. Essa é uma das melhores comédias do impágavel 
Terence Hill." 

 
* Trinity Ainda é o Meu Nome (Trinity is Still My Name) (TERENCE HILL, BUD SPENCER) 
Dublado - Western - 1972 - Origem: TV - Imagem: Boa - 1 DVD  
" Trinity e seu meio irmão Bambino, se encontram mais uma vez na casa dos pais para o banho "anual" e um pacífico jantar em família. 
Logo depois, partem para a cidade de San José onde Trinity, dá uma lição em um jogador trapaceiro de como dar as cartas - e atirar - 
corretamente, impressionando os habitantes da cidade o suficiente para serem confundidos (com uma pequena ajuda) com respeitáveis 
Agentes Federais. Os dois safados resolvem tirar vantagem da confusão, porém o bandidão do local, tenta subornar os dois "agentes" (e 
conseguem), mas Trinity parece não querer deixar para trás a linda pioneira que acabam descobrindo uma operação de contrabando de 
armas e se envolvendo em mais confusões no velho oeste em busca de 50 mil dólares." 

 
* Trinity e Seus Companheiros (A Genius, Two Partners And A Dupe) (TERENCE HILL, KLAUS KINSKI, MIOU-MIOU) 
Dublado - Western - 1975 - Origem: DVD - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
"Joe Thanks um pistoleiro atrapalhado, Bill Locomotiva um mestiço vigarista e Lucy uma garota endiabrada, formam o trio central dessa 
história. Eles planejam um golpe para roubar 300.000 dólares destinados aos índios, porém são enganados pelo major Cabot. Mas, 
quando o plano é de gênio, tudo é possível! Agora, tudo é uma questão de honra e Trinity vai lutar para ganhar, nem que tenha que 
colocar a cavalaria americana "de patas para o ar..." 

 
* Trinity -  A Colina dos Homens Maus (La Collina Degli StivaliA Genius) (TERENCE HILL,  BUD SPENCER) 
Dublado - Western - 1969 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Perseguido por uma perigosa quadrilha de pistoleiros, Boot Hill (Terence Hill) resolve chefiar um grupo de mineiros oprimidos em uma 
luta contra um maldoso e cruel chefe de gangue. Apesar de terem suas terras roubadas e suas famílias massacradas pelos pistoleiros, os 
mineiros se recusam a cooperar. Boot Hill não encontra outra alternativa senão apelar para auxílio de um louco e divertido grupo de 
artistas de circopara derrotar a quadrilha.." 
 
 
COLEÇÃO JERRY LEWIS (39 FILMES): 
 
01. A Barbada do Biruta (Money from Home) (JERRY LEWIS, DEAN MARTIN) 
Dublado - Comédia - 1953 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  

 
02. Uma Família Fuleira (The Family Jewels) (JERRY LEWIS, SEBASTIAN CABOT) 
Dublado - Comédia - 1964 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
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03. A Farra dos Malandros (Living It Up) (JERRY LEWIS, DEAN MARTIN, JANET LEIGH) 
Dublado - Comédia - 1954 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  

 
04. A Amiga da Onça (My Friend Irma) (JERRY LEWIS, DEAN MARTIN) 
Legendado - Comédia - 1949 - Origem: TV - Imagem: Boa/P&B - 1 DVD  
"O primeiro filme da dupla com Dean Martin. Eles trabalham num bar, até que um agente descobre a bela voz de Martin. Enquanto isso, 
Irma é a jovem simpática mas meio estúpida que se intromete na vida amorosa da amiga. Esta quer se casar com o patrão, mas acaba se 
apaixonando por Martin." 

 
05. As Loucuras de Jerry Lewis (Smogasbord) (JERRY LEWIS) 
Dublado - Comédia - 1983 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Warren Nefron é um nerd que não consegue fazer nada direito. Ele conta a seu psiquiátra, Dr. Pletchick, sobre seus problemas. Uma 
série de flashbacks das etapas da vida de Warren aparece. Warren é tão fracassado que até suas tentativas de suicídio não dão certo. O 
psiquiatra usa hipnose para poder curar Warren. Warren fica curado, mas seus problemas são passados para o psiquiatra." 

 
06. Artistas e Modelos (Artists and Models) (JERRY LEWIS, DEAN MARTIN, SHIRLEY MacLAINE) 
Dublado - Comédia - 1955 - Origem: TV - Imagem: Boa - 1 DVD  

 
07. Bancando a Ama Seca (Rock-A-Bye Baby) (JERRY LEWIS, MARILYN MAXWELL) 
Dublado - Comédia - 1958 - Origem: TV - Imagem: Boa - 1 DVD  
"Muita confusão e trapalhadas quando Jerry Lewis é contratado como babá. Ele deve cuidar dos três filhos de uma estrela de cinema, 
que não quer que seu público descubra que ela seja mãe de três crianças." 

 
07a. Bancando a Ama Seca (Rock-A-Bye Baby) (JERRY LEWIS, MARILYN MAXWELL) 
Legendado - Comédia - 1958 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Muita confusão e trapalhadas quando Jerry Lewis é contratado como babá. Ele deve cuidar dos três filhos de uma estrela de cinema, 
que não quer que seu público descubra que ela seja mãe de três crianças." 

 
08. Boeing, Boeing (Boeing Boeing) (JERRY LEWIS, TONY CURTIS) 
Dublado - Comédia - 1965 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  

 
09. Cinderelo Sem Sapato (Cinderfella) (JERRY LEWIS, ED WYNN) 
Legendado - Comédia - 1960 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  

 
10. De Caniço e Samburá (Hook, Line & Sinker) (JERRY LEWIS) 
Dublado - Comédia - 1969 - Origem: TV - Imagem: Regular - 1 DVD  

 
11. Detetive Mixuruca (It´$ Only Money) (JERRY LEWIS, JESSE WHITE) 
Legendado - Comédia - 1962 - Origem: TV - Imagem: Boa/Ótima/P&B - 1 DVD  
"Lester March é um atrapalhado e estranho rapaz que trabalha consertando aparelhos de televisão e outros eletrodomésticos. Mesmo 
gostando do mundo da elétrica e eletrônica, Lester sempre arruma confusões quando está consertando algo. Certa vez, para ajudar um 
amigo detetive, Lester acaba se envolvendo numa trama misteriosa sobre um rapaz desaparecido herdeiro de uma grande fortuna. 
Durante as investigações, todos os fatos apontam que Lester pode ser o tal herdeiro desaparecido e, por causa disso, ele se torna alvo 
daqueles que querem por as mãos no dinheiro." 

 
12. Errado Pra Cachorro (Who´s Minding The Store?) (JERRY LEWIS, JIL StJOHN, SHIRLEY MacLAINE) 
Dublado - Comédia - 1963 - Origem: TV - Imagem: Boa - 1 DVD  

 
* 13. Malucos do Ar (Jumping Jacks) (JERRY LEWIS, DEAN MARTIN) 
Legendado - Comédia - 1952 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Humorista finge-se de soldado para ajudar antigo parceiro, mas acaba criando as maiores confusões num campo militar." 

 
14. Mocinho Encrenqueiro (The Errand Boy) (JERRY LEWIS, BRIAN DONLEVY) 
Legendado - Comédia - 1961 - Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  

 
15. Morrendo de Medo (Scared Stiff) (JERRY LEWIS, DEAN MARTIN, CARMEN MIRANDA) 
Dublado - Comédia - 1953 - Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  

 
16. O Bagunceiro Arrumadinho (The Disordely Ordely) (JERRY LEWIS, GLENDA FARREL) 
Dublado - Comédia - 1964 - Origem: TV - Imagem: Regular/Boa - 1 DVD  
"Jerome Littlefield (Jerry Lewis) é um jovem com excelente coração, que trabalha como atendente em um hospital. Entretanto, Jerome 
não consegue estudar Medicina, pois é afetado por todos os males que atingem os pacientes." 

 
16a. O Bagunceiro Arrumadinho (The Disordely Ordely) (JERRY LEWIS, GLENDA FARREL) 
Legendado - Comédia - 1964 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
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"Jerome Littlefield (Jerry Lewis) é um jovem com excelente coração, que trabalha como atendente em um hospital. Entretanto, Jerome 
não consegue estudar Medicina, pois é afetado por todos os males que atingem os pacientes." 

 
17. O Bamba do Regimento (The Sad Sack) (JERRY LEWIS, DAVID WAYNE) 
Dublado - Comédia - 1957 - Origem: TV - Imagem: Regular/Boa/P&B - 1 DVD  

 
18. O Biruta e o Folgado (The Stooge) (JERRY LEWIS, DEAN MARTIN) 
Legendado - Comédia - 1952 - Origem: TV - Imagem: Boa/Ótima/P&B - 1 DVD  
"Bill Miller é um artista da Broadway mal sucedido até que seus empresários têm uma idéia: colocar na platéia, sem que ninguém saiba, o 
pateta Theodore, que estará pronto e posicionado para servir de muleta para as piadas de Miller. Mas logo na primeira tentativa é 
Theodore quem rouba o espetáculo, o que deixa Miller preocupado. A namorada dele, no entanto, sugere que Theodore seja contratado 
para ser um parceiro de verdade na apresentação. Mas as coisas se complicam ainda mais quando somente Theodore provoca o riso na 
plateia.." 

 
19. O Delinquente Delicado (The Delicate Delinquent) (JERRY LEWIS) 
Legendado - Comédia - 1957 - Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  

 
20. O Filhinho de Papai (That´s My Boy) (JERRY LEWIS, DEAN MARTIN) 
Legendado - Comédia - 1951 - Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Junior Jackson é o tímido filho único de Jack "Terremoto", uma lenda do futebol americano. Temendo que Junior seja um fracasso como 
desportista, seu pai contrata Bill Baker (Dean Martin), um grande jogador, para treiná-lo e fazer dele um homem." 

 
21. O Fofoqueiro (The Big Mouth) (JERRY LEWIS, HAROLD STONE, SUSAN BAY) 
Dublado - Comédia - 1967 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  

 
22. O Marujo Foi Na Onda (The Family Jewels) (JERRY LEWIS, DEAN MARTIN) 
Dublado - Comédia - 1951 - Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  

 
23a. O Meninão (You´re Never Too Young) (JERRY LEWIS, DEAN MARTIN) 
Dublado - Comédia - 1955 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  

 
23b. O Meninão (You´re Never Too Young) (JERRY LEWIS, DEAN MARTIN) 
Legendado - Comédia - 1955 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  

 
24. O Mensageiro Trapalhão (The Bellboy) (JERRY LEWIS, ALEX GERRY) 
Legendado - Comédia - 1960 - Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  

 
25. O Otário (The Patsy) (JERRY LEWIS, JOHN CARRADINE) 
Legendado - Comédia - 1964 - Origem: VHS - Imagem: Ótima - 1 DVD  

 
26. O Palhaço do Batalhão (At War With the Arm) (JERRY LEWIS) 
Legendado - Comédia - 1950 - Origem: TV - Imagem: Boa/P&B - 1 DVD  

 
27. O Professor Aloprado (The Nutty Professor) (JERRY LEWIS, STELLA STEVENS) 
Dublado/Legendado - Comédia - 1963 - Origem: VHS - Imagem: Ótima - 1 DVD  

 
28. O Rei do Laço (Pardner) (JERRY LEWIS, DEAN MARTIN, JEFF MORROW) 
Dublado - Comédia - 1956 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  

 
29. O Rei do Circo (Three Ring Circus) (JERRY LEWIS, DEAN MARTIN, JOANNE DRU) 
Dublado - Comédia - 1954 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  

 
30. O Terror das Mulheres (The Ladies Man) (JERRY LEWIS, PAT STANLEY) 
Dublado - Comédia - 1961 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  

 
31. Ou Vai ou Racha (Hollywood or Bust) (JERRY LEWIS, DEAN MARTIN) 
Dublado - Comédia - 1956 - Origem: TV - Imagem: Regular/Boa - 1 DVD  
"Martin ganha um carro, mas é enganado por Lewis, que diz que o carro é seu e mora em Hollywood, ao lado da casa da atriz Anita 
Ekberg. Último filme com a dupla, numa sátira ao modo de vida hollywoodiano." 

 
32. Qual o Caminho Para a Guerra? (Which Way to the Front?) (JERRY LEWIS, JAN MURAY) 
Dublado - Comédia - 1970 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  

 
33. Rabo de Foguete (Visit to a Small Planet) (JERRY LEWIS, JOAN BLACKMAN) 
Dublado - Comédia - 1960 - Origem: TV - Imagem: Regular/Boa - 1 DVD  
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"Jerry Lewis é o alienígena Kreton, um ET um tanto infantilizado e imaturo que sai escondido de seu planeta e vem parar na Terra. Mais 
precisamente no quintal de um famoso jornalista de TV que não acredita em extra-terrestres. Kreton deseja fazer um estudo dos 
humanos, mas sua incapacidade provoca uma série de confusões e coloca a vida do jornalista de cabeça para baixo.." 

 
34. Sofrendo da Bola (The Caddy) (JERRY LEWIS, DEAN MARTIN) 
Dublado - Comédia - 1953 - Origem: TV - Imagem: Boa - 1 DVD  
"Anthony e Miller formam uma dupla de artistas cômicos sem igual. Mas é preciso saber quando e como eles surgiram - e não foi nos 
palcos, mas sim nos campos de golfe. Embora fosse filho de um hábil jogador, Harvey Miller sempre se sentiu muito nervoso em 
competir. Por isso ele preferiu se tornar técnico e caddy de Joe Anthony, que precisa convencer o pai pescador que bater numa bola e 
encaçapá-la no buraco pode ser mais lucrativo. Mas quando os dois estão disputando o torneio, suas habilidades cômicas tão naturais 
chamam a atenção de um empresário. É meio caminho andado para o nascimento de dois astros." 

 
35. Três Em Um Sofá (Three on a Couch) (JERRY LEWIS, JANET LEIGH) 
Legendado - Comédia - 1966 - Origem: TV - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
"Após ganhar um prêmio que o levará a Paris, um pintor deseja aproveitar e se casar com sua noiva. Porém, 3 mulheres que são 
pacientes dela a impedem de viajar, por serem dependentes da terapeuta. É quando o pintor arma um plano para vê-las livres da terapia." 

 
36. Um Biruta em Órbita (Way...Way Out) (JERRY LEWIS, CONNIE STEVENS) 
Legendado - Comédia - 1966 - Origem: TV - Imagem: Boa - 1 DVD  

 
37. Um Golpe das Arábias (Lower the River Don't Raise the Bridge) (JERRY LEWIS, TERRY THOMAS, JACQUELINE PEARCE) 
Dublado - Comédia - 1967 - Origem: TV - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
"George Lester (Jerry Lewis) é um americano que vive em Londres. Sua maior paixão é planejar esquemas de como se enriquecer de 
uma maneira rápida. Mas isso acabou trazendo prejuízos para o seu lado pessoal, uma vez que a esposa, Pamela (Jacqueline Pierce), 
ameaça pedir o divórcio. O vigarista Willy Homer, no entanto, pretende ajudar George ganhar dinheiro fácil vendendo planos para um 
grupo de árabes. O esquema passa por Lisboa, em Portugal, quando eles descobrem que foram enganados." 

 
38. Um Sonho Americano (Arizona Dream) (JOHNNY DEPP, JERRY LEWIS, FAYE DUNAWAY) 
Legendado - Comédia - 1993- 1 DVD - Origem: TV - Boa/Ótima  
"O dono de uma loja de carros, que está para se casar, deseja que seu sobrinho cuide de sua loja, ao mesmo tempo em que busca 
alguém com quem ele possa ficar." 

 
39. Um Trapalhão Mandando Brasa (Hardly Working) (JERRY LEWIS) 
Legendado - Comédia - 1972 - Origem: TV - Imagem: Regular - 1 DVD  
 
COLEÇÃO CHARLIE CHAPLIN (3 FILMES): 
 
* Luzes da Cidade (City Lights) (CHARLIE CHAPLIN) 
Legendado - Comédia - 1931 - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Vagabundo se apaixona por jovem  florista cega, que pensa que ele é milionário por causa de uma pequena 
confusão. O homem rico é, na verdade, um sofredor prestes a cometer suicídio, salvo por esse mesmo 
vagabundo. Eles se tornam amigos enquanto o milionário está bêbado, mas quando não está..." 

* O Grande Ditador (The Great Dictator) (CHARLIE CHAPLIN) 
Legendado - Comédia - 1940 - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
***RECEBEU 5 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Em meio a Segunda Grande Guerra Mundial, judeus estavam sendo esmagados pelo preconceito alemão. 
Chaplin, genialmente, interpreta os dois protagonistas da história: o ditador Adenoid Hynkel (em clara 
referência a Hitler) e o barbeiro Judeu. Irônico e atrevido, este filme lhe causou sua expulsão dos Estados 
Unidos, mas criou também uma obra-prima única com uma das melhores mensagens anti-guerra já 
transmitidas ao homem." 

* O Circo (The Circus) (CHARLES CHAPLIN) 
Legendado/Mudo - 1928 – 1 DVD - Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"O vaga-bundo Carlitos é confundido com um ladrão e vai se refugiar num circo, onde, de uma hora para 
outra, se transforma na atração principal e revolta-se contra o tirânico proprietário do circo." 
 
 
CLÁSSICOS: 
 
* Cantando Na Chuva (Singin' In The Rain) (GENE KELLY) 
Dublado - Musical - 1951 – 1 DVD - Origem: TV - Imagem: Ótima  
***FILME GANHADOR DE 1 GLOBO DE OURO*** 
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"Don Lockwood (Gene Kelly) e Lina Lamont (Jean Hagen) são dois dos astros mais famosos da época do cinema mudo em Hollywood. 
Decidido a produzir um filme falado com o casal mais famoso do momento, Don e Lina precisam superar as dificuldades do novo método 
de se fazer cinema, para conseguir manter a fama conquistada." 

* Cidadão Kane (Citizen Kane) (ORSON WELLES, JOSEPH COTTEN) 
Legendado - Drama - 1941 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 1 OSCAR*** 

* Cidadão Kane (Citizen Kane) (ORSON WELLES, JOSEPH COTTEN) 
Dublado - Drama - 1941 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 1 OSCAR*** 
"A ascensão de um mito da imprensa americana, de garoto pobre no interior a magnata de um império dos meios de comunicação. 
Inspirado na vida do milionário William Randolph Hearst. Em votação realizada em 1998 pelo American Film Institute, Cidadão Kane foi 
escohido o melhor filme de todos os tempos." 

* Grande Hotel (Grand Hotel) (GRETA GARBO, JOHN BARRYMORE, JOAN CROWFORD) 
Legendado - Romance - 1932 - Origem: TV (TCM) - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 1 OSCAR*** 
"Acompanhe a vida de diversos personagens (um dos primeiros filmes a possuírem múltiplas histórias simultâneas) em um hotel de luxo, 
com ladrões, dançarinas, homens de negócio, atrizes..." 
 
 
POLICIAL: 
 
* 15 Minutos (15 Minutes) (ROBERT DE NIRO, EDWARD BURNS) 
Legendado - Policial - 2001 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Emil e Oleg são dois estrangeiros vindos da Europa Oriental que chegam aos Estados Unidos a fim de receber uma quantia em dinheiro, 
deixada com um amigo na última vez em que tinham se encontrado. Quando descobrem que ele gastou toda o dinheiro, Emil o mata com 
Oleg filmando tudo com sua câmera portátil. A partir de então, eles têm uma idéia: fazer de Emil o astro de um filme dirigido por Oleg, 
onde ele terá que assassinar uma importante pessoa da cidade. E o alvo é justamente Eddie Fleming, o mais famoso policial da cidade." 

* À Beira do Abismo (The Big Sleep) (HUMPHREY BOGART, LAUREN BACALL) 
Legendado - Policial - 1946 - Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Um detetive particular é contratado por um milionário, que está sendo chantageado por um homem envolvido com sua filha caçula." 

* A Lista de Adrian Messenger (The List of Adrian Messenger) (TONY CURTIS, KIRK DOUGLAS, BURT LANCASTER, FRANK 
SINATRA) 
Legendado - Policial  - 1963 – Origem: TV – Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Antes de viajar, Messenger pede para um amigo checar uma lista de nomes. Quando o avião explode no ar, o assunto se transforma em 
algo sério. Quando verifica a lista, o amigo descobre que cada um dos que estavam na lista, morreu em misteriosas circunstâncias. 
Enquanto avança a lista, as mortes são cada vez mais recentes e o protagonista começa uma corrida para encontrar os que estão na lista 
e ainda estão vivos, tentando descobrir o que eles têm em comum entre si." 
 
* A Lista de Adrian Messenger (The List of Adrian Messenger) (TONY CURTIS, KIRK DOUGLAS, BURT LANCASTER, FRANK 
SINATRA) 
DUBLADO/HERBERT RICHERS - Policial  - 1963 – Origem: TV – Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Antes de viajar, Messenger pede para um amigo checar uma lista de nomes. Quando o avião explode no ar, o assunto se transforma em 
algo sério. Quando verifica a lista, o amigo descobre que cada um dos que estavam na lista, morreu em misteriosas circunstâncias. 
Enquanto avança a lista, as mortes são cada vez mais recentes e o protagonista começa uma corrida para encontrar os que estão na lista 
e ainda estão vivos, tentando descobrir o que eles têm em comum entre si." 

* A Marca da Maldade (Touche of Evil) (ORSON WELLS, CHARLTON HESTON, JANET LEIGH, MARLENE DIETRICH) 
Legendado - Policial - 1958 - Origem: TV - Imagem: Regular/Boa/P&B - 1 DVD  
"Um policial mexicano casa-se com uma americana e vai passar a lua-de-mel numa cidade da fronteira, mas vários incidentes o levam a 
um confronto com o chefe de polícia do lado americano." 

 
* A Quadrilha da Mão (Band of the Hand) (STEPHEN LANG, MICHAEL CARMINE) 
Legendado - Policial - 1986 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Cinco garotos considerados violentos embarcam num projeto de realibitação em que passam alguns dias num pântano. Lá conhecem 
Joe, mestre que os ensina noções de sobrevivência e convivência. De volta à cidade, eles devem se instalar numa casa cedida pela 
prefeitura, mas o local está dominado por traficantes de drogas. O grupo de garotos vai então lutar contra essa dominação." 

 
* À Queima Roupa (Point Blank) (LEE MARVIN, ANGIE DICKINSON) 
Legendado - Policial - 1967 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Ao tentar ajudar o amigo gângster Reese, Walker é baleado e deixado para morrer por ele e por sua própria esposa, de quem Reese era 
amante. Para se vingar, Walker se infiltra no centro de uma poderosa organização criminosa." 
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* A Testemunha (Witness) (HARRISON FORD, KELLYMcGILLIS) 
Legendado - Policial - 1985 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 2 OSCAR*** 
***RECEBEU 6 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Após testemunhar a morte de um policial, um garoto reconhece outro policial como sendo o assassino. Para protegê-lo, o investigador 
que está cuidando do caso decide levá-lo para uma comunidade amish, formada por agricultores que recusam os benefícios da vida 
moderna." 

* Al Capone (Al Capone) (ROD STEIGER, FAY SPAIN) 
Legendado - Policial - 1959 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"O filme inicia em 1919, quando Al Capone chega à Chicago para ser capanga de seu amigo de infância Johnny Torrio, o braço-direito do 
chefão do crime organizado e político corrupto Big Jim Colosimo. Em 1920 começa a "Lei Seca" e as quadrilhas mafiosas prosperam 
como nunca. Big Jim já está idoso e Capone influencia Torrio a eliminá-lo e tornar-se o novo chefão. Al Capone e outros pistoleiros 
assassinam Colosino e Torrio assume o comando da organização mafiosa. Ele divide a cidade ao meio, deixando o lado norte para Bugs 
Moran, Dion O'Bannion e Earl Weiss. E também propõe sociedade à Capone, com medo de que ele o traia. Os bandidos continuam se 
desentendendo e o truculento Capone, já notório por seus crimes, é obrigado a sair da cidade em favor do candidato dos gângsters, que 
vai disputar as eleições municipais." 

* Capone, o Gângster (Capone) (BEN GAZARRA, HARRY GUARDINO, SYLVETER STALLONE) 
Dublado - Policial - 1975 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Capone, o Gângster  conta em detalhes a vida  do chefão do crime, Al Capone (Ben Gazarra). Aos 11 anos, Capone 
começa a sua ascensão pela hierarquia do submundo. Com o tempo, ao se tornar membro da gangue Five Points, 
liderada pelo amigo Johnny Torrio (Harry Guardino), Capone começa a mirar mais alto. Ao se mudar para Chicago, 
Capone encomenda a morte do tio do amigo, assume o comando e torna-se um dos gângsteres mais poderosos de 
Chicago." 

* Assassinato nos Estados Unidos (Assassination) (CHARLES BRONSON, JILL IRELAND) 
Legendado - Policial - 1987 - Origem: TV - Imagem: Boa - 1 DVD  
"Primeira-dama dos Estados Unidos vem sofrendo atentados de terroristas, e passa a ser protegida por agente do FBI. Porém, tudo leva 
a crer que as ordens para sua morte partem da Casa Branca" 

 
* Bonnie & Clyde, Uma Rajada de Balas (Bonnie & Clyde) (WARREN BEATY, FAYE DUNAWAY, GENE HACKMAN, GENE WILDER) 
Legendado - Policial - 1967 - Origem: VHS - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 2 OSCAR*** 
***RECEBEU 8 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Durante a era da Grande Depressão, Bonnie e Clyde são dois jovens que se conhecem de forma inusitada, acabam se apaixonando e 
se tornam uma das duplas de assaltantates mais famosas de toda a história americana. Baseado em fatos reais." 

 
* Caminhos Perigosos (Mean Streets, de Martin Scorsese) (ROBERT DE NIRO, HARVEY KEITEL) 
Dublado - Policial - 1973 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Harvey Keitel é Charlie, um homem que trabalha para crescer no submundo dos guetos de Little Italy, em Nova York. Ao seu lado, 
porém, está Johnny Boy, um jovem revoltado, agressivo e sem escrúpulos, que vive se metendo em confusões por causa de dívidas de 
jogo. Caminhos Perigosos retrata o cotidiano desses dois indivíduos, em meio à realidade violenta do subúrbio das grandes cidades. O 
filme é um retrato visceral do ambiente em que crescera o diretor Martin Scorsese, cuja infância vivera no mesmo bairro nova-yorkino em 
que se passa a obra." 

* Chinatown (Chinatown, de Roman Polanski) (JACK NICHOLSON, FAYE DUNAWAY) 
Legendado - Policial - 1974 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 1 OSCAR*** 
***RECEBEU 10 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
***FILME GANHADOR DE 4 GLOBOS DE OURO*** 
"Um detetive especializado em casos matrimoniais é contratado por uma misteriosa mulher da alta sociedade para que investigue seu 
marido, mas logo as investigações seguem rumos inesperados." 

 
* Chuva Negra (Black Rain, de Ridley Scott) (MICHAEL DOUGLAS, ANDY GARCIA) 
Legendado - Policial - 1989 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***RECEBEU DUAS INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Após deixarem um perigoso assassino japonês escapar em pleno aeroporto de Osaka, uma dupla de policiais americanos acaba 
entrando em conflito com a máfia local na tentativa de recapturá-lo. " 

 
* Cidade Ardente (City Heat) (CLINT EASTWOOD, BURT REYNOLDS) 
Legendado - Drama - 1984 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"EUA, anos 30. Um ex-policial transformado em detetive particular de métodos próprios arma uma intrincada trama para colocar em 
choque dois poderosos chefões da máfia e vingar a morte de seu parceiro. Mas um velho colega dos tempos de polícia começa a 
suspeitar de que ele possa estar ajudando os criminosos para tirar proveito da situação e lucrar com negócios ilegais." 
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* Conspiração Tequila (Tequila Sunrise) (MEL GIBSON, MICHELLE PFEIFFER, KURT RUSSEL) 
Legendado - Policial - 1988 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
*** FILME RECEBEU UMA INDICAÇÃO AO OSCAR*** 
"Amigos de longa data, um traficante e o chefe da divisão de narcóticos da polícia se tornam rivais pelo amor da dona de um 
restaurante." 

 
* Corpos Ardentes (Body Heat) (WILLIAM HURT, KATHLEEN TURNER, MICKEY ROURKESTERLING HAYDEN) 
Legendado - Policial - 1981 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Numa cidade  em que faz extremo calor, mulher sedutora consegue convencer o amante a ajudá-la em plano de assassinato do marido. 
Tudo dá certo no início, mas as pistas deixadas começam a aparecer..." 

 
* Crime Verdadeiro (True Crime) (CLINT EASTWOOD, JAMES WOODS, ISAIAH WASHINGTON) 
Dublado - Policial - 1999 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Um veterano repórter é encarregado de cobrir os últimos dias de um condenado à morte, mas seu faro jornalístico o faz investigar os 
fatos mais a fundo, buscando salvar o rapaz da pena de morte." 

 
* Desafio no Bronx (A Bronx Tale) (ROBERT DE NIRO, CHAZZ PALMINTERI) 
Legendado - 1993 – Origem: TV - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
"Garoto ítalo-americano de nove anos, filho de um correto e humilde motorista de ônibus, acaba criando amizade com o mais temido 
gângster do bairro quando, após vê-lo cometendo um assassinato, não confirma o ocorrido à polícia. A partir daí, mesmo sem a 
aprovação de seu pai, acaba envolvendo-se com o dia-a-dia da máfia e se apaixona por uma garota negra. Primeira e ótima incursão de 
Robert De Niro na função de diretor, claramente inspirado em seu mestre e habitual parceiro Martin Scorsese." 

* Desejo de Matar 1 (Death Wish) (CHARLES BRONSON, VINCENT GARDENIA) 
Dublado - Policial - 1974 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Após ter sua mulher assassinada e sua filha estuprada por um bando de criminosos, homem decide ir às ruas para eliminar todos os 
bandidos que encontrar." 

 
* Desejo de Matar 2 (Death Wish 2) (CHARLES BRONSON, VINCENT GARDENIA) 
Legendado - Policial - 1982 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Paul Kersey, que teve a esposa assassinada, sai de Nova York e leva uma vida normal, deixando de lado seu sentimento de vingança. 
Mas quando sua filha é estuprada e morta Kersey volta a fazer justiça com as próprias mãos." 

 
* Desejo de Matar 3 (Death Wish 3) (CHARLES BRONSON, DEBORAH RAFFIN) 
Legendado - Policial - 1985 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"O dublê de arquiteto e vingador Paul Kersey volta a Nova York para ver um amigo, Charley, mas ao chegar o vê morrendo, pois fora 
barbaramente surrado por membros de uma gangue, que se considera "dona" daquele território. Isto fez a vizinhança chamar a polícia e 
Kersey, com sua "sorte" habitual, é preso como suspeito, pois os policiais o acharam ao lado da vítima." 

 
* Desejo de Matar 4 - Operação Crackdown (Death Wish 4 - The Crackdown) (CHARLES BRONSON, KAY LENZ) 
Dublado - Policial - 1987 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"O arquiteto Paul Kersey (Charles Bronson) continua a ser perseguido pelo seu violento passado como o desconhecido vigilante matador, 
um homem que tomou a lei em suas mãos ao executar impiedosamente os matadores de sua mulher e filha, Kersey que agora vive em 
Los Angeles e trabalha em um grande escritorio de arquitetura, conhece a linda reporter Karen Sheldon (Kay Lenz), Quando suas vidas 
são abaladas com a morte da filha de Karen, vítima de uma super dose de "Crack", pronto. É o início de uma verdadeira caçada, bem no 
estilo de Kersey." 

 
* Desejo de Matar 5 (Death Wish 5: The Face of Death) (LESLEY-ANNE DOWN) 
Legendado - Policial - 1994 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"O arquiteto Paul Kersey, deixou para trás o ódio e a violência que marcaram seu passado e assumiu um novo emprego como professor 
universitário. Apaixonado pela famosa designer de moda Lívia O’Shea, ele nunca imaginou que pudesse se envolver, outra vez, com o 
brutal mundo do crime." 

* Estrada Para Perdição (Road to Perdition) (TOM HANKS, PAUL NEWMAN, JUDE LAW, DANIEL CRAIG) 
Dublado - Policial - 2002 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***GANHADOR DE 1 OSCAR*** 
"Ele não deveria estar lá. Mas no momento em que o filho Michael Sullivan presencia um brutal assassinato, as vidas desse menino de 
12 anos e do gangster que é seu pai são destruídas para sempre e seus destinos unidos para sempre. Agora, perseguido pela Máfia a 
quem devotou sua vida, Sullivan e seu filho não têm para onde fugir ou como escapar à perseguição incansável de um sádico assassino. 
É nessa luta feroz e instintiva pela sobrevicência e para proteger seu filho, que este gangster profissional irá descobrir a honra e a 
redenção." 

 
* Falcões da Noite (Nighthawks) (SYLVESTER STALLONE) 
Legendado - Policial - 1981 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"NIGHT HAWKS é uma dura história contemporânea de suspense e intriga que tem início em Paris e Londres e atinge seu arrepiante 
epílogo nas ruas de Nova Iorque. Quando Wulfgar (Rutger Hauer), o mais temido terrorista da Europa, de forma repentina e explosiva, 
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anuncia sua presença na cidade de Nova Iorque, dois agentes secretos durões, Deke DaSilva (Sylvester Stallone) e Willis Fox (Billy Dee 
Williams) são destacados para a tarefa praticamente impossível de localizá-lo antes que ataque novamente. No jogo de gato e rato brutal 
que se segue, o terrorista fere Willis, mantém diplomatas das Nações Unidas e suas famílias como reféns em um bonde sobre a cidade e 
consegue estar a um passo à frente de Deke DaSilva - até o último confronto mrotal." 

 
* Fúria Mortal (Out For Justice) (STEVEN SEAGAL, WILLIAM FORSITHE) 
Dublado - Policial - 1991 – Origem: TV TCM - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Gino Felino é um detetive da narcóticos que foi criado no Brooklyn. Enquanto muitos dos seus velhos amigos vivem do outro lado da lei, 
ele continuou sendo uma pessoa honesta e com princípios. Quando Bobby Lupo, seu parceiro que é também seu amigo desde a infância, 
é baleado em plena luz do dia, na frente de testemunhas que afirmam que o assassino é Richie Madano, um traficante de drogas que 
também é viciado e perdeu totalmente o controle. Porém parece haver algo de pessoal neste crime, pois Madano deixou algo em cima do 
corpo de Bobby antes da dar o último tiro. Logo Gino começa uma caçada sem tréguas para prender e possivelmente matar Richie, pois 
ninguém crê que ele vá se entregar.” 

 
* Fúria Sanguinária (White Heat) (JAMES CAGNEY, VIRGINIA MAYO) 
Legendado - Policial - 1949 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME RECEBEU 1 INDICAÇÃO AO OSCAR*** 
"Chefão de gangue de criminosos, após um assalto a um trem que acaba na morte de quatro pessoas, resolve se entregar sob a 
confissão de um assalto a um hotel, para evitar a câmara de gás por causa do golpe com o trem. Dentro da cadeia, a polícia infiltra um 
homem como seu companheiro de cela para obter mais informações.” 

 
* Heróis Esquecidos (The Roaring Twenties) (JAMES CAGNEY, PRISCILLA LANE, HUMPHREY BOGART) 
Legendado - Policial - 1939 – Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B -  1 DVD  
"Um veterano de guerra sem emprego começa a vender garrafas de bebida durante a Lei Seca nos EUA, mas tem que enfrentar a traição 
de seu associado." 

 
* Justiça Tardia (The Veredict) (JOAN LORRING, PETER LORRE) 
Legendado - Policial - 1946 - Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Uma história sobre um homem desempregado que se envolve com um assassino.” 

 
* Magnum 44 (Magnum Force) (CLINT EASTWOOD, HAL HOLBROOK, MITCH RYAN) 
Dublado - Policial - 1973 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"O detetive Harry Callahan reaparece para descobrir quem está por trás de uma onda de assassinatos, pois alguém está fazendo justiça 
com as próprias mãos ao matar os principais chefões do crime de São Francisco." 

 
* Mata Hari (Mata Hari) (GRETA GARBO, RAMON NOVARRO) 
Legendado - Policial - 1932 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"Durante a 1ª Guerra Mundial uma espiã alemã (Mata Hari) faz-se passar por bailarina, no intuito de obter documentos das tropas russas. 
Ela se torna amante de um tenente-coronel, desconhecendo o fato dele possuir os documentos que almeja. Quando toma conhecimento 
do fato tenta obter os documentos, mas o superior do seu amante, que também já estivera envolvido com ela, ameaça-a. Ela então o 
mata, mas seu amante se fere e fica cego." 
 

 
* Meu Nome é Coogan (Coogan's Bluff)  (CLINT EASTWOOD, LEE J. COBB) 
Legendado - Policial - 1968 – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Teimoso xerife do Arizona é enviado à Nova York com a tarefa de prender e trazer de volta ao estado um perigoso foragido da lei." 

 
* Mississipi em Chamas (Mississipi Burning)  (GENE HACKMAN, WILLEM DAFOE) 
Dublado - Policial - 1968 – Imagem: Ótima - 1 DVD  
***GANHADOR DE 1 OSCAR*** 
***RECEBEU 10 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Em 1964, dois agentes do FBI, Rupert Anderson e Alan Ward, investigam o assassinato de dois negros e um judeu em Mississipi, onde 
o preconceito é tratato com bastante violência." 

 
* Na Teia da Aranha (Along Came a Spider) (MORGAN FREEMAN, MONICA POTTER) 
Dublado - Policial - 2001 - Origem: TV Globo - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Depois da horrível morte de sua parceira, Alex Cross, detetive e autor de sucesso, retirou-se para uma calma aposentadoria. Mas 
quando um brilhante criminoso seqüestra a jovem filha de um senador, Alex volta à ação. Auxiliado pela agente do serviço secreto que foi 
designada para proteger a garota desaparecida, Alex segue uma confusa trilha de pistas que conduzem a uma surpreendente 
descoberta: o seqüestrador quer mais que um simples resgate... ele quer que Alex documente o crime do século." 

 
* Nikita, Criada Para Matar (Nikita) (ANNE PARILLAUD, MARC DURET, TCHÉKY KARYO, JEAN RENO) 
Legendado - Policial - 1990 - Origem: VHS - Imagem: Regular - 1 DVD  
***RECEBEU UMA INDICAÇÃO AO GLOBO DE OURO*** 
"Uma punk de apenas 20 anos é presa após uma violenta tentativa de assalto. Condenada à morte, ela termina sendo remanejada pelo 
Estado, que resolve treiná-la para ser uma fria assassina." 
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* Noite Tenebrosa - Sherlock Holmes (Terror By Night) (BASIL RATHBONE, ALAN MOWBRAY, NIGEL BRUCE) 
Legendado - Policial - 1946 - Origem: TV - Imagem: Boa/Colorizada - 1 DVD  
***FILME DE DOMÍNIO PÚBLICO, VERSÃO COLORIZADA*** 
"Quando o fabuloso diamante Estrela da Rodésia é roubado em um trem que partiu de Londres com destino a Edimburgo e o filho do 
proprietário da pedra é assassinado, Sherlock Holmes deve descobrir qual dos suspeitos passageiros é responsável pelos crimes." 

 
* O Grande Golpe (The Killing, de Stanley Kubrick) (STERLING HAYDEN) 
Legendado - Policial - 1956 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Após sair da prisão, Johny Clay elabora um grande plano para um assalto que pode render a ele e a seus companheiros  a soma de US$ 
2 milhões. E o melhor: ninguém sairá ferido! O problema acontece quando o amante da esposa de um dos integrantes do grupo do 
assalto resolve se meter onde não é chamado" 

 
* O Regresso de Sherlock Holmes (The Seven-Percent Solution) (ALAN ARKIN, VANESSA REDGRAVE, ROBERT DUVALL, 
LAURENCE OLIVIER) 
Legendado - Drama - 1976 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"Sherlock Holmes é levado por seu amigo, o Dr. Watson, para Viena para receber tratamento para o uso de cocaína. Sigmund Freud é o 
responsável pela desintoxicação do detetive que tem se dedicado a resolver o mistério do sequestro de Lola Deveraux." 

 
* O Colecionador de Ossos (The Bone Collector) (DENZEL WASHINGTON, ANGELINA JOLIE, QUEEN LATIFAH) 
Dublado - Policial - 1999 - Origem: VHS - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
***RECEBEU UMA INDICAÇÃO AO GLOBO DE OURO*** 
"Denzel Washington e Angelina Jolie juntam forças na busca de um serial killer que vem intrigando a polícia de Nova York ao deixar 
pistas que contém códigos indecifráveis." 

* O Segredo das Jóias (The Asphalt Jungle) (STERLING HAYDEN, LOUIS CALHERN) 
Legendado - Policial - 1950 – Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B -  1 DVD  
***4 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Um ex-presidiário arquiteta um roubo de jóias, recruta a equipe, põe o plano em prática. Mas as coisas acabam não dando tão certo 
como ele havia previsto" 

 
* Olhos de Serpente (Dangerous Game) (HARVEY KEITEL, MADONNA) 
Dublado/Legendado - Policial - 1993 - Origem: VHS - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Diretor de um filme sobre casamento em ruína entra em colapso quando começa a misturar os acontecimentos de sua vida com a 
densidade e os problemas das personagens de sua ficção, não conseguindo encontrar a linha divisória entre ambas as realidades. Ao 
mesmo tempo em que tenta compreender o que está acontecendo, inicia uma pequena paixão por sua atriz." 

 
* Onze Homens e Um Segredo (Ocean's Eleven) (FRANK SINATRA, DEAN MARTIN, SAMMY DAVIS JR.) 
Dublado - Policial - 1960 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Em Las Vegas, onze homens tomam parte de um fantástico plano de assaltar cinco cassinos ao mesmo tempo, bem na virada de ano. 
Tudo parece perfeito, mas alguma coisa sai errada" 

 
* Operação França 1 (The French Connection)  (GENE HACKMAN, FERNANDO REY, ROY SCHEIDER) 
Legendado - Policial - 1971 – Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 5 OSCAR*** 
"Uma Nova York suja, corrupta e violenta, e um policial durão, Popeye. " 

 
* Operação França 2 (The French Connection II)  (GENE HACKMAN, FERNANDO REY) 
Legendado - Policial - 1975 – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Desta vez o policial "Popeye" Doyle (Gene Hackman) vai para a França em busca de Charnier (Fernando Rey), traficante que não havia 
sido pego por ele enquanto esteve nos Estados Unidos. Continuação do clássico de William Friedkin.  " 

 
* Os Agentes do FBI (Seven) (JAMES CAGNEY, MARGARET LINDSAY) 
Legendado - Policial - 1935 - Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Baseado no livro "Public Enemy No. 1" de Gregory Rogers, este violento policial converteu James Cagney em James Davis, um jovem e 
honesto advogado (se bem que o "garoto malvado" da Warner Bros. voltaria ao mundo dos criminosos com "Fúria Sanguinária", em 
1949). Davis está ligado ao amável chantagista McKay (William Harrigan), que financiou sua educação. Quando seu melhor amigo, o 
detetive Eddie Buchanan (Regis Toomey), é assassinado ao perseguir o criminoso Danny Leggett (Edward Pawley), James decide unir-se 
ao grupo justiceiro "G-Men". James é extremamente honesto, mas seus companheiros o vêem com desconfiança, por seus vínculos com 
o indecente McKay. O advogado deverá demonstrar, então, que também é um "bom menino"" 

 
* Os Impiedosos (Madigan) (HENRY FONDA, HARRY GUARDINO, RICHAR DWIDMARK) 
Legendado - Policial - 1968 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Em Nova York, o comissário de polícia Anthony X. Russell encarrega experiente detetive Daniel Madigan de capturar assassino. Uma 
missão que traz conseqüências trágicas quando Madigan é enganado. Ferido em seus brios, Medigan persegue o criminoso, mesmo 
proibido pelo chefe." 

 
* Os Implacáveis (The Getaway) (STEVE McQUEEN, ALI McGRAW, BEN JOHNSON) 
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Dublado - Policial - 1972 - Origem: TV TCM - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Doc McCoy sai da prisão com a ajuda de um político corrupto, sendo tratado um roubo a um banco, que beneficiaria ambos. Mas a 
ambição fala mais alto, então Doc e sua mulher Carol terão que lutar pelo que é seu." 

 
* Parceiros da Noite (Cruising) (AL PACINO, PAUL SORVINO) 
Legendado - Policial - 1980 – Origem: TV TCM - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"Um detetive de polícia se infiltra numa comunidade gay no submundo de Nova York para investigar uma série de crimes envolvendo um 
serial killer que está eliminando homossexuais com táticas sadomasoquistas." 

 
* Perseguidor Implacável (Dirty Harry) (CLINT EASTWOOD) 
Legendado - Policial - 1971 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"1º filme protagonizado pelo Inspetor Harry Callahan. Após um maníaco ameaçar assassinar uma pessoa até receber US$ 100 mil, o 
policial Harry Callahan decide fazer de tudo para salvá-la, mesmo que para isso tenha que desrespeitar a justiça." 

 
* Pulp Fiction - Tempo de Violência (Pulp Fiction, de Quentin Tarantino) (JOHN TRAVOLTA, SAMUEL L. JACKSON, UMA THURMAN, 
BRUCE WILLIS) 
Dublado - Policial - 1994 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 1 OSCAR*** 
***FILME GANHADOR DE 1 GLOBO DE OURO*** 
***FILME GANHADOR DA PALMA DE OURO DE CANNES*** 
"Dois assassinos profissionais devem fazer cobrança para um gângster; um deles é forçado a sair com a garota do chefe, temendo 
passar dos limites; enquanto isso, boxeador se mete em apuros por ganhar luta que deveria perder." 

 
* Scarface (Scarface, de Brian de Palma) (AL PACINO, MICHELLE PFEIFFER) 
Legendado - Policial - 1983 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***RECEBEU 3 INDICAÇÕES AO GLOBO DE OURO*** 
"Um criminoso expulso de Cuba sobe rapidamente no tráfico de drogas de Miami, criando sua própria organização." 

 
* Sem Medo da Morte (The Enforcer) (CLINT EASTWOOD, TYNE DALY, ROBERT DE NIRO, HARVEY KEITEL) 
Dublado - Policial - 1976 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Em São Francisco, o detetive Harry Callahan (Clint Eastwood) se vê obrigado a ter uma parceira leal, Kate Moore (Tyne Daly), mas 
inexperiente, quando os dois tentam capturar um grupo de terroristas que estão deixando a cidade em pânico." 

 
* Serpico (Serpico) (AL PACINO) 
Legendado - Policial - 1973 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***RECEBEU  INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Frank Serpico (Al Pacino) trabalha na polícia de Nova York, levando uma vida com bastante honestidade; ele recusa dinheiro de 
criminosos, combatendo a corrupção na polícia. É a partir daí que seus próprios amigos policiais passam a ser alguns dos seus piores 
inimigos..." 

 
* Seven - Os Sete Crimes Capitais (Seven) (MORGAN FREEMAN, BRAD PITT, GWYNETH PALTROW) 
Legendado - Policial - 1995 - Origem: VHS - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***RECEBEU UMA INDICAÇÃO AO OSCAR*** 
"Dois policiais, um jovem e impetuoso (Brad Pitt) e o outro maduro e prestes a se aposentar (Morgan Freeman), são encarregados de 
uma periogosa investigação: encontrar um serial killer que mata as pessoas seguindo a ordem dos sete pecados capitais." 
 
* Seven - Os Sete Crimes Capitais (Seven) (MORGAN FREEMAN, BRAD PITT, GWYNETH PALTROW) 
Dublado - Policial - 1995 - Origem: VHS - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***RECEBEU UMA INDICAÇÃO AO OSCAR*** 
"Dois policiais, um jovem e impetuoso (Brad Pitt) e o outro maduro e prestes a se aposentar (Morgan Freeman), são encarregados de 
uma perigosa investigação: encontrar um serial killer que mata as pessoas seguindo a ordem dos sete pecados capitais." 

 
* Sherlock Holmes e a Arma Secreta (Sherlock Holmes and The Secret Werapon) (BASIL RATHBONE, NIGEL BRUCE) 
Legendado - Policial - 1942 - Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Durante a Segunda Guerra Mundial, Sherlock Holmes protege cientista que inventou arma que pode ser usada contra os nazistas, mas 
ele é raptado pelo Professor Moriarity." 

 
* Sherlock Holmes e a Mulher de Verde (The Woman in Green) (BASIL RATHBONE, HILLARY BROOKE) 
Legendado - Policial - 1945 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"Sherlock Holmes, detetive mais conhecido do mundo, com seu melhor amigo e assistente Dr.Watson, nos mostram como desvendar os 
mistérios dos crimes. Em A Mulher de Verde, Holmes precisa solucionar o que está por trás dos assassinatos de quatro mulhere, cujos 
corpos forma encontrados faltando o dedo indicador da mão direita" 

 
* Sombras da Lei (Night Falls on Manhattan) (ANDY GARCIA, IAN HOLM, RICHARD DREYFUSS) 
Legendado - Policial - 1997 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Sean Casey, um jovem advogado, é o promotor de um processo contra um traficante de drogas que é acusado de matar dois policiais e 
ferir um terceiro (que é justamente o pai do promotor). Devido à publicidade a carreira do promotor deslancha, mas no julgamento o 
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advogado de defesa faz graves acusações sobre a corrupção na polícia, que atinge a delegacia onde seu pai trabalha. Esta situação 
deixa o promotor dividido entre a sua carreira e a sua família." 

 
* Telefone (Telefon) (CHARLES BRONSON, BARBRA STREISAND, AMY IRVING) 
Legendado - Policial - 1977 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Um agente da KGB é enviado aos Estados Unidos para deter um agente russo da antiga linha dura, que pretende ativar 
por mensagens telefônicas espiões hipnotizados. Os agentes, que foram submetidos a lavagem cerebral, estão prontos a 
destruir bases militares nos Estados Unidos, em missões suicidas. " 

 
* Tony Rome (Tony Rome) (FRANK SINATRA) 
Legendado - Policial - 1967 – Origem: TV TCM - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"Em uma história cheia de surpresas, Frank Sinatra interpreta um detetive impassível chamado Tony Rome. Seu lema é viver 
perigosamente, princípio que encara com entusiasmo quando é contratado pelo magnata Rudy Kosterman (Simon Oakland) para 
descobrir o motivo do comportamento estranho de sua filha, Diana. A madrasta da garota, Rita (Gena Rowlands), também lhe oferece 
dinheiro pelas mesmas informações. No meio de muita intriga, suspense e traições, Tony teme pela sua própria vida e descobre que 
Diana tem roubado as jóias da madrasta para sustentar o vício de sua mãe alcoólatra." 

 
* Um Dia de Cão (A Dog Day Afternoon) (AL PACINO, PENELOPE ALLEN) 
Legendado - Policial - 1975 - Origem: TV - Imagem: Ótima- 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 1 OSCAR*** 
***RECEBEU 5 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"História de dois ladrões que planejaram realizar um assalto a banco que durasse apenas 10 minutos mas que, 10 horas depois, ainda 
permaneciam no banco cercados pela polícia, pela imprensa e pelos curiosos de plantão. " 

 
* Um Dia de Fúria (Falling Down)  (MICHAEL DOUGALS, ROBERT DUVALL, BARBARA HERSHEY) 
Legendado - Policial - 1993 – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Um homem desempregado chega ao seu limite um dia durante um congestionamento e resolve combater a escória da sociedade ele 
mesmo. Será um dia inesquecível para William Foster (Michael Douglas) e o detetive que estava para se aposentar, Martin Prendergast 
(Robert Duvall), que tem a missão de encontrá-lo e capturá-lo na imensa Los Angeles." 

 
* Um Preço Para Cada Crime (The Enforcer)  (HUMPHREY BOGART, ZERO MOSTEL) 
Legendado - Policial - 1954 – Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Promotor finalmente tem a chance de conseguir a condenação do chefe de uma grande quadrilha, porém as testemunhas acabam 
morrendo misteriosamente, complicando seu trabalho." 

 
* Um Novato na Máfia (The Freshman) (MARLON BRANDO, MATTHEW BRODERICK) 
Dublado - Policial - 1990 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Em Nova York, um jovem universitário ao procurar emprego conhece um chefão da Máfia. Logo, ele se envolve em um negócio no qual 
espécies em extinção são servidas em jantares, que custam 50 mil dólares por pessoa. " 

 
* Vítimas Inocentes (Guilty by Association) (MORGAN FREEMAN, BRYCE WILSON) 
Dublado - Policial - 2003 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Em Washington um pequeno traficante, D-Mo, decide ampliar seus "negócios" e chama seu amigo Drama, um pequeno ladrão que está 
na condicional, para entrar no esquema que irá torná-lo o maior traficante da região. Após relutar, Drama aceita a proposta e logo os dois 
estão distribuindo o produto e vendo o dinheiro entrar. D-Mo se envolve com uma ex-namorada, Nikki, que tem uma pequena filha cujo 
pai está na prisão. Drama, com sua nova riqueza, começa a gastar muito com prostitutas e ser generoso com as crianças, o que provoca 
um atrito com D-Mo, pois este acha, esta atitude, está chamando atenção e pondo em risco o esquema deles." 
 
 
WESTERN: 
 
* 800 Balas (800 Balas) (SANCHO GARCIA, CARMEN MAURA) 
Dublado - Western - 2002 - Origem: VHS - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***RECEBEU 4 INDICAÇÕES AO GOYA*** 
"Dispostos a defender o lugar onde vivem e trabalham, um grupo de figurantes de cinema que encenam tiroteios resolve trocar as balas 
de festim pelas de verdade." 
 
* A Arma de um Bravo (Gun Glory) (STEWART GRANGER,  RHONDA FLEMING) 
Dublado - Western - 1957 - Origem: VHS - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Pistoleiro quer a redenção e volta para sua cidade depois de alguns anos longe de casa. Mas seu passado o condena e passa a ser 
rejeitado por toda a comunidade, incluindo seu próprio filho." 
 
* A Árvore dos Enforcados (The Hanging Tree) (GARY COOPER, KARL MALDEN, GEORGE C. SCOTT) 
Dublado - Western - 1959 - Origem: VHS - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Médico salva a vida de um jovem criminoso que estava prestes a ser enforcado. Depois disso, no entanto, ele tenta controlar a vida do 
jovem na tentativa de arrancar seus segredos sobre os crimes que já cometeu." 
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* A Conquista do Oeste (How The West Was Won) (CARROL BAKER, KARL MALDEN, HENRY FONDA, GEORGE PEPPARD, DEBBIE 
REYNOLDS, JAMES STEWART, JOHN WAYNE, RICHARD WIDMARK, GREGORY PECK) 
Legendado - Western - 1962 - Origem: VHS - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 3 OSCAR*** 
***RECEBEU 5 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"A saga dos colonizadores americanos, contada através da história de três gerações da família Prescott, descrevendo os perigos e 
aventuras vividos pelos pioneiros desbravadores do Oeste americano." 
 
* A Desforra do Estranho (Joe Dakota) (JOCK MAHONEY, LUANA PATTEN, LEE VAN CLEEF) 
Dublado - Western - 1957 - Origem: TV - Imagem: Boa - 1 DVD  
 
* A Divina Ira (The Wrath of God) (ROBERT MITCHUM, FRANK LANGELLA, RITA HAYWORTH) 
Dublado - Western - 1972 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Na fronteira do México nos anos 20 vilarejo é ameaçado por louco matador. Último filme estrelado por Rita Hayworth." 
 
* A Estrela Solitária ou A Estrela do Destino (A Lone Star) (CLARK GABLE, AVA GARDNER) 
Dublado - Western – 1952 - Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Gable é um rico e destemido fazendeiro encarregado de dissuadir as autoridades de estabelecer o estado como uma república 
independente." 
 
* A Grande Cilada (A Time for Killing ou A Long Ride Home) (INGER STEVENS, GLENN FORD) 
Dublado/MEGASOM - Western – 1967 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Durante a Guerra Civil, soldados confederados conseguem fugir da prisão e partem para a fronteira do México. No caminho, acabam 
matando por engano um emissário que carrega a mensagem de que a guerra acabou." 
 
* A Hora da Pistola (Hour of the Gun) (JAMES GARNER, JASON ROBARDS, ROBERT RYAN) 
Legendado - Western – 1967  - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"As armas não sossegam por muito tempo quando os justiceiros Wyatt Earp e Doc Holliday enfrentam foras-da-lei no velho Oeste. James 
Garner e Jason Robards, são os lendários pistoleiros desta eletrizante história baseada em fatos, considerada "o mais próximo que 
alguém já chegou de contar a verdadeira história do tiroteio de OK Corral". A poeira nem teve tempo de baixar em OK Corral, e os 
famosos irmãos Clanton estão em busca de vingança. Um a um, eles matam os irmãos de Wyatt Earp - mas não darão o último tiro desta 
história. Com a autoridade de sua estrela de xerife e Doc Holliday como braço direito, Earp prepara o ato de vingança que o Oeste nunca 
mais vai esquecer." 
 
* A Lança Partida (Broken Lance) (SPENCER TRACY, ROBERT WAGNER, KATY JURADO) 
Dublado - Western – 1954 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 1 OSCAR*** 
"Após deixar a prisão, onde cumpriu pena para proteger seu pai, um homem precisa se entender com seus meio-irmãos, que assumiram 
o negócio da família." 
 
* A Lei da Fronteira (Border Law) (BUCK JONES, JAMES MASON) 
Legendado - Western – 1931 - Imagem: Regular/Boa - 1 DVD  
 
* A Lei do Mais Valente (Yellowstone Kelly) (CLINT WALKER, JOHN RUSSELL) 
Dublado/HERBERT RICHERS - Western – 1959 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Após deixar a prisão, onde cumpriu pena para proteger seu pai, um homem precisa se entender com seus meio-irmãos, que assumiram 
o negócio da família." 
 
* A Lenda do Cavaleiro Fantasma (Legend of the Phantom Rider) (DENISE CROSBY, ROBERT McRAY) 
Dublado - Western - 2002  - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Sarah está fazendo uma viagem com sua família, em uma das paradas conhece Blade, um cruel fora-da-lei. Blade e seus homens 
matam o marido e o filho de Sarah, abandonando-a junto com sua filha no deserto. Depois de muito andar encontram uma cidade e 
descobrem que ela também foi tomada por Blade que se nomeou xerife." 
 
* A Marca da Forca (Hang 'Em High) (CLINT EASTWOOD) 
Dublado - Western – 1968 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Eles o cravaram de balas. Eles o penduraram pelo pescoço. Eles o deixaram para morrer. Mas eles cometeram dois erros fatais: eles 
tentaram enforcar o homem errado, e não terminaram o trabalho." 
 
* A Marca da Vingança (Ride in the Whirlwind) (CAMERON MITCHELL, JACK NICHOLSON) 
Legendado - Western – 1965 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"O enredo gira em torno de três vaqueiros. Wes (Nicholson), Vern (Cameron Mitchell) e Otis (Tom Filer) estão voltando para casa por 
uma região desértica de Utah (EUA). Eles decidem passar a noite numa cabana localizada num vale, e lá encontram uma quadrilha de 
assaltantes." 
 
* A Marca do Renegado (Mark of the Renegade) (RICARDO MONTALBAN, CYD CHARISSE) 
Legendado - Western – 1951 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"No início do século XIX, na Califórnia, uma jovem nobre espanhola se apaixona por um fora-da-lei." 
 
* A Marca Rubra (Brended) (ALAN LADD, MONA FREEMAN) 
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Dublado/TELECINE - Western - 1950 - I magem: Boa/Ótima - 1 DVD  
"O pistoleiro Choya deixa-se convencer, por um par de vigaristas, a ser marcado de forma a simular um sinal de nascença capaz de o 
identificar como o filho e herdeiro de um rico rancheiro, cujo verdadeiro filho foi raptado, ainda criança, e criado por bandidos nas 
montanhas. Mas, rapidamente, Choya vê que o que está a fazer não está certo e parte, então, em busca do filho desaparecido." 
 
* A Mestiça do Mississipi (Duel on the Mississipi) (LEX BARKER, PATRICIA MEDINA) 
Dublado/AIC-SP - Western - 1955 - Imagem: Boa/Ótima -  1 DVD  
 
* A Metralhadora Gatling (The Gatling Gun) (GUY STOCKWELL, ROBERT FULLER) 
Dublado - Western – 1973 - Origem: TV - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
"Neste clássico western, uma dessas armas é roubada por soldados yankees traidores, gananciosos em trocá-la por ouro com o Chefe 
Apache Duas Faces. Antes que caia nas mãos dos índios, um destacamentos da cavalaria resgata a Metralhadora Gatling e parte para 
retorná-la a salvo no Forte Grand Foz, mas Duas Facas não desiste e fica à espreita, temendo que os yankees a usem contra o seu 
bando. O Chefe Apache não sabe que ela está danificada e que não pode ser usada, mas um grande conflito se anuncia quando os 
soldados conseguem fazê-la funcionar novamente." 
 
* A Morte Anda a Cavalo (Death Rides a Horse) (LEE VAN CLEEF, JOHN PHILLIP LAW) 
Dublado - Western – 1967 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Ainda criança Bill (John Phillip Law), é a única testemunha do assassinato de toda a sua família por quatro assaltantes. Quinze anos 
depois, ele vai atrás dos assassinos em busca de vingança. Durante sua jornada, ele cruza o caminho de Ryan (Lee Van Cleef), um ex-
condenado que acabou de sair da cadeia, e também quer se vingar dos bandidos que o colocaram na cadeia. Juntos os dois formam uma 
dupla nada comum em busca do mesmo objetivo, mas por diferentes razões." 
 
* A Noite dos Pistoleiros (The Stalking Moon) (DEAN MARTIN, GEORGE PEPPARD, JEAN SIMMONS) 
Legendado - Western – 1968 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Dean Martin, fugindo a seus personagens característicos, faz o papel de um vilão implacável chamado Alex Flood, líder de uma cidade, 
e aposentado homem da lei. Este vilão aterroriza os cidadãos de Jericho" 
 
* A Noite da Emboscada (Rough Night in Jericho) (GREGORY PECK, EVA MARIE SAINT) 
Legendado - Western – 1968 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Sam Varner é batedor do exército que ajuda uma mulher branca a escapar com seu filho mestiço, da tribo apache que a havia 
sequestrado, e onde viveu prisioneira por longo tempo. O guerreiro apache é o pai da criança, que move implacável perseguição aos 
fugitivos." 
 
* A Passagem do Diabo (Devils's Doorway) (ROBERT TAYLOR) 
Dublado - Western – 1950 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
 
* A Pistola do Mal (Day of the Evil Gun) (GLENN FORD, ARTHUR KENNEDY) 
Dublado/TECNISOM-RJ - Western – 1968 - Origem: TV - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
"Warfield é um ex-pistoleiro equilibrado que se junta ao seu vizinho pacífico, Forbes, para rastrear os índios Apaches que seqüestraram 
sua esposa e filhas, dois meses antes. Ao longo da busca, o ex-pistoleiro mantém a cabeça fria, enquanto Forbes, então um homem 
calmo, vai se transformando num matador frio e sanguinário. O resgate das prisioneiras os levam ao deserto inóspito, onde eles devem 
lutar não só contra os Apaches em seu próprio território, mas também contra desertores do exército e um bando de bandidos mexicanos." 
 
* À Procura da Vingança (Seraphim Falls) (LIAM NEESON, PIERCE BROSNAN) 
Dublado - Western – 2006 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Um coronel parte atrás de um homem em busca de vingança pessoal, durante a Guerra Civil dos Estados Unidos." 
 
* A Proposta (The Proposition) (GUY PEARCE, EMILY WATSON) 
Dublado - Western – 2005 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Depois de um intenso tiroteio entre policiais e uma gang de foras da lei, Charlie Burns e seu irmão Mickey são capturados pelo capitão 
Stanley. Juntos com seu irmão Arthur, eles são procurados por um crime brutal. Na tentativa de pôr um fim no sangrento ciclo de 
violência, Stanley faz a Charlie uma proposta aparentemente impossível de ser aceita." 
 
* A Revolta dos Sete Homens (Guns of the Magnificent Seven) (GEORGE KENNEDY, JAMES WHITMORE) 
Dublado - Western – 1969 - Origem: VHS - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Um homem procura ajuda para libertar um amigo que foi preso e está sob os cuidados de um oficial sádico. É quando 7 homens se 
unem para a tarefa." 
 
* A Soldo do Diabo (Man in the Shadow) (JEFF CHANDLER, ORSON WELLES, COLLEEN MILLER) 
Legendado - Western – 1957 - Origem: TV CULT - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Na cidade rural de Spurline, Virgil Renchler é o poderoso dono da fazenda "Golden Empire". Uma noite, um trabalhador rural é 
espacando até à morte por empregados de Renchler. Quando o novo xerife Ben Sadler chega à cidade, descobre que será mais dificil do 
que se imagina, investigar esse crime." 
 
* À Sombra de Um Colt (In A Colt´s Shadow) (STEPHEN FORSYTH, CONRADO SAN MARTIN) 
Dublado - Western - 1965 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Dois atiradores são contratados para uma missão completa com sucesso de proteger uma pequena e pobre vila mexicana de gangue de 
bandidos inescrupulosos." 
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* A Última Barricada (The Last Command) (STERLING HAYDEN, ERNEST BORGNINE, RICHARD CARLSON) 
Legendado - Western - 1955 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"O filme trata sobre o fato historico em que o Texas lutava por sua independência do México, na famosa batalha de Alamo." 
 
* A Última Carroça (The Last Wagon) (RICHARD WIDMARK, FELICIA FARR) 
Dublado/Cinecastro - Western -1956 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Um grupo de colonos sobrevive num vagão de trem a um ataque de apaches graças ao Comanche Tod. A partir deste momento deverão 
colocar as suas vidas nas mãos deste personagem, um homem branco que passou grande parte de sua vida com os Comanches e que 
agora é um fugitivo por ter cometido três assassinatos. Um faroeste denso e absorvente. Wildmark é um condenado a morte que deverá 
salvar uma caravana do ataque indígena." 
 
* A Última Caçada (ou A Caçada Final) (The Last Hunt) (ROBERT TAYLOR, STEWART GRANGER, DEBRA PAGET) 
Dublado/HERBERT RICHERS - Western - 1956 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"No início de 1880, poucos milhares de buffalos americanos restaram no Nordeste Americano, cujo rebanho com milhões de animais 
havia alimentado com sua carne e aquecido com sua pele toda a civilização indígena americana, durante séculos. Charlie Gilson é um 
caçador profissional que parte em busca e caça dos últimos búfalos, e seu caminho vruza com Sandy McKenzie, este também caçador 
mas simpatizante dos índios que odeiam Charlie" 
 
* A Última Diligência (Stagecoach) (ANN-MARGRET, RED BUTTONS, BING CROSBY) 
Legendado - Western - 1966 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Uma diligência composta por um grupo diversificado de pessoas está deixando uma pequena cidade. Quando encontram indígenas 
cruéis no caminho, precisam unir forças para escapar." 
 
* A Um Passo da Morte (The Indian Fighter) (KIRK DOUGLAS, ELSA MARTINELLI, WALTER MATTHAU) 
Dublado - Western – 1955 - Origem: VHS - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Johnny Hanwks é um ex-combatente de índios, conhecido por toda a região do Oregon, que retorna ao oeste da América depois da 
Guerra Civil. Ele é enviado para fazer um tratado de paz com um bando indígena Sioux liderado pelo chefe Nuvem Vermelha, e acaba 
conhecendo e se apaixonando pela bela filha do chefe, Onahti, que resiste as investidas de Hawhs." 
 
* A Vingança de Ulzana (Ulzana's Raid) (BURT LANCASTER, BRUCE DAVISON) 
Legendado - Western – 1972 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Uma tropa da cavalaria americana parte em busca de um grupo de índios liderados por Ulzana, que deixaram sua reserva e iniciam uma 
jornada de saques, estupros e crimes por onde passam. " 
 
* A Vingança dos Daltons (When the Daltons Rode) (RANDOLPH SCOTT, BRIEN DONLEVY) 
Legendado - Western – 1948 - Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Western baseado na lenda da famosa gangue dos irmãos Dalton. Quando o jovem advogado Tod Jackson chega na era pioneira do 
Kansas, ele fica sabendo que seus amigos do rancho, Grat and Bob Dalton estão correndo perigo de perder suas terras com um trato 
desonesto. Jackson tenta ajudá-los, mas uma acusação de assassinato toma os Dalton foras-da-lei. Agora Jackson está dividido entre 
cumprir seu dever com seus amigos e a obrigação com a lei." 
 
* A Volta dos Homens Maus (Return of The Bad Men) (RANDOLPH SCOTT) 
Dublado/Imbrasom-SP - Western – 1948 - Origem: TV - Imagem: Boa - 1 DVD  
 
* Abrindo Horizontes (Kansas Pacific) (STERLING HAYDEN, EVE MILLER) 
Dublado/GABIA-SP - Western – 1953 - Origem: TV - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
"Pouco antes da Guerra Civil americana, um grupo de sulistas tenta sabotar ferrovia em construção no Kansas, que poderá beneficiar os 
Estados do norte. Para impedi-los, o exército manda um engenheiro durão." 
 
* Adios Gringo (Adios) (GIULIANO GEMMA, IDA GALLI) 
Dublado - Western – 1966 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Brent Landers é enganado por um amigo, que lhe vende gado roubado. Num confronto com o verdadeiro dono do rebanho, Brent é 
obrigado a matá-lo. Para se justificar e livrar-se da força, ele vai atrás do bandido. Na perseguição encontra uma moça que fora deixada 
para morrer ao sol pelo bandido e mais dois homens, só que um deles é filho de um homem poderoso da cidade, e Brent tem que provar 
que foram os três que maltrataram a moça. Brent vai até o fim, permanecendo fiel e firme aos seus ideais." 
 
* Alçapão Sangrento (Jack McCall Desperado) (GEORGE MONTGOMERY, ANGELA STEVENS) 
Dublado/AIC-SP - Western - 1953  - Imagem: Boa - 1 DVD  
"Deserção e espionagem durante a guerra da Secessão." 
 
* Aliança de Sangue (The Pathfinder) (GEORGE MONTGOMERY, JAY SILVERHEELS) 
Dublado (AIC-SP) - Western – 1952 - Origem: TV - Imagem: Boa - 1 DVD  
"Luta entre brancos e índios no início da colonização norte-amercana." 
 
* Alma de Pistoleiro (Wrangler) (JEFF FAHEY, TUSHKA BERGEN) 
Dublado - Western – 1988 - Origem: TV - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
"História de Alice Richards e sua família, que lutam desesperadamente para salvar suas terras, vítima da ambição de credores violentos. 
Com a ajuda de dois justiceiros, ela vai ter que enfrentar seus momentos mais difíceis enquanto se envolve num romance arrebatador 
com um de seus amigos. Uma história carregada de emoção e ação em cenários deslumbrantes." 
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* Alvarez Kelly (Alvarez Kelly) (WILLIAM HOLDEN, RICHARD WIDMARK, GEORGE MONTGOMERY, JAY SILVERHEELS) 
Legendado - Western – 1966 -  Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Durante a Guerra Civil americana, negociante de gado vende manada aos nortistas e em seguida é sequestrado por rebelde sulista, que 
procura forçá-lo a colaborar com os confederados." 
 
* Appaloosa, Uma Cidade Sem Lei (Appaloosa) (ROBERT JAUREGUI, JEREMY IRONS) 
Dublado - Western – 2008 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Virgil Cole e Everett Hitch são dois amigos inseparáveis e chegaram para botar ordem na pequena cidade de Appaloosa. Além de 
combater o terrível e violento Randall Bragg, eles terão de enfrentar um perigo muito maior e devastador." 
 
* Arizona Colt (Arizona Colt) (GIULIANO GEMMA, FERNANDO SANCHO) 
Dublado - Western  - 1966 – Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Torrez Gordo (Fernando Sancho) necessita de sangue novo para a sua guangue foras-da-lei. Para isso, liberta um grupo de prisioneiros 
para unir-se a ele ou morrer. Arizona Colt (Giuliano Gemma) não aceita nenhuma das opções e ruma para Blackstone City, onde Gordo 
planeja um assalto." 
 
* As Armas de Deus (ou Arma Divina) (God's Gun) (LEE VAN CLEEF, JACK PALANCE, RICHARD BOONE) 
Legendado - Western - 1976 - Origem: TV - Imagem: Boa - 1 DVD  
"Um corajoso padre defende o povo de um pacato vilarejo que está sendo atacado e saqueado por uma gangue de malfeitores. Com a 
morte do padre John, seu irmão gêmeo, um temido pistoleiro, chega ao local para se vingar e terá que enfrentar a fúria de criminosos 
cruéis. O filme é considerado um dos mais cultuados filmes do gênero de todos os tempos." 
 
* As Aventuras de Bufallo Bill (Pony Express) (CHARLTON HESTON) 
Dublado - Western - 1952 - Origem: TV - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
"No Velho Oeste, a dupla de foras-da-lei Buffalo Bill e Will Bill Hickok se transforma em lenda ao vencer a batalha contra os índios 
Cheyenne, os donos das diligências e os líderes de movimentos separatistas. De quebra, ainda criam o Pony Express, correio a cavalo 
que liga Washington a Sacramento." 
 
* As Margens do Rio Grande (The Wonderful Country) (ROBERT MITCHUM, JULIE LONDON) 
Legendado - Western - 1959 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
 
* Ases do Gatilho (Masterson of Kansas) (GEORGE MONTGOMERY, JAMES GRIFFITH) 
Dublado/AIC-SP - Western - 1954 - Origem: TV - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
 
* Apuros de Um Xerife (The Sheriff of Fractured Jaw) (HENRY HULL, WILLIAM CAMPBELL) 
Legendado - Western - 1958 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Uma comédia-faroeste sobre um refinado cavalheiro inglês que se torna o xerife de uma cidadezinha caótica, e a loira dona do saloon é 
quem vai lhe ensinar como agir." 
 
* Ao Despertar da Paixão (Jubal) (GLENN FORD, ERNEST BORGNINE, ROD STEIGER, CHARLES BRONSON) 
Dublado - Western - 1956 – Origem: TV TCM - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"Jubal Troop (Gelnn Ford) é um vaqueiro que viaja sozinho pelo campos. Um dia, cansado pela jornada, rola por uma montanha. 
Desmaiado, ele é encontrado pelo bondoso Shab Horgan (Ernest Borgnine). Que o lvea para sua fazenda e lhe oferece emprego. 
Imediatamente, isso desperta a inveja de Pinky (Rod Steiger), um vaqueiro que trabalha na fazedna e sente uma grande atração por Mae, 
(Valerie French), a linda e jovem esposa de Shab. Os problemas logo começam a aparecer quando Mae tenta seduzir Jubal, e 
principalmente as atenções de Mae. As coisas esquenteam ainda mais quando Jubal é promovido a capataz da fazenda e Pinky e um 
bando de pistoleiros, tentam expulsar um grupo de pioneiros que está acampado nas terras de Shab. A esta situação altamente 
explosiva, sejunta Reb (Charles Bronson), um misteriosos viajante que é contratado por Jubal. Agora, cabe a Reb e Jubal, enfrentarem o 
ódio de Pinky e devolverem a paz à fazenda." 
 
* Ao Rufar dos Tambores (Drums Along the Mohawk, de John Ford) (HENRY FONDA, CLAUDETTE COLBERT, JOHN CARRADINE) 
Legendado - Western - 1939 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Magdelana (Colbert) e Gilbert (Fonda) casam-se em Albany, Nova York, no ano de 1776 e partem para o Vale Mohawk. Mas os 
repetidos ataques indígenas os obrigam a unir-se a outros colonos do vale num forte, de onde assistem aos índios devastarem suas 
propriedades. Sarah (Edna May Oliver), dona de uma grande fazenda, tenta ajudá-los e contrata Gilbert para trabalhar pesado na 
fazenda. No ínício, a vida árdua não é fácil para Lana, que foi criada na riqueza e no conforto. Mas com o tempo ela aprende a amar a 
vida no campo, especialmente depois de dar à luz a seu primeiro filho, e Gilbert se unir à milícia para lutar contra os índios." 
 
* Ao Rufar dos Tambores (Drums Along the Mohawk, de John Ford) (HENRY FONDA, CLAUDETTE COLBERT, JOHN CARRADINE) 
Dublado/DUBLASOM - Western - 1939 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Magdelana (Colbert) e Gilbert (Fonda) casam-se em Albany, Nova York, no ano de 1776 e partem para o Vale Mohawk. Mas os 
repetidos ataques indígenas os obrigam a unir-se a outros colonos do vale num forte, de onde assistem aos índios devastarem suas 
propriedades. Sarah (Edna May Oliver), dona de uma grande fazenda, tenta ajudá-los e contrata Gilbert para trabalhar pesado na 
fazenda. No ínício, a vida árdua não é fácil para Lana, que foi criada na riqueza e no conforto. Mas com o tempo ela aprende a amar a 
vida no campo, especialmente depois de dar à luz a seu primeiro filho, e Gilbert se unir à milícia para lutar contra os índios." 
 
* Areias do Inferno (Southwest Passage) (ROD CAMERON, JOANNE DRU) 
Legendado - Western - 1954 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
 
* Arizona Violenta (Ten Wanted Men) (RANDOLPH SCOTTT, JOCELYN BRANDO, LEE VAN CLEEF) 
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Dublado - Western - 1955 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Um poderoso rancheiro e criador de gado, está determinado a administrar o seu vasto negócio com mão de ferro e integridade. Porém, 
tem como seu maior inimigo, um proprietário de terras local (Richard Boone), de caráter duvidoso, que não gosta de resolver seus 
problemas com base na lei, e sim, prefere usar o persuasivo poder da pistola." 
 
* Armados e Perigosos (Ghost Rock) (GARY BUSEY, JEFF FAHEY) 
Dublado/DUBLAVÍDEO-SP - Western - 2003 - Origem: DVD - Imagem: Ótima - 1 DVD  
 
* Assim Morrem Os Bravos (Th Glory Guys) (JAMES CAAN, TOM TRYON) 
Legendado - Western - 1965 - Origem: TV - Imagem: Boa - 1 DVD  
 
* Assim São Os Fortes (Across The Wide Missouri) (CLARK GABLE, RICARDO MONTALBAN, JOHN HODIAK) 
Dublado - Western - 1951 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Ação e aventura na história destes homens que abriram caminho para o Oeste, partindo de St. Louis. Baseado no livro de Bernard de 
Voto, ganhador do prêmio de literatura Politzer." 
 
* As Pistolas do Norte do Texas (The Tramplers) (GORDON SCOTT, JOSEPH COTTEN) 
Legendado - Western - 1965 - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
 
* Atirando Para Matar (Aces 'N' Eights) (CASPER VAN DIEN, BRUCE BOXLEITNER) 
Dublado - Western - 2008 - Origem: DVD - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"A vida é tudo, menos um sonho para os primeiros americanos à procura da sua própria terra. Na verdade, é mais como um jogo de altas 
apostas do poker, na qual qualquer pessoa pode receber "a mão de um homem morto"." 
 
* Aventura Sangrenta (The Far Horizons) (CHARLTON HESTON, FRED MacMURRAY) 
Legendado - Western - 1955 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
 
* Boot Hill (Boot Hill) (TERENCE HILL, BUD SPENCER) 
Legendado - Comédia - 1969 - Origem: TV - Imagem: Boa - 1 DVD  
"Boot Hill anda inconformado com a covardia de alguns mineiros que tiveram suas famílias e terras massacradas por um bando de 
pistoleiros sanguinários. Com a ajuda de seu fiel amigo Hutch, Boot Hill então decide convocar uma trupe circence de atrapalhados e 
talentosos artistas para enfrentar a fúria dos criminosos." 
 
* Bandidas (Bandidas) (PENÉLOPE CRUZ, SALMA HAYEK) 
Dublado/SIGMA - Western - 2006 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"México, 1880. Sara Sandoval (Salma Hayek) é a bela filha de um rico banqueiro. Maria Alvarez (Penélope Cruz) é a bela filha de um 
camponês. Elas aparentemente não têm nada em comum, mas o destino faz com que se tornem as mais perigosas e sensuais 
assaltantes de banco do país. Com a ajuda de Quentin Cooke (Steve Zahn), um inspetor de polícia idealista, Sara e Maria combatem 
Tyler Jackson (Dwight Yoakam), o representante do Banco de Nova York que está tentando tomar ilegalmente as terras da população 
local." 
 
* Bandidos Famosos: Billy The Kid e Doc Holliday (Stories of the Century) (MATT CLARK) 
Legendado - Western - 1954 - Imagem: Regular/Boa - 1 DVD  
 
* Bando de Renegados (The Lawless Breed) (ROCK HUDSON, JULIE ADAMS, LEE VAN CLEEF) 
Dublado/MIX RIO - Western - 1953 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Primeiro filme de Rock Hydson. O filme mostra a saga de Hardin (Rock Hudson) durante os seus anos como assassino - impiedoso, mas 
nunca injusto - e o grupo de malfeitores com os quais sempre estava." 
 
* Bandoleiros de Durango (Gun  Duel in Durango) (GEORGE MONTGOMERY, STEVE BRODIE) 
Legendado - Western - 1957 – Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B -  1 DVD  
"Dan Tomlinson, também conhecido como Will Sabre, é um ex-fora da lei lutando para provar sua regeneração e conquistar Judy, 
rancheira por quem está apaixonado. Mas em seu caminho está o líder Dunston, que pretende acabar com a fama de Dan." 
 
* Banzé no Oeste (Blazing Sadies, de Mel Brooks) (CLEAVON LITTLE, JACK STARRETT, GENE WILDER, MEL BROOKS) 
Dublado - Comédia - 1974 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***RECEBEU 3 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"O gênio da sátira Mel Brooks encara esta aventura que brinca com os grandes estereótipos do velho oeste norte-americano. Um 
inescrupuloso empresário quer expulsar os moradores de Rock Ridge para que, com isso, ele possa construir uma estrada de ferro no 
local e, sozinho, ganhar rios de dinheiro." 
 
* Batalha de Guerreiros (Mohawk) (SCOTT BRADY, RITA GAM, NEVILLE BRAND) 
Dublado (BKS) - Western - 1955 - Origem: TV - Imagem: Boa - 1 DVD  
"Num posto avançado do exército, um artista aguarda a chegada de sua noiva. Esta chega do Leste em companhia da filha do Chefe dos 
Índios. Quando as coisas pareciam estar em ordem e na absoluta paz, os ânimos de ambos os lados se acirram e uma batalha entre o 
exército e os índios está prestes a começar" 
 
* Batalha em Riacho Comanche (Gunfight at Comanche Creek) (AUDIE MURPHY, BEN COOPER, COLLEEN MILLER) 
Dublado - Western - 1963 - Origem: TV - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


"Audie desempenha o papel do detetive Pinkerton. Ele é a isca para levar uma gangue para a cadeia. Eles forçam-no a roubar um banco, 
e é colocado um preço em recompensa por sua cabeça. Quando o preço fica alto o suficiente, ele deve ser morto. Os planos da gangue 
não dão certo totalmente..." 
 
* Billy The Kid (Gore Vidal's - Billy The Kid) (VAL KILMER, DUNCAN REGEH) 
Dublado - Western - 1989 - Origem: TV - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
"A história de Billy The Kid a maior lenda do oeste americano." 
 
* Billy The Kid (Billy The Kid) (ROBERT TAYLOR, BRIAN DONLEVY, GENE LOCKHART) 
Legendado - Western - 1941 - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
"O fora-da-lei Billy the Kid pede ajuda a seu amigo de infância, Jim Sheridan, porque está pensando em mudar de vida. Passam a 
trabalhar juntos, mas têm problemas quando a velha gangue mata o melhor amigo deles. Billy decide, então, voltar para a vingança." 
 
* Blazing Guns (Blazing Guns) (KEN MAYNARD, HOOT GIBSON, LeROY MASON) 
Legendado - Western - 1943 - Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Dois ex-xerifes são trazidos de sua aposentadoria para ajudar um cidadão de Willow Springs. Seu irmão tomou a cidade para si e tem 
roubado seus moradores." 
 
* Blueberry - Desejo de Vingança (Blueberry) (VINCENT CASSEL) 
Dublado/MARSHMALLOW - Western - 2004 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Em pleno velho Oeste vive Mike Blueberry, um dedicado policial federal com forte vínculo com os índio da região. Seu rival, Blunt, é um 
misterioso assassino, que há vinte anos matou o grande amor da vida de Blueberry e que agora retorna para assombrar o policial. Blount, 
deta vez, está atrás de um tesouro escondido numa secreta mina de ouro localizada em território sagrado indígena." 
 
* Bravura Indômita (True Grit) (JOHN WAYNE, KIM DARBY, ROBERT DUVALL) 
Legendado - Western - 1969 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 1 OSCAR*** 
***RECEBEU 1 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Uma garota, Mattie Ross, contrata por 100 dólares um xerife caolho e beberrão, "Rooster" Cogbur, para que capture o assassino de seu 
pai. Ela exige que vá junto na jornada, para ter certeza que a meta foi cumprida. Na perseguição eles acabam entrando em território 
índio, na intenção de alcançar o criminoso." 
 
* Buffalo Bill Contra os Índios (Tomahawk Territory) (CLAYTON MOORE) 
Legendado - Western - 1952 - Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"História dos esforços de Buffalo Bill para proteger os índios de uma gangue que quer obter ouro de seu território. Esa gangue se disfarça 
de índios para colocar a culpa nelss após saquearem os colonos da região." 
 
* Butch Cassidy (Butch Cassidy and Sundance Kid) (PAUL NEWMAN, ROBERT REDFORD) 
Dublado/PERI FILMES - Western - 1969 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 4 OSCAR*** 
***RECEBEU 3 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Dois amigos inseparáveis, Butch (um ex-açougueiro, daí o nome) Cassidy (Paul Newman) e Sundance Kid (Robert Redford), lideram o 
Bando do Buraco na Parede e vivem de assaltar trens e bancos. Quando são caçados por todo o país resolvem ir para a Bolívia e 
juntamente com Etta (Katharine Ross), a namorada de Sundance, rumam para a América do Sul. Mas esta decisão não lhes 
proporcionará grandes assaltos ou uma vida mais tranquila." 
 
* Butch Cassidy (Butch Cassidy and Sundance Kid) (PAUL NEWMAN, ROBERT REDFORD) 
Legendado - Western - 1969 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 4 OSCAR*** 
"Dois amigos inseparáveis, Butch (um ex-açougueiro, daí o nome) Cassidy e Sundance Kid, lideram o Bando do Buraco na Parede e 
vivem de assaltar trens e bancos. Quando são caçados por todo o país resolvem ir para a Bolívia e juntamente com Etta, a namorada de 
Sundance, rumam para a América do Sul. Mas esta decisão não lhes proporcionará grandes assaltos ou uma vida mais tranquila." 
 
* Caçada Sádica (The Hunting Party) (GENE HACKMAN, OLIVER REED) 
Legendado - Western - 1952 - Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Brandt Ruger trata sua esposa Melissa como uma mera propriedade sua, até que um dia ela é raptada pelo famoso fora-da-lei Frank 
Calder. Melissa, sendo melhor tratada pelo bandido do que pelo seu marido, acaba apaixonando-se por ele, fazendo com que seu marido 
sinta-se humilhado e parta em uma caçada para tentar acabar com Calder." 
 
* Calibre 45 (Colt 45) (RANDOLPH SCOTT, RUTH ROMAN) 
Legendado - Western - 1950 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
 
* Califórnia (California) (RAY MILLAND, BARBARA STANWICK, ANTHONY QUINN) 
Legendado - Western - 1947 – Origem: TV - Imagem: Regular/Boa -  1 DVD  
 
* Caravana de Bravos (Wagon Master, dirigido por John Ford) (BEN JOHNSON, JOANNE DRU) 
Legendado - Western - 1950 - Origem: VHS - Imagem: Ótima/P&B- 1 DVD  
" Um grupo de mórmons vai fundar uma nova colônia no Rio San Juan Rio e contrata os astutos Travis e Sandy como guias. Logo se 
junta a eles a trupe de Doc Hall e os Clegg Boys, bandidos em fuga que consideram uma caravana mórmon o disfarce ideal. " 
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* Cavalgada Com o Diabo (Ride With The Devil, dirigido por Ag Lee) (SKEET ULRICH, TOBEY MAGUIRE) 
Dublado - Western - 1999 - Origem: VHS - Imagem: Ótima- 1 DVD  
"Em meio à eclosão da Guerra Civil americana, Jake Roedel (Tobey Maguire) e Jack Bull Chiles (Skeet Ullrich), dois amigos de infância, 
resolvem por tomar parte de uma guerrilha pró-sulistas, onde lutam contra o Exército Nacional e seus simpatizantes, numa intensa 
batalha sangrenta." 
 
* Cavalgada Trágica (Comanche Station) (RANDOLPH SCOTT, NANCY GATES) 
Dublado - Western - 1950 - Origem: VHS - Imagem:  Boa - 1 DVD  
"Jefferson Cody, um cowboy que teve sua esposa raptada pelos índios Comanches e nunca mais a encontrou. Então, se especializa em 
resgatar mulheres raptadas pelos índios, a esperança de um dia encontrar a sua própria." 
 
* Cem Mil Dólares Para Ringo ($100.00 For Ringo) (RICHARD HARRISON) 
Dublado/GÁBIA - Western - 1965 - Origem: VHS - Imagem:  Boa - 1 DVD  
"O estranho Lee Barton chega à cidade de Rainbow Valley, no velho oeste, onde é confundido com um ex-cidadão local, Ward Cluster, 
aparentemente morto durante a guerra civil. A esposa de Cluster, Rose, está morta, mas seu filho Sean – criado pelos índios – também 
acredita que Barton seja, na verdade, seu pai. As coisas começam a se complicar quando Barton descobre que o chefão da cidade Tom 
Cherry tem usado os índios para seus propósitos nada nobres." 
 
* Cemitérios Sem Cruzes (Cemetery Without Crosses) (ROBERT HOSSEIN) 
Dublado/MIX RIO - Western - 1969 - Imagem:  Boa - 1 DVD  
"Impiedosamente perseguido pela família Rogers desde uma briga por causa de gado, Ben Caine (Benito Stefanelli) é chamado de volta 
para Caine Ranch. Apesar da carta desesperada da esposa Maria (Michèle Mercier), os Rogers impiedosamente enforcam Ben na sua 
frente. Tomada pelo desejo de vingança e sem a ajuda de seus dois cunhados, Maria pede ajuda a Manuel (Robert Houssein), um 
enigmático pistoleiro que usa uma luva preta apenas em uma das mãos." 
 
* Charro (Charro!) (ELVIS PRESLEY, INA BALIN) 
Legendado - Western - 1969 - Origem: VHS - Imagem:  Ótima - 1 DVD  
"Jess Wade (Elvis Presley) vai até a fronteira do México para atender um pedido de socorro de sua ex-noiva (Ina Balin). Entretanto esse 
chamado na verdade, é uma emboscada para Wade, que se vê rodeado por seus antigos companheiros de quadrilha, que tentam 
convencê-lo, a retornar a sena do crime. O que eles não sabem é que Wade, esta determinado a não voltar a sua antiga vida de foragido 
da lei. " 
 
* Chino (Valdez, il mezzosangue) (CHARLES BRONSON, JILL IRELAND) 
Legendado - Western - 1969 - Imagem:  Boa - 1 DVD  
"Chino é um habilidoso cowboy e criador de cavalos. Tudo corria bem em seu pequeno e modesto rancho, até que sua invejosa 
vizinhança começou a ficar irritada com o sucesso do rancheiro mestiço. Agora, ele terá que isar da força para enfrentar tudo e todos e 
manter seu rancho e sua própria pele em paz, e assim, valer seus direitos." 
 
* Chisum (Chisum) (JOHN WAYNE, FORREST TUCKER) 
Legendado - Western - 1968 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"Esta é a verdadeira história de John Simpson Chisum, o maior barão latifundiário e dono de rebanhos do Novo México, que desafiou um 
rancheiro ambicioso, poderoso, maldoso e ladrão de terras, um fato que deu origem à sangrenta guerra dos criadores de gado em 1878. 
Recrutados para a cruel e lendária batalha, estão o Sherife Pat Garret e Billy The Kid, num filme tradicional, emocionante e repleto de 
ação, estrelado pelo magnífico John Wayne." 
 
* Chumbo Quente (The Bull of the West) (LEE J. COBB, CHARLES BRONSON) 
Dublado - Western - 1971  - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Estamos na época do desbravamento do Oeste, dos grandes rebanhos de gado que cortam cidades, dos homens armados dispostos a 
matar para se defender ou pelo simples prazer de MATAR! Bun Justin é um desses rancheiros, amargurado, temperamental e 
desconfiado. Vive em confronto com seus vizinhos que fazem parte de uma associação liderada por homens poderosos. Mas, ele está 
preparado para lutar e defendr sua família. Em sua fazenda, o ódio e a vontade de vencer povoam sua mente a todo instante" 
 
* Cidade Sem Lei (San Antonio) (ERROL FLYNN, ALEXIS SMITH) 
Dublado - Western - 1945 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME RECEBEU 2 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Um homem quase é morto por ladrões de gado. Após se recuperar no México, ele descobre o mandante do roubo e decide voltar para 
se vingar." 
 
* Cimarron (Cimarron) (GLENN FORD, MARIA SCHELL, ANNE BAXTER, VIC MORROW) 
Dublado - Western - 1960 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Em 1889, o governo americano incentiva a colonização do último estado inóspito dos Estados Unidos, o Estado de Oklahoma. Yancey 
Cravat (Glenn Ford) e sua esposa Sabra (Maria Schell) mudam de Wichita para tentar a vida como editores de um jornal, no Oklahoma, 
cujo exército permitirá a posse da terra de quem chegar primeiro, a partir do amanhecer do dia 22 de abril de 1889. Inicia-se uma 
verdadeira jornada de vida, com passagens pelas mudanças na sociedade americana, envolvendo a virada para o século 20, com o 
descobrimento do petróleo, abertura de bancos e vida hipócrita dos novos ricos e políticos, e a Primeira Guerra Mundial." 
 
* Com a Lei e a Ordem (Law and Order) (RONALD REAGAN, PRESTON FOSTER, RUTH HAMPTON) 
Dublado - Western - 1953 - Origem: TV - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
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"Depois de acabar com os criminosos de Tombstone, o sherife Frame Johnson decide aposentar-se e estabelecer-se com sua amada 
Jeannie num rancho perto de Cottonwood. Mas, antes que isso aconteça, parece que ele terá de acabar com os criminosos de 
Cottonwood também. E fará um grande sacrifício para impor a lei e a ordem." 
 
* Comanche (Comanche) (DANA ANDREWS, KENT SMITH, LINDA CRISTAL) 
Legendado - Western - 1956 - Origem: TV MGM - Imagem: Ótima/TELA FULLSCREEN - 1 DVD  
"Violentos ataques de índios Comanches, dinamizado pelo ódio racista dos índios entre oficiais brancos, obriga um corajoso exército a 
tentar trazer o entendimento, reconciliação e paz." 
 
* Comanche (Comanche) (DANA ANDREWS, KENT SMITH, LINDA CRISTAL) 
Legendado - Western - 1956 - Origem: TV Cult - Imagem: Ótima/TELA WIDESCREEN - 1 DVD  
"Violentos ataques de índios Comanches, dinamizado pelo ódio racista dos índios entre oficiais brancos, obriga um corajoso exército a 
tentar trazer o entendimento, reconciliação e paz." 
 
* Como Nasce Um Bravo (Cowboy) (GLENN FORD, JACK LEMMON, DICK YORK) 
Legendado - Western - 1958 - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
"Glenn Ford é Tom Reece, um valente tocador de gado que acaba de chegar a Chicago depois de passar meses no campo. Quando ele 
perde todo seu dinheiro num jogo de pôquer, ele aceita com relutância um empréstimo de 8 mil dólares oferecido por Frank Harris, 
recepcionista de hotel, em troca de uma pequena parte do seu negócio de gado. Frank, um possível futuro cowboy, apaixona-se 
desesperadamente por Maria Vidal, a sensual filha de um fazendeiro mexicano rico. Embora este proíba os amantes de se encontrem 
novamente, Frank sustenta o acordo de parceria com Tom e força o vaqueiro a levá-lo na boiada que seguirá para a cidade natal de 
Maria, Guadalupe." 
 
* Companheiros (Companeros) (FRANCO NERO, TOMAS MILIAN) 
Dublado - Western - 1970 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"O contrabandista de armas Yolaf Peterson planeja fazer uma venda para o guerrilheiro Mongo, mas o dinheiro está trancado num cofre 
no banco e somente o Professor Xantos, um prisioneiro dos americanos, sabe a combinação. Yolaf concorda em soltar Xantos, 
acompanhado pelo relutante guerrilheiro Basco mas um antigo parceiro de negócios de Yolaf, John "Mão-de-Madeira", tem outras idéias. 
Este faroeste político feito por Corbucci foi considerado um dos melhores bangue-bangues feitos na Europa, imperdível!" 
 
* Condenados a Viver (Cut Throats Nine) (ROBERT HUNDAR, EMMA COHEN) 
Dublado - Western - 1972 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Uma diligência com presos de alta periculosidade a caminho da prisão é escoltada pelas montanhas rochosas por uma tropa da 
cavalaria. Depois de um sangrento ataque, restam apenas um sargento, sua bela filha e sete dos mais cruéis e sanguinários prisioneiros. 
Além de proteger a filha, o sargento terá que recapturar os malfeitores e reencaminhá-los à prisão." 
 
* Conquista de Apaches (Conquest of Cochise) (JOHN HODIAK, ROBERT STACK, JOHN CRAWFORD) 
Dublado/AIC-SP - Western - 1953 - Origem: TV - Imagem: Boa - 1 DVD  
 
* Convite a um Pistoleiro (Invitation to a Gunfighter) (YUL BRYNNER, GEORGE SEGAL) 
Legendado - Western - 1967 - Origem: TV – Imagem:Ótima - 1 DVD  
"Após a Guerra Civil, um ex-confederado volta à sua quinta. Porém, esta fora vendida, três anos atrás, sem o seu consentimento por um 
rico banqueiro que domina a região. Num acesso de fúria, o ex-rebelde mata, em legítima defesa, o novo proprietário da quinta e 
refugiando-se nela, não contando que o banqueiro iria contratar um pistoleiro para restaurar a ordem." 
 
 
* Crepúsculo de Uma Raça (Cheyenne Autumn, Dir: John Ford) (RICHARD WIDMARK, CARROLL BAKER, KARL MALDEN, JAMES 
STEWART, RICARDO MONTALBAN) 
Dublado/Herbert Richers - Western - 1964 - Origem: TV - Imagem: Boa - 1 DVD  
"Em 1878, o governo deixa de entregar os suprimentos necessários à tribo indígena Cheyenne, levando centenas de índios a sairem da 
reserva em Oklahoma até o Wyoming, local onde sempre viveram. Thomas Archer, Capitão da Cavalaria, tem a missão de conter os 
índios mas, durante o percurso, passa a respeitar os índios e decide ajudá-los." 
 
* Custer O Homem do Oeste (Custer of The West) (ROBERT SHAW) 
Legendado - Western - 1967 - Origem: VHS - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Uma espetacular produção baseada na tumultuada história do herói que se tornou uma lenda: o general George Custer. Servindo em 
uma guerra civil, o general Custer é enviado para o oeste para assumir o comando da 7a. Cavalaria e detruir uma tribo indígena de sua 
reserva devido a descoberta de ouro nessas terras. Seguindo o ataque, Custer é chamado de volta para Washington para testemunhar 
no congrsso onde revela subornos e corrupções que envolvem o presidente Grant. Este filme investiga a fundo os pensamentos do 
general Custer e revela as motivações que o levaram ao caminho da glória e ao fracasso." 
 
* Da Morte Nascem os Heróis (Dead Man's Walk) (HARRY DEAN STANTON, GRETCHEN MOL) 
Dublado/Dublavídeo- Western - 1996 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
 
 
* Davy Crockett, o Herói das Montanhas (Davy Crockett: Rainbow in the Thunder) 
Dublado - Western - 1988 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
 
* Davy Crockett, o Rei da Fronteira Selvagem (Davy Crockett: King of the Wilder Frontier) (FESS PARKER, BUDDY EBSEN) 
Legendado - Western - 1955 - Origem: TV - Imagem: Boa - 1 DVD  
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* De Arma Em Punho (The Man Behind The Gun) (RANDOLPH SCOTT) 
Dublado/Herbert Richers - Western - 1953 - Origem: VHS - Imagem: Boa - 1 DVD  
 
* Desaparecidas (The Missing) (TOMMY LEE JONES, CATE BLANCHETT, VAL KILMER) 
Dublado - Western - 2003 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Em pleno século XIX Samuel Jones decide voltar para casa, após muitos anos ausente, numa tentativa de fazer as pazes com sua filha 
Maggie. Maggie não vê o pai desde quando era criança, mas precisa de sua ajuda quando sua filha mais velha é sequestrada por Chidin, 
um psicopata que possui poderes místicos. Chidin já sequestrou outras crianças, sendo o responsável por uma grande quantidade de 
mortos no Novo México. Juntos, Samuel e Maggie precisam encontrá-la antes que Chidin atravesse a fronteira com o México." 
 
* Desbravando o Oeste (The Way West) (KIRK DOUGLAS, ROBERT MITCHUM, RICHARD WIDMARK, SALLY FIELD) 
Legendado - Western - 1967 - Origem: TV – Imagem:Ótima - 1 DVD  
"Um super elenco para uma das maiores superproduções de western de todos os tempos. Trama de pioneirismo magistralmente dirigida 
por A.V Mclagien, discípulo do grande John Ford. Baseado no livro de A .B Guthrie Jr., ganhador do prêmio pulitzer. Foi a obra de maior 
expressão deste grande diretor que retrata com perfeição em 1840 a saga do desenvolvimento para o caminho do Oregon. Excelente 
elenco onde temos Sally Field no seu primeiro trabalho em cinema." 
 
* Devastando Caminhos (Canadian Pacific) (RANDOLPJ SCOTT, VICTOR JORY) 
Legendado - Western - 1949 - Imagem: Regular - 1 DVD  
 
* Dias de Vingança (The Deadliest Gunfight) (GIULIANO GEMMA) 
Dublado - Western - 1967 - Imagem: Boa - 1 DVD  
"Após fugir da cadeia, Ted Barnett, (Giuliano Gemma) um ex-xerife condenado à forca, tem somente um desejo... Vingar-se do homem 
que o acusou injustamente, e tomou sua namorada." 
 
* Disparo Para Matar (The Shooting) (WARREN OATES, MILLIE PERKINSON, JACK NICHOLSON) 
Legendado - Western - 1967 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Moça misteriosa contrata dois mineiros para ajudá-la a seguir a trilha de uma pessoa. Mas eles percebem que há algo errado quando 
um pistoleiro sinistro junta-se a eles no meio do caminho." 
 
* Dívida de Sangue (Cat Ballou) (JANE FONDA, LEE MARVIN, NAT KING COLE) 
Dublado - Western - 1965 – Origem: TV TCM - Imagem: Ótima -  1 DVD  
***GANHADOR DE 1 OSCAR*** 
"Catherine 'Cat' Ballou (Jane Fonda) vivia sendo chantageada pelo dono da estrada de ferro. A ex-professora decide então contratar os 
serviços do pistoleiro bêbado Kid Shelleen (Lee Marvin), que, antes de fazer seu "trabalho", o pai da moça é assassinado." 
 
* Django (Django) (FRANCO NERO, JOSÉ BÓDALO) 
Dublado - Western - 1966 - Origem: TV - Imagem: Boa - 1 DVD  
"Na fronteira mexicana duas gangues rivais aterrorizam uma pequena cidade sem lei. Uma é liderada pelo Major Winchester Jack e a 
outra pelo General H. Rodrigues. De repente, os dois exércitos de bandidos são pegos de surpresa pelo mais temido pistoleiro do velho 
oeste, Django. Arrastando um misterioso caixão atrás de si, ele retorna para vingar a morte de sua esposa e banhar de sangue as ruas da 
cidade. Os tiroteios e confrontos são inevitáveis. Django está determinado em seu plano de vingança. Mas, o que será que ele carrega 
naquele caixão? E quem será que vai vencer no final?" 
 
* Django A Volta do Vingador  (Django Strikes Again) (FRANCO NERO, DONALD PLEASENCE) 
Dublado - Western - 1987 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Django se vê compelido a novamente empunhar suas armas quando fica sabendo que sua filha, jovem e bonita, foi raptada por um 
bandido cruel, o Príncipe Orlowsky" 
 
* Django Não Perdoa, Mata  (L'Uomo, L'Orgoglio, La Vendetta) (FRANCO NERO, KLAUS KINSKI) 
Dublado - Western - 1968 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"A história de José, um oficial mexicano que se apaixona por Carmen, o estilo de vida livre dos ciganos esconde mais segredos do que se 
possa imaginar. Assassinato, contrabando e o roubo a uma caixa forte cheia de ouro são apenas alguns dos elementos dessa trama 
Ítalo-Alemã, que conta também com uma das melhores atuações de Franco Nero." 
 
* Django Atira Primeiro  (Django Spara Per Primo) (GLENN SAXSON, FERNANDO SANCHO) 
Dublado - Western - 1966 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Django sai à procura de seu pai que teve a cabeça colocada à prêmio, e chega tarde demais, pois ele fora assassinado por um caçador 
de recompensas. Sendo assim ele decide levar o corpo do pai para receber a recompensa e descobre que o velho fora vítima de uma 
conspiração organizada por Clusker, que era sócio de seu pai, e decide tomar de volta tudo o que ele tem direito por herança." 
 
* Django O Bastardo  (Django il Bastardo) (ANTONIO DE TEFFE, LUCIANO ROSSI) 
Legendado - Western - 1969 - Origem: VHS - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Durante a Guerra Civil Americana, três oficiais do exército confederado, líderes de um regimento, se vendem aos yankees., matam os 
sentinelas e permitem que a tropa inimiga massacre todo seu regimento. Porém, um dos soldados não morre... deixado para morrer, 
inconsciente e muito ferido. Muitos anos se passam, e como surgido do inferno, ele começa sua caçada de sangue aos homens que o 
deixaram a beira da morte... " 
 
* Don Chicote: O Rei do Látego (Lesh la Rue) (FRANCO NERO, DONALD PLEASENCE) 
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Legendado - Western - 1947 - Origem: TV - Imagem: Regular/Boa - 1 DVD  
"Parecia mais um gângster do que um herói. Usava um uniforme negro e tinha o chapéu levantado ligeiramente ao lado. Sua arma 
principal era o chicote que trazia pendurado nas mãos. Daí o nome Don Chicote." 
 
* Duas Pátrias Para Um Bandido (Blue) (TERENCE STAMP, KARL MALDEN, RICARDO MONTALBAN) 
Dublado/VTI-RJ - Western - 1968 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Ele trata todos com justiça, em seu modesto povoado no Texas, passa seu tempo cuidando da roças e faz todo o possível para manter a 
calma quando algum encrenqueiro o provoca. Mas esse homem chamado Blue não foi sempre assim. Ele já teve a vida cruel, de fugitivo 
e bandido - roubando, destruindo, trapaceando e matando, com um bando de fora-da-lei chefiado por seu pai adotivo, Ortega ." 
 
* Duelo da Verdade (Jericho) (MARK VALLEY, LISA STEWART) 
Dublado - Western - 2000 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Um homem branco com amnésia parte em busca de seu caminho e faz amizade com um negro. O relacionamento entre os dois fica 
mais forte enquanto os diversos problemas que eles enfrentam para chegar ao seu destino aumentam, até caminhar para um final 
surpreendente." 
 
* Duelo de Bravos (Bad Man's River) (GINA LOLLOBRIGIDA, JAMES MASON, LEE VAN CLEEF) 
Legendado - Western - 1971 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"uma quadrilha especializada em roubo a banco no velho Texas, tem sua rotina aventureira alterada quando o grupo recebe uma 
proposta irrecusável e passa a enfrentar o exército mexicano." 
 
* Duelo de Forasteiros (My West) (DAVID BOWIE, HARVEY KEITEL, JIM VAN DER WOUDE) 
Dublado - Western - 1998 - Origem: VHS - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Jack Sikora (David Bowie), o mair notório forasteiro do Velho Oeste, chega a Basin Field para matar um homem - o legendário pistoleiro 
Johnny Lowen (Harvey Keitel). Renomado em todo o território, Lowen nunca perder um duelo, mas depois de 20 anos de aventura e 
fama, ele retornou para fazer as pazes com a sua família, e especialmente, consigo mesmo. Entretanto, Sikora não está disposto a deixar 
que o rival se aposente e, por mais que Lowen resista, o sanguinário assassino pretende provocá-lo até que um confronto final revel, de 
uma vez por todas, quem é o atirador mais rápido do Oeste. 
 
* Duelo de Homens Sem Lei (Hell to Pay) (PETER BROWN, LEE MAJORS) 
Dublado/CLONE - Western - 2005 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"É a história de dois irmãos – um herói do exército e um jogador – que se apaixonam pela mesma mulher numa pequena cidade mineira 
do Colorado, destruída pela Guerra Civil. É nesse cenário peculiar que se desenvolve uma magnífica história de amor, honra, dever, 
cobiça e traição." 
 
* Duelo de Titãs  (Last  From Gun Hill) (KIRK DOUGLAS, ANTHONY QUINN) 
Dublado - Western - 1959 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"A esposa do marechal Morgan (Kirk Douglas) é violentada e assassinada por dois jovens quando ia visitar sua família. Os assassinos 
deixaram um distintivo no local do crime e Morgan reconhece como sendo de seu velho amigo Craig Belden (Anthony Quinn), que agora 
é um barão na cidade de Gun Hill." 
 
* Duelo em Diablo Canyon  (Duel at Diablo) (JAMES GARNER, SIDNEY POITIER) 
Legendado - Western - 1966 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Após ter sua esposa índia assassinada e escalpelada, pelo jovem soldado (Weaver), Garner passa a ter um desejo cego de vingança. 
Por outro lado, Ellen foi raptada pelos índios e encontra-se em cativeiro. Poitier é o único nesta trama sem problemas raciais. A história se 
desvenda aos poucos, com terríveis banhos de sangue. " 
 
* Duelo de Homens Sem Lei  (Hell to Pay) (PETER BROWN, LEE MAJORS) 
Dublado - Western - 2005 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"DOIS IRMÃOS. DUAS ARMAS. UMA MULHER. História de dois irmãos – um herói do exército e um jogador – que se apaixonam pela 
mesma mulher numa pequena cidade mineira do Colorado, destruída pela Guerra Civil. É nesse cenário peculiar que se desenvolve uma 
magnífica história de amor, honra, dever, cobiça e traição." 
 
* Duelo Sangrento (The Kid From Texas) (AUDIE MURPHY) 
Dublado/AIC-SP - Western -1950 – Origem: TV - Imagem: Regular - 1 DVD  
 
* Dupla Vingança  (Gone With The West) (JAMES CAAN, STEFANIE POWERS, SAMMY DAVIS JR.) 
Legendado - Western - 1975 - Origem: TV - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
"Jud McGraw é injustamente acusado de um crime que não cometeu. Ao fugir da prisão, jura se vingar dos bandidos que provocaram sua 
acusação, e para isso, se vingará até de uma cidade inteira, se necessário. Seu caminho se cruza com uma índia errante, Little Moon, 
que por outros motivos também deseja a mesma vingança contra Black Lake, uma cidade corrupta do Velho Oeste. Conseguirá esta 
dupla concluir sua vingança?" 
 
* E o Sangue Semeou a Terra (Bend of the River) (JAMES STEWART, ROCK HUDSON, ARTHUR KENNEDY, LORI NELSON) 
Legendado - Western -  1952 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Amor, traição e perseguição neste western, em que um homem lidera um grupo de pioneiros ao Oregon, onde iniciarão uma nova vida. 
No caminho, porém, eles passam por uma série de percalços e dificuldades." 
 
* Em Busca de Vingança (Defiance) (BRANDON BOLLIG, JIM FREIVOGEL) 
Dublado - Western -  2002 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
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"Defiance é uma cidade infestada de foras da lei. E os mais poderosos estão em guerra. De um lado, Nathan Cross, fragilizado por morar 
com sua esposa adoentada e dois filhos pequenos na cidade. De outro, Clay Randall e seus capangas." 
 
* Época Sem Lei (Wild Heritage) (WILL ROGERS JR., MAUREEN O'SULLIVAN) 
Legendado - Western -  1958 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Uma família de pioneiros tenta se estabelecer no Oeste selvagem americano para construir um rancho. Entretanto, além dos muitos 
problemas encontrados na nova região, eles ainda têm que enfrentar os bandidos da localidade." 
 
* Era Uma Vez no Oeste (C'era una Volta il West, de Sergio Leone) (HENRY FONDA, CLAUDIA CARDINALE, CHARLES BRONSON, 
JASON ROBARDS) 
Legendado - Western -  1968 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Em virtude das terras que possuía serem futuramente a rota da estrada de ferro, um pai e todos os filhos são brutalmente assassinados 
por um matador profissional. Entretanto, ninguém sabia que ele, viúvo há seis anos, tinha se casado com uma prostituta de Nova Orleans, 
que passa ser a dona do local e recebe a proteção de um hábil atirador, que tem contas a ajustar com o frio matador." 
 
* Esporas de Aço (The Naked Spur) (JAMES STEWART, JANET LEIGH, ROBERT RYAN) 
Legendado - Western -  1953 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Howard Kemp é um caçador de prémios em busca do criminoso Roy Andersen, cuja captura vale uma generosa recompensa. Contudo, 
quando o consegue apanhar, a situação já se alterou consideravelmente. Primeiro, porque Roy Andersen não andava a monte sozinho; 
acompanhava-o a jovem Lina Patch, filha de um outro criminoso. E segundo, porque entretanto, Howard Kemp fez dois sócios sem 
querer: o garimpeiro Jesse Tate e o ex-soldado Ben Vandergroat. Assim, o que se iniciou como uma simples perseguição do rato e do 
gato, culmina num jogo a cinco, com uma recompensa no meio." 
 
* Esse Homem é Meu (The King and the Four Queens) (CLARK GABLE, ELEANOR PARKER, BARBARA NICHOLS) 
Legendado - 1956 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Um cowboy fugitivo vai parar em um rancho onde moram sozinhas uma senhora e suas quatro noras. Ele foi informado que o produto de 
um roubo de ouro estaria escondido no local e uma das mulheres saberia sua localização. Então, ele tenta arranjar um jeito de descobrir 
o paradeiro de tal fortuna. " 
 
* Estigma da Crueldade (The Bravados) (GREGORY PECK, JOAN COLLINS, ROD CAMERON, JOANNE DRU) 
Legendado - Western - 1958 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Um reflexivo desconhecido, Jim Douglas, chega numa pequena cidade do oeste para presenciar o enforcamento de quatro homens que 
assassinaram, roubaram e estupraram sua mulher. Jim se sente em parte aliviado pois a lei os irá executar, algo que Douglas pretendia 
fazer para se vingar. Mas, faltando poucas horas para a execução, Simms, um falso carrasco, ajuda os condenados a fugir." 
 
* Estrondo de Tambores (A Thunder of Drums) (RICHARD BOONE, CHARLES BRONSON, GEORGE HAMILTON, RICHARD 
CHAMBERLAIN) 
Dublado - Western -  1961 - Origem: TV - Imagem: Regular/Boa - 1 DVD  
 
* Eu Sou Sartana (I Am Sartana Your Angel of Death) (JOHN GARKO, KLAUS KINSKI) 
Dublado - Western - 1968 - Imagem: Boa - 1 DVD  
"O banco mais seguro do oeste é assaltado e tudo leva a crer que foi Sartana. È prometida uma recompensa a quem o entregasse vivo 
ou morto e os mais famosos matadores saem em busca de Sartana. É então que, desconhecendo o roubo, Sartana tem de começar uma 
busca aos verdadeiros culpados. Nessa cidade as pistas o conduzem às pessoas mais influentes do povo, conseguirá Sartana provar sua 
inocência e punir os verdadeiros culpados?" 
 
* Falta Um Para Vingar (Money, Women and Guns) (JOCK MAHONEY, LON CHANEY) 
Dublado/TELEVOX - Western -  1961 - Origem: TV - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
 
* Feras Humanas (The Bounty Hunter) (RANDOLPH SCOTT, ERNEST BORGNINE) 
Dublado - Western -  1954 - Origem: TV - Imagem: Boa - 1 DVD  
 
* Flecha de Fogo ou Flechas Ardentes (Broken Arrow) (JAMES STEWART, JEFF CHANDLER, DEBRA PAGET) 
Dublado - Western - 1950 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Por volta de 1870, a guerra cruel entre os colonizadores e os apaches já dura dez anos. Ao salvar a vida de um menino índio, Tom 
Jeffords, ex-soldado, se dá conta de que eles, apesar da aparência selvagem, também são humanos. É aí que ele decide bancar o 
embaixador, na tentativa de promover a paz entre os dois lados." 
 
* Flecha de Fogo ou Flechas Ardentes (Broken Arrow) (JAMES STEWART, JEFF CHANDLER, DEBRA PAGET) 
Legendado - Western - 1950 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Por volta de 1870, a guerra cruel entre os colonizadores e os apaches já dura dez anos. Ao salvar a vida de um menino índio, Tom 
Jeffords, ex-soldado, se dá conta de que eles, apesar da aparência selvagem, também são humanos. É aí que ele decide bancar o 
embaixador, na tentativa de promover a paz entre os dois lados." 
 
* Flechas da Vingança (Drums Apache) (STEPHEN McNALLY, WILLARD PARKER) 
Dublado - Western - 1951 - Origem: TV - Imagem: Regular - 1 DVD  
"Jogador retorna à cidade de onde fora expulso, para tentar ajudar seu povo contra o ataque dos índios mescaleiros." 
 
* Fúria Apache (Apache Uprising) (RORY CALHOUN, JOHN RUSSELL) 
Legendado - Western - 1966 - Origem: TV - Imagem: Regular - 1 DVD  
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"Bandido que assalta diligências tem de enfrentar um ex-confederado condutor da mesma, e a fúria de um ataque dos apaches, pois o 
chefe dos guerreiros esta ferido e encontra-se na estação" 
 
* Fúria ao Entardecer (Rage at Hawn) (RANDOLPH SCOTT, EDGAR BUCHANAN) 
Legendado - Western - 1955 - Origem: TV - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
"Este western clássico conta a história dos irmãos fora-da-lei Frank, Simeon e John Reno, os primeiros assaltantes de trem dos Estados 
Unidos. Embora seu irmão mais velho, Clint (Pyle), seja um respeitado fazendeiro, os outros estão mancomunados com o corrupto juiz 
Hawkins (Buchanan) para controlar a cidade de Seymour em 1866." 
 
* Galante e Sanguinário (3:10 To Yuma) (GLENN FORD, VAN HEFLIN, FELICIA FARR) 
Legendado - Western - 1957 - Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Quando o líder fora-da-lei Ben Wade é capturado pelo xerife de uma pequena cidade, seu bando decide continuar em ação. Dan Evans, 
jovem vaqueiro na região, é convencido a escoltar Wade secretamente numa viagem de trem até o tribunal em Yuma. Mas ao chegar lá, 
assim que se hospedam num hotel, o bando de Ben Wade já estava à espera." 
 
* Gambler - O Jogador 2 (Gambler V, Playing for Keeps) (KENNY ROGERS, BRUCE BOXLEITNER) 
Legendado - Western - 1994 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
" Craque no tiro e nas cartas, Brady Hawkes leva um susto quando vê o rosto do filho, que devia estar na escola, estampado na primeira 
página de jornal, como membro de quadrilha de pistoleiros. Na tentativa de salvá-lo, ele acaba tido como um dos bandidos. O astro 
country interpreta pela quinta vez o personagem de 'Jogador Invencível." 
 
* Gatilho Relâmpago (The Fastest Gun Alive) (GLENN FORD, JEANNE CRAIN) 
Dublado/Herbert Richers - Western - 1956 – Origem: TV TCM - Imagem: Ótima/P&B -  1 DVD  
"Aposentado como o atirador mais rápido do oeste, George Temple (Ford) agora busca um pouco de paz ao lado de sua esposa, Dora. 
No entanto, um dia ele bebe além da conta e acaba exibindo suas surpreendentes habilidades no gatilho. Preocupado com a 
possibilidade de ser desafiado para um duelo, George resolve sair da cidade com Dora. Os cidadãos locais prometem manter segredo, 
mas um garoto o entrega a uma gangue de criminosos e monta o cerco para, talvez, seu mais importante confronto." 
 
* Golpe de Misericórdia (Colorado Territory) (JOEL McCREA, VIRGINIA MAYO) 
Legendado - Western - 1949 – Origem: TV – Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
"Solto da cadeia para ajudar na construção da estrada de ferro, prisioneiro pensa que essa pode ser a sua chance de escapar. O único 
problema é uma recompensa de $ 10.000 por ele, vivo ou morto." 
 
 
* Guerra e Honra (Pharaoh's Army) (KRIS KRISTOFFERSON, CHRIS COOPER) 
Dublado - Western - 1995 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Durante a Guerra Civil Americana, um capitão do exército liderou sua esfarrapada tropa através de um obscuro riacho com a intenção de 
roubar o gado do Confederados. A fazenda é administrada por Sarah Anders, esposa de um soldado confederado que está em batalha 
no norte. Baseado em fatos reais, esta superprodução narra a história de pessoas envolvidas nos trágicos eventos que marcaram um dos 
períodos mais violentos da história americana, onde pessoas de extremo caráter são obrigadas a lutar desesperadamente pela sua 
sobrevivência." 
 
* Guerreiro da Paz (Grey Owl) (PIERCE BROSNAN, ANNIE GALIPEAU) 
Dublado/MIX-RIO - 1999- Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Baseado na história verídica de Archibald Belaney, " O Guerreiro da Paz ", conta à saga de um homem que nos anos 30 desafiou os 
poderosos ao denunciar a destruição das selvas, despertando o mundo para esta causa. Belaney (Pierce Brosnan) foi um c cidadão 
britânico que cresceu fascinado pela cultura nativa americana." 
 
* Herança de um Valente (The Man From Snowy River) (KIRK DOUGLAS) 
Legendado - Western - 1982 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
 
* Hombre (Hombre) (PAUL NEWMAN, RICHARD BOONE, CAMERON MITCHELL) 
Dublado/AIC-SP - Western - 1967 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"John Russell (Newman), um homem branco criado por uma tribo de índios apache, é forçado a enfrentar a sociedade que ele despreza 
quando vende a pensão que seu pai lhe deixou de herança. Ao deixar a cidade em uma diligência, diversos passageiros preconceituosos 
insistem que ele viaje na boléia com o cocheiro (Martin Balsam). Mas, quando os fora-da-lei atacam e os viajantes ficam perdidos no 
deserto, Russel pode ser sua única esperança de sobrevivência!" 
 
* Homem Até o Fim (The Kentuckian) (BURT LANCASTER, DIANNE FOSTER) 
Legendado - Western - 1955 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"O Grande Eli, parte para o Texas junto com o filho e seu cachorro de caça, mas no caminho ele encontra muitas aventuras, perigos e um 
belo romance, que jamais poderia imaginar. Dentre as pessoas que encontra, aparece uma linda jovem, na condição de escrava, cuja 
propriedade pertence a um sórdido dono de bar, que está louca para se livrar de seu dono. Um professor de uma pequena e atraente 
cidade, desvia Eli um pouco de sua viagem; e ainda enfrenta vários vilões da floresta. Belíssimo e sensível argumento, que tem como 
pano de fundo o velho oeste." 
 
* Homem Sem Rumo (Man Without a Star) (KIRK DOUGLAS, JEANNE CRAIN, RICHARD BOONE) 
Dublado - Western - 1955 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"O caubói Dempsey Rae chega, depois de uma temporada perdido pela vida, ao rancho da bela rancheira Reed Bowman. Junto com o 
seu jovem e às vezes inapto amigo e "braço-direito" Jeff Jimson, ele resolve ficar no rancho e aceitar a proposta de trabalho de Redd - 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


muito mais fascinado pela linda e desbocada chefe do que pelo trabalho em si. Mas quando Rae descobre que ele e seu colega foram 
contratados, na verdade, para cercar terrenos ilegalmente, ele resolve abandonar seu emprego e voltar-se para o lado dos pequenos e 
lesados rancheiros que foram roubados. Mas o testa-de-ferro da rancheira Reed Steve Miles, que gosta de enrolar seus inimigos em 
arame farpado, está disposto a dar a Dempsey Rae muito mais trabalho do que ele imaginaria..." 
 
* Homem Sem Rumo (Man Without a Star) (KIRK DOUGLAS, JEANNE CRAIN, RICHARD BOONE) 
Legendado - Western - 1955 - Origem: TV CULT- Imagem: Ótima - 1 DVD  
"O caubói Dempsey Rae chega, depois de uma temporada perdido pela vida, ao rancho da bela rancheira Reed Bowman. Junto com o 
seu jovem e às vezes inapto amigo e "braço-direito" Jeff Jimson, ele resolve ficar no rancho e aceitar a proposta de trabalho de Redd - 
muito mais fascinado pela linda e desbocada chefe do que pelo trabalho em si. Mas quando Rae descobre que ele e seu colega foram 
contratados, na verdade, para cercar terrenos ilegalmente, ele resolve abandonar seu emprego e voltar-se para o lado dos pequenos e 
lesados rancheiros que foram roubados. Mas o testa-de-ferro da rancheira Reed Steve Miles, que gosta de enrolar seus inimigos em 
arame farpado, está disposto a dar a Dempsey Rae muito mais trabalho do que ele imaginaria..." 
 
* Honra a Um Homem Mau (Tribute to a Bad Man) (JAMES CAGNEY, VIC MORROW, LEE VAN CLEEF) 
Dublado - Western - 1956 - Origem: TV - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
"Um jovem salva a vida de um proprietário de terras, que faz a justiça do seu modo. Ele consegue um emprego, mas acaba se 
apaixonando pela namorada de seu patrão." 
 
* Hordas Selvagens (The Great Sioux Uprising) (JEFF CHANDLER, FAITH DOMERGUE) 
Dublado - Western - 1953 - Origem: TV - Imagem: Boa - 1 DVD  
"Uma índia é pega por dois homens roubando. Um deles pode começar uma nova guerra com os índios, o outro é a única pessoa que 
pode impedi-la." 
 
* Índio Heróico (Touro Sentado) (Sitting Bull) (DALE ROBERTSON, J. CARROL NAISH) 
Legendado - Western - 1954 - Origem: TV - Imagem: Regular - 1 DVD  
"Major da Cavalaria que tenta a paz entre os índios sioux e o homem branco é acusado de traidor." 
 
* Inferno No Oeste (Between God, The Devil And a Winchester) (GILBERT ROLAND, RICHARD HARRISON) 
Dublado - Western - 1968 - Origem: TV - Imagem: Boa - 1 DVD  
"Um forasteiro chamado Bob Ford chega à Pousada do Sol após ter fugido de uma prisão. Ele está tentando encontrar o esconderijo de 
um enorme tesouro do qual possui o mapa. Contudo, Bob precisa da ajuda de um garoto, sobrinho do dono da pousada, que conhece 
toda a região de Sierra Blanca, para ser seu guia, caso contrário, nem com a ajuda do mapa o forasteiro conseguirá por as mãos no 
valioso tesouro. Mas sua determinação atrairá a cobiça de homens traiçoeiros, que farão de tudo para chegar primeiro ao lugar secreto!" 
 
* Irmãos Inimigos (Gun Fury) (ROCK  HUDSON, NEVILLE BRAND, LEE MARVIN, DONNA REED) 
Dublado - Western - 1953 – Origem: TV BAND - Imagem: Boa -  1 DVD  
"O filme conta a dura e rocambolesca história de um atirador psicopata e de um herói decidido a travá-lo. Em Fúria Sanguinária, Walsh 
contou a história pelo prisma de um vilão (Games Cagney). Neste filme, o afamado mestre de ação centra-se no herói, o veterano da 
Guerra Civil Ben Warren (Rock Hudson). Ben não suporta ver mais sangue derramado e ruma para Oeste com a sua noiva (Donna Reed, 
Oscar® de Melhor Actriz Secundária, por Até à Eternidade em 1953) para reconstruir a sua vida. Porém, o seu comportamento pacífico é 
posto à prova quando um fora-da-lei (Phil Carey) e o seu gang (incluindo Lee Marvin, Corrupção) raptam a sua futura esposa. 0 filme foi 
originalmente rodado em 3-D, com muitas sequências concebidas para criar a ilusão de profundidade. O cineasta Raoul Walsh lança 
punhos, pedras, cascos e uma cascavel que emergem na direcção do espectador, acrescentando emoção a este Western sobre um 
homem no limite da sua resistência. " 
 
* Jesse James (Jesse James) (TYRONE POWER, HENRY FONDA, RANDOLPH SCOTT) 
Dublado - Western - 1939 - Origem: VHS - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Após a guerra civil americana surgiram dois criminosos famosos: os irmãos Frank e Jesse James. Antes de se tornarem foras-da-lei eles 
eram agricultores, que se ocupavam em cuidar das suas terras. Entretanto a St. Louis Midland, uma poderosa empresa que controlava 
todo o estado, queria comprar as terras onde a ferrovia iria passar por um preço bem barato, oferecendo um dólar por acre quando na 
verdade valia 15 dólares." 
 
* Joe Kidd (Joe Kidd) (CLINT EASTWOOD, ROBERT DUVALL, JOHN SAXON) 
Legendado - Western - 1972  - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Joe Kidd traz Clint Eastwood no auge da forma como o herói do Oeste nesta história de guerra no campo na virada do século. Filmado 
em 1971, Kidd une o veterano diretor de westerns John Struges, a clássica paisagem das montanhas, a versatilidade de Robert Duvall e 
o durão Eastwood como o "vingador contratado" que faz justiça por sua conta. Como todo western, tem tiroteios, conflitos e um final 
emocionante, com uma locomotiva invadindo o salão onde os bandidos estão escondidos." 
 
* Johnny Guitar (Johnny Guitar) (JOAN CRAWFORD, STERLING HAYDEN, ERNEST BORGNINE) 
Legendado - Western - 1954 – Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Dona de saloon conta com a ajuda de um velho amor, o violento Johnny Guitar, para enfrentar o xerife local e os capangas de sua arqui 
rival: uma fazendeira que a quer fora da cidade." 
 
* Jornadas Heróicas (The Plainsman, de Cecil B. de Mille) (GARY COOPER, JEAN ARTHUR) 
Legendado - Western - 1936 - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Esse elegante e bem estruturado Western, cheio de habilidades, entrelaça clássicos nomes das lendas do velho oeste, como Wild Bill 
Hickok (Gary Cooper), Jane Camalidade (Jean Arthur), Buffalo Bill Cody, George Armstrong Custer e Abrahan Lincoln, num 
impressionante conto, riquíssimo em detalhes, repleto de diferentes histórias de vidas, tão vasto quanto o próprio velho oeste. " 
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* Josey Wales, o Fora-da-Lei (The Outlaw Josey Wales) (CLINT EASTWOOD) 
Legendado - Western - 1976 – Origem: TV TCM - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"Logo após o término da Guerra Civil americana Josey Wales (Clint Eastwood), um pacato fazendeiro, se transforma num cruel justiceiro 
dos Confederados para vingar o massacre de sua família por um grupo de criminosos aliados ao exército da União." 
 
* Justiça de Um Bravo (The Jack Bull) (JOHN CUSACK, JOHN GOODMAN) 
Legendado - Western - 1999 - Origem: TV - Imagem: Boa - 1 DVD  
"A violência está tomando conta do interior americano na virada do século. A falta de justiça está obrigando famílias a usarem suas 
armas para garantir a bobrevivência. Homens como Myrl Reddings, um jovem criador de cavalos que foi obrigado a deixar parte de sua 
criação como pagamento de um pedágio, para conseguir passar com seus animais nas terras de um ganancioso fazendeiro. Cansado 
desse absurdo e sem ver nenhuma ajuda do governo, Myrl declara guerra contra o fazendeiro. Para Myrl agora só existe um meio de 
fazer justiça: a bala!" 
 
* Legião Invencível (She Wore a Yellow Ribbon,de John Ford ) (JOHN WAYNE, JOANNE DRU) 
Dublado - Western - 1949 - Origem: DVD - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 1 OSCAR*** 
" Em meio à possibilidade de guerra com os índios, um capitão perto da aposentadoria decide procurar um chefe que é seu amigo, para 
fumar o cachimbo da paz." 
 
* Ligeiro no Gatilho (Red River Shore) (REX ALLEN) 
Legendado - Western - 1953 - Imagem: Regular/P&B - 1 DVD  
 
* Lucky Luke (Lucky Luke ) (TERENCE HILL, NANCY MORGAN) 
Legendado - Western - 1991 - Origem: VHS - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"O destemido cavaleiro, agora é xerife de uma cidadezinha do Oeste e tem que enfrentar o chefão local e seus capangas, os terríveis 
irmãos Dalton, para impor a lei." 
 
* Mais Forte Que a Vingança (Jeremiah Johnson, de Sidney Pollack) (ROBERT REDFORD, WILL GEER) 
Legendado - Western - 1972 - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
"Desiludido com a civilização, um ex-soldado decide morar nas montanhas, onde passa a enfrentar grandes dificuldades. Ao conhecer 
um velho eremita que vive na região, ele passa a aprender os segredos para sobreviver no lugar." 
 
* Mancha de Sangue (At Gunpoint ) (FRED MacMURRAY, DOROTHY MALONE) 
Legendado - Western - 1955 - Origem: TV CULT - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Um homem, que se tornou um herói ao assassinar o líder de uma gangue de assaltantes, é abandonado pelos habitantes de sua cidade 
quando os bandidos ameaçam retornar." 
 
* Marcado Pelo Ódio (Ned Blessing ) (CHRIS COOPER, DANIEL BALDWIN) 
Legendado - Western - 1992 - Origem: VHS - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Com pouco tempo de vida, o velho xerife Ned Blessing decide fazer uma reflexão de toda sua vida. Suas angustias e glórias desfilam em 
sua mente, transportando-o a um universo de recordações marcantes, com seu romance com a bela Jilly Blue, o grande amor de sua vida 
e sua guerra solitária contra um perigoso bando de mexicanos foras-da-lei. " 
 
* Matá-lo! (Mátalo! ) (LOU CASTEL, CORRADO PANI) 
Dublado - Western - 1970 - Origem: DVD - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Uma cidade fantasma, ouro escondido onde ninguém sequer desconfia, gente que sempre está no lugar errado e na hora errada, 
personagens hilários e violentos. Essa mistura toda resulta num dos filmes mais deliciosos da era do spaghetti western." 
 
* Matar ou Morrer (High Noon, dirigido por Fred Zinnemann) (GARY COOPER, LEE VAN CLEEF, GRACE KELLY, LON CHANEY) 
Legendado - Western - 1952 - Origem: VHS - Imagem: Ótima- 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 4 OSCAR*** 
***RECEBEU DUAS INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
***FILME GANHADOR DE 4 GLOBOS DE OURO*** 
" Na manhã do dia de seu casamento, um xerife é avisado de que um perigoso bandido que havia prendido tempos atrás estará 
chegando ao meio-dia, no intuito de matá-lo." 
 
* Mato Em Nome da Lei (Lawman) (BURT LANCASTER, ROBERT RYAN, ROBERT DUVALL) 
Dublado/GÁBIA-SP - Western - 1971 - Origem: TV - Imagem: Boa - 1 DVD  
"Após a morte de um velho bêbado por arruaceiros, o xerife local descobre o tamanho da encrenca e percebe que a cidade está contra 
ele." 
 
* Mato Hoje, Morro Amanhã (Today It's Me...Tomorrow You!) (BUD SPENCER, MONTGOMERY FORD) 
Dublado - Western - 1968 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"História de um homem que está prestes a ser enforcado por um crime que não cometeu, mas acaba sendo salvo por seu parceiro em 
cima da hora. Agora, os dois estão fugindo das autoridades, e é quando eles decidem formar uma gangue para se vingar do homem que 
o denunciou injustamente e também para punir os verdadeiros culpados." 
 
* Meu Nome É Providence - Caçador de Recompensas (La Vita, a volte, è molto dura, vero Provvidenza?) (TOMAS MILIAN, GREGG 
PALMER) 
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Dublado/GABIA - Western - 1972 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"O camaleônico Tomas Milian desta vez interpreta um misterioso homem chamado Providence, que anda sempre acompanhado por um 
fiel escudeiro Hurricane Smith (Gregg Palmer). Ambos vagueiam pelo velho oeste e vão encontrando em seu caminho as mais divertidas 
e sinistras figuras. São estas figuras aliadas ao acompanhamento musical do mestre Ennio Morricone que dão todo o tempero da 
aventura, em que os dois são presos injustamente, escapam da prisão, ganham muito dinheiro para logo em seguida ficarem sem um 
vintém." 
 
* Meu Ódio Será Sua Herança (The Wild Bunch) (BEN JOHNSON, WILLIAM HOLDEN, ERNEST BORGNINE, ROBERT RYAN) 
Legendado - Western - 1969 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***RECEBEU DUAS INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Eles são os foras-da-lei mais perigosos que o Oeste já viu. A cada novo golpe, as chances de algo dar errado vêm aumentando, o que 
faz com que eles decidam que chegou a hora de parar. Só que um trem carregado de armas é uma remessa valiosa demais para passar 
despercebida pelos ladrões 'aposentados'." 
 
* Minha Vontade é a Lei (Warlock) (RICHARD WIDMARK, HENRY FONDA, ANTHONY QUINN) 
Legendado - Western - 1959 - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
"A cidade de Warlock vive um violento conflito em suas ruas. Temendo que os criminosos façam da cidade um antro de violência, um 
famoso pistoleiro é contratado para agir em nome da lei. Mas suas atitudes e posições muito semelhantes às dos criminosos, fazem com 
que a população indique um novo xerife para Warlock, que irá viver seus mais violentos dias em busca da justiça final." 
 
* Mississipi (The Stranger Wore a Gun) (RANDOLPH SCOTT) 
Dublado - Western - 1953 - Origem: TV - Imagem: Boa - 1 DVD  
 
* Montana, Terra Proibida (Montana) (ERROL FLYNN, ALEXIS SMITHS) 
Legendado - Western - 1960 - Origem: VHS - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Morgan Lane (Errol Flynn) é um humilde pastor de carneiros australiano que resolve dar uma reviravolta em sua vida indo para as 
planícies dos Estados Unidos." 
 
* Na Rota dos Proscritos (Ride a Crooked Trail) (AUDIE MURPHY, WALTER MATTHAU) 
Legendado - Western - 1958 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Joe Maybe é um renegado que se faz passar por um figurão do exército para roubar o banco de uma cidade. O juiz da região o nomeia 
para manter a paz e tudo vai bem, até que surge alguém que o reconhece e que também tem um plano relativo ao banco. Então, Joe tem 
que fazer um acordo com a pessoa." 
 
* Na Sombra do Disfarce (Lone Hand) (ALEX NICOL, BARBARA HALE, JOEL McCREA) 
Legendado - Western - 1953 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"Em uma terra cheia de bandidos, o fazendeiro Zachary Hallock se recusa a fazer parte de um grupo de formado para combater o crime. 
Ele acaba se juntando aos criminosos entrando em conflito com seus familiares." 
 
* Na Trilha dos Fugitivos (The Desperate Trail) (SAM ELLIOT, LINDA FIORENTINO) 
Legendado - Western - 1994 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Um assalto a diligência que escoltava faz com que o delegado Bill Speaks perca o dinheiro e a prisioneira que escoltava , a qual fugiu 
com um dos passageiros, vivido por Craig Sheffer. Bill decide ir atrás dos dois fugitivos, e após uma caçada implacável pelo Velho oeste, 
eles compreendem que não tem outra saída além de se unir e enfrentar o perigoso xerife em um duelo final." 
 
* Nas Trilhas da Aventura (The Hallelujah Trail) (BURT LANCASTER, LEE REMICK) 
Dublado - Western/Comédia - 1960 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"O Coronel Gearhart é encarregado da perigosa missão de garantir a segurança de uma caravana que transporta uma valiosa carga 
através do deserto, rumando em direção a Denver. A carga em questão é um carregamento de uísque, essencial para abastecer os 
trabalhadores nas minas de Denver. Entre outros perigos, a cavalaria deve enfrentar uma feroz tribo de índios, também interessados em 
tomar para si a 'água de fogo' do homem branco, além de um grupo de feministas liderado por Cora Massingale. " 
 
* Ned Kelly (Ned Kelly) (HEATH LEDGER, ORLANDO BLOOM, NAOMI WATTS) 
Dublado - Western - 2003 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Ned Kelly (Heath Ledger) é um bandido que, ao lado de seus dois irmãos e de dois amigos, liderou durante anos uma gangue que 
aterrorizou a Austrália. De 1878 a 1889 a gangue de Kelly realizou assaltos, sequestros e assassinatos, sendo caracterizada pelo 
uniforme que usavam: capacetes de ferro e uma placa de aço protegendo o peito. " 
 
* Nevada Smith (Nevada Smith) (STEVE McQUEEN, KARL MALDEN) 
Legendado - Western - 1966 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Filho de uma índia nativa das terras dos EUA e de um pai branco, Nevada Smith é um robusto e inocente rapaz nascido durante a 
corrida do ouro da Califórnia, quando uma grande leva de imigrantes e militares dirigiu-se ao Oeste americano em busca de 
riqueza.Quando descobre que seus pais foram brutalmente assassinados por terríveis malfeitores, Smith decide partir em busca dos 
assassinos, para capturá-los com as suas próprias mãos." 
 
* Ninho de Cobras (There Was a Crooked Man...) (KIRK DOUGLAS, HENRY FONDA) 
Legendado - Western - 1970 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
 
* No Rastro da Morte (Catlow) (YUL BRINNER, RICHARD CRENNA, LEONARD NIMOY) 
Legendado - Western - 1971 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
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"Um ladrão que, junto com seus homens, reuniu gado sem marcar e planeja vendê-lo em Abilene. As intenções de Catlow podem gerar 
sérios conflitos para os fazendeiros, que se veriam obrigados a subir os salários para que seus empregados não imitem a estratégia." 
 
* Obrigado a Matar (A Lawless Street) (RANDOLPH SCOTT, ANGELA LANSBURY) 
Dublado - Western - 1955 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Interpreta o famoso xerife Calem Ware, cujas atividades em nome da lei e ordem, destruíram sua vida pessoal. Mesmo mantendo a paz 
na cidade de Medicine Bend, Ware espera reconciliar-se algum dia com sua ex-esposa, Tally Dickinson (Ângela Lansbury), agora estrela 
de um show musical itinerante. Logo quando Tally chega a Medicine Bend, Ware é forçado a enfrentar a sua grande quadrilha de 
bandidos." 
 
* O Álamo (The Alamo) (JOHN WAYNE, RICHARD WIDMARK, LINDA CRISTAL) 
Legendado - Western - 1960 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Cerca de 200 homens tentam defender um forte no Texas contra as tropas de um general mexicano." 
 
* O Assassinato de Jesse James pelo Covarde Roberrt Ford (The Assassination of Jesse James for the Coward Robert Ford ) (BRAD 
PITT, CASEY AFFLECK) 
Legendado - Western - 2007 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME RECEBEU 2 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
***FILME RECEBEU DUAS INDICAÇÕES AO GLOBO DE OURO*** 
"Jesse James, o mais notório fora-da-lei da América, é perseguido por seus inimigos. Mas o maior perigo vinha de seu próprio bando." 
 
* O Caçador de Recompensas (The Bounty Man ) ( CLINT WALKER, RICHARD BASEHART) 
Dublado/Herbert Richers - Western - 1972 - Origem: VHS - Imagem: Boa - 1 DVD  
 
* O Cavaleiro Negro (Brimstone ) (ROD CAMERON, ADRIAN BOOTH) 
Legendado - Western - 1949 - Origem: TV - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
 
* O Derradeiro Assalto (Four Guns to the Border) (RORY CALHOUN, COLLEEN MILLER) 
Dublado/PERI FILMES - Western - 1954 – Origem: TV RECORD - Imagem: Boa -  1 DVD  
"Quadrilha de assaltantes de bancos ajudam pai e filha, que estão sendo atacados por índios apaches." 
 
* O Desafio Final (The Shooter) (MICHAEL DUDIKOFF) 
Legendado - Western - 1995 - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
"Michael Dudikoff faz o caçador de recompensas que liberta a esposa de um rico fazendeiro sequestrada por bandidos. Ele percorre um 
longo caminho para levá-la de volta à casa, enfrentando diversos perigso e dilemas morais e contando apenas com seu colt e sua ótima 
pontaria." 
 
* O Dia da Ira (I Giorni Dell'Ira) (GIULIANO GEMMA, LEE VAN CLEEF) 
Dublado/Legendado - Western - 1968 - Origem: VHS - Imagem: Ótima - 1 DVD  
" Scott é um desafortunado limpador de ruas na cidade de Clifton no Arizona. Quando Frank Talby chega na cidade, os dois iniciam uma 
grande amizade e Talby acaba atirando em um dos valentões que zombavam de Scott. Após isso, Talby resolve ir embora, pois está 
perseguindo Wild jack, um "ex-parceiro de negócios" que lhe deve 50 mil dólares e Scott resolve acompanhá-lo. Ele quer aprender a atirar 
e ser rápido no gatilho para se tornar um pistoleiro como Talby. Quando os dois capturam Wild Jack, ficam sabendo que ele foi traído por 
alguns dos moradores de Clifton, que agora estão com o dinheiro. Porém, as coisas se complicam para os dois pistoleiros, e eles têm que 
abrir caminho a balas. Agora, como um pistoleiro temido e respeitado por todos, Scott e seu companheiro Talby retornam a Clifton para 
recuperar o dinheiro, mas as coisas não saem conforme planejado..." 
 
* O Diabo Feito Mulher (Rancho Notorious) (MARLENE DIETRICH, ARTHUR KENNEDY, MEL FERRER) 
Dublado - Western - 1952 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Uma mulher sensual e determinada, Altar Keane (Marlene Dietrich), deixa de trabalhar em um saloon e administra (com 10% de 
comissão) um esconderijo para foras-da-lei. Lá chega Vern Haskell (Arthur Kennedy), um cowboy determinado em se vingar do estupro e 
assassinato de sua noiva." 
 
* O Enforcado (The Hanged Man) (STEVE FORREST, DEAN JAGGER, CAMERON MITCHELL) 
Dublado - Western - 1974 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"O frio e impiedoso James Devlin é um pistoleiro corajoso e cínico que, após sobreviver a seu próprio enforcamento, decide usar sua 
habilidade no manejo das armas para ajudar Carrie Gault , uma jovem viúva amargurada que está sendo ameaçada por Lew Halleck, um 
latifundiário que quer suas terras." 
 
* O Estranho Sem Nome (High Plains Drifter) (CLINT EASTWOOD, VERNA BLOOM, MARIANA HILL) 
Legendado - Western - 1973 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Eastwood interpreta um misterioso estranho que emerge do escaldante calor do deserto e cavalga em direção a pecaminosa cidade de 
Lago. Após cometer três assassinatos e um estupro nos primeiros 20 minutos, O Estranho é contratado pela cidade para protegê-la de 
três criminosos fugidos da prisão. Ele manda pintar toda a cidade de vermelho e a rebatiza como "Inferno". Dessa forma incomun ele 
espera os bandidos para um confronto final arrepiante." 
 
* O Festim da Morte (Tomahawk Trail) (CHUCK CONNORS) 
Legendado - Western - 1957 - Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
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"Durante uma viagem, um agrupamento de cavalaria é atacado por apaches e tem seus cavalos roubados. Quando chegam ao forte, os 
soldados descobrem que todos foram massacrados pelos índios, e cabe agora ao tenente McCoy assumir o comando e buscar vingança 
com o apoio de seus homens." 
 
* O Filho do Sol (The Last Redmen) (JON HALL, EVELYN ANKERS) 
Dublado - Western - 1947 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Durante a guerra entre índios e franceses, tudo se complica ainda mais quando o índio Olho de Águia se apaixona pela filha do general 
opositor. Clássica história de amor, em versão luxuosamente colorida para a época. Uma produção surpreendente, locações 
inesquecíveis por praticamente toda a California e atuações extraordinárias." 
 
* O Filho dos Deuses (Brigham Young) (TYRONE POWER, LINDA DARNELL, VINCENT PRICE) 
Legendado - Western - 1940 – Imagem: Ótima/P&B -  1 DVD  
"Depois do brutal assassinato do líder mórmon Joseph Smith (Vincent Price), Brigham (Dean Jagger) assume a liderança de seu povo 
rumo à Utah, a `terra prometida´, onde estariam livres da perseguição religiosa. Mas os perigos da longa viagem são maiores que a 
relação entre o homem e o Oeste bravio. O filme retrata ainda a paixão de Jonathan Kent (Tyrone Power) por uma garota que não é 
mórmon (Linda Darnell). Grande saga de fé contra a opressão que conta a história dos pioneiros mórmons de Salt Lake City." 
 
* O Forte do Massacre (Fort Massacre) (JOEL McCREA, FORREST TUCKER, SUSAN CABOT) 
Legendado - Western - 1958 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"O filme conta a história de Vinson (Joel McCrea), um sargento da cavalaria empenhado em exterminar o maior número possível de 
índios, como vingança pela morte da sua família.” 
 
* O Grande Búfalo Branco (The White Buffalo) (CHARLES BRONSON, KIM NOVAK) 
Legendado - Western - 1977 - Origem: VHS - Imagem: Boa - 1 DVD  
"Em setembro de 1874 Wild Bill Hickok vai para o Velho Oeste, usando o nome de James Otis, pois precisa caçar um búfalo branco que 
sempre lhe provoca estranhos pesadelos. Nesta jornada acaba fazendo amizade com um chefe índio, que precisa caçar o búfalo por 
outros motivos." 
 
* O Grande Guerreiro (Chief Crazy Horse) (VICTOR MATURE, SUSAN BALL) 
Dublado - Western - 1955 - Origem: VHS - Imagem: Regular - 1 DVD  
"Filme conta a história do líder dos Sioux, Chefe Crazy Horse, durante a invasão de suas terras por uma indiscriminada corrida do ouro." 
 
* O Homem da Lei (Lawman) (BURT LANCASTER, LEE J. COBB, ROBERT DUVALL, ROBERT RYAN) 
Legendado - Western - 1970  - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Burt Lancaster é um xerife linha dura que enfrenta uma quadrilha de assassinos sanguinários neste western do diretor Michael Winner. 
Ele é um homem da lei à moda antiga e fará tudo para que a justiça seja feita." 
 
* O Homem dos Olhos Frios (The Tin Star) (HENRY FONDA, ANTHONY PERKINS, LEE VAN CLEEF) 
Legendado - Western - 1957 - Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
***RECEBEU 1 INDICAÇÃO AO OSCAR*** 
"Um experiente caçador de bandidos é chamado por um xerife para enfrentarem uma quadrilha perigosa." 
 
* O Homem que Luta Só (Ride Lonesome) (RANDOLPH SCOTT, LEE VAN CLEEF, JAMES COBURN) 
Dublado - Western - 1959 - Origem: TV - Imagem: Boa - 1 DVD  
"Um pistoleiro capturado por um caçador de recompensas ruma a Santa Cruz numa viagem cheia de aventuras, quando encontra dois 
fora-da-lei e uma mulher." 
 
* O Homem que Matou o Facínora (Man Who Shot Liberty Valance) (JOHN WAYNE, JAMES STEWART, VERA MILES, LEE MARVIN) 
Legendado - Western - 1962 - Origem: TV CULT- Imagem: Ótima - 1 DVD  
***RECEBEU 1 INDICAÇÃO AO OSCAR*** 
"Em 1910, o Senador Ransom Stoddard e sua esposa Hallie chegam numa pequena para o funeral de Tom Doniphon. Entrevistado por 
um repórter, Stoddard conta a história de quando era advogado na cidade e desejava deter o terrível pistoleiro Liberty Valance por meio 
da lei. Doniphon, um respeitado caubói, insistia na validade da lei do revólver. Além das diferenças de estilo, Doniphon e Stoddard 
compartilhavam o interesse pela mesma mulher (Hallie, na época uma garçonete de saloon), além da mesma mesma vontade de acabar 
com a tirania." 
 
* O Império da Desordem (The Desperadoes) (RANDOLPH SCOTT, GLENN FORD) 
Dublado - Western - 1942 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
 
* O Intrépido General Custer (They Died With Your Boots On) (ERROL FLYNN, OLIVIA DE HAVILLAND, ARTHUR KENNEDY) 
Dublado - Western - 1941 - Origem: TV TCM - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Drama de guerra que conta a história real do General Custer, desde o momento em que ele se alista na Academia Militar de West Point, 
passando por sua participação na guerra civil americana até sua morte." 
 
* O Jardim do Pecado (Garden of Evil) (GARY COOPER, SUSAN HAYWARD, RICHARD WIDMARK, RITA MORENO) 
Legendado - Western - 1954 – Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Clássico western do especialista em filmes de ação e aventura, Henry Hathaway. Ex-xerife e jogador viajam rumo à Califórnia para 
ajudar uma mulher cujo marido está preso dentro de uma mina." 
 
* O Jogador (The Gambler) (KENNY ROGERS, BRUCE BOXLEITNER) 
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Legendado - Western - 1994 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Brady Hawkes não esperava por isso. Seu filho que deveria estar cursando a faculdade está envolvido com uma perigosa quadrilha de 
foras-da-lei que estão sendo procurados vivos ou mortos. Ele decide sair a procura do filho com a intenção de evitar que uma tragédia 
maior aconteça. É assim que ele se mete na maior enrascada de sua vida. Estrelado e produzido por KENNY ROGERS, um dos maiores 
astros da música country americana, O Jogador é seu mais conhecido filme, repleto de cenas de ação e muita emoção." 
 
* O Laço do Carrasco (Hangman's Knot) (RANDOLPH SCOTT, DONA REED, LEE MARVIN) 
Dublado - Western - 1952 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Major Matt e seu grupo estão atacando um carregamento de ouro da União, apesar da Guerra ter acabado há um mês. Sabendo que ele 
e seu pelotão poderiam ser enforcados por assassinato, Matt decide decide levar alguns reféns durante o roubo. Entretanto a relação de 
Matt com uma das reféns é um pouco diferente. O relacionamento dos dois é o grande destaque da trama." 
 
* O Lado Distante de Jericho (The Far Side of Jericho) (PATRICK BERGIN 
Legendado - Western - 2007 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Três mulheres do Oeste selvagem, viúvas de uma quadrilha de irmãos recentemente enforcados, fogem para salvar as suas vidas 
perseguidas por uma patrulha corrupta, índios e bandoleiros, todos convencidos que elas sabem onde se encontra escondido o dinheiro 
roubado do banco." 
 
* O Levante dos Apaches (The Battle at Apache Pass) (JEFF CHANDLER, JOHN LUND, JAY SILVERHEELS) 
Dublado - Western - 1952 - Origem: VHS - Imagem: Regular - 1 DVD  
"O líder apache Conchise (Jeff Chandler) faz de tudo para evitar uma guerra conta a Cavalaria Americana. Mas um representante do 
governo é enviado de Washington para instigar os conflitos entre brancos e índios, abalando a paz instaurada. Quando o conflito explode 
e a guerra é inevitável. Conchise se alia a Gerônimo (Jay Silverheels) e dá-se início ao grande Levante Apache." 
 
* O Lutador de Kentucky (The Fighting Kentuckyan) (JOHN WAYNE, VERA RALSTON, OLIVER HARDY) 
Legendado - Western -1949 – Origem: TV - Imagem: Ótima/COR - 1 DVD  
"Após a derrota de Napoleão em Waterloo, seus oficiais e famílias são exilados na França. Alguns vêm para a América, aonde lhe são 
outorgados quatro municípios no Alabama. Fleurette, a filha de um general francês, em um viagem de compras a Mobile, encontra o rude 
carabineiro de Kentucky, Breen. Fascinado, desvia seu regimento para a cidade dela, para continuar seu cortejo. Entretanto, ela é a 
prometida ao rico e poderoso Blake, que aliouse aos rudes homens do rio. Breen demite-se de seu regimento para seguir Fleurette , 
aonde quer que ela vá. Blake descobre um meio de desapropriar os colonos franceses de suas terras, e estoura uma batalha entre os 
franceses e os matadores do rio." 
 
* O Machado Sangrento (The Yellow Tomahawk) (RORY CALHOUN, LEE VAN CLEEF) 
Legendado - Western  - 1954 – Origem: TV – Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"O índio Wyoming Adam e o guerreiro Cheyenne são grandes amigos. Essa amizade é posta à prova quando o capitão do exército 
Warner Anderson ordena que todos os índios sejam mortos. Cheyenne não cede e dá início a uma guerra contra o capitão, em nome de 
sua amizade." 
 
* O Mariachi (El Mariachi) (CARLOS GALHARDO, CONSUELO GOMEZ) 
Legendado - Western - 1992 - Origem: TV – Imagem:Ótima - 1 DVD  
"Cantor guitarrista chega a vilarejo no México e é confundido com fugitivo da prisão. Por causa das semelhanças, se vê envolvido com 
criminosos.” 
 
* O Ouro da Discórdia (Carson City) (RANDOLPH SCOTT) 
Legendado - Western - 1952 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Um engenheiro dos caminhos de ferro, conhecido por Silent Joe planeia construir uma estrada de ferro entre Carson City e Virgínia City, 
em Nevada, mas depara-se com a hostilidade dos habitantes locais, que pensam que onde há comboios existem bandidos…" 
 
* O Ouro de Mackenna (Mackenna's Gold) (GREGORY PECK, OMAR SHARIF, TELLY SAVALAS, REX ALLEN) 
Legendado - Western - 1969 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"O bandido Colorado sequestra Marshal McKenna. Ele acredita que McKenna tenha descoberto um carregamento de ouro perdido nas 
montanhas e resolve forçá-lo a mostrar o caminho. Mas eles não são os únicos que estão atrás do ouro; logo eles encontram um grupo 
de cidadãos ?honrados? e a própria cavalaria cruzando seus caminhos ? sem contar que eles estão entrando em território indígena... 
Está montada a encrenca..." 
 
* O Outro Lado da Lei (The Other Side of The Law) (JURGEN PROCHNOW, BRIGITTE BOUCHER) 
Legendado - Western - 1994 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Ele teve sua casa invadida, sua honra atacada, sua mulher estuprada e morta e se vingou friamente do assassino. Por isso teve que se 
refugiar com seu filho ainda bebê. Dez anos se passaram e um inimigo ainda mais perigoso está à espreita 'a espera de saciar também 
sua sede de vingança." 
 
* O Passado Não Perdoa (The Unforgiven) (BURT LANCASTER, AUDREY HEPBURN, AUDIE MURPHY) 
Legendado - Western - 1960 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Índia de nascimento, mas secretamente adotada por brancos, Rachel Zachary (Hepburn) logo se torna alvo de um racismo sem -leis e 
brutalidade quando a sua verdadeira identidade é revelada. Os índios a querem de volta, os brancos locais a querem morta, e a sua única 
esperança de sobrevivência é um homem (Lancaster) que deve enfrentar a mais assustadora batalha de sua vida - para salvar a mulher 
que ama!" 
 
* O Pequeno Grande Homem (Little Big Man) (DUSTIN HOFFMAN, FAYE DUNAWAY) 
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Dublado - Western - 1970 - Origem: DVD - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***RECEBEU 1 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Homem centenário narra sua vida, desde que foi capturado e criado pelos índios, até se casar com uma índia e vê-la ser morta pelo 
general Custer. Depois, torna-se batedor do mesmo na batalha de Little Big Horn." 
 
* O Pistoleiro (The Stranger Wore a Gun) (RANDOLPH SCOTT, CLAIRE TREVOR) 
Dublado - Western - 1953 - Origem: TV- Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Este foi o primeiro filme de faroeste de Scott em 3-D. Em "O Pistoleiro", Scott interpreta Jeff Travis, espião para o Quandrill's Raiders. 
Quando Trevis vai para o Arizona, tenta recomeçar sua vida, descobre que sua reputação chegara antes. Jules Mournet o contrata para 
monitorar uma série de remessas de ouro, para assim planejar um grande roubo. Inesperadamente Travis se apaixona por Shelby 
Conroy, filha do operador de transporte de ouro, Jason Conroy, e decide mudar de vida ... ser honesto. Isso não será facil, pois o ranzinza 
Mourret não aceitará sua mudança. Imperdível." 
 
* O Preço de Um Covarde (Bandolero!) (JAMES STEWART, DEAN MARTIN, RAQUEL WELCH) 
Dublado - Western - 1968 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"No velho oeste americano, duas personalidades colidem em Val Verde, Texas, quando os irmãos Bishop (Dean Martin e James Stewart) 
têm que juntar suas forças para escapar de uma sentença de morte.." 
 
* O Preço de Um Covarde (Bandolero!) (JAMES STEWART, DEAN MARTIN, RAQUEL WELCH) 
Legendado - Western - 1968 - Origem: TV Cult - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"No velho oeste americano, duas personalidades colidem em Val Verde, Texas, quando os irmãos Bishop (Dean Martin e James Stewart) 
têm que juntar suas forças para escapar de uma sentença de morte.." 
 
* O Preço de Um Homem (The Naked Spur) (JAMES STEWART, JANET LEIGH, ROBERT RYAN, DEAN MARTIN, RAQUEL WELCH) 
Dublado/TELECINE - Western - 1953 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Um caçador de recompensas sai à cata de um bandido. Durante a viagem, cruza o caminho de outros personagens interessantes." 
 
* O Proscrito (The Outlaw) (WALTER HUSTON, JANE RUSSELL) 
Dublado - Western - 1943 - Origem: TV - Imagem: Boa/P&B - 1 DVD  
"Este singular faroeste abordando o legendário Billy the Kid, centra-se na amizade entre Billy ( Jack Buetel ), Doc Holliday ( Walter 
Huston ) e Pat Garret ( Mitchell Thomas ). Garret dá as boas vindas a doc em Lincoln, novo México. Doc Holliday quer apenas retomar 
seu cavalo que esta com Billy, Mas logo eles se tornan amigos. Garrett é deixado para trás enquanto sua sedutora namorada, rio , rouba 
o coração de Billy." 
 
* O Proscrito e a Dama (From Noon Till Three) (CHARLES BRONSON, JILL IRELAND, DOUGLAS FOWLEY) 
Legendado - Western - 1976 - Origem: TV - Imagem: Boa - 1 DVD  
"No velho oeste, golpista se esconde na casa de uma viúva antes de desaparecer e ser dado como morto. Ela escreve um livro 
romanceando o encontro e acaba tornando-o um herói nacional. Mas, quando ele reaparece, ela descobre uma realidade bem diferente." 
 
* O Renegado (The Sundowners) (ROBERT PRESTON, ROBERT STERLING) 
Dublado - Western - 1950 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Filmado em magnífico Technicolor, James Cloud (Robert Preston), vulgo Kid Wichita, e Tom Cloud (Robert Sterling) são dois irmãos 
muito diferentes e, evidentemente, em lados opostos da lei, por questões morais. Um deles é bom por natureza, enquando o outro é um 
criminoso, não hesitando em colocar o jovem Jeff Cloud (John Drew Barrymore) em perigo." 
 
* O Rifle de 15 Tiros (Fort Dobbs) (CLINT WALKER, VIRGINIA MAYO) 
Legendado - Western - 1958 - Origem: TV - Imagem: Boa/P&B - 1 DVD  
 
* O Rio das Almas Perdidas (River of No Return) (ROBERT MITCHUM, MARYLIN MONROE, RORY CALHOUN) 
Dublado - Western - 1954 - Origem: DVD - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Em plena corrida do ouro nos Estados Unidos, um ex-presidiário reencontra o filho e decide levar uma pacata vida como fazendeiro. 
Após serem atacados eles são obrigados a enfrentar um perigoso rio para sobreviverem." 
 
* O Risco de Uma Decisão (Bite The Bullet) (GENE HACKMAN, JAMES COBURN, CANDICE BERGER, OHN WAYNE, MAUREEN 
O'HARA, BEN JOHNSON) 
Legendado - Western - 1975 – Origem: TV TCM - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"Gene Hackman interpreta um ex-cavaleiro que está com uma doce dama desolada (Candice Bergen). James Coburn é um antigo 
cowboy à deriva que se junta a uma corrida de 700 milhas e compete contra um jovem e imprudente cowboy (Jan-Michael Vincent), um 
orgulhoso esportista inglês (Ian Bannen) e um valente cavaleiro (Ben Johnson). Todos esses personagens assumem grandes riscos e 
duras provas de resistência para a criação da História dos Estados Unidos." 
 
* O Sabre Partido (Broken Sabre) (CHUCK CONNORS, CESAR ROMERO, JOHN CARRADINE) 
Dublado - Western -1964 – Origem: TV - Imagem: Boa - 1 DVD  
"Homem acusado de covarde pelo exército americano é enviado para quebrar um tratado de paz com os índios apaches." 
 
* O Tesouro de Sierra Madre (The Treasure of The Sierra Madre) (HUMPHREY BOGART, WALTER HUSTON, TIM HOLT) 
Legendado - Western - 1948 - Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
***FILME GANHADORM DE 3 OSCAR*** 
"Baseado na obra de B. Traven, acompanhe a história de Dobbs e Curtin, que se conheceram no México, onde fizeram um trabalho 
temporário juntos. Um velho minerador os convence a gastar o dinheiro comprando equipamentos para mineração, pois com sua 
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experiência, eles poderiam ganhar muito mais do que têm atualmente. É um filme sobre a ganância e o que as pessoas fazem por 
dinheiro..” 
 
* O Texano (The Texan) (AUDIE MURPHY, BRODERICK CRAWFORD) 
Legendado - Western - 1966 - Origem: VHS - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Dois inimigos disputam o controle de uma cidade no Velho Oeste." 
 
* O Tirano da Fronteira (The Last Frontier) (VICTOR MATURE, GUY MADISON) 
Dublado/AIC-SP - Western - 1955 - Imagem: Regular/Boa - 1 DVD  
"Um arrogante oficial da cavalaria norte-americana, num posto avançado do oeste, provoca ataque dos índios, neste faroeste recheado 
de cenas de batalha." 
 
* O Trem do Inferno (Breakheart Pass) (CHARLES BRONSON, BEN JOHNSON) 
Legendado - Western - 1975 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"No alto da Era das fronteiras, uma locomotiva corre pelas Montanhas Rochosas em uma missão secreta, se dirigindo a um remoto posto 
do exército. Mas, um por um, os passageiros estão sendo assassinados! A sua única esperança é John Deakin (Bronson), um misterioso 
prisioneiro que tem que lutar por sua vida - e as vidas de todos no trem - a medida que descobre um segredo mortal que culmina em uma 
torrente de revelações chocantes." 
 
* O Último Apache ou O Último Bravo (Apache) (BURT LANCASTER, JEAN PETERS, CHARLES BRONSON) 
Legendado - Western - 1954 – Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Depois da rendição de Geronimo, Massai, seu guerreiro mais selvagem, se recusa aceitar a derrota. Ele luta contra a implacável 
cavalaria americana, se esforçando para permanecer um passo à frente dos soldados altamente treinados que juram prendê-lo. Massai 
sabe que precisa continuar sua luta, não somente pela própria vida, mas também pelo orgulho de toda sua raça." 
 
* O Último Bravo ou O Último Apache (Apache) (BURT LANCASTER, JEAN PETERS, CHARLES BRONSON) 
Dublado - Western - 1954 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Depois da rendição de Geronimo, Massai, seu guerreiro mais selvagem, se recusa aceitar a derrota. Ele luta contra a implacável 
cavalaria americana, se esforçando para permanecer um passo à frente dos soldados altamente treinados que juram prendê-lo. Massai 
sabe que precisa continuar sua luta, não somente pela própria vida, mas também pelo orgulho de toda sua raça." 
 
* O Último Por do Sol (The Last Sunset) (ROCK HUDSON, KIRK DOUGLAS) 
Legendado - Western - 1961 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"O caubói Brendan O'Malley chega à casa da formosa Belle Breckenridge, casada com bruto beberrão John Becheridge. O casal está se 
preparando para iniciar uma jornada com o gado até o Texas.Na cola de O'Malley está o policial Dana Tribling, que tem razões pessoais 
para capturá-lo. Ambos se juntam ao casal em sua jornada, mas as tensões aumentam quando John nota o crescente interesse de dana 
por sua mulher e de Brendan por sua filha..." 
 
* O Último Reduto do Rio Saber (Last Stand at the Saber River) (TOM SELLECK, DAVID CARRADINE) 
Legendado - Western - 1997 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Após o final da Guerra Civil Americana, um soldado oficial decide retornar ao Arizona e não participar mais de combates. Chegando lá, 
vê que suas terras foram tomadas por pioneiros americanos. Baseado na obra de Elmore Leonard." 
 
* O Último Tiro (ou Rio de Fogo) (Firecreek) (JAMES STEWART, HENRY FONDA) 
Legendado - Western - 1968 - Origem: TV - Imagem: Regular/Boa - 1 DVD  
"A chegada de uma quadrilha a uma pacata cidade faz com que um homem tenha que enfrentá-los." 
 
* Onde Imperam as Balas (Red Sundown) (RORY CALHOUN, MARTHA HYER) 
Dublado/GABIA - Western - 1956 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Após ter sua vida salva por um atirador, Alez Longmire jurou desistir da vida que levava. O único caminho que encontrou foi fugir para 
uma pequena cidade onde o único emprego disponível era o de ajudante do xerife Jade Murphy, um homem honesto e dividido pela força 
dos fazendeiros locais e de um poderoso coronel. Longmire decide então usar sua habilidade com as armas para começar uma vida 
honesta." 
 
* Os Abutres Têm Fome (Two Mules for Sister Sara) (CLINT EASTWOOD, SHIRLEY MACLAINE) 
Dublado - Western - 1970 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Nesta aventura desenfreda e anárquica que se desenrola no México do século XIX, Clint Eastwood vive um mercenário americano que 
salva uma freira dos seus pretensos molestadores. Mais tarde, ele descobre que este encontro casual foi um golpe de sorte, já que ela 
sabe muito acerca dos oficiais do quartel que ele planeja invadir." 
 
* Os Aventureiros do Ouro  (Paint Your Wagon) (LEE MARVIN, CLINT EASTWOOD) 
Legendado - Western -1969 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Ambientado em plena época da febre do ouro, Joshua Logan conta a história de um triângulo amoroso no entorno do nascimento, 
esplendor e morte da chamada Cidade Sem Nome." 
 
* Os Brutos Também Amam  (Shane) (ALAN LADD, JACK PALANCE, BEN JOHNSON, JEAN ARTHUR) 
Legendado - Western -1953 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 1 OSCAR*** 
***RECEBEU 5 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
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"Shane apresenta-se ao espectador como alguém totalmente misterioso. Cavalgando por uma belíssima planície, ele encontra a família 
Starrett, colonos que sonham em possuir uma fazenda para seu auto-sustento e acabam convidando Shane para trabalhar para eles. 
Assim conhecemos nosso herói, que neste faroeste é cheio de problemas e foge bem do estereótipo de herói invencível e auto-confiante 
encontrado na média de filmes do gênero." 
 
* Os Cavaleiros da Bandeira Negra (The Kansas Raiders) (TONY CURTIS, AUDIE MURPHY, SCOTT BRADY) 
Dublado/AIC-SP - Western -1950 – Origem: TV - Imagem: Boa - 1 DVD  
"Jesse James e seus seguidores unem-se a quadrilha de Quantrill, durante a Guerra Civil." 
 
* Os Chacais  (The Jackals) (VINCENT PRICE, DIANA IVARSON) 
Dublado - Western -1967  Imagem: Boa - 1 DVD  
"Vicent Price, o mestre dos filmes de terror, faz sua aparição neste filme de western como o proprietário de uma mina de ouro, que ao 
lado de sua neta, tenta proteger sua fortuna de ladrões. Diana Ivarson, além de bonita, é expert no manejo de armas. Robert Gunner 
interpreta o chefe dos ladrões, que ao se apaixonar por Diana, se junta ao avô e a neta para lutar contra seus antigos comparsas em 
defesa da mina de ouro." 
 
* Os Desajustados  (The Misfits) (CLARK GABLE, MARILYN MONROE, MONTGOMERY CLIFT) 
Legendado - Western -1961 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Roslyn Taber (Marilyn Monroe) é uma mulher sensível, que está se divorciando. Gay Langland (Clark Gable) e um cowboy frio, que 
passou a vida pegando cavalos e mulheres divorciadas. Ela não aceita a captura de cavalos selvagens para virarem comida de cachorro, 
enquanto que ele não vê nada demais. No meio de tudo isto nasce uma paixão entre os dois." 
 
* Os Filhos de Katie Elder (The Sons of Katie Elder) (JOHN WAYNE, DEAN MARTIN) 
Legendado - Western  - 1965 – Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Katie Elder criou quatro filhos. No dia em que ela foi enterrada, todos eles voltaram para casa em Clearwater, no Texas, para prestar 
suas últimas homenagens. John Wayne é o mais velho e o mais durão, o atirador. Tom (Dean Martin) é bom com jogo de baralho e bom 
com armas quando tem que ser. Matt (Earl Holliman) é o quieto - ninguém jamais o chamou de amarelo... Duas vezes. Bud (Michael 
Anderson, Jr.) é o mais novo. Qualquer esperança de respeitabilidade ficou com ele." 
 
* Os Indomáveis (3:10 to Yuma) (RUSSEL CROWE, CHRISTIAN BALE, PETER FONDA) 
Dublado - Western - 2007 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Um perigoso líder de gangue é levado por um grupo a uma cidade distante, onde será embarcado em um trem rumo a uma prisão." 
 
* Os Jovens Pistoleiros (Young Guns) (EMILIO ESTEVEZ, KIEFER SUTHERLAND) 
Legendado - Western - 1988 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"O famoso William H. Bonney - Billy, the Kid - lidera seus amigos na missão de capturar os responsáveis pela morte de um amigo. Mas 
Billy e seus pistoleiros acabam assassinando os culpados em vez de trazê-los de volta à cidade, passando também a ser caçados pela 
lei. Um faroeste cheio de ação e com um elenco fabuloso." 
 
* Os Pistoleiros do Oeste (Little Rita Nel West) (TERENCE HILL, RITA PAVONE, LUCIO DALLA) 
Dublado - Western - 1967 - Origem: VHS - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"A pistoleira Rita tem um sonho: o sonho de viver num mundo melhor. Ela acredita que todo o mal pelo qual vivemos, é decorrência do 
ouro. Desta forma, ela decide roubar todo o ouro que conseguir, para guardar tudo numa mina e depois explodi-la. Em sua missão, é 
assessorada pelo Chefe Índio Bisonte Seduto e por sua amiga Francis. Rita mata Ringo e Django, mas é feita prisioneira pelo bandido 
mexicano Sancho, que pretende se apossar de todo o ouro roubado por ela. Black Star consegue resgatá-la e está determinado a ajudá-
la, mas será que esta é sua verdadeira intenção?" 
 
* Os Pistoleiros do Oeste (Lonesome Dove) (ROBERT DUVALL, TOMMY LEE JONES) 
Dublado/BKS - Western - 2003 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Augustus Mccrea (Duvall) e W.F Call (Jones) são dois delegados do Texas aposentados, amigos que já enfrentaram muitos momentos 
de perigo. Gus é romântico, um rancheiro teimoso. Call é um homem obstinado, exigente e autoritário, obcecado pelo sonho de criar e 
construir um novo lar. Eles não poderiam ser mais diferentes, mas ambos são lutadores durões que aprenderam a confiar um no outro e 
nada mais. O sonho de Call não somente suga Gus em fraqueza, mas também faz com que ele mergulhe num grupo de destemidos 
vaqueiros bons de briga batedores e patrulhas. Através de tempestades de areia, estouros de boiadas, bandidos, enchentes e neve, 
estes personagens viveram para se tornar lendas do Grande Oeste Americano." 
 
* Os Pistoleiros do Oeste 2 (Return to Lonesome Dove) (JON VOIGHT, BARBARA HERSHEY, REESE WITHERSPOON) 
Dublado/BKS - Western - 2005 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"O Capitão Woodrow F Call e seus homens têm nova missão: conduzir manada de cavalos selvagens através de 2.500 milhas de terras 
bravias." 
 
* Os Profissionais (The Professionals) (BURT LANCASTER, LEE MARVIN, ROBERT RYAN, JACK PALANCE, CLAUDIA CARDINALE) 
Legendado - Western - 1966 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Rancheiro contrata quatro mercenários para resgatar sua esposa das mãos dos bandidos que a seqüestraram. Excelente elenco num 
filme que ultrapassa os limites impostos pelo gênero. Baseado no romance ''A Mule for the Marquesa'', de Frank O'Rourke" 
 
* Os Quatro da Ave Maria (Ace High) (TERENCE HILL, BUD SPENCER) 
Dublado - Western - 1968 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
 
* Os Quatro Pistoleiros do Apocalipse (I Quattro delĺ apocalisse) (FABIO TESTI, LYNNE FREDERICK, MICHAEL J. POLLARD) 
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Dublado - Western - 1975 - Origem: VHS - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Os 4 Pistoleiros do Apocalipse conta a estória de quatro sobreviventes de um povoado destruído que fugindo do massacre caem nas 
garras de um pistoleiro sanguinário e cruel." 
 
* Os Quatro Pistoleiros do Apocalipse (I Quattro delĺ apocalisse) (FABIO TESTI, LYNNE FREDERICK, MICHAEL J. POLLARD) 
Legendado - Western - 1975 - Origem: VHS - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Os 4 Pistoleiros do Apocalipse conta a estória de quatro sobreviventes de um povoado destruído que fugindo do massacre caem nas 
garras de um pistoleiro sanguinário e cruel." 
 
* Os Sete Magníficos (Magnificent Seven Ride) (LEE VAN CLEEF, STEFANIE POWERS, ED LAUTER) 
Dublado - Western - 1972 - Origem: TV - Imagem: Boa - 1 DVD  
"Chris Adams pede para um amigo impedir as depredações de uma quadrilha de bandidos mexicanos. Quando sua mulher é morta por 
ladrões de banco e seu amigo é morto durante a captura do último ladrão, Chris se sente obrigado a assumir a  causa de seu amigo e 
recruta um escritor e cinco presos com a infalidade de acabar com os bandidos." 
 
* Os Soldados Búfalos (Buffalo Soldiers) (LAMONT BENTLEY, TOM BOWER) 
Dublado/Legendado - Western - 1997 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"No difícil e selvagem período da colonização norte-americana, um regimento da Cavalaria cai na cilada armada por duas facções de 
terriveis guerreiros indígenas. Aprisionados e humihados, os soldados terão que mostrar toda a sua bravura, coragem e determinação, se 
quiserem sair vivos desta emboscada. Mais que os próprios índios, eles terão qe vencer também o preconceito, já que o líder da tropa, 
Sargento Washington,é um ex-escravo negro." 
 
* Os Violentos Vão Para o Inferno (A Professional Gun) (FRANCO NERO, JACK PALANCE) 
Dublado - Western - 1975 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"O mercenário Kowalski (Nero) é especialista em armas e usa suas habilidades como assassino profissional. As coisas se complicam 
quando ele bate de frente com o malfeitor Ricciolo (Palance)." 
 
* Os Violentos Vão Para o Inferno (A Professional Gun) (FRANCO NERO, JACK PALANCE) 
Legendado - Western - 1975 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"O mercenário Kowalski (Nero) é especialista em armas e usa suas habilidades como assassino profissional. As coisas se complicam 
quando ele bate de frente com o malfeitor Ricciolo (Palance)." 
 
* O Último Guerreiro (Arrowhead) (CHARLTON HESTON, JACK PALANCE) 
Legendado - Western - 1953 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Heston e Palance, um espião da cavalaria e um chefe indígena são inimigos, e suas inimizades geram problemas na fronteira." 
 
* Ouro É o Que Vale  (Waterhole #3) (JAMES COBURN, MARGARET BLYE) 
Legendado - Western - 1967 -  Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Nas proximidades da poeirenta aldeia de Integrity, no Arizona, está uma fortuna em ouro roubado, enterrado por três confederados, 
perto de um oásis no deserto. De olho na fortuna escondida, está o jogador Lewton Cole (James Coburn), que está bem equipado com 
um mapa pretensamente legítimo, montado num cavalo roubado e perseguido por um xerife nada legal (Carroll O'Connor). Aos 
gananciosos, corruptos e fora-da-lei, junta-se um inacreditável bando de caçadores de ouro, incluindo os verdadeiros ladrões e uma tropa 
de Cavalaria -todos querendo se apoderar do tesouro. Será que todos vão se encontrar no oásis ao mesmo tempo?" 
 
* Pacto de Justiça (Open Range) (KEVIN COSTNER, ROBERT DUVALL) 
Dublado - Western - 2003 - Origem: DVD - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Denton Baxter é um poderoso vaqueiro do Oeste americano, que ameaça todos aqueles que podem tirar seu poder na cidade em que 
vive. Cansados desta situação, Charley Waite, Boss Spearman, Button  e Mose Harrison decidem enfrentá-lo. Porém em meio à batalha 
Charley acaba conhecendo Sue Barlow , uma mulher que conquista seu coração." 
 
* Paixão dos Fortes (My Darling Clementine) (HENRY FONDA, LINDA DARNELL, VICTOR MATURE) 
Dublado/DUBLASOM - Western - 1946 - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Depois que James, irmão de Wyatt Earp (Henry Fonda), é assassinado por ladrões de gado, o homem lenda da fronteira torna-se xerife 
de Tombstone e vai em busca de vingança." 
 
* Paixão dos Fortes (My Darling Clementine) (HENRY FONDA, LINDA DARNELL, VICTOR MATURE) 
Legendado - Western - 1946 - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Depois que James, irmão de Wyatt Earp (Henry Fonda), é assassinado por ladrões de gado, o homem lenda da fronteira torna-se xerife 
de Tombstone e vai em busca de vingança." 
 
* Paixão Selvagem (Canyon Passage) (DANA ANDREWS, SUSAN HAYWARD) 
Dublado com legendas - Western -1946 – Origem: TV - Imagem: Regular/Boa - 1 DVD  
 
* Pancho Villa (Villa Rides) (YUL BRINNER, ROBERT MITCHUM, CHARLES BRONSON) 
Dublado - Western - 1968 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Pancho Villa, um verdadeiro herói revolucionário na cultura mexicana, lidera um exército particular com ideais de liberdade e igualdade, e 
luta com o apoio de seu sofrido povo contra um governo imperialista e tirano. Conta para isso com a ajuda de seu braço direito, Fierro, e 
de Lee Arnold, um mercenário americano dono de um pequeno avião, uma inovadora invenção para a época, e a coloca a serviço da 
guerra para Panchi Villa." 
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* Parceiros da Morte (The Dadly Companions) (STEVE COCHRAN, MAUREEN O'HARA, BRIAN KEITH) 
Dublado/CENTAURO - Western - 1961 - Imagem: Boa - 1 DVD  
"Brilhante primeiro filme realizado por Sam Peckinpah, "o poeta da violência", que figura entre os cineastas mais vigorosos e 
independentes do cinema americano das décadas de 60 e 70. Como aconteceu em toda a sua acidentada carreira, este Western também 
foi realizado sob a intransigência dos produtores, que lhe negaram a montagem final. Para a crítica. Parceiros da Morte é um rascunho de 
toda a obra futura de Sam Peckinpah. Brian Keith vive um ex-sargento do exército que, sentindo-se culpado por ter matado 
acidentalmente um garoto, transporta o corpo dele e sua mãe, Maureen O'Hara, através de um perigoso território indígena para enterrá-lo 
ao lado do pai." 
 
* Pat Garrett e Billy The Kid (Pat Garrett and Billy the Kid) (JAMES COBURN, KRIS KRISTOFFERSON)  TRILHA SONORA: BOB 
DYLAN 
Dublado - Western - 1973 – Origem: TV TCM - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"O xerife Pat Garrett tem que matar Billy the Kid, um velho amigo que se tornou fora-da-lei." 
 
* Pécos - O Tesouro de Montezuma (Pecos Cleans Up) (ROBERT WOODS, LUCIANA GILLI) 
Dublado - Western - 1967 - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
"O mapa que leva ao tesouro de Montezuma cai nas mãos de três pobres músicos mambembes, porém eles não sabem o que fazer com 
ele. Quando encontram Pecos (Robert Woods), que mata 5 bandidos num tiroteio, eles sabem que acharam o homem certo." 
 
* Peregrinos da Esperança (The Sundowners) (ROBERT MITCHUM, DEBORA KERR, PETER USTINOV) 
Dublado - Western - 1960 - Origem: TV – Imagem:Ótima - 1 DVD  
"Paddy (Robert Mitchum), Ida (Deborah Kerr) e Sean (Michael Anderson Jr.) formam a família Carmody no deserto australiano. Mãe e 
filho são visionários e querem comprar uma nova fazenda para tentar prosperar, mas Paddy não gosta da idéia e prefere continuar do 
jeito que está; até o dia que este participa de uma competição que envolve seu melhor feitio: as ovelhas.” 
 
* Pistoleiros do Entardecer (Ride the High Country) (RANDOLPH SCOTT, JOEL McCREA) 
Dublado/Herbert Richers - Western  - 1962 – Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Dois amigos pistoleiros se reencontram depois de alguns anos quando são contratados por um banco para fazer a segurança num 
carregamento de ouro. Enquanto reavaliam suas vidas, um deles tenta armar plano de ficar com a fortuna. Mas surge o desafio de 
proteger a filha de um religioso. Último filme de Randolph Scott (1898-1987)." 
 
* Por Uns Dólares a Mais (Per Qualche Dollaro in Piu - de Sergio Leone) (CLINT EASTWOOD, LEE VAN CLEEF, KLAUS KINSKI) 
Legendado - Western - 1965 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Este é o filme do meio da trilogia do "homem sem nome". Aqui, dois caçadores de recompensa estão atrás de um mesmo homem, Indio. 
Logo percebem que devem se unir para capturá-lo, mesmo sem saberem porque cada um está atrás do bandido." 
 
* Posse, A Vingança de Jessie Lee (Posse The Riving of Jessie Lee) (STEPHEN BALDWIN, MARIO VAN PEEBLES) 
Dublado - Western - 1993 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Este western começa em 1992 nas ruas de Los Angeles e continua no passado em 1892, onde Jessie Lee e seu destemido bando luta 
contra todas as injustiças, num sonho impossivel. Sendo o pistoleiro mais rápido e fazendo história a bala, Jessie e seus valentes homens 
são iludidos e enviados numa missão pelo coronel Graham. Mas esse tirano luta em causa própria e pretende silenciá-los depois que eles 
assaltarem o comboio. Violentamente perseguidos, são obrigados a fugir do país, levando o ouro roubado. De volta aos EUA, agora como 
fora-da-lei, esse legendário pistoleiro quer vingança a qualquer preço. Do terrível coronel e dos cruéis assassinos de seu pai. Para isso, 
Jessie tem pressa, muita pressa... o inferno não pode mais esperar!" 
 
* Preso na Escuridão (Blind Man) (TONY ANTHONY, RINGO STARR) 
Dublado - Western - 1971 - Imagem: Regular/Boa - 1 DVD  
"Um pistoleiro cego está em busca de 50 mulheres que ele deveria conduzir ao Texas para servirem de esposas aos mineiros de uma 
localidade isolada. Mas ele foi enganado e está em busca de reparações. As 50 mulheres foram capturadas por Domingo, um poderoso e 
rico mexicano que as utiliza como armadilha para prender um general. Este personagem insere um tom característico atribuído aos 
mexicanos: a galhardia, a insolência e o cômico.Um ponto peculiar de Blindman é a presença de Ringo Starr como Candy, o irmão de 
Domingo disposto a qualquer atitude para se casar com Pilar, uma moça da localidade." 
 
* Promessa de Sangue (Per 100.000 Dollari ti Ammazzo) (GIANNI GARKO, CLAUDIO CAMASO) 
Dublado/GÁBIA-SP - Western - 1967 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"caçador de cabeças Johnny Forest  está tentando realizar o último desejo de sua finada mãe: descobrir o paradeiro e trazer de volta vivo 
seu irmão Clint, um pistoleiro destemido e ousado. Durante sua fuga, Clint se vê ameaçado por um ex-companheiro, também fora-da-lei, 
que jurara sua morte anos atrás. Agora, os dois irmãos terão de se ajudar para eliminar mais esta ameaça. O problema é que Clint pode 
escapar das mãos de Johnny para sempre. E Johnny não se perdoará se não realizar o último desejo de sua mãe." 
 
* Prova de Fogo (True Women) (ANGELINA JOLIE, DANA DELANY, ANABETH GISH) 
Dublado - Western - 1997 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Numa envolvente saga de amor, guerra e aventura, Prova de Fogo narra a legendária história da colonização da fronteira americana 
através do olhar de três extraordinárias mulheres que viveram suas vidas no coração dos eventos que moldaram o Oeste. " 
 
* Quando A Mulher Se Atreve (War of the Wildcats) (JOHN WAYNE, MARTHA SCOTT) 
Dublado/DUBLAVÍDEO-SP - Western - 1943 - Imagem: Boa/COLORIZADO - 1 DVD  
"Rivalidade entre caçadores de petróleo, na virada do século, fica acirrada quando ambos disputam o amor da mesma mulher." 
 
* Quando Explode a Vingança (A Fistful of Dynamite, de Sergio Leone) (JAMES COBURN, ROD STEIGER) 
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Dublado - Western - 1971 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Juan Miranda (Rod Steiger) é um ladrão mau e desajeitado que tem seu caminho cruzado por John Mallory (James Coburn), um 
terrorista fascinado por explosivos. Juntos, sem querer ou não, eles entram de cabeça na Revolução Mexicana de 1913." 
 
* Quando Os Bravos Se Encontram (Valdez is Coming) (BURT LANCASTER, SUSAN CLARK) 
Legendado - Western -1971 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Quando se trata de manter a paz, o xerife Bob Valdez (Burt Lancaster) sempre foi a voz da razão num mar de caos. Mas 
Frank Tanner (Jon Cypher) é outro tipo de homem: invejoso, impulsivo e bruto até a alma. Então quando Tanner provoca 
um tiroteio que resulta na morte de um inocente, Valdez se despe de seu uniforme oficial, agarra as suas armas e vai à 
procura de justiça e vingança a qualquer custo." 
 
* Quatro Mulheres e um Destino (Bad Girls) (MADELEINE STOWE, DREW BARRYMORE, ANDIE McDOWELL, MARY STUART 
MASTERSON) 
Dublado - Western - 1994 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Quatro ex-prostitutas fugitivas partem numa aventura em busca de uma nova vida. No entanto, no velho oeste sem leis, elas estão 
sempre metidas em problemas."  
 
* Quem Dispara Primeiro (...E Per Tetto Un Ciello Di Stelle) (GIULIANO GEMMA) 
Dublado - Western  - 1968 – Origem: TV – Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
"Após um violento assalto a uma diligência, com muitos tiros e ação explosiva, dois pistoleiros Tim e Larry, aparecem do nada, sem 
nenhuma informação sobre seu passado. Em seu caminho, os dois vigaristas enfrentam muitas aventuras e bandidos rápidos no gatilho." 
 
* Raça Brava (The Rare Breed) (JAMES STEWART, MAUREN O' HARA, BRIAN KEITH) 
Legendado - Western -1966 – Origem: TV - Imagem: Boa - 1 DVD  
"O veterano cowboy de rodeios Sam Burnet, conhece a viúva inglesa Martha e sua filha Hilary num evento no Oeste. Martha está 
determinada a realizar o sonho de seu ex-marido, que era o de introduzir a raça de touros Hereford no país. Ela leiloa um exemplar de 
sua propriedade a um negociante, que paga um alto preço pelo touro e se compromete a não sacrificá-lo para consumo, apenas para ter 
a oportunidade de um encontro com ela. Cumprindo a sua promessa, o comerciante pede a Sam Burnet que leve o touro até a fazenda 
texana de Alexander Bowen. Enciumado pelo encontro do negociante com Martha, Sam aceita dinheiro de outro criador de gados (um 
inglês) para roubar o touro. Mas as mulheres resolvem viajar com o animal, o que faz com que Burnet desista do roubo e confronte os 
comparsas do seu contratante. O que ele não espera mas que irá acontecer, é que o rico rancheiro Bowen também se interesse por 
Martha." 
 
* Rápidos, Brutos e Mortais (Deaf Smith and Johnny Ears) (ANTHONY QUINN, FRANCO NERO, PAMELA TIFFIN) 
Dublado - Western - 1972 - Origem: TV - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
"Um filme sobre o oeste americano bem feito; une dois homens comuns, espectadores de uma revolta social no Texas." 
 
* Rastro Perdido (Broken Trail) (ROBERT DUVALL) 
Dublado - Western - 2006 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Em 1898, Print Ritter (Duvall) e seu alienado sobrinho Tom Harte (Haden Church) se tornam, a contragosto, os guardiões de cinco 
garotas chinesas que foram violentadas e abandonadas. " 
 
* Região de Ódio (The Far Country) (JAMES STEWART, RUTH ROMAN) 
Legendado - Western - 1955 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"É 1896, e Jeff Webster vê na corrida do ouro uma boa oportunidade de ficar rico. Ele dirige do Wyoming até Seattle e encontra as 
montanhas de Dawson, onde, ao lado do seu parceiro, Ben Tatum, encontra duas mulheres." 
 
* Rei do Texas (The King of Texas) (PATRICK STEWART) 
Dublado - Western - 2002 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"John Lear (Patrick Stewart), é um texano rico, egocêntrico e grande proprietário de terras que desafia suas três filhas para provar seu 
amor por ele e fazer jus à sua herança." 
 
* Renegado Impiedoso (Chato's Land) (CHARLES BRONSON, JACK PALANCE, RICHARD BASEHART) 
Legendado - Western -1972 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Chato (Bronson) é um índio Apache mestiço que vive na linha entre duas culturas, balanceando a sua lealdade e sua tribo com o 
encantamento que tem pelo mundo dos brancos. Mas quando Chato mata um cruel xerife em legítima-defesa, ele se vê caçado por um 
bando de assassinos liderados pelo impiedoso Quincey Whitmore (Palance), um ex-soldado Confederado que está determinado a vê-lo 
enforcado. São 13 homens contra um, mas a situação muda a favor de Chato quando ele guia seus perseguidores até o território apache, 
onde o difícil e cruel deserto consegue matar tanto quanto as balas de um atirador." 
 
* Renegando Meu Sangue (Run of Arrow) (ROD STEIGER, CHARLES BRONSON, SARITA MONTIEL) 
Legendado - Western - 1957 - Origem: TV - Imagem: Boa - 1 DVD  
"Filme ambientado no final da Guerra Civil onde Steiger, um soldado Confederado e atingido por uma bala e refugia-se numa tribo Sioux, 
onde passa a ser o representante desta nas negociações entre brancos e índios." 
 
* Resgate de Bandoleiros (The Tall T) (RANDOLPH SCOTT, RICHARD BOONE, MAUREEN O'SULLIVAN) 
Dublado/AIC-SP - Western - 1957 - Origem: TV - Imagem: Boa - 1 DVD  
 
* Resgate de Bandoleiros (The Tall T) (RANDOLPH SCOTT, RICHARD BOONE, MAUREEN O'SULLIVAN) 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


Legendado - Western - 1957 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
 
* Resistência Heróica (Only The Valiant) (GREGORY PECK, LON CHANEY) 
Legendado - Western - 1950 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
" Filme sobre a cavalaria americana onde Peck faz um capitão que tem problemas com os índios e conflitos entre os integrantes de seu 
regimento." 
 
* Retorno Sangrento/A Volta (The Ride Back) (ANTHONY QUINN, WILLIAM CONRAD) 
Dublado - Western - 1957 - Origem: TV - Imagem: Boa/P&B - 1 DVD  
"Um xerife durão e determinado, vai até o México buscar um suposto criminoso, para trazê-lo para se julgado pelos seus atos. Quinn está 
em casa, ao lado de sua bela esposa e reluta a iniciar o seu retorno. O caminho de volta é longo e perigoso, com emboscadas de índios o 
tempo todo. Faroeste fantástico, com uma trama psicológica e interpretações memoráveis dos protagonistas." 
 
* Rifles Apaches (Apache Rifles) (AUDIE MURPHY) 
Legendado - Western - 1964 - Origem: TV - Imagem: Boa - 1 DVD  
"Um comando racista do exercito do Arizona muda seus pensamentos a respeito dos nativos americanos quando apaixona-se por uma 
linda missionária Apache. Seus planos sao frustrados por um grupo de mineradores de ouro famintos que desejam iniciar uma guerra 
contra os Apache." 
 
* Rio Conchos (Rio Conchos) (RICHARD BOONE) 
Legendado - Western - 1964 - Imagem: Boa - 1 DVD  
 
* Rio Grande (Rio Grande, de John Ford) (JOHN WAYNE, MAUREEN O'HARA, BEN JOHNSON) 
Legendado - Western - 1950 – Origem: TV TCM - Imagem: Ótima/P&B -  1 DVD  
"John Wayne e Maureen O'Hara envolvem-se em uma batalha épica, contra os apaches e um contra o outro, neste clássico de John 
Ford. O tenente-coronel Yorke (Wayne) segue para o Rio Grande para combater uma tribo guerreira. Mas Yorke vai enfrentar sua batalha 
mais difícil, quando seu plano pouco ortodoxo para derrotar os apaches pode levá-lo à corte marcial. Preso numa sangrenta guerra, ele 
precisa lutar para redimir sua honra e salvar sua família." 
 
* Rio de Sangue (The Battle of Rogue River) (GEORGE MONTGOMERY,  RICHARD DENNING, JOHN CRAWFORD) 
Dublado (AIC-SP) - Western - 1954 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Os índios comandados pelo chefe Mike estão derrotando o exército no Oregon por anos. O novo comandante, Major Archer, planeja 
derrotá-los de uma vez por todas, mas as suas ordens são alteradas para atender uma colonização pacífica. " 
 
* Rio Vermelho (Red River) (JOHN WAYNE, MONTGOMERY CLIFF) 
Legendado - Western - 1948 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Tom Dunson constrói um império com seu filho adotado, Matthew Garth, com quem depois virá a duelar por divergências nos ideais. " 
 
* Rockwell - Uma Lenda do Oeste (Rockwell) (RANDY GLEAVE, KARL MALONE) 
Dublado - Western - 1991 - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
 
* Romântico Defensor (Albuquerque) (RANDOLPH SCOTT, BARBARA BRITTON) 
Dublado - Western - 1948 - Origem: VHS - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Quando Cole Armin vai para Albuquerque trabalhar com seu bem sucedido tio John, ele logo aprende que negócios, mesmo sendo da 
família, não quer dizer que não há complicações. Cansado das táticas de seu tio, Cole troca de lado para um plano dirigido por Ted 
Wallece e sua irmã Célia. Mas Cole logo se dá conta que John Armin não é o tipo de homem pra se confiar, já que os três devem lutar 
pelos seus negócios e suas vidas contra seu impiedoso tio, Juke Murkil." 
 
* Sabata, O Homem que Veio Para Matar (Sabata) (LEE VAN CLEEF, WILLIAM BERGER) 
Dublado - Western - 1969 - Origem: TV - Imagem: Boa - 1 DVD  
"Lee Van Cleef um dos grandes astros do cinema western americano é o protagonista deste filme do gênero, assinado por Frank Kramer. 
Na tela, ele vive um jogador contratado por vigarista para realizar um roubo de mais de 100 mil dólares." 
 
* Sam Whiskey, o Proscrito (Sam Whiskey) (BURT REYNOLDS, CLINT WALKER) 
Legendado - Western - 1969 – Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Divertida comédia de faroeste estrelada por Burt Reynolds. Na pele de Sam Whiskey, ele é contratado pela atraente viúva Laura, que 
oferece a ele um trabalho misterioso. Ela deseja que ele recupere uma grande quantidade de barras de ouro, último roubo de seu marido 
falecido. O único problema é que ninguém nunca ouviu falar do ouro e muito menos do roubo, o que deixa Whiskey com a pulga atrás da 
orelha." 
 
* Sangue Apache - .. (Geronimo) (CHUCK CONNORS, PAT CONWAY, ADAM WEST) 
Dublado/Legendado - Western - 1962 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Gerônimo, o último líder dos Apaches, entrega suas armas ao governo americano e vai com seu povo se estabelecer na Reserva 
Indígena de San Carlos. Submetido a humilhações pelo exército americano dos ianques, foge com seu grupo e forma um novo batalhão 
de guerreiros apaches, afim de resgatar a honra de homens livres e a história de um povo lutador." 
 
* Sangue de Caçador (Blood of the Hunter) (MICHAEL BIEHN, ALEXANDRA VANDERNOOT) 
Legendado - Western - 1994 - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
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"Ele se tornou vítima de um terrível crime. Sem álibi, ele terá que lutar com todas as suas forças para provar sua inocência. Ele decide ir 
atrás do verdadeiro assassino deixando sua esposa sozinha e à mercê do inimigo, uma história de vingança e mistério repleta de 
reviravoltas. " 
 
* Sangue de Heróis (Forte Apache) (Fort Apache, de John Ford) (JOHN WAYNE, HENRY FONDA, SHIRLEY TEMPLE) 
Dublado - Western - 1948 - Origem: TV (TCM) - Imagem: Ótima-Colorizado - 1 DVD  
"Primeiro filme da trilogia western do diretor John Ford, esta aventura se passa durante a grande luta americana contra os nativos da tribo 
Apache. Henry Fonda interpreta um coronel cujas estratégias de batalhas suicidas parecem loucura à vista de todos, menos dele mesmo. 
John Wayne estrela Capitão York, um soldado com experiência de guerra contra os Apaches e que se tornará o grande companheiros de 
Thursday." 
 
* Sangue de Heróis (Forte Apache) (Fort Apache, de John Ford) (JOHN WAYNE, HENRY FONDA, SHIRLEY TEMPLE) 
Dublado - Western - 1948 - Origem: VHS - Imagem: Ótima/P&B Original - 1 DVD  
 
* Sangue Por Sangue (The Man From The Alamo) (GLENN FORD, JULIE ADAMS, VICTOR JORY, NEVILLE BRAND) 
Legendado - Western - 1953 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Antes que as forças mexicanas de Sant Anna cheguem, soldado é escolhido para escapar do Forte Álamo e alertar as famílias." 
 
* Santa Fé (Santa Fe) (RANDOLPH SCOTT) 
Dublado - Western - 1951 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Depois da guerra civil, quatro irmãos mudam-se para o oeste em busca de aventura e trabalho. Um dos irmãos, Britt Canfield, consegue 
emprego na ferrovia de Santa fé, enquanto os outros mergulham em jogatinas e se envolvem com maus elementos." 
 
* Sartana é Seu Nome (Lo Irritarono...E Sartana Fece Piazza Pulita) (JOHNNY GARKO, WILLIAM BOGARD) 
Dublado/DUBLAVIDEO-SP - Western - 1971 - Origem: TV - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
"Sartana e alguns pistoleiros realizam um grande assalto. Mas dois homens do bando o traem e ficam com todo dinheiro do roubo. Isto 
faz com que está atrás dessa fortuna: uma linda jovem também está muito interessada em por as mãos naquele dinheiro. Nem que, para 
isso, tenha de se confrontar com Sartana!" 
 
* Shango -  O Pistoleiro Implacável (Shango) (ANTHONY STEFFEN ,EDUARDO FAJARDO, MAURICE POLI) 
Legendado - Western - 1970 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Um cavaleiro do Texas tenta acabar com as atividades de uma gangue de soldados Confederados renegados, e com isso levar notícias 
do fim da guerra ao povo." 
 
* Seis Não Regressaram (Journey to Shiloh) (JAMES CAAN, BRENDA SCOTT, HARRISON FORD) 
Dublado - Western - 1968 - Origem: TV (TCM) - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Bom faroeste que procura e às vezes acha paralelos críticos com a guerra do Vietnã. O título em português é uma pérola de estraga-
prazeres, já que praticamente conta o fim da história em que sete rapazes valentes, em 1862, se alistam no exército confederado para 
virar heróis e descobrem o horror da guerra civil." 
 
* Sela de Prata (Sella d'Argento) (GIULIANO GEMMA) 
Dublado/BKS - Western - 1978 - Origem: TV - Imagem: Regular/Boa - 1 DVD  
"Roy Blood era um garoto que teve seu pai morto por um pistoleiro chamado Barret, que montava um cavalo com uma sela de prata. Mas 
Roy foi rápido e conseguiu vingar a morte de seu pai. A partir daí, decide lutar contra todos os assassinos e pistoleiros que coloquem em 
risco a vida de pessoas inocentes, passando a cavalgar com a sela de prata, que se tornaria sua marca e seu condinome. Mas certo dia 
ele encontrar uma feroz quadrilha de bandoleiros chefiada por um outro Barret." 
 
* Sem Deus e Sem Lei (Trail Street) (RANDOLPH SCOTT, ROBERT RYAN) 
Dublado - Western - 1947 - Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
 
* Sem Lei, Sem Alma (Gunfight at the O.K. Corral) (BURT LANCASTER, KIRK DOUGLAS) 
Legendado - Western - 1957 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"O famoso duelo de OK Curral, aquele que colocou Wyatt Earp e "Doc" Holliday frente a frente com a quadrilha dos Clanton, foi refilmado 
várias vezes pelo cinema, mas não de forma tão espetacular como neste clássico. Earp (burt Lancaster) é um homem da lei que chega a 
tombstone para limpar a cidade dos bandidos. Holliday (Kirk Douglas) é um dentista de formação, famoso pela rapidez no gatilho e pelo 
gosto pelos jogos de carta. Eles se unem para enfrentar Ike Clanton (Lyle Bettger) e seu perverso bando" 
 
* Semeando o Ódio (Fort Yuma) (PETER GRAVES, JOAN VOHS, JOHN HUDSON) 
Legendado - Western - 1955 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Soldado americano mata um índio e inicia-se uma guerra sangrenta. Mas um plano inteligente perpetrado pelos indígenas pode dar-lhes 
a vitória final." 
 
* Seminole (Seminole) (ROCK HUDSON, ANTHONY QUINN, BARBARA HALE, LEE MARVIN) 
Legendado - Western - 1953 - Origem: TV CULT - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Rock Hudson e Anthony Quinn estrelam esse faroeste que mostra o tenso relacionamento entre o exército americano e os índios 
Seminole na Flórida." 
 
* Sete Homens e Um Destino (The Magnificent Seven) (YUL BRINNER, STEVE McQUEEN, CHARLES BRONSON, JAMES COBURN) 
***RECEBEU 1 INDICAÇÃO AO OSCAR*** 
Legendado - Western - 1960 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
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"Um vilarejo mexicano é constantemente invadido por uma gangue de assaltantes. Desesperados, alguns dos moradores resolvem 
contratar pistoleiros para defendê-los." 
 
* Sete Homens e Um Destino (The Magnificent Seven) (YUL BRINNER, STEVE McQUEEN, CHARLES BRONSON, JAMES COBURN) 
***RECEBEU 1 INDICAÇÃO AO OSCAR*** 
Dublado - Western - 1960 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Um vilarejo mexicano é constantemente invadido por uma gangue de assaltantes. Desesperados, alguns dos moradores resolvem 
contratar pistoleiros para defendê-los." 
 
* Sete Homens e Um Destino 2 (Ou O Retorno dos Sete) (Return of The Magnificent Seven) (YUL BRINNER, ROBERT FULLER, 
WARREN OATES) 
Legendado - Western - 1966 - Origem: TV TCM - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE UM OSCAR*** 
"Seis anos se passaram desde que Chico cavalgou ao lado de Chris Adams e de seu bando de pistoleiros. Neste meio tempo, ele casou-
se com a bela Petra  e prometeu abandonar suas armas para sempre. Mas o cruel fora-da-lei Lorca começa a aterrorizar sua cidade. 
Chico, Chris e outros cinco corajosos pistoleiros decidem enfrentá-los. Agora, com as probabilidades contra eles, os sete bravos surgem 
com suas armas fumegantes para enfrentar o tiroteio de suas vidas... naquela que pode ser sua última batalha!" 
 
* Setembro Negro (September Dawn) (JOHN VOIGHT, TRENT FORD, TAMARA HOPE) 
Legendado - Western - 1990 - Origem: TV CULT - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Baseado em fatos reais, em Utah, no século 19, ocorre um massacre estabelecido por um grupo de mórmons renegados contra um trem 
de colonizadores. Porém, o comandante dos agressores conhece uma das passageiras do trem, apaixona-se e em seguida começa um 
romance com ela." 
 
* Sétima Cavalaria (Seventh Cavalry) (RANDOLPH SCOTT, BARBARA HALE) 
Dublado - Western - 1956 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"História de um oficial que precisa provar que não desertou o general Custer na batalha de Little Big Horn." 
 
* Shalako (Shango) (SEAN CONNERY, BRIGITTE BARDOT) 
Dublado - Western - 1968 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"No Velho Oeste, índios apaches põem em perigo a vida de um grupo de aristocratas europeus que caça no Novo México." 
 
* Shango - O Pistoleiro Implacável (Shango) (ANTHONY STEFFEN, EDUARDO FAJARDO) 
Dublado - Western - 1970 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Um cavaleiro do Texas tenta acabar com as atividades de uma gangue de soldados Confederados renegados, e com isso levar notícias  
do fim da guerra ao povo." 
 
* Serra Sangrenta (Sierra) (AUDIE MURPHY) 
Dublado/AIC-SP - Western -1950 – Origem: TV - Imagem: Boa - 1 DVD  
 
* Silverado (Silverado) (KEVIN KLINE, KEVIN COSTNER, DANNY GLOVER, ROSANNA ARQUETTE) 
Dublado - Western - 1985 - Origem: TV - Imagem: Ótimae - 1 DVD  
***FILME RECEBEU 2 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Após se conhecerem por acaso, quatro homens seguem juntos rumo à cidade de Silverado. Lá encontram um xerife corrupto, que 
espalha o medo entre os moradores locais." 
 
* Silverado (Silverado) (KEVIN KLINE, KEVIN COSTNER, DANNY GLOVER, ROSANNA ARQUETTE) 
Legendado - Western - 1985 - Origem: TV - Imagem: Ótimae - 1 DVD  
***FILME RECEBEU 2 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Após se conhecerem por acaso, quatro homens seguem juntos rumo à cidade de Silverado. Lá encontram um xerife corrupto, que 
espalha o medo entre os moradores locais." 
 
* Sob a Lei da Força (Pawnee) (GEORGE MONTGOMERY, LOLA ALBRIGHT) 
Dublado - Western - 1957 - Origem: TV - Imagem: Boa - 1 DVD  
 
* Sua Última Façanha (Lonely Are The Brave) (KIRK DOUGLAS, WALTER MATTHAU) 
Legendado - Western - 1962 - Origem: TV - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
"Um vaqueiro nostálgico tem dificuldades de se adaptar aos tempos modernos e, então, se rebela." 
 
* Tambores Distantes (Distant Drums) (GARY COOPER, MARL ALDON, RICHARD WEBB) 
Legendado - Western - 1951 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Capitão da Cavalaria americana é incumbido de comandar um grupo de homens do Exército, adentrando nos pântanos da Flórida a fim 
de combater uma rebelião dos índios Seminoles. Baseado em história real ocorrida em 1840." 
 
* Tambores de Guerra (War Drums) (LEX BARKER, JOAN TAYLOR) 
Legendado - Western - 1956– Origem: TV MGM - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"O ex-Tarzan é um chefe Apache, que está no ostracismo por sua tribo, devido a ter se casada com uma garota branca mexicana. Ele é 
bem recebido de volta ao seu lar, mas sua mulher se recusa a se comportar como um típico índio obediente." 
 
* Têmpera de Bravos (The Great Locomotive Chase) (FESS PARKER) 
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Legendado - Western - 1956 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"James Andrews é um espião da União durante a Guerra Civil Americana. Ele recebe a missão de levar um grupo de soldados da União 
para o Sul para que pudessem destruir o sistema de transporte ferroviário.” 
 
* Tenho Sangue Em Minhas Mãos (Dangerous Mission, de Irwin Allen) (VICTOR MATURE, PIPER LAURIE, VINCENT PRICE) 
Dublado - Western - 1954 - Origem: VHS - Imagem: Ótima- 1 DVD  
"Louise Graham presenciou um assassinato e tem medo de testemunhar. Ela parte para Montana, onde espera viver livre do pesadelo. 
Entretanto é seguida por gente demais interessada no seu depoimento. Filme originalmente produzido em terceira dimensão para 
acompanhar a moda dos anos 50, tem a mão do especialista Irwin Allen, como produtor." 
 
* Terra da Maldade (The Big Trees) (KIRK DOUGLAS, EVE MILLER) 
Legendado - Western - 1952 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Madeireiro inescrupuloso pretende roubar terras onde crescem sequóias gigantes centenárias para derrubá-las, mas enfrenta oposição 
de grupo religioso que habita a região, liderado por jovem viúva." 
 
* Terra de Bandidos (The Last Bandit) (WILLIAM ELLIOTT) 
Dublado - Western - 1948 - Origem: TV - Imagem: Boa - 1 DVD  
 
* Terra do Inferno (Man in the Saddle) (RANDOLPH SCOTT) 
Dublado - Western - 1951 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Vaqueiro honrado é forçado a lutar contra um adversário ganancioso e mau para proteger suas terras." 
 
* Terra do Inferno (Man in the Saddle) (RANDOLPH SCOTT) 
Legendado - Western - 1951 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Vaqueiro honrado é forçado a lutar contra um adversário ganancioso e mau para proteger suas terras." 
 
* Terra dos Homens Maus (Badman's Territory) (RANDOLPH SCOTT) 
Dublado - Western - 1946 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"No fim do século 19, Rowley chega a uma pequena cidade a oeste de Oklahoma - considerada um refúgio de criminosos fora da 
jurisdição americana - à procura do bandido Jesse James. O fora-da-lei também é perseguido pelo tirano William Hampton (Morgan 
Conway). Em uma terra de ninguém dominada pela contravenção, o xerife não consegue impor sua autoridade, mas logo se vê envolvido 
em uma série de movimentações locais, que incluem uma campanha pela anexação a Oklahoma." 
 
* Terra Bruta (Two Rode Together) (JAMES STEWART, RICHARD WIDMARK, LINDA CRISTAL) 
Dublado - Western - 1961 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"O Exército dos Estados Unidos tem de resgatar algumas pessoas ques estão prisioneiras dos índios comanches. O corrupto oficial 
McCabe, encarregado de acompanhar as negociações, tenta tirar proveito da situação. Mas vai pagar um alto preço por isso. Baseado no 
romance de Will Cock." 
 
* Terra Selvagem (Savage Pamaps) (ROBERT TAYLOR) 
Dublado - Western - 1966 - Imagem: Boa - 1 DVD  
"Taylor faz um capitão embrutecido que lidera um forte no meio dos Pampas, que está sendo esvaziado pela deserção em massa de 
soldados que, insatisfeitos com a falta de mulheres, se aliam aos índios em um acampamento, incitados por um renegado com quem o 
capitão tem uma disputa pessoal. " 
 
* Terra Sem Lei (Any Gun Can Play) (EDD BYRNES, GEORGE HILTON) 
Legendado - Western - 1967 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
 
* Tex Willer e o Senhor dos Abismos (Tex e il Signore degli abissi) (GIULIANO GEMMA, WILLIAM BERGER) 
Legendado - Western - 1985 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Único filme da história em quadrinhos do TEX feito para o cinema. Sempre acompanhado de seu fiel parceiro, o índio navajo Tigre, 
enfrentará o mais estranho de seus inimigos: O Senhor do Abismo." 
 
* Texas Adeus (Texas, Adios) (FRANCO NERO, COLE KISTOCHI) 
Legendado - Western - 1966 - Origem: TV - Imagem: Boa - 1 DVD  
" Ainda criança o pequeno Burt (Franco Nero) vê seu pai ser friamente assassinado e sua mãe cruelmente violentada por Cisco Delgado 
(jose Suárez), um pistoleiro sádico e inescrupuloso. O tempo passou e agora Burt é o xerife de Widow Rock. Mas, durante todos estes 
anos a visão daquela cena de violência o atormenta a todo instante e agora é chegado o momento de vingança..." 
 
* Tombstone - A Justiça está Chegando (Tombstone) (KURT RUSSELL, VAL KILMER, SAM ELIOTT, CHARLTON HESTON, FRANCO 
NERO, COLE KISTOCHI) 
Dublado - Western - 1993 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Um super elenco neste autêntico faroeste, que conta a maior história dos mitos do velho oeste. Um prestigiado ex-xerife junto com seus 
irmãos e Doc Holliday, um ás no gatilho, lutam para levar a lei à cidade de Tombstone. Muita ação que faz deste faroeste um filme 
inesquecível." 
 
* Tombstone - A Justiça está Chegando (Tombstone) (KURT RUSSELL, VAL KILMER, SAM ELIOTT, CHARLTON HESTON, FRANCO 
NERO, COLE KISTOCHI) 
Legendado - Western - 1993 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
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"Um super elenco neste autêntico faroeste, que conta a maior história dos mitos do velho oeste. Um prestigiado ex-xerife junto com seus 
irmãos e Doc Holliday, um ás no gatilho, lutam para levar a lei à cidade de Tombstone. Muita ação que faz deste faroeste um filme 
inesquecível." 
 
* Tonka, o Bravo Comanche (Tonka) (SAL MINEO, PHILIP CAREY, JEROME COURTLAND) 
Legendado - Western - 1958 - Origem: TV - Imagem: Boa - 1 DVD  
 
* Torrentes de Vingança (Thunder Over The Plains) (RANDOLPH SCOTT, LEX BARKER, Y GLEAVE, KARL MALONE) 
Legendado - Western - 1953 - Imagem: Boa - 1 DVD  
"Randolph Scott enfrenta, neste seu novo western de De Toth, outro ator popular da época, Lex Barker, no seu primeiro filme após 
abandonar a figura de Tarzan, interpretando um oficial da cavalaria que corteja a mulher de Scott, ocupado em restabelecer a ordem num 
Texas mergulhado no caos pós-guerra civil." 
 
* Trágica Emboscada (The Savage) (CHARLTON HESTON, SUSAN MORROW) 
Legendado - Western - 1952 - Origem: TV - Imagem: Boa - 1 DVD  
"Charlton Heston interpreta um menino que sobrevive a um ataque de índios Crows e é salvo pela tribo dos Sioux que o criam como um 
deles. Com a chegada do homem branco e dos colonos os problemas se acentuam e ele vai se dividir entre dois povos totalmente 
diferentes." 
 
* Trágica Sentença (The Desperados) (JACK PALANCE, VINCE EDWARDS) 
Legendado - Western - 1969 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
 
* Três Homens em Conflito (The Good, The Bad and The Ugly, de Sérgio Leone) (CLINT EASTWOOD, LEE VAN CLEEF, ELI 
WALLACH) 
Dublado - Western - 1966 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"História de três bandoleiros que tentam recuperar US$ 200 mil que foram roubados em meio a Guerra Civil americana." 
 
* Três Horas Para Matar (From Noon Till Three) (CHARLES BRONSON, JILL IRELAND) 
Dublado - Western - 1976 - Origem: TV - Imagem: Boa - 1 DVD  
"Graham Dorsey é o líder de uma perigosa quadrilha de pistoleiros que espalha a morte por onde passa, e que agora, após assaltar um 
banco, atravessa a fronteira para fugir dos homens da lei. Esta é uma história forte que retrata a era no Velho Oeste Americano em que 
imperava a lei do mais forte, e os homens lutavam como feras, com armas e punhos, com o verdadeiro espírito dos conquistadores." 
 
* Trilha em Fúria (The Trail to Hope Rose) (LOU DIAMOND PHILIPS, ERNEST BORGNINE) 
Dublado/UNIART/SP - Western - 2004 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Recém saido da prisão e a procura de trabalho, o ex- fora da lei Keenan, está tentando construir uma vida nova numa aparente pacata 
cidade de fronteira, onde funciona uma mineração de rocha que oferece salários baixos e muito trabalho" 
 
* Trilha Sangrenta (Cry Blood, Apache) (JOEL McCREA, JODY McCREA) 
Legendado - Western - 1970 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Sobrevivente de uma tribo retorna para casa e encontra todos massacrados, seu único desejo é vingar o derramamento de sangue. 
Enquanto os criminosos se rumam ao esconderijo onde está o ouro, nem desconfiam que estão sendo seguidos." 
 
* Trinity e Carambola: A Dupla Invencível (Trinity and Carambola) (PAUL SMITH, MICHAEL COBY) 
Dublado - Western - 1990 - Origem: VHS - Imagem: Boa - 1 DVD  
" Esta é a divertida história de dois endiabrados e irreverentes pistoleiros que , em meio a muitos tiroteios, socos e mulheres, procuram 
levar justiça e muita confusão ao velho oeste." 
 
* Trinity Ainda é o Meu Nome (Trinity is Still My Name) (TERENCE HILL, BUD SPENCER) 
Dublado - Western - 1972 - Origem: TV - Imagem: Boa - 1 DVD  
" Trinity e seu meio irmão Bambino, se encontram mais uma vez na casa dos pais para o banho "anual" e um pacífico jantar em família. 
Logo depois, partem para a cidade de San José onde Trinity, dá uma lição em um jogador trapaceiro de como dar as cartas - e atirar - 
corretamente, impressionando os habitantes da cidade o suficiente para serem confundidos (com uma pequena ajuda) com respeitáveis 
Agentes Federais. Os dois safados resolvem tirar vantagem da confusão, porém o bandidão do local, tenta subornar os dois "agentes" (e 
conseguem), mas Trinity parece não querer deixar para trás a linda pioneira que acabam descobrindo uma operação de contrabando de 
armas e se envolvendo em mais confusões no velho oeste em busca de 50 mil dólares." 
 
* Trinity e Seus Companheiros (A Genius, Two Partners And A Dupe) (TERENCE HILL, KLAUS KINSKI, MIOU-MIOU) 
Dublado - Western - 1975 - Origem: TV - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
"Joe Thanks um pistoleiro atrapalhado, Bill Locomotiva um mestiço vigarista e Lucy uma garota endiabrada, formam o trio central dessa 
história. Eles planejam um golpe para roubar 300.000 dólares destinados aos índios, porém são enganados pelo major Cabot. Mas, 
quando o plano é de gênio, tudo é possível! Agora, tudo é uma questão de honra e Trinity vai lutar para ganhar, nem que tenha que 
colocar a cavalaria americana "de patas para o ar"... 
 
* Um Bandoleiro Chamado Black Jack (Black Jack) (ROBERT WOODS, LUCIENNE BRIDOU) 
Dublado - Western - 1968 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Black Jack é o líder de uma quadrilha de assaltantes de banco e sua fma é conhecida por todo o oeste. Após um assalto bem sucedido 
a um grande banco em Tucston, seus parceiros se rebelam por não concordarem com a quanti a que recebera, na partilha. Começa 
então uma violenta perseguição onde Black Jack tenta escapar com todo o dinheiro do roubo." 
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* Um Colt Para o Filho do Demônio (Beyond The Law) (LEE VAN CLEEF, ANTONIO SABATO) 
Dublado - Western - 1968 - Origem: TV - Imagem: Boa - 1 DVD  
"O empresário Ben Novack chega na América, vindo da Europa, como a missão de entregar o pagamento para trabalhadores de uma 
mina, mas acaba sendo roubado a bordo de uma diligência. Determinado em recuperar o dinheiro, ele contrata o pistoleiro Billy Joe, sem 
desconfiar que ele é o próprio autor do roubo. Novack deve lidar com a revolta dos trabalhadores, ao mesmo tempo em que é lubridiado 
pelo homem que contratou para resolver o problema. Mas até quando?" 
 
* Um Homem Chamado Cavalo (A Man Called Horse) (RICHARD HARRIS, JUDITH ANDERSON) 
Dublado - Western - 1970 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Um senhor inglês é capturado por uma tribo indígena Sioux, e é dado de presente à mãe do chefe para ser seu criado. Gradualmente, 
ele abraça o modo de vida da tribo e apaixona-se pela irmã do Chefe. Mas antes, ele deverá ser aceito com honra e coragem como um 
guerreiro da tribo. Então, deverá suportar o 'Voto do Sol' - um ritual selvagem com um sacrifício muito além do que qualquer um possa 
sonhar no mundo civilizado." 
 
* Um Homem de Coragem (Westbound) (RANDOLPH SCOTT, VIRGINIA MAYO) 
Legendado - Western - 1959 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
 
* Um Homem Só (A Man Alone) (RAY MILLAND) 
Dublado/Álamo - Western -1956 – Origem: TV - Imagem: Boa - 1 DVD  
 
* Uma Longa Jornada (The Long Riders) (DENNIS QUAID, RANDY QUAID, DAVID CARRADINE) 
Legendado - Western - 2004 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Jesse James e sua gangue fora-da-lei cavalgam mais uma vez neste "extraordinário" faroeste que vibra com ação de primeira e um 
drama eletrizante. Quatro grupos de famosos atores irmãos - Dennis e Randy Quaid, Stacy e James Keach, Christopher e Nicholas 
Guest, e Keith. Robert e David Carradine - interpretam irmãos verdadeiros nestes retratos dos lendários bandidos do Velho Oeste." 
 
* Uma Pistola Para Cem Caixões (Uma Pistola Per Cento Bare) (PETER LEE LAWRENCE, JOHN IRELAND) 
Dublado/GABIA-SP - Western - 1968 - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
"Ao retornar da Guerra Civil, Jim Slade (Peter Lee) encontra seus pais mortos em sua fazenda. Jim jura vingar-se ao descobrir que os 
rensponsáveis foram a gangue comandada por Corbett (Pierro Lulli), mas seu caminho se revela mais complicado que o esperado. É 
então que, em busca de dinheiro, ele aceita se tornar o xerife da cidade." 
 
* Unidos Pelo Próprio Sangue (Backlash) (RICHARD WIDMARK, DONNA REED) 
Dublado/GABIA-SP - Western - 1959 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"O pai de Jim Slater morreu na emboscada Apache em Gila Valley, e o rapaz nunca o conheceu. Ele agora está buscando o único 
sobrevivente do massacre, que supostamente despareceu com um monte de ouro. No caminho, ele acaba com várias pessoas à sua 
caça, e encontra repetidamente a liberal Karyl Orton, que parece estar um uma missão semelhante à sua. Mas um novo rompante 
Apache e uma iminente guerra poderão atrapalhar seus planos." 
 
* Vale da Vingança (Vengeance Valley) (BURT LANCASTER, ROBERT WALKER) 
Legendado - Western - 1951 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"O filme é narrado por um cowboy que trabalha em um rancho de gado. Ele conta a história da rivalidade entre dois irmãos, Lee Strobie e 
Owen Daybright (este é adotivo). Lee traiu a esposa e teve um filho com uma moça da cidade. Owen tenta manter as aparências mesmo 
quando é perseguido por engano pela família da moça. Mas Lee tem vocação para bandido." 
 
* Vale de Sangue (California Firebrand) (MONTE HALE, LORNA GRAY, PAUL HURST) 
Legendado - Western - 1948 - Origem: TV - Imagem: Boa - 1 DVD  
"Hale encontra um homem ferido que pode ser o famoso bandido Gunsmoke Lowery e assume sua identidade." 
 
* Vera Cruz (Vera Cruz) (GARY COOPER, BURT LANCASTER) 
Legendado - Western - 1954 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Por volta de 1860, ao escoltarem uma condessa até Vera Cruz, dois aventureiros americanos voluntariamente se envolvem na 
derrubada do Imperador mexicano Maximiliano." 
 
* Virtude Selvagem (The Yearling) (GREGORY PECK, JANE WYMAN, JUNE LOCKHART) 
Legendado - Western - 1946 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***GANHADOR DE 2 OSCAR*** 
***RECEBEU 5 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Após a Guerra Civil Americana, Jody Baxter é um garoto que convence os pais a ter um filhote de cervo como animal de estimação na 
fazenda em que moram. Mas, com o tempo, a amizade dos dois poderá perder as forças, pois o animal cresce e começa a destruir a 
plantação." 
 
* Virtude Selvagem (The Yearling) (GREGORY PECK, JANE WYMAN, JUNE LOCKHART) 
Dublado - Western - 1946 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***GANHADOR DE 2 OSCAR*** 
***RECEBEU 5 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Após a Guerra Civil Americana, Jody Baxter é um garoto que convence os pais a ter um filhote de cervo como animal de estimação na 
fazenda em que moram. Mas, com o tempo, a amizade dos dois poderá perder as forças, pois o animal cresce e começa a destruir a 
plantação." 
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* Vivo ou Preferencialmente Morto (Vivi o, preferibilmente, morti) (GIULIANO GEMMA, NINO BENVENUTI) 
Dublado - Western  - 1969 – Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Monty Mulligan e Ted Mulligan são dois irmãos distantes que vivem brigando entre si. Agora, após a morte de um tio rico, eles herdaram 
uma imensa fortuna deixada pelo tio, 300 mil dólares!!! Só que o falecido tio fez uma exigência em seu testamento, os dois terão que 
passar 6 meses juntos e, em paz, sem brigas e sem discussões. Mas, será que eles são capazes? O que se segue é uma série de 
inesperadas e explosivas aventuras no oeste americano que a partir de agora, nunca mais será o mesmo..." 
 
* Vou, Mato e Volto (I Go...I'll Kill Him and I'll Be Back) (GEORGE HILTON, EDD BYRNES) 
Legendado - Western - 1967 - Origem: TV - Imagem: Boa - 1 DVD  
"O pistoleiro conhecido como O Estrangeiro, se une a dois outros vigaristas na caça a uma fortuna em ouro que está desaparecida." 
 
* Wanda Nevada (Wanda Nevada) (PETER FONDA, BROOKIE SHIELDS, HENRY FONDA) 
Legendado - Western - 1979 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"2º filme da carreira de Brooke Shields e o único em que o pai e o filho Fonda aparecem juntos. Nos anos 50, Beaudray Demerille é um 
desocupado que ganha uma garota (Wanda Nevada) num jogo de pôquer. Depois de atirar em auto-defesa no jogador adversário, ele e a 
garota fogem da cidade. Em um bar em outra cidade, eles conhecem um velho garimpeiro que mostra pepitas de ouro que teria 
encontrado numa mina no Grand Canyon. O velho é assassinado por uma dupla de gângsters, crime que é testemunhado pela garota. 
"Beau" e Wanda vão então à procura da mina, seguidos pela dupla de criminosos." 
 
* Winchester '73 (Winchester '73) (JAMES STEWART, SHELLEY WINTERS) 
Legendado - Western - 1950 - Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Homem vence uma competição de tiro ao alvo e ganha como prêmio um rifle Winchester '73, que é posteriormente roubado. Cabe a ele 
então seguir o rastro do bandido para recuperar a arma, ao mesmo tempo em que tenta encontrar o homem contra o qual quer 
vingança.!" 
 
* Winnetou 1 - A Lei dos Apaches (Winnetou) (LEX BARKER, MARIO ADORF) 
Legendado - Western - 1963– Origem: TV - Imagem: Regular -  1 DVD  
"Construção de uma estrada de ferro que invade as terras indígenas provoca conflitos entre brancos e pele-vermelhas. Baseado no livro 
de Karl May." 
 
* Winnetou 2 - A Saga Continua (Winnetou 2) (LEX BARKER, PIERRE BRICE) 
Legendado - Western - 1964– Origem: TV - Imagem: Regular -  1 DVD  
"O guerreiro apache Winnetou empenha-se em manter a paz com os brancos, mas enfrenta a oposição de um comerciante mercenário, 
que estimula os conflitos para lucrar nos negócios." 
 
* Winnetou 3 - Apanatschi - A Mestiça (Winnetou Und das Halhblut Apanatschi) (LEX BARKER) 
Legendado - Western - 1965 - Imagem: Regular;Boa - 1 DVD  
 
* A Marca do Zorro (The Mark of Zorro) (TYRONE POWER, LINDA DARNELL) 
Legendado - Aventura - 1940 - Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Don Diego Vega (Power)é chamado de volta de seu treinamento com os oficiais de elite na Espanha para a Califórnia, onde encontra 
seu pai, o Alcaide, deposto e o povo vivendo sob o jugo tirano dos espanhóis. Disfarçado como Zorro, um espadachim misterioso vestido 
de preto, ele luta para recolocar seu pai no poder e devolver o dinheiro dos impostos roubado pelos vilões." 
 
* As Duas Faces de Zorro (Zorro, The Gay Blade) (GEORGE HAMILTON, LAUREN HUTTON, BRENDA VACCARO) 
Legendado - Aventura/Comédia - 1981 - Origem: TV - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
"Don Diego de la Vega, o Zorro, sofre um ferimento e sua identidade secreta é assumida por seu efeminado irmão gêmeo, Bunny." 
 
* Zorro, a Lenda Continua (Zorro, the Legend Begins) (DUNCAN REGEHR) 
Dublado - Aventura - 1990 - Origem: TV - Imagem: Boa - 1 DVD  
"Na velha Califórnia espanhola reina a injustiça e a corrupção. Mas um herói mascarado irá aparecer para acabar com a tirania dos 
colonizadores espanhóis. Ele é Zorro, o vingador mascarado que na vida comum é um inofensivo nobre." 
 
 
DRAMA: 
 
* 5 Dedos (5 Fingers) (JAMES MASON, DANIELLE DARRIEUX, MICHAEL RENNIE) 
Dublado - Drama - 1952 – Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Baseado em uma história real. Um mordomo da Embaixada Britânica foge para o Rio de Janeiro, após vender segredos de Estado para 
os Nazistas e enriquecer. " 

 
* 9º Dia (Der Neunte Tag) (ULRICH MATTHES, AUGUST DIEHL) 
Legendado - Drama - 2004 – Origem: TV GLOBO - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"O filme narra a história de um padre católico de Luxemburgo  que se encontra detido no campo de concentração de Dachau  durante a 
Segunda Guerra Mundial, mas é solto por nove dias. No final deste período deve decidir se apoia o Terceiro Reich e consegue sua 
liberdade definitiva ou se mantém seus ideais antirracistas  e volta para o campo. A trama é baseada em Pfarrerblock 25487 (ISBN 2-
87963-286-2), o diário do Padre Jean Bernard (1907–1994)." 
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* 12 Homens e Uma Sentença (12 Angry Men) (HENRY FONDA, JACK WARDEN) 
Legendado - Drama - 1957 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"A maior parte do filme é ambientada em um tribunal, onde um jovem está sendo acusado de matar o próprio pai a facadas. Todas as 
evidências apontam para ele como o responsável pelo crime e 11 jurados estão convencidos de sua culpa. Porém, um último jurado crê 
na sua inocência e vai tentar convencê-los de que o jovem não deve ser condenado." 

 
* 12 Homens e Uma Sentença (12 Angry Men) (JACK LEMMON, GEORGE C. SCOTT, WILLIAM PETERSEN) 
Legendado - Drama - 1997 – Origem: VHS - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"A maior parte do filme é ambientada em um tribunal, onde um jovem está sendo acusado de matar o próprio pai a facadas. Todas as 
evidências apontam para ele como o responsável pelo crime e 11 jurados estão convencidos de sua culpa. Porém, um último jurado crê 
na sua inocência e vai tentar convencê-los de que o jovem não deve ser condenado." 
 

 
* A Borboleta Azul (The Blue Butterfly) (WILLIAM HURT) 
Dublado - Drama - 2004 – Origem: TV - Imagem: Regular/Boa - 1 DVD  
"Um garoto de 10 anos que tem um câncer no cérebro sonha em encontrar uma mítica borboleta. Para realizar o sonho do filho, uma 
mulher convence um entomologista a realizar uma viagem à floresta com o garoto." 

 
* A Casa da Rússia (The Russia House) (SEAN CONNERY, MICHELLE PFEIFFER, ROY SCHEIDER) 
Legendado - Drama - 1990 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Editor britânico se vê envolvido em trama política, quando recebe de físico soviético um volume contendo segredos de Estado. Forçado 
pelo serviço secreto de seu país a descobrir se as informações são confiáveis, ele acaba se apaixonando pela bela Katya. Do bestseller 
de John Le Carré." 

 
* A Casa dos Espíritos (The House of The Spirits) (MERYL STREEP, GLENN CLOSE, WYNONA RIDER, ANTONIO BANDERAS) 
Dublado - Drama - 1993 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"A história do Chile da década de 20 aos anos 70 é contada através da saga da família Trueba, que começa com a união de um homem 
simples (Jeremy Irons), que fica rico, com uma jovem (Meryl Streep) de poderes paranormais. A saga se desenvolve até esta família ser 
atingida pela revolução, que no início da década de 70 derrubou o presidente Salvador Allende." 

 
* A Cidade dos Desiludidos (Two Weeks in Another Town,de Vincente Minelli) (KIRK DOUGLAS) 
Dublado - Drama - 1962 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Espécie de continuação de ′′Assim Estava Escrito′′, no qual Vincente Minnelli, dez anos antes deste, fazia uma dura provocação aos 
bastidores de Hollywood. Aqui, se trata de uma obra sobre amor e ódio no universo do cinema - entre a jovem atriz e o diretor mais velho; 
e entre o mesmo diretor e sua histérica esposa." 

* A Conspiração do Silêncio (Bad Day at Black Rock) (SPENCER TRACY, ROBERT RYAN, ERNEST BORGNINE, LEE MARVIN) 
Dublado - Drama - 1955 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***RECEBEU 3 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Um desconhecido chega a uma pequena cidade dos EUA que possui um passado terrível que a população pretende manter em segredo, 
por meios violentos, se necessário." 

 
* A Cor Púrpura (The Color Purple) (WHOOPY GOLDBERG, DANNY GLOVER, OPRAH WINFREY) 
Legendado - Drama - 1985 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME RECEBEU 11 INDICAÇÕES AO 1 OSCAR*** 
***FILME GANHADOR DE 1 GLOBO DE OURO*** 
"Uma jovem de 14 anos é violentada pelo pai e torna-se mãe de duas crianças. Sem poder mais procriar, ela logo é separada de seus 
filhos e é doada a um homem que a trata como escrava e companheira." 

 
* A Corrente do Bem (Pay it Forward) (HALEY JOEL OSMENT, HELEN HUNT, KEVIN SPACEY, JON BON JOVI) 
Legendado - Drama - 2000 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Um jovem estudante cria um novo jogo envolvendo troca de favores, estimulado por seu professor, que o desafia a criar algo que possa 
melhorar o mundo." 

 
* A Cruz e o Punhal (The Cross & The Switchblade) (PAT BOONE, ERIK ESTRADA) 
Dublado - Drama - 1970 – 1 DVD - Origem: VHS - Imagem: Ótima  
"Um filme clássico e explosivo com muita ação e suspense que continua alcançando corações. As gangues de Nova York encontram a 
solução para os problemas mais pesados de suas vidas." 

 
* A Dama das Camélias (Camille) (GRETA GARBO, ROBERT TAYLOR) 
Dublado - Drama - 1937 – 1 DVD - Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B  
"Marguerite Gautier (Greta Garbo), uma cortesã, conhece o amor, mas é humilhada pelo antigo amante e o pai de seu novo amor, 
Armand Duval (Robert Taylor), que lhe diz que ela destruirá o futuro do seu filho. Diante deste quadro, apesar de amá-lo loucamente, ela 
não só o abandona como o faz acreditar que voltará para o seu antigo amante e protetor." 

 
* A Excêntrica Família de Antônia (Antonia) (WILLEKE van AMMELROOY) 
Legendado - Drama - 1995 – 1 DVD - Origem: TV - Imagem: Ótima  
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***FILME GANHADOR DE 1 OSCAR*** 
"Definido como uma celebração da vida e da morte, esta co-produção entre Holanda, Bélgica e Inglaterra ganhadora do Oscar de Melhor 
Filme Estrangeiro vai além ao contar a história de uma encantadora geração de mulheres. Comandada por Antonia, a saga familiar 
atravessa três gerações, falando de força, de beleza e de escolhas que desafiam o tempo. Nesse universo conhecemos curiosos 
personagens, como o filósofo pessimista, a netinha superdotada, a filha lésbica, a avó louca, o padre herege, a amiga que adora procriar, 
a vizinha que sofre abusos sexuais e os muitos amigos que são acolhidos por sua generosidade." 
 
* A Família Savage (Savages) (LAURA LINNEY, PHILIP BOSCO) 
Legendado - Drama - 2007 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"Os irmãos Savage trilharam seus caminhos tortuosos para escapar do jugo dominador do pai e agora se encontram firmemente 
amarrados a suas próprias vidas intrincadas. Wendy é uma esforçada dramaturga do East Village, também conhecida como trabalhadora 
temporária, que passa seus dias buscando doações, roubando material de escritório e namorando o vizinho casado. Jon é um professor 
universitário neurótico em Buffalo, autor de livros sobre assuntos obscuros. Então, recebem um telefonema informando que o pai, que 
sempre temeram e evitaram, Lenny Savage está sendo consumido lentamente pela demência, e que eles são os únicos que podem 
ajudar." 

 
* A Felicidade Não Se Compra (It´s a Wonderful Life, de Frank Capra) (JAMES STEWART, DONNA REED, LIONEL BARRYMORE) 
Dublado - 1946 - Drama – Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
***FILME COM 5 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
***GLOBO DE OURO MELHOR DIRETOR*** 
"História de um chefe de família prestes a se suicidar e que recebe a visita de seu anjo da guarda, que lhe mostra o que seria da 
localidade se ele nunca tivesse existido." 

 
* A Felicidade Não Se Compra (It´s a Wonderful Life, de Frank Capra) (JAMES STEWART, DONNA REED, LIONEL BARRYMORE) 
Legendado – Drama-  1946 – Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
***FILME COM 5 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
***GLOBO DE OURO MELHOR DIRETOR*** 
"História de um chefe de família prestes a se suicidar e que recebe a visita de seu anjo da guarda, que lhe mostra o que seria da 
localidade se ele nunca tivesse existido." 

 
* A Filha do General (The General's Daughter) (JOHN TRAVOLTA, MADELEINE STOWE) 
Legendado – Drama - 1999 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Um conceituado general, que está sendo cotado para compor uma chapa que concorrerá à presidência dos Estados Unidos, sofre um 
grande revés quando sua filha, uma capitã do exército, é encontrada amarrada, nua e morta no chão de uma base militar. Imediatamente 
um investigador do exército, que agia sob disfarce, é chamado para investigar o caso e junto com ele uma advogada também tenta 
entender a razão do crime." 

 
* A Filha do General (The General's Daughter) (JOHN TRAVOLTA, MADELEINE STOWE) 
Dublado - Drama -  1999 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Um conceituado general, que está sendo cotado para compor uma chapa que concorrerá à presidência dos Estados Unidos, sofre um 
grande revés quando sua filha, uma capitã do exército, é encontrada amarrada, nua e morta no chão de uma base militar. Imediatamente 
um investigador do exército, que agia sob disfarce, é chamado para investigar o caso e junto com ele uma advogada também tenta 
entender a razão do crime." 

 
* A Floresta Petrificada (The Petrified Forest) (HUMPRHEY BOGART, LESLIE HOWARD, BETTE DAVIS) 
Legendado - Drama  - 1936 – Origem: TV – Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Iniciando com o árido deserto do Arizona, o filme conta a história de personagens únicos como a do escritor frustrado e de uma jovem 
sonhadora, passando pelo duro criminoso." 

 
 
* A Força do Destino (A Officer and a Gentleman) (RICHARD GERE, DEBRA WINGER) 
Legendado - Drama - 1982 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 2 OSCAR*** 
"Rapaz cheio de problemas entra para a marinha, onde recebe treinamento pesado. Ao mesmo tempo em que tenta sobreviver diante do 
rigor do sargento, conhece uma linda garota, com quem vive muita coisa." 

 
* A Grande Ilusão (All The King's Men) (SEAN PENN, ANTHONY HOPKINS, JUDE LAW, KATE WINSLET) 
Dublado - Drama - 2006 – Origem: TV GLOBO - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"A ascensão de um homem humilde ao poder político e a força destrutiva da corrupção e traição que dilacera sua alma. " 

 
* A Hora da Vingança (Tempo de Revancha) (FEDERICO LUPPI, HAYDEE PADILLA) 
Legendado - Drama - Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"Filme do cinema argentino " 

 
* A Jornada de Terry (Terry)  (SHAWN ASHMORE) 
Legendado – Drama - 2005 – Imagem: Ótima - 1 DVD  
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“Produção canadense feita para tevê e baseada em fatos reais. O filme narra a história de Terry Fox (1958-1981), um jovem de 21 anos, 
que teve o ousado desejo de atravessar o Canadá correndo tendo apenas uma perna. Infelizmente conseguiu realizar sua meta, 
morrendo um mês antes de completar 23 anos.  Terry tornou-se um notável ativista mundial no combate ao câncer.” 

 
* A Marca de Um Erro (Once a Thief) (ALAIN DELON, ANN-MARGRET, JACK PALANCE) 
Legendado - Drama - 1965 – Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B -  1 DVD  
"Eddie Pedak, ex-criminoso, tem emprego fixo, esposa e filha. Atrás dele estão um detetive policial que acredita ser Eddie o autor de 
disparos contra ele e seu irmão, que precisa de sua ajuda para um último roubo." 
 
* A Mocidade É Assim Mesmo (National Velvet) (MICKEY ROONEY, ELIZABETH TAYLOR, REGINALD OWEN) 
Dublado - Drama - 1944 – Origem:  TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"Uma garota ganha um cavalo numa rifa e convence a família a inscrevê-lo em uma corrida. Porém, sentindo que o jóquei não confia no 
cavalo, ela decide se disfarçar e ser a jóquei." 

 
* A Montanha dos Sete Abutres (Ace In The Hole) (KIRK DOUGLAS) 
Legendado - Drama - 1951 - Origem: VHS - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***RECEBEU 1 INDICAÇÃO AO OSCAR*** 
***FILME GANHADOR DO FESTIVAL DE VENEZA*** 
"Um repórter entediado em um busca de uma grande matéria a descobre quando, por acaso, fica sabendo de um homem que ficou preso 
em uma montanha ao procurar relíquias." 

 
* A Morte e a Donzela (Death And The Maiden,de Roman Polanski) (SIGOURNEY WEAVER, STUART WILSON, BEN KINGSLEY) 
Legendado - Drama - 1998 – Origem: VHS - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Em plenos anos 90 em um país da América Latina uma mulher reconhece o homem que a torturou anos atrás. Ela o atrai até sua casa e 
o aprisiona, realizando então o julgamento do torturador." 

 
* A Morte Passou Por Perto (Killer’s Kiss)  (FRANK SILVERA, JAMIE SMITH) 
Legendado – Drama - 1955 – Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
“Quando Gloria Price estava sendo atacada por seu empregador e amante, Davy Gordon, um lutador de boxe em decadância, salva-a e 
acaba se envolvendo com a moça, atiçando a ira de Vincent Raphello, o empregador.” 

 
* A Onda (The Wave) (BRUCE DAVISON, LORI LETHINS, JOHN PUTCH) 
Dublado -  Drama - 1981 – 1 CD EM FORMATO AVI, DIVX - Imagem: Boa - 1 CD  
"O filme tem início com o professor de história Burt Ross explicando aos seus alunos a atmosfera da Alemanha, em 1930, a ascensão e o 
genocídio nazista. Os questionamentos dos alunos levam o professor a realizar uma arriscada experiência pedagógica que consiste em 
reproduzir na sala de aula alguns clichês do nazismo: usariam o slogan  “Poder, Disciplina e Superioridade”, um símbolo gráfico para 
representar “A onda”, etc." 

 
* A Onda (Die Welle) (JÜRGEL VOGEN, FREDERICK LAU) 
Legendado - Drama - 2008 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Rainer Wegner, professor de ensino médio, deve ensinar seus alunos sobre autocracia. Devido ao desinteresse deles, propõe um 
experimento que explique na prática os mecanismos do fascismo e do poder. Wegner se denomina o líder daquele grupo, escolhe o lema 
“força pela disciplina” e dá ao movimento o nome de A Onda. Em pouco tempo, os alunos começam a propagar o poder da unidade e 
ameaçar os outros. Quando o jogo fica sério, Wegner decide interrompê-lo. Mas é tarde demais, e A Onda já saiu de seu controle. 
Baseado em uma história real ocorrida na Califórnia em 1967.” 

 
* A Orquídea Negra (The Black Orchid) (SOPHIA LOREN, ANTHONY QUINN) 
Legendado - Drama - 1959 – Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B -  1 DVD  
"Recentemente viúva, Rose Bianco (Sophia Loren) se sente indiretamente responsável pela morte de seu marido, Tony, um bandido que 
foi assassinado por membros de uma quadrilha rival. Ela sente-se assim pois queria comprar várias coisas e, como o marido não tinha 
dinheiro, enveredou para o crime. Para se sustentar e ao filho, Ralph (Jimmy Baird), Rose trabalha várias horas por dia fazendo flores 
artificiais. Um viúvo, Frank Valente (Anthony Quinn), sente-se atraído por ela e tenta convencê-la que a ama. Além disto há um outro 
problema: a filha dele, Mary (Ina Balin), está fazendo uma forte oposição para esta união." 

 
* A Páscoa dos Waltons ou Tudo o Que Sonhamos (A Walton Easter) (RICHARD THOMAS, RALPH WAITE) 
Legendado - Drama  - 1997 – Imagem: Boa - 1 DVD  
"Último episódio da série Os Waltons. Os últimos momentos da família numa reunião de Páscoa. Imperdível." 

 
* A Princesa de Nebrasca (The Princess of Nebraska) (LEE LYNG, PAMELYN CHEEN) 
Legendado - Drama - 2007 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Mostra 24 horas na vida de Sasha, uma jovem chinesa, grávida de quatro meses. Após interromper o primeiro ano de faculdade em 
Nebraska, Sasha vai a São Francisco para fazer um aborto e confrontar seu amante.” 

 
* A Sociedade dos Poetas Mortos (Dead Poets Society) (ROBIN WILLIANS, ROBERT SEAN LEONARD) 
Legendado - 1989 – Origem: VHS - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 1 OSCAR*** 
***RECEBEU 3 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
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"Quando o carismático professor de inglês John Keating chega para dar aulas num colégio para rapazes, seus métodos de ensino pouco 
convencionais transformam a rotina do currículo tradicional e arcaico. Com humor e sabedoria, Keating inspira seus alunos a seguirem 
seus próprios sonhos e a viverem vidas extraordinárias." 

 
* A Última Aposta (Even Money) (KIM BASINGER, DANNY DEVITTO, RAY LIOTA) 
Legendado - Drama - 2006 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"A vida não é nada fácil para a bela escritora Carol. Ela passa o dia desperdiçando seu tempo e todo o dinheiro da família apostando 
inutilmente em máquinas caça-níquel. Não muito longe dali, Murph, um 'book maker' de baixo nível, tenta esconder sua profissão da 
garota que ama. Ao mesmo tempo em que Clyde e seu sobrinho Godfrey são viciados em apostar nos jogos da liga universitária de 
basquete. São pessoas comuns, como milhões de outras, que têm suas vidas entrelaçadas e ameaçadas pelo terrível vício do jogo.” 

 
* A Vida é Bela (La Vita è Bella) (ROBERTO BENIGNI) 
Dublado - Drama - 1997 – Origem: TV - Imagem: Boa - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 3 OSCAR*** 
"Roberto Benigni é Guido, filho de judeus que vive na Itália durante a Segunda Guerra Mundial, e que precisa se desdobrar para proteger 
sua família perante as ameaças de um campo de concentração." 

 
* A Virgem de Fátima (The Miracle of Our Lady of Fatima) (SUSAN WHITNEY, SHERRY JACKSON) 
Dublado - Drama - 1952 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  

 
* A Última Sessão de Cinema (The Last Picture Show) (JEFF BRIDGES, CYBILL SHEPHERD) 
Legendado - Drama - 1971 – Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 2 OSCAR*** 
***RECEBEU 5 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
***FILME GANHADOR DE 1 GLOBO DE OURO*** 
"Dois amigos vivem em uma pequena cidade do Texas, tentando se afirmar na sociedade." 

 
* Acorrentados (The Defiant Ones) (TONY CURTIS, SIDNEY POITIER) 
Legendado - Drama  - 1958 – Imagem: Boa/P&B - 1 DVD  
***VENCEDOR DE 2 OSCAR*** 
***RECEBEU 7 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Joker Jackson e Noah Cullen são dois prisioneiros, um negro e um branco, que têm de conviver com suas diferenças raciais enquanto 
fogem da polícia acorrentados um ao outro, quando o ônibus que os levava para o presídio tomba e conseguem escapar." 

 
* Adam (Adam) (HUGH DANCY, ROSE BYRNE, PETER GALLAGHER) 
Dublado - Drama - 2009 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"O jovem engenheiro eletrônico Adam tem a síndrome de Asperger e acaba de perder o pai. Com dificuldades de se socializar, vive 
isolado em seu excessivamente organizado apartamento em Nova York. Sua rotina se transforma quando a atraente Beth se muda para o 
andar de cima. Inicialmente reticente com o comportamento estranho do vizinho, ela aos poucos passa a conhecê-lo melhor e a entender 
as razões por trás de suas dificuldades de comunicação. Percebendo o interesse de Adam e a profunda conexão que se formou entre 
eles, Beth resolve dar uma chance ao relacionamento." 

 
* Algemas de Cristal (The Glass Menagerie) (KIRK DOUGLAS, JANE WYMAN, ARTHUR KENNEDY) 
Legendado - Drama - 1950 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Na primeira adaptação da peça de Tenesse Williams para às telas, Kirk Douglas se vê em meio aos conflitos de uma decadente família 
sulista, onde a mãe dominadora apoia seu filho mimado e sonhador, despreza sua tímida e desajeita filha. A versão cinematográfica 
preferiu oferecer um final diferente e surpreendente ao da peça." 

 
* Ali (Ali) (WILL SMITH, JAMIE FOXX, JON VOIGHT) 
Dublado/Legendado - Drama - 2001 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME RECEBEU 2 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Cassius Clay era um grande lutador nos ringues de boxe e uma pessoa inteligente fora deles, onde impressionava pelo seu fácil 
palavreado. Ele logo se tornou uma das principais personalidades do esporte mundial nos anos 60, principalmente após se converter ao 
islamismo, trocar seu nome para Muhammad Ali e se recusar a lutar na Guerra do Vietnã.” 

 
* Alice Nas Cidades (Alice in den Stãdten, de Wim Wenders) (RUDIGER VOGLER, YELLA ROTTLANDER) 
Legendado - Drama - 1974 – Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Baseado nas primeiras viagens de Wenders às Américas, conhecemos o personagem Philip Winter, que vai para os Estados Unidos 
para fazer algumas reportagens. Ele não consegue, tendo que voltar para a Alemanha. Só que o aeroporto está fechado, e ele só 
consegue passagem para o dia seguinte. Ele conhece uma mãe e uma  filha na mesma situação, com quem divide seu quarto em um 
hotel. Quando acorda na manhã seguinte, a mãe da menina foi embora e ele assume de vez o papel paterno da jovem Alice." 

 
* Alma Em Suplício (Mildred Pierce) (JOAN CRAWFORD, LEE PATRICK) 
Legendado - Drama - 1945 - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 1 OSCAR*** 
"Quando é a principal suspeita do assassinato do marido, a vida de Mildred Pierce é repassada ao longo de toda a história, em flashback. 
Vemos como era seu relacionamento com as filhas, o quanto dava duro para lhes dar tudo do bom e do melhor, e como uma delas a 
tratava mal, chegando a ter um relacionamento com seu padrasto.” 
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* Amália – O Filme (Amália, O Filme)  (SANDRA BARATA, RICARDO CARRIÇO) 
Em Português de Portugal sem Legendas – Drama - 2008 – Imagem: Ótima - 1 DVD  
“A história de Amália (Sandra Barata) como nunca foi contada. “Amália” é uma história de amores e de glória, uma história dramática e de 
exaltação. Começa em Nova Iorque, 1984: Amália vai matar-se. A obsessão pela morte vem da adolescência, ela está doente, pensa que 
é agora. Abre as portas da varanda da sua suite, sobe um degrau do parapeito e olha para o abismo. E é nesse momento, debruçada 
sobre o abismo, que Amália revê uma vida de génio artístico, de sucesso planetário, mas também de frieza familiar, de desilusões 
amorosas, em que avulta uma paixão impossível, a relação controversa com a extrema melancolia do fado, que não ama por se 
aproximar demasiado das sombras da sua vida mas que faz vibrar como ninguém, dando ao filme os seus momentos mais 
espectaculares. De 1954 a 1984, são trinta anos em busca de um equilíbrio que escapa, de um amor que lhe foge, ao contrário do 
sucesso artístico, que a vai projectando como uma vedeta mundial. É esse o núcleo de “Amália”, um filme onde se revelarão algumas das 
histórias secretas da fadista, ao mesmo tempo que se reconstituem os mais memoráveis momentos da sua carreira artística. Viver não 
lhe chegava. Cantando, chegou a todos.” 

* Amantes Constantes (Les Amants Régulies) (LOUIS GARREL, CLOTILDE HESME) 
Legendado - Drama - 2005 – Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B -  1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 2 PRÊMIOS NO FESTIVAL DE VENEZA*** 
"Em 1969, um grupo de jovens se dedica ao ópio depois de ter vivido os acontecimentos de 1968. Dentro do grupo nasce um louco amor 
entre uma garota e um garoto que se conheceram durante a revolução." 

 
* Amargo Pesadelo (Deliverance) (JON VOIGHT, BURT REYNOLDS) 
Legendado - Drama  - 1972 – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Um grupo de amigos decide descer pela última vez as correntezas de um rio antes que o mesmo se torne uma represa. Apesar de 
advertidos pelo pessoal da região, ignoram os perigos existentes e partem rumo a uma arriscada aventura. Baseado no romance de 
James Dickey's." 

 
* Amargo Regresso (Coming Home) (JON VOIGHT, JANE FONDA) 
Legendado - Drama  - 1978 – Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 3 OSCAR*** 
"Bob Hyde faz parte do exército americano que vai à guerra do Vietnã. Sally, sua esposa, é um enfermeira que trabalha em um hospital 
de veteranos. A situação para Sally piora quando seu marido descobre que ela está envolvida com Luke Martin, ums soldado 
paraplégico" 

 
* Amor e Paixão (Capriccio) (NICOLA WARREN, OSIRIDE POSERELLO) 
Legendado - Drama - 1987 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"Jennifer e o marido Fred estão à procura de velhas paixões para apimentar mais ainda a relação, neste drama. Fred contrata uma 
prostituta chamada Rosa enquanto Jennifer volta para os braços do belo Ciro. O casal infiel volta a se reencontrar depois de seus casos 
extraconjugais, mas sua relação está menos satisfatória ainda do que anteriormente." 

 
* Amor Invencível (Follow the Sun) (GLENN FORD, ANNE BAXTER) 
Legendado - Drama - 1951 – Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"A biografia do campeão de golfe Ben Hogan. Em um mundo onde o esporte é tudo para ele, Hogan sofre um acidente automobilístico, 
podendo não se recuperar." 

 
* Anjo Azul (Der Blaue Engel) (MARLENE DIETRICH, EMIL JANNINGS) 
Legendado - Drama  - 1930 – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Alunos de ensino médio trocando figurinhas durante a aula. É com este cenário que começa a lenta, porém crescente, degradação da 
vida do professor de artes e ciência, Immanuel Rath. Quando este descobre serem as figurinhas fotos de mulheres semi-nuas 
conseguidas na casa de espetáculos Anjo Azul, que seus alunos frequentam, Rath vai lá tirar satisfações com os garotos, e acaba 
conhecendo a cantora de cabaré Lola Lola (Dietrich)." 

 
* Apolo 13 - Do Desastre ao Triunfo (Apollo 13) (TOM HANKS, BILL PAXTON) 
Legendado - Drama - 1995 - Origem:  TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 2 OSCAR*** 
***RECEBEU 7 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Durante uma missão espacial corriqueira da NASA, uma série de problemas com uma nave que partia rumo à Lua faz com que seus 
astronautas tenham que se desdobrar para conseguir retornar à Terra sãos e salvos." 

 
* Adorável Vagabundo (Meet John Doe, de Frank Capra) (GARY COOPER, BARBARA STANWICK, GENE LOCKHART) 
Legendado - Drama - 1941 - Origem:  TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME RECEBEU UMA INDICAÇÃO AO OSCAR*** 
"Após ser demitida, uma jornalista publica como seu último artigo uma mensagem com o nome fictício de John Doe, onde diz que irá se 
suicidar como protesto pela pobreza e corrupção que assola o país. A carta gera tamanha repercussão que um homem simplório acaba 
sendo tomado como sendo o autor dela, fazendo com que os fatos saiam do controle." 

 
* Aeroporto 70 (Airport) (BURT LANCASTER, DEAN MARTIN, JAQUELINE BISSET) 
Dublado - Drama - 1970 - Origem:  DVD - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME RECEBEU 1 OSCAR*** 
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***RECEBEU 9 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Em razão de um psicopata ameaçar explodir o avião, um experiente piloto tenta um pouso forçado enquanto em terra o administrador e o 
chefe de manutenção do aeroporto, além de acompanhar o que se passa a bordo do avião, tentam manter o aeroporto funcionando em 
virtude de uma nevasca." 

 
* Aeroporto 70 (Airport) (BURT LANCASTER, DEAN MARTIN, JAQUELINE BISSET) 
Legendado - Drama - 1970 - Origem:  TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME RECEBEU 1 OSCAR*** 
***RECEBEU 9 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Em razão de um psicopata ameaçar explodir o avião, um experiente piloto tenta um pouso forçado enquanto em terra o administrador e o 
chefe de manutenção do aeroporto, além de acompanhar o que se passa a bordo do avião, tentam manter o aeroporto funcionando em 
virtude de uma nevasca." 

* Aeroporto 75 (Airport 1975) (CHARLTON HESTON, LINDA BLAIR, KAREN BLACK) 
Dublado - Drama - 1974 - Origem:  VHS - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Um pequeno avião particular se choca com um 747 e acaba matando ou incapacitando a tripulação. Uma aeromoça, seguindo instruções 
de rádio, assume o comando da aeronave. É então elaborado um plano quase suicida em que, através de um buraco na cabine de 
comando, um piloto é enviado para resgatar o avião." 

 
* Aeroporto 77 (Airport '77) (JACK LEMMON, OLIVIA DE HAVILLAND, CHRISTOPHER LEE,  JAMES STEWART) 
Dublado - Drama - 1977 - Origem:  TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME RECEBEU 2 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Um desastre provocado por sequestradores faz com que o avião de um magnata caia no mar." 

 
* Aeroporto 80 - O Concorde (Airport '79) (ALAIN DELON, ROBERT WAGNER, SYLVIA KRISTEL) 
Dublado - Drama - 1979 - Origem:  VHS - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"O bilionário Kevin Harrison, que desenvolvendo equipamento bélico fez boa parte da sua fortuna, vendeu armamentos de forma ilegal. 
Ele tenta em duas ocasiões destruir o Concorde, num esforço para acabar com evidências incriminatórias que estão sendo transportadas 
pela repórter Maggie Whelan, que era apaixonada por ele mas está disposta a delatá-lo." 

 
* Amar é Minha Profissão (En Cas de Malheur)  (BRIGITTE BARDOT) 
Legendado - Drama - 1958 – Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Aqui, a belíssima  Yvette torna-se amante do influente defensor público Andre Apesar de ter dinheiro o suficiente para cobri-la de jóias e 
peles caras, Andre sabe que não consegue comprar o coração da moça. O corpo e a alma de Yvette pertencem ao belo estudante 
Mazzetti, um jovem ciumento e perigoso que fará de tudo para terminar o caso de sua namorada com o advogado." 
 
* Antes de Partir (The Bucket List) (JACK NICHOLSON, MORGAN FREEMAN) 
Dublado - Drama - 2007 - Origem:  VHS - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Edward Cole (Jack Nicholson) e Carter Chambers (Morgan Freeman) são dois homens com câncer em estágio terminal, que fogem do 
hospital e põem os pés na estrada com uma lista de coisas que gostariam de fazer antes de morrer." 

 
* Ao Mestre, Com Carinho (To Sir, With Love) (SIDNEY POITIER, LULU) 
Dublado -  Drama - 1967 – Origem: TV (TCM) - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Um jovem professor enfrenta alunos indisciplinados, neste filme Clássico que refletiu alguns dos problemas e medos dos adolescentes 
dos anos 60." 

 
* Ao Mestre, Com Carinho 2 (To Sir, With Love 2) (SIDNEY POITIER, LULU) 
Legendado -  Drama - 1996 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Trinta anos após radicar-se em Londres, o mestre Mark Tackeray muda-se para Chicago, em busca de um amor de juventude. Enfrenta 
problemas com seus novos alunos e uma crise profissional, quando decide ajudar um deles, e pessoal, quando se dá conta que procura 
algo que se perdeu no tempo." 

 
* As Bruxas de Salém (The Crucible) (DANIEL DAY-LEWIS, WINONA RYDER, JOAN ALLEN) 
Dublado -  Drama - 1996 – Origem: VHS - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME RECEBEU DUAS INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Em pleno século XVII, um grupo de adolescentes é flagrado em ritual demoníaco. Ao serem interrogadas sobre o fato, elas passam a 
apontar as pessoas as quais não gostam como sendo verdadeiras bruxas, como forma de se vingarem." 

 
* Às Cinco da Tarde (Panj é Asr)  (AGHELEH REZAIE) 
Legendado – Drama - 2003 – Imagem: Ótima - 1 DVD  
“O filme investiga a situação das mulheres no Afeganistão ao narrar a trajetória de Noqreh (Agheleh Rezaie), uma jovem que sonha ser 
candidata à Presidência da República. Assim que as escolas voltam a aceitar o sexo feminino, Noqreh retoma os estudos. Quase todas 
as alunas, porém, ainda usam a burca. Aos poucos, durante as aulas, instaura-se o debate em torno da condição feminina e da 
possibilidade das mulheres conquistarem os mesmos direitos dos homens. Com a ajuda de um poeta, Noqreh entra em conflito com o 
pai.” 

 
* Agonia e Êxtase (The Agony and the Ecstasy) (CHARLTON HESTON, REX HARRISON, DIANE CILENTO) 
Dublado – Drama - 1965 – Origem: VHS - Imagem: Ótima - 1 DVD  
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"Quando o Papa Júlio II encomenda a Michelangelo a pintura do teto da Capela Sistina, o artista recusa a princípio. Virtualmente forçado 
por Júlio a fazer o trabalho, ele acaba por destruir sua obra e foge de Roma. Quando recomeça a pintura, o projeto se torna uma batalha 
de vontades alimentada pelas diferenças artísticas e de temperamento que são o ponto central deste filme." 

* Amores Brutos (Amores Perros) (GAEL GARCIAL BERNAL, EMILIO ECHEVARRIA, GOYA TOLEDO) 
Legendado - Drama - 2000 - Origem:  TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME RECEBEU UMA INDICAÇÃO AO OSCAR*** 
"Após um terrível acidente envolvendo três carros, as consequências do ocorrido afetam para sempre a vida de todos os envolvidos." 

 
* Assim Estava Escrito (The Bad and The Beautiful) (KIRK DOUGLAS, LANA TURNER, WALTER PIDGEON) 
Dublado -  Drama - 1952 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 5 OSCAR*** 
***RECEBEU 1 INDICAÇÃOS AO OSCAR*** 
"Um diretor, uma atriz e um roteirista explicam por que não querem nunca mais trabalhar com o produtor de cinema Jonathan Shields, 
traçando um perfil de sua trajetória profissional. " 

 
* Assim Estava Escrito (The Bad and The Beautiful, de Vincente Minnelli) (KIRK DOUGLAS, LANA TURNER, WALTER PIDGEON) 
Legendado - Drama - 1952 - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 5 OSCAR*** 
***RECEBEU 1 INDICAÇÃOS AO OSCAR*** 
"Contado em forma de flashback, o filme mostra a ascensão e a queda de um ambicioso produtor de cinema. O perfil do homem é 
traçado de acordo com vários pontos de vista de pessoas - um escritor, uma atriz e um diretor - que haviam convivido com ele e 
enfrentado seu gênio forte." 

 
* Bagdad Café (Bagdad Cafe) (GAEL GARCIAL BERNAL, EMILIO ECHEVARRIA, GOYA TOLEDO) 
Legendado - Drama - 1987 - Origem:  TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME RECEBEU UMA INDICAÇÃO AO OSCAR*** 
"Após abandonar o marido, uma turista se hospeda em um posto-motel e acaba fazendo amizades no local." 

 
* Beleza Americana (American Beauty) (KEVIN SPACEY, ANNETTE BENING) 
Dublado - Drama - 1999 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"Lester está prestes a enlouquecer com tantos problemas. Quando o ideal de vida do subúrbio está a ponto de desmoronar, ele conhece 
uma amiga de sua filha, que o motiva a mudar bruscamente a sua rotina." 

 
* Bobby (Bobby) (HARRY BELAFONTE, JOY BRYANT, ANTHONY HOPKINS, HELEN HUNT, SHARON STONE, DEMI MOORE, 
LINDSAY LOHAN) 
Legendado - Drama - 2006 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Bobby reconta uma das noites mais trágicas da história americana, acompanhando a trajetória de 22 personagens fictícios no 
Ambassador Hotel na noite fatal em que o candidato a presidente Senador Robert F. Kennedy foi baleado." 

 
* Cada Um Com Seu Cinema (Chacun Son Cinéma) (VÁRIOS ATORES E DIRETORES MUNDIAIS, INCLUINDO O BRASILEIRO 
WALTER SALLES) 
Legendado -  Drama - 2007 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Em honra ao 60º aniversário do Festival de Cinema de Cannes, o presidente do festival, Gilles Jacob, convidou mais de trinta cineastas 
para fazerem contribuições de três minutos a uma obra coletiva." 

 
* Campo dos Sonhos (Field of Dreams) (JAMES EARL JONES, KEVIN COSTNER, RAY LIOTTA) 
Legendado - Drama - 1989 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME INDICADO A 3 OSCAR*** 
“Um fazendeiro de milho do Iowa começa a ouvir vozes e as interpreta como uma ordem para construir um campo de 
beisebol em seu milharal. Após a construção, fantasmas do time do Chicago Black Sox que disputaram o World Series de 
1919 começam a aparecer. “ 

 
* Carmen de Godard (Prénom Carmen, de Jean-Luc Godard) (MARUSCHKA DETMERS, JACQUES BONNAFFÉ) 
Legendado - Drama - 1983 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"Carmen é membro de uma gangue terrorista que se apaixona por um jovem oficial da justiça que guarda o banco em que ela e seu 
grupo tentou assaltar para obter dinheiro para realizar um filme - na verdade, um outro golpe. Filme vencedor do Leão de Ouro em 
Veneza." 

 
* Carmen La de Ronda - O Diabo Feito Mulher (Carmen La de Ronda) (SARA MONTIEL, JORGE MISTRAL, MAURICE RONET) 
Legendado -  Drama - 1959 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Antonio é o líder de um grupo que combate as tropas de Napoleão na cidade de Ronda, Espanha. Ele mantém um caso com a cigana 
Carmen. Antonio também é o objeto de amor da ciumenta Micaela. Depois de um confronto, Antonio busca abrigo com Carmen, que o 
esconde. Mas a ciumenta Micaela vai até o comandante do exército francês e denuncia a localização de Antonio. O Sargento Jose 
captura Antonio, e Carmen espanca Micaela em praça pública, mas seduz Jose para que não seja presa. O envolvimento dela com o 
soldado cresce cada vez mais, e uma grande fuga é planejada para que os amantes fujam em paz. Mas o destino ainda pregará uma 
peça na diabólica mulher." 
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* Carne Trêmula (Carne Trémula, de Pedro Almodovar) (PENÉLOPE CRUZ, JAVIER BARDEM) 
Legendado - Drama - 1997 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"Vida de um entregador de pizza muda totalmente quando ele se apaixona por uma mulher, que acaba ficando com outro. Desesperado, 
ele acaba atirando no homem, aleijando-o, e vai preso. Quando sai da cadeia, uma rede de emoções volta à tona com vidas marcadas 
pelo passado." 

 
* Carruagens de Fogo (Chariots of Fire) (IAN HOLM, BEN CROSS) 
Legendado - Drama - 1981 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE  OSCAR*** 
"Em 1924, dois atletas britânicos competem entre si nas Olimpíadas de Verão. Um deles é um missionário devoto que corre em nome de 
Deus. O outro é um estudante judeu que corre para ser famoso e escapar de preconceitos. Vencedor do Oscar de Melhor Filme, entre 
outros." 

 
* Casablanca (Casablanca) (HUMPHREY BOGART, INGRID BERGMAN) 
Dublado - Drama - 1942 – Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 3 OSCAR*** 
"Humphrey Bogart e Ingrid Bergman vivem um caso de amor impossível neste clássico do cinema." 

 
* Cavalgando Com A Morte (The Honkers) (JAMES COBURN, LOIS NETTLETON) 
Legendado - Drama - 1972 – Origem: TV - Imagem: Boa - 1 DVD  
"Um vaqueiro volta à sua cidade natal para participar de um rodeio e acaba se metendo em confusões." 

 
* Chaga de Fogo (Detective Story, de William Wyler) (KIRK DOUGLAS, ELEANOR PARKER, LEE GRANT) 
Dublado - Policial - 1951 – Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"história se passa quase que inteiramente dentro da 21a Delegacia, onde o espectador acompanha a rotina de um grupo de policiais e 
fica conhecendo os bandidos levados para lá. O personagem principal é o detetive Jim MacLeod, que vê a chance de prender um 
suspeito que persegue há um ano. Mas ele não sabe que o caso pode desencavar segredos que irão repercutir em sua vida pessoal." 

 
* Chamas da Vingança (Man on Fire) (DENZEL WASHINGTON, DAKOTA FANNING, MICKEY ROURKE) 
Dublado - Drama - 2004 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Um desmotivado ex-agente da CIA é contratado para ser o guarda-costas de uma garota no México. Após ela ser sequestrada, ele parte 
para resgatá-la." 

 
* Chicago Cab (Chicago Cab)  (JOHN WAYNE, RICHARD BURTON, ROD STEIGER, SEAN CONNERY, HENRY FONDA, ROBERT 
MITCHUM) 
Legendado – Drama/Comédia - 1998 – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"O filme mostra 14 horas na vida de Johnny (Paul Dillon), um taxista de Chicago. Circulando por várias partes da cidade, ele atende 
passageiros nas mais diversas situações: uma vítima de estupro (Julianne Moore), um contrabandista de drogas, uma mulher grávida em 
trabalho de parto. Ele fica frustrado por não ter como ajudar essas pessoas e por não poder levar em frente o breve contato que tem com 
as pessoas" 

 
* Cinema Paradiso (Nuovo Cinema Paradiso) (PHILIPPE NOIRET, JAQUES PERRIN) 
Legendado - Drama - 1988 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 1 OSCAR*** 
"Conheça a emocionante história do garoto Totó, que vive num vilarejo no interior da Itália, durante a Segunda Guerra. Sua principal 
diversão é passar as tardes no Cinema Paradiso, fazendo companhia ao projecionista Alfredo, que o ensina a amar a Sétima Arte, 
mudando assim a sua vida para sempre." 

 
* Cinzas no Paraíso (Days of Heaven) (RICHARD GERE, BROOKE ADAMS) 
Legendado - Drama - 1978 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 1 OSCAR*** 
"O proprietário de uma fazenda no Texas se apaixona por uma jovem, que decide com ele ir viver após saber que ele está gravemente 
doente e tem pouco tempo de vida. Porém, o jovem fazendeiro não morre, o que faz com que a jovem perca o controle da situação." 

 
* Clube dos Cinco (The Breakfast Club) (EMILIO ESTEVEZ, JUDD NELSON, PAUL GLEASON) 
Legendado -  Drama - 1985 – Origem: VHS - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Em virtude de terem cometido pequenos delitos, cinco adolescentes são confinados no colégio em um sábado, tendo de escrever uma 
redação de mil palavras sobre o que eles pensam de si mesmos. Apesar de serem pessoas bem diferentes, enquanto o dia transcorre 
passam a aceitar uns aos outros e várias confissões são feitas entre eles." 

 
* Como Era Verde Meu Vale (How Green Was My Valley) (RODDY McDOWALL, MAUREEN O’HARA) 
Dublado -  Drama - 1941 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 5 OSCAR*** 
"Baseado no famoso romance de Richard Llewellyn, o filme conta a história da família Morgan em um pequeno vale de mineradores de 
carvão, e como o pai deles quer que seus filhos tenham uma vida melhor com menos exploração do trabalho. " 
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* Confissão (Dead Reckoning) (HUMPHREY BOGART, LIZABETH SCOTT) 
Legendado - 1947 – Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Em um de seus papéis mais emocionantes, o inimitável Bogie é Rip Murdock, um ex-soldado que tenta encontrar e destruir quem 
incriminou seu amigo Johnny em um assassinato. Ao investigar o passado obscuro de seus amigos de guerra, Rip se envolve com Coral 
Chandler (Lizabeth Scott), que foi amante de Johnny há tempos atrás. Agora ela é uma diva em uma casa noturna dirigida pelo mafioso 
brutal Martinelli. Rip é posto à prova pelos doces encantos da loura e rapidamente cai em uma teia de morte e decepção." 

 
* Conta Comigo (Stand By Me) (KIEFER SHUTERLAND, WIL WHEATON, RIVER PHOENIX) 
Dublado - 1986 – Origem: VHS - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***RECEBEU UMA INIDCAÇÃO AO OSCAR*** 
***RECEBEU 3 INDICAÇÕES AO GLOBO DE OURO*** 
"Quatro garotos saem em busca do corpo de um adolescente perdido na mata e passam por todo tipo de provação, descobrindo então o 
amadurecimento e o valor da amizade." 

 
* Crepúsculo dos Deuses (Sunset Boulevard) – de Billy Wilder (WILLIAM HOLDEN, GLORIA SWANSON, CECIL B.DeMILLE) 
Legendado - Drama - 1950 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 3 OSCAR*** 
***RECEBEU 8 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
***FILME GANHADOR DE 4 GLOBOS DE OURO*** 
"Um roteirista em fuga de credores termina por se esconder na casa de uma estrela do cinema mudo, que resolve contratá-lo para revisar 
o roteiro que marcará seu retorno às telas." 

 
* Desafio à Corrupção (The Hustler) (PAUL NEWMAN, JACKIE GLEASON, GEORGE C. SCOTT) 
Legendado - Drama - 1961 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME RECEBEU 2 OSCAR*** 
"Um jogador de sinuca (Newman) se envolve com um apostador que indiretamente destrói a vida da sua namorada. Este clássico de Robert Rossen 
oferece um empolgante clímax, no qual Newman procura reaver seu auto-respeito ao vencer um jogo de bilhar" 

 
* Desejo e Reparação (Atonement) (KEIRA KNIGHTLEY, JAMES McAVOY) 
Legendado - Drama - 2007 - Origem:  TV - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
"Na Inglaterra de 1935, numa rica propriedade rural, vivem a matriarca e suas duas filhas – a voluntariosa Cecilia, a mais velha, e a jovem 
Briony, de 13 anos. Também é o lar de Robbie Turner, filho da governanta, mas educado em Cambridge às expensas do falecido patrão. 
Cecília e Robbie têm uma forte conexão, sem saberem, no entanto, se são correspondidos um pelo outro. Briony é a única testemunha da 
atração entre os dois, e será justamente uma iniciativa dela a definir o futuro dos dois amantes." 

 
* Deus Existe (Saved) (JENA MALONE, MANDY MOORE, MACAULAY CULKIN) 
Dublado - Drama - 2003 - Origem:  TV - Imagem: Ótima/Com Comerciais - 1 DVD  
"Filme polêmico que trata dos valores cristãos ortodoxos de uma escola aplicados aos seus alunos." 

 
* Dias Sem Fim (Castle on The Hudson) (JOHN GARFIELD, ANN SHERIDAN, BURGESS MEREDITH) 
Legendado - Drama - 1940 - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"John Garfield, representa com sua habitual intensidade o gângster de ego inflado Tommy Gordon, que acredita que suas conexões o 
tirarão rapidamente de Sing Sing. Mas as coisas não serão assim tão fáceis para o obstinado Tommy." 

 
* Dogville (Dogville) (NICOLE KIDMAN, HARRIET ANDERSSON, LAUREN BACALL) 
Legendado - Drama - 2003 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Em plena década de 30, Grace (Nicole Kidman) é uma fugitiva que chega à isolada cidade de Dogville após fugir de gângsters. 
Encorajada por Tom (Paul Bettany), o porta-voz da cidade, Grace faz com a população local um acordo informal: eles a ajudam a se 
esconder e, em troca, ela trabalha para eles. Entretanto, quando a busca por Grace se intensifica a população local começa a querer um 
acordo melhor junto a Grace, devido ao risco que todos eles estão correndo por escondê-la. É quando Grace percebe que a aparente boa 
vontade de Dogville tem um preço." 

 
* Dois Anjos (Deux Fereshté) (SIAVASH LASHKARI) 
Legendado - Drama - 2003 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"O menino Ali (Siavash Lashkari) entra em conflito com o pai que o quer trabalhando ao seu lado, ao invés de estudar flauta, sua grande 
paixão." 

 
* Domínio de Bárbaros (The Fugitive) (HENRY FONDA, DOLORES DEL RIO, MEL FERRER) 
Legendado - Drama - 1947 - Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Em um país da América Central, as autoridades decidem banir o cristianismo e perseguir seus praticantes. Nesse cenário hostil, um 
padre tenta fugir em direção aos Estados Unidos, contando com a ajuda de uma índia e de um paroquiano fiel. Com deslumbrante 
fotografia expressionista de Gabriel Figueroa (Os Esquecidos), Domínio de Bárbaros é uma obra de impressionante beleza, lirismo e 
religiosidade. Não é por acaso que era um dos filmes favoritos de John Ford.” 

 
* Duas Mulheres (La Ciociara) (SOPHJIA LOREN, JEAN-PAUL BELMONDO) 
Legendado - Drama - 1960 - Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 1 OSCAR*** 
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"Cesira é dona de uma pequena mercearia em Roma durante a Segunda Guerra Mundial. Preocupada com os bombardeios, ela foge 
para Ciociara, sua cidade natal, levando consigo Rosetta, sua filha de 13 anos. Lá, Cesira conhece o intelectual Michele e se encanta 
com seu sonho de mudar o mundo e fazer justiça. O sonho, no entanto, acaba quando Michele é levado pelos alemães como guia 
através das montanhas. Cesira, então, decide voltar a Roma com sua filha.” 

 
* E As Chuvas Chegaram (The Rains Came) (MYRNA LOY, TYRONE POWER, GEORGE BRENT) 
Legendado - Drama - 1939 - Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 1 OSCAR*** 
"Tom Ransome é um eterno conquistador de mulheres que vive há anos tranquilo na Índia. Certo dia, numa festa, reencontra um antigo 
romance, a bela Edwina Esketh. Rica e materialista, ela vive um casamento complicado com o empresário Albert Esketh. Tom não perde 
tempo e joga seu charme para reconquistá-la, mas Edwina está interessada no amigo de Tom, o Major Rama Safti. Rama é um jovem 
médico dedicado a ajudar os mais necessitados, o que para Edwina é perda de tempo. Um grande acontecimento irá mudar a forma da 
bela moça ver o mundo." 

 
* E o Vento Levou... (Gone With the Wind, de Victor Fleming) (CLARK GABLE, VIVIEN LEIGH, OLIVIA DE HAVILLAND) 
Dublado - Drama - 1939 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 10 OSCAR*** 
"Durante a Guerra Civil Americana, quando fortunas e famílias foram destruídas, um cínico aventureiro e uma determinada jovem que foi 
duramente atingida pela guerra se envolvem numa relação de amor e ódio." 

 
* Edward Mãos de Tesoura (Edward Scissorhands) (JOHNNY DEPP, WINONA RYDER) 
Dublado/Legendado - Drama - 1990 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME RECEBEU 1 INDICAÇÃO AO OSCAR*** 
"Peg Boggs, uma vendedora de produtos Avon, tem um dia difícil, mas mesmo assim não desanima e resolve visitar um velho castelo no 
final da rua. Chegando lá, encontra Edward, um jovem que possui mãos de tesoura, que foi criado por um inventor já falecido. Peg sente 
pena e resolve ajudar seu novo amigo que acaba sendo querido por uns, mas perseguido por outros.” 

 
* Encruzilhada (Crossroads) (RALPH MACCH, JOE SENECA) 
Legendado - Drama - 1986 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Jovem e talentoso guitarrista está à procura de uma canção que o leve ao estrelato. Inspirado por um velho bluesman, ele o acompanha 
numa viagem até a legendária encruzilhada onde o veterano um dia negociou com o demônio sua alma em troca da fama. " 

 
* Enigma de Uma Vida (The Swimmer) (BURT LANCASTER, JANET LANDGARD) 
Legendado - Drama - 1968 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"Neddy Merrill é um homem que esteve afastado de tudo e de todos por quase todo o verão. Ele reaparece quando um grupo de amigos 
está reunido na piscina da casa de campo um deles. Merrill decide então visitar todas as casas da região, pulando de piscina em piscina, 
enquanto vai interagindo com as pessoas e contando sua história." 

 
* Em Cada Coração, Um Pecado (Kings Row) (ANN SHERIDAN, ROBERT CUMMINGS, RONALD REAGAN) 
Dublado -  Drama - 1942 – Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
*** 3 INDICAÇÕES AO OSCAR *** 
"Jovem rapaz descobre que, por trás da aparente paz que caracteriza a pequena cidade do interior dos EUA onde foi criado, esconde-se 
um mundo de corrupção, inveja e diferenças pessoais. Baseado no best-seller de Henry Bellamann." 

 
* Entardecer Sangrento (Decision at Sundown) (RANDOLPH SCOTT) 
Dublado - 1957 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  

 
* Entre Deus e o Pecado (Elmer Gantry) (BURT LANCASTER, JEAN SIMMONS) 
Dublado –  Drama - 1960 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 3 OSCAR*** 
***RECEBEU DUAS INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
***FILME GANHADOR DE 1 GLOBO DE OURO*** 
"Década de 20, o vendedor Elmer Gantry se junta à religiosa Sharon Falconer para fazer pregações pelos Estados Unidos. Ao longo do 
tempo, eles conseguem dinheiro para construir uma igreja e Sharon acaba se apaixonando por Elmer. Porém, a tranqüilidade acaba 
quando o passado dele começa a vir à tona. " 

 
* Equus (Equus) (RICHARD BURTON, PETER FIRTH) 
Legendado - Drama - 1977 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME RECEBEU 3 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Martin Dysart (Richard Burton), um psiquiatra de meia-idade, investiga os motivos que levaram Alan Strang (Peter Firth), um jovem de 17 
anos de idade empregado de um estábulo, a furar os olhos de seis cavalos sem razão aparente. Martin mergulha fundo na mente de Alan 
e depara-se com enigmas de fúria sexual e ira, mas acaba se vendo obrigado a confrontar os sombrios demônios escondidos em sua 
própria alma." 

 
* Espíritos Indômitos (The Men) (MARLON BRANDO, TERESA WRIGHT) 
Legendado - 1950 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***RECEBEU 1 INDICAÇÃO AO OSCAR*** 
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"Um ex-combatente precisa lidar com as limitações e os preconceitos de ser um paraplégico. Este é o 1º filme estrelado por Marlon 
Brando na sua carreira." 

 
* Exodus (Exodus) (PAUL NEWMAN, EVA MARIE SAINT) 
Legenado -  Drama - 1960 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 1 OSCAR*** 
***RECEBEU DUAS INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Inspirado no "best-seller" internacional de Leon Uris, esta crônica "extraordinariamente tocante" (The New Republic) do renascimento de 
um povo e do estabelecimento de uma nação é uma experiência muito especial em termos de drama humano." 

 
* Fantasmas do Passado (Ghosts of Mississipi) (ALEC BALDWIN, JAMES WOODS, WHOOPI GOLDBERG) 
Legendado -  Drama - 1996 – Origem: VHS - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***RECEBEU 2 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Myrlie Evers é a viúva de um líder negro dos direitos civis, que tenta, quase 30 anos depois sua morte, colocar na cadeia o assassino do 
seu marido, Byron De La Beckwith . Byron já foi julgado duas vezes, mas nenhuma pena lhe foi imposta. Porém agora a viúva conta com 
a ajuda de um promotor branco, que ironicamente é genro do juiz que presidiu os dois julgamentos anteriores e sempre teve fama de ser 
racista. A atitude do promotor coloca seu casamento em crise, mas ele decide não recuar." 

 
* Fatal (Elegy) (BEN KINGSLEY, PENÉLOPE CRUZ, DENNIS HOPPER) 
Legendado - Drama - 2008 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"David Kepesh é um carismático professor universitário que, mesmo em torno dos 70 anos, exerce enorme fascínio sobre suas alunas. 
Embora alimente essa adoração, David impede que elas realmente entrem em sua vida. Quando conhece a bela e inteligente  Consuela 
Castillo, no entanto, suas convicções mudam. Os dois iniciam um romance, mas ele está certo de que ela o deixará e desenvolve um 
ciúme obsessivo, que acaba por minar a relação. Dois anos depois, Consuela reaparece na vida de David com um pedido urgente." 

 
* Filadélfia (Philadelphia) (TOM HANKS, DENZEL WASHINGTON, ANTONIO BANDERAS) 
Legendado - Drama - 1993 – Origem: TV - Imagem: Boa/Ótima -  1 DVD  
 
* Filadélfia (Philadelphia) (TOM HANKS, DENZEL WASHINGTON, ANTONIO BANDERAS) 
Dublado - Drama - 1993 – Origem: TV Max - Imagem: Ótima -  1 DVD  

 
* Farrapo Humano (The Lost Weekend) (RAY MILLAND, JANE WYMAN) 
Legendado - Drama - 1945 - Origem: TV TCM - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
***GANHADOR DE 3 OSCAR*** 
***RECEBEU 4 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Don Birnham (Ray Milland) é um alcoólico que conta com a ajuda de sua namorada e de seu irmão para parar de beber. Os três 
planejam uma viagem no fim-de-semana. Antes da viagem, porém, sozinho em casa mas sem dinheiro, Don terá que se humilhar nas 
sarjetas para conseguir sustentar o seu vício." 

 
* Forrest Gump, O Contador de Histórias (Forrest Gump) (TOM HANKS, SALLY FIELD) 
Dublado – Drama -  1994 – Origem: TV Globo - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 6 OSCAR*** 
***RECEBEU 7 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Forrest Gump é um jovem problemático, de QI bem inferior ao resto da população. Por conta do acaso, ele participa dos fatos mais 
importantes da história dos Estados Unidos em um período de 40 anos." 

 
* Gilda (Gilda) (RITA HAYWORTH, GLENN FORD) 
Dublado - 1946 – Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"O gerente de um famoso clube noturno revive uma antiga paixão ao reencontrar uma mulher, que agora namora seu melhor amigo." 

 
* Goodbye...Solo (Goodbye...Solo) (SOULEYMANE SY SAVANE, RED WEST) 
Legendado - Drama - 2008 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Na Carolina do Norte, dois homens iniciam uma improvável amizade que irá transformar suas vidas para sempre. Solo é um taxista 
senegalês em busca de uma vida melhor para sua jovem família. William, seu passageiro, é um típico homem  do sul, já idoso, que 
carrega alguns arrependimentos. Durante duas semanas, numa viagem de táxi pelo interior, os dois homens percebem que, apesar de 
suas diferenças, precisam um do outro mais do que conseguem admitir." 

 
* Grand Prix (Grand Prix) (JAMES GARNER, EVE MARIE SAINT, YVES MONTAND) 
Dublado -  Drama - 1966 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 3 OSCAR*** 
*** 3 INDICAÇÕES AO GLOBO DE OURO *** 
"Após provocar um grave acidente para seu companheiro de equipe, um piloto é demitido. Após ser contratado por outra equipe, ele se 
envolve com a esposa do seu ex-companheiro." 

 
* Grande Hotel (Grand Hotel) (GRETA GARBO, JOHN BARRYMORE, JOAN CROWFORD) 
Legendado - Romance - 1932 - Origem: TV (TCM) - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 1 OSCAR*** 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


" Acompanhe a vida de diversos personagens (um dos primeiros filmes a possuírem múltiplas histórias simultâneas) em um hotel de luxo, 
com ladrões, dançarinas, homens de negócio, atrizes..." 

 
* Hamlet - Vingança e Tragédia (Hamlet)  (ETHAN HAWKE) 
Legendado - Drama - 2000 – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"A versão de Michael Almereyda é ambientada no ano 2000 e Hamlet é um jovem aspirante a diretor de vídeos digitais, cujo pai (Sam 
Shepard), que dirigia a grande Corporação Dinamarca, com sede em Nova York, morreu recentemente. O tio Claudius  assume a direção 
da empresa e se casa com a viúva Gertrude. Mas o rapaz é visitado pelo fantasma do pai, que vem para lhe dizer que foi assassinado por 
Claudius e pedir a Hamlet que vingue a sua morte. Hamlet então fica num estado de indecisão, angústia e dúvidas." 

 
* Heidi (Heidi) (SHIRLEY TEMPLE) 
Legendado -  Drama – 1937 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Shirley Temple, em um papel que parece feito sob medida para ela, interpreta a jovem e decidida heroína da famosa história infantil, 
garantindo à personagem profundidade emocional e um charme infinito. Quando sua tia se cansa de cuidar dela, a órfã Heidi é levada 
para as montanhas da Suíça para viver com seu mal-humorado avô (Jean Hersholt), um ermitão que acaba se apaixonando por ela. Mas 
a tia volta para levar Heidi às escondidas e vendê-la a uma família cuja filha inválida (Marcia Mae Jones) precisa de uma companhia. 
Mesmo perseguida por uma malvada governanta (Mary Nash), Heidi cativa toda a família e nunca pára de tentar voltar para seu amado 
avô." 

 
* Heróis Esquecidos (The Roaring Twenties) (HUMPRHEY BOGART, JAMES CAGNEY, PRISCILLA LANE) 
Dublado - 1939 - Origem: TV (TCM) - Imagem: Boa/P&B - 1 DVD  
" Um veterano de guerra sem emprego começa a vender garrafas de bebida durante a Lei Seca nos EUA, mas tem que enfrentar a 
traição de seu associado." 

 
* Hiroshima Meu Amor (Hiroshima Mon Amour) (EMMANUELLE RIVA, EIJI OKADA) 
Legendado -  Drama –v 1959 - Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Durante sua participação num filme sobre a paz, rodado em Hiroshima, uma  atriz francesa tem uma aventura amorosa com um japonês, 
o que reaviva nela lembranças de uma trágica paixão durante a Ocupação. Entre o passado de guerra e o presente de incertezas, ele e 
ela tentam tornar imortal este encontro fortuito, através da mistura de tempos, recordações e corpos." 

* Hitler, A Ascensão do Mal (Hitler, The Rise Of Evil) (ROBERT CARLYLE, STOCKARD CHANNING, JENA MALONE, MATTEW 
MODINE)- VERSÃO COMPACTADA 
Dublado - Drama - 2003 – Origem:  TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 2 EMMY*** 
"Começa por fazer o retrato da mente jovem e em desenvolvimento de um louco embrionário, acompanhando-o nos seus anos de 
formação e em como evolui no homem que explorou a nação, que apelou por um líder que pudessem seguir. Motivado pela raiva e 
distorcido pelo ego, Hitler luta num mundo que acredita dever-lhe algo, seduzindo a Alemanha numa dança macabra de rendição e 
controle." 
 
* Hitler, A Ascensão do Mal (Hitler, The Rise Of Evil) (ROBERT CARLYLE, STOCKARD CHANNING, JENA MALONE, MATTEW 
MODINE) - VERSÃO COMPLETA 
Legendado - Drama - 2003 – Origem:  TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 2 EMMY*** 
"Começa por fazer o retrato da mente jovem e em desenvolvimento de um louco embrionário, acompanhando-o nos seus anos de 
formação e em como evolui no homem que explorou a nação, que apelou por um líder que pudessem seguir. Motivado pela raiva e 
distorcido pelo ego, Hitler luta num mundo que acredita dever-lhe algo, seduzindo a Alemanha numa dança macabra de rendição e 
controle." 

 
* Hino de Uma Consciência (Battle Hymn) (ROCK HUDSON, ANNA KASHFI 
Legendado - Drama - 1957 – Origem:  TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Um filme de Guerra sobre um piloto de caça herói na WWII e que depois da guerra vira pastor. Quando começa a guerra na Coréia ele é 
recrutado para, inicialmente, instruir os pilotos coreanos à arte da guerra e a pilotar os P51 Mustang. Com o avanço dos inimigos ele terá 
que entrar na batalha e ficará em um impasse: como pastor ele não pode matar, mas também não poderá deixar que seus amigos 
morram. Belas cenas com o P51 e o ruído característico do motor." 

 
* Holocausto (Holocausto) (MERYL STREEP, JAMES WOODS, TOM BELL) 
Legendado - Drama - 1978 - Origem: VHS - Imagem: Ótima - 2 DVD  
"Holocausto é uma dramática história que narra a vida de duas famílias durante a 2º Guerra Mundial. Época em que o mundo conheceu a 
ignorância, a crueldade e o racismo dos alemães nazistas. Filmado inteiramente na Alemanha e Áustria, assistimos a história do Dr. 
Joseph Weiss, de sua esposa e filhos separados pelo horror da guerra. Ao mesmo tempo, testemunhamos a trajetória de Erik Dorf , um 
advogado pobre que influenciado por sua ambiciosa esposa se une a SS. Rapidamente promovido Dorf passa a atuar, como assistente, 
ao lado de Heydrich, principal estrategista e mentor dos planos de Hitler no extermínio dos judeus." 

 
* Horas de Desespero (The Desperate Hours, de William Wyler) (HUMPHREY BOGART, ARTHUR KENNEDY, FREDRIC MARCH) 
Legendado - Drama - 1955 - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Três assassinos convictos fogem da cadeia e tentam se enconder na casa de Dan Hillard, um executivo casado e com dois filhos. Eles 
são surpreendidos pela determinação de Hillard em defender sua família, mas será que um executivo como ele teria capacidade de 
enfrentar os bandidos?" 
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* Houdini, o Homem Miraculoso (Houdini) (TONY CURTIS, JANET LEIGH) 
Dublado - Drama - 1953 - Origem: TV (TCM) - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"A cinebiografia do mágico Harry Houdini, desde o início de sua carreira em um parque de diversões até a fama mundial." 

 
* Houve Uma Vez Um Verão (Summer of '42) (JENNIFER O'NEILL, GARY GRIMES) 
Dublado/Herbert Richers - Drama - 1971 - Origem: TV (TCM) - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 1 OSCAR*** 
"Aos quinze anos de idade, Hermie vai passar as férias na praia. Durante esta viagem, ele procura respostas para suas dúvidas sobre a 
vida, a guerra, o amor e o sexo. Com a cabeça repleta de interrogações e sonhos, Hermie conhece uma mulher mais velha e fica 
apaixonado. Começa assim, uma intensa relação onde Hermie busca aprofundar seu conhecimento sobre o mundo." 

 
* Indochina (Indochine) (CATHERINE DENEUVE, VINCENT PEREZ) 
Legendado - Drama - 1992 - Origem: VHS - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 1 OSCAR*** 
***RECEBEU UMA INDICAÇÃO AO OSCAR*** 
***FILME GANHADOR DE 1 GLOBO DE OURO*** 
***FILME GANHADOR DE 5 CÉSAR*** 
"Eliane Devries é poderosa dona de uma fazenda produtora de borracha. Transita com altivez e charme na alta sociedade local e também 
na decadente aristocracia francesa, quase alheia ao processo de insurreição que está prestes a dominar a Indochina. Ela acaba se 
apaixonando por Jean-Baptiste, um oficial da marinha francesa. O problema é que sua jovem filha Camille, a princesa adotada por ela 
quando da morte de seus pais, se apaixona pelo mesmo homem. Essa superprodução, foi rodada em mais de 90 cenários e locações na 
Malásia, na França e no próprio Vietnã." 

 
* Infância Roubada (Tsotsi) (PRESLEY CHWENEYAGAE, TERRY PHETO) 
Legendado - Drama - 2005 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 1 OSCAR*** 
"Um homem rouba um carro, sem notar que no banco de trás há um bebê. Ele o leva para o gueto em que vive, entregando-o para que 
uma jovem mãe cuide dele." 

 
* Inferno Branco (Sugar Hill) (WESLEY SNIPES, THERESA HANDLE) 
Dublado - Drama  - 1993 – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Roemello Skuggas, que ao lado de seu irmão Ray, domina o tráfico de drogas na região do Harlem chamada de Sugar Hill, pretende 
largar a profissão. O irmão está viciado, outro traficante está querendo o local, tem problemas com a namorada atriz." 

 
* Inferno na Torre (The Towering Inferno) (STEVE McQUEEN, PAUL NEWMAN, WILLIAM HOLDEN, FAYE DUNAWAY, FRED 
ASTAIRE) 
Legendado - Drama - 1974 - Origem:VHS - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 3 OSCAR*** 
***RECEBEU 5 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
***FILME GANHADOR DE 2 GLOBOS DE OURO*** 
"Um edifício de 138 andares, no dia de sua inauguração, sofre um grande incêndio que faz com que a vida de todos dentro dele dependa 
da bravura de alguns homens." 

 
* Instinto Secreto (Mr. Brooks) (KEVIN COSTNER, DEMI MOORE, WILLIAM HURT) 
Dublado - Drama - 2007 - Origem: VHS - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Um homem exemplar na comunidade guarda um terrível segredo: é também um serial killer, perseguido pela polícia." 

 
* Intolerância (Intolerance: Love's Struggle Througout the Ages, de D. W. Griffith) (MAE MARSH, ROBERT HARRON) 
Legendado - Drama - 1916 - Origem: TV Futura -Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"A intolerância vista e analisada em quatro diferentes estágios da História: na Babilônia, onde uma garota vê-se entre o ódio religioso, 
levando uma cidade  à ruína; na Judéia, onde os hipócritas condenam Jesus Cristo; na Paris de 1572, no Massacre da Noite de São 
Bartolomeu; e, finalmente, na América, onde reformadores acabam com a vida de um jovem casal." 

 
* Irina Palm (Irina Palm) (MIKI MANOJLOVIC) 
Legendado - Drama - 2007 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"Maggie é uma viúva de 50 anos que precisa conseguir dinheiro para ajudar no tratamento de seu neto Olly que sofre de uma doença 
rara. Desesperada, ela aceita trabalhar em um club do subúrbio londrino. Em pouco tempo se torna Irina Palm, o maior sucesso da casa 
noturna." 

 
* Jantar às Oito (Dinner at Eight) (LIONEL BARRYMORE, JEAN HARLOW) 
Legendado - Drama - 1933 - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
" Para subir na escada social, o casal  Jordan convida uma gama de amigos e conhecidos para um jantar na sexta-feira, às 8 horas. Cada 
convidado tem uma história  de segredos e dificuldades, e à medida que o horário do evento  se aproxima, as histórias atingem seus 
clímax." 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


* Julgamento em Nuremberg (Judgement in Nuremberg) (SPENCER TRACY, BURT LANCASTER, RICHARD WIDMARK, MARLENE 
DIETRICH, MONTGOMERY CLIFT, JUDY GARLAND) 
Legendado - Drama - 1961 – Origem: TV - Imagem: Boa/Ótima - 2 DVD  
***FILME GANHADOR DE 2 OSCAR*** 
***RECEBEU 6 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
***FILME GANHADOR DE 2 GLOBOS DE OURO*** 
"Após a 2ª Guerra Mundial um juiz americano é convocado para chefiar o julgamento de quatro juristas alemães responsáveis pela 
legalização dos crimes cometidos pelos nazistas durante a guerra." 

 
* Justiça Para Todos (...And Justice For All) (AL PACINO, JACK WARDEN) 
Legendado - Drama - 1979 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Arthur Kirkland (Al Pacino) é um advogado idealista que já teve vários desentendimentos (inclusive já foi preso por desacato) com 
Fleming (John Forsythe), um inflexível juiz. Arthur recebe com surpresa a notícia de que o magistrado foi preso, acusado de estupro, e 
ironicamente Fleming quer ser defendido por ele, pois como todos sabem da rivalidade que existe entre os dois Kirkland só o defenderia 
se tivesse certeza da sua inocência. Em retribuição, Fleming promete rever um caso no qual Arthur tenta pôr em liberdade um cliente 
inocente (Thomas G. Waites), que está preso há dezoito meses." 

 
* Juventude Transviada (Rebel Without a Cause) (JAMES DEAN, NATALIE WOOD, DENNIS HOPPER) 
Legendado - Drama - 1955 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Jim Stark (James Dean) é um bom rapaz, mas que acabou tomando rumo errado na vida sem motivo aparente - o que justifica o termo 
"rebelde sem causa" do título original. Seus pais sempre mudam-se de cidade  para encobrir as besteiras que seu filho faz, porém Jim os 
confronta quando percebe que fez algo realmente sério desta vez. Em contraponto, acaba se apaixonando pela linda Judy (Natalie 
Wood), namorada do principal envolvido no caso errado de Jim. " 

 
* Kids (Kids) (CHLOE SEVIGNY) 
Dublado - Drama - 1995 – Origem: VHS - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Clássico do gênero. A questão das drogas, da AIDS e do sexo entre em adolescentes é tratada de forma nua e crua, tendo como base 
um grupo de jovens dos subúrbios de Nova York." 

 
* La Bamba (La Bamba) (LOU DIAMOND PHILLIPS, ESAI MORALES) 
Dublado - Drama - 1987 – Origem: TV TNT - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
"Richard Stephen Valenzuela, mais conhecido como Ritchie Valens, marcou o final dos anos 50 com uma carreira meteórica, recheada de 
sucessos e pontuada por uma das canções mais famosas de todos os tempos: "La Bamba"." 

 
* La Bamba (La Bamba) (LOU DIAMOND PHILLIPS, ESAI MORALES) 
Legendado - Drama - 1987 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Richard Stephen Valenzuela, mais conhecido como Ritchie Valens, marcou o final dos anos 50 com uma carreira meteórica, recheada de 
sucessos e pontuada por uma das canções mais famosas de todos os tempos: "La Bamba"." 

 
* Lábios de Fogo (Fire Down Below) (ROBERT MITCHUM, JHACK LEMMON, RITA HAYWORTH) 
Dublado - Drama - 1957 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"A bela Irena (Rita Hayworth) atrai a atenção de dois amigos: Felix (Robert Mitchum) e Tony (Jack Lemmon), sócios de um barco 
pesqueiro no mar das Antilhas." 

 
* Lágrimas Amargas (The Star) (BETTE DAVIS, NATALIE WOOD, STERLING HAYDEN) 
Legendado - Drama - 1952 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Margie (Bette Davis) é uma atriz decadente e que já não é mais convidada a fazer filmes. Viu o seu mundo desabar ao vender todas as 
suas coisas e ir morar em um apartamento pobre. Começa a beber. Em uma das suas bebedeiras, é presa, e volta aos jornais, desta vez 
com destaque negativo. É tirada de lá por um ex-empregado, Jim, que paga sua fiança. Ela tem uma filha, Gretchen, que mora com seu 
ex-marido, por não ter condições de criá-la. Margie tentará a todo custo um retorno triunfal às telas." 

 
* Lenny (Lenny) (DUSTIN HOFFMANN, RAY MILLAND, VALERIE PERRINE) 
Legendado - Drama - 1974 - Origem: TV CULT - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***RECEBEU 6 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"O filme conta, em forma de documentário, a história do comediante Lenny Bruce. Na década de 60, ele escandalizou o público com altas 
doses de obscenidade e crítica a todos os podres da sociedade." 

 
* Lolita (Lolita) (JEREMY IRONS, MELANIE GRIFFITH, DOMINIQUE SWAIN, FRANK LANGELLA) 
Legendado - Drama - 1997 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"O diretor Adrian Lyne (Atração Fatal) leva às telas a história da paixão platônica de um professor por uma bela menina adolescente." 

 
* Kolya - Uma Lição de Amor (Kolya) (ZDENEK SVERÁK) 
Legendado - Drama - 1996 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 1 OSCAR*** 
"Por motivos políticos na República Tcheca, violinista é impedido de trabalhar. Um dia conhece uma jovem russa que precisa de marido 
tcheco para regularizar sua situação. Ele decide ajudar, mas a polícia desconfia. A mulher foge e deixa o filho Kolya com o músico." 
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* Kramer versus Kramer (Kramer versus Kramer) (DUSTIN HOFFMAN, MERYL STREEP) 
Dublado - Drama - 1979 – Origem: TV - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 5 OSCAR*** 
***RECEBEU 4 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
***FILME GANHADOR DE 4 GLOBOS DE OURO*** 
"Dustin Hoffman é um pai de família que se vê forçado a trabalhar e, ao mesmo tempo, cuidar do filho pequeno, após a decisão de sua 
mulher de se separar dele." 

 
* Lendas da Paixão (Legends of the Fall) (BRAD PITT, ANTHONY HOPKINS, JULIA ORMOND) 
Dublado - Drama - 1994 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 1 OSCAR*** 
"Grávida e recentemente demitida, uma jovem de 17 anos aceita o trabalho de transportar heroína em seu próprio estômago da Colômbia 
para Nova York." 

 
* Mandela: Luta Pela Liberdade (Goodbye Bafana) (DENNIS HAYSBERT, DIANE KRUGER, JOSEPH FIENNES) 
Legendado - Drama - 2007 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"Na África do Sul, a vida de um agente penitenciário racista se transforma a partir da convivência com o líder político Nelson Mandela, 
durante o período em que ele esteve preso.O filme narra a história de Mandela durante os 20 anos em que ele ficou preso é contada pelo 
guarda." 
 
* Mandela: Luta Pela Liberdade (Goodbye Bafana) (DENNIS HAYSBERT, DIANE KRUGER, JOSEPH FIENNES) 
Dublado - Drama - 2007 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"Na África do Sul, a vida de um agente penitenciário racista se transforma a partir da convivência com o líder político Nelson Mandela, 
durante o período em que ele esteve preso.O filme narra a história de Mandela durante os 20 anos em que ele ficou preso é contada pelo 
guarda." 

 
* Maratona da Morte (Marathon Man) (DUSTIN HOFFMAN, LAURENCE OLIVIER, ROY SHCHEIDER) 
Legendado - Drama - 1976 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
***FILME RECEBEU 1 INDICAÇÃO AO OSCAR*** 
"Um estudante de História na faculdade acaba parando no meio de uma conspiração internacional após a chegada de seu irmão, que não 
é bem quem ele acreditava ser. O enredo envolve nazistas, assassinos de aluguel, uma garota misteriosa e algumas perseguições." 

 
* Marcado Pela Sarjeta (Somebody Up There Likes Me) (PAUL NEWMANN, EVERETT SLOANE) 
Legendado - Biografia - 1956 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"O filme apresenta a biografia de Rocky Graziano, um homem que teve uma infância pobre, uma passagem pela prisão, e que acabou se 
consagrando como lutador de boxe." 

 
* Marcados Pelo Sangue (Bound by Honor)  (DAMIAN CHAPA, JESSE BORREGO) 
Legendado – Drama - 1993 – Imagem: Ótima - 2 DVD  
"História de Paco, Cruz e Miklo, três rapazes que cresceram juntos em um ambiente violento e sufocante, em um período de guerra entre 
gangues do leste de Los Angeles, compartilham sonhos, rivalidades e desejos " 

 
* Maria Cheia de Graça (Maria, Llena Eres de Gracia) (CATALINA SANDINO MORENO, YENNY PAOLA VEGA) 
Legendado - Drama - 2004 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***RECEBEU UMA INDICAÇÃO AO OSCAR*** 
"O caçula de uma tradicional família americana se envolve com uma jovem, dando início a um conflito de paixões que pode resultar em 
tragédia." 

 
* Marrocos (Morocco) (GARY COOPER, MARLENE DIETRICH) 
Legendado - Drama - 1930 - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
***FILME RECEBEU 4 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Amy Jolly chega ao Marrocos para tentar esquecer seu passado e ganhar a vida como cantora de cabaré. Acaba conhecendo um 
viajante milionário e um jovem soldado da legião de combatentes que atua no país, com os quais acaba formando um triângulo amoroso.” 

 
* Marvin & Tige (Marvin & Tige) (JOHN CASSAVETES, GIBRAN BROWN, DENISE NICHOLAS) 
Legendado - Drama - 1983 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Marvin é um bêbado mendigo que, numa noite, encontra Tige prestes a se suicidar, e o impede. Tige é um garoto de 11 anos cuja mãe 
acabou de falecer. Os dois acabam criando um relacionamento forte de companheirismo e afeto enquanto procuram o pai do menino." 

 
* Medo e Delírio (Fear and Loathing in Las Vegas) (JOHNNY DEPP, BENICIO DEL TORO) 
Legendado - Drama - 1998 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Enviado para Las Vegas para cobrir o Mint 400, uma corrida de motos no deserto, o jornalista Dr. Thompson (Johnny Depp) e seu 
advogado (Benicio Del Toro) se encontram numa cidade onde somente drogas poderosas podem fazer com que as coisas sejam 
ligeiramente normais." 

 
* Melodia Imortal (The Eddy Duchin Story) (TYRONE POWER, KIM NOVAK) 
Legendado - Drama - 1956 – Origem: TV - Imagem: Regular/Boa - 1 DVD  
***RECEBEU 4 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
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"Sobre a vida de um dos maiores pianistas americanos das décadas de 30 e 40, Eddy Duchin. Os números musicais, um dos pontos altos 
do filme, foram executados por Carmen Cavallaro. A música Aquarela do Brasil de Ary Barroso também é tocada." 

 
* Menina de Ouro (Million Dollar Baby) (CLINT EASTWOOD, HILARY SWANK, MORGAN FREEMAN) 
Dublado - Drama - 2004 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 4 OSCAR*** 
***RECEBEU 3 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Um treinador veterano tem sua vida transformada após o aparecimento de uma jovem que deseja ser treinada por ele. Dirigido e 
estrelado por Clint Eastwood." 

 
* Meu Mestre, Minha Vida (Lean On Me) (MORGAN FREEMAN) 
Legendado - Drama - 1989 – Origem: TV - Imagem: Boa - 1 DVD  
"Usando métodos pouco ortodoxos, algumas vezes violentos, um professor  transforma os alunos, inclusive conseguindo que sejam 
aprovados no exame do final do ano realizado pelo governo estadual." 

 
* Meu Pai, Uma Lição de Vida (Dad) (JACK LEMMON, TED DANSON, ETHAN HAWKE) 
LEGENDADO - Drama - 1989 – Origem: VHS - Imagem: Ótima - 1 DVD  
" Um executivo de Wall Street resolve passar um tempo com seus pais, que já estão velhos. Com a convivência, ele começa a se 
entender melhor com a família e a rever seus valores, o que o aproxima de seu filho adolescente." 

 
* Meu Pé Esquerdo (My Left Foot) (DANIEL DAY-LEWIS, FIONA SHAW) 
Legendado - Drama - 1989 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 2 OSCAR*** 
"Christy Brown (Daniel Day-Lewis) é o filho de uma pobre família irlandesa. Ele nasce com paralisia cerebral, trazendo sérias 
conseqüencias para os movimentos do seu corpo. Com o único movimento que tem, do seu pé esquerdo, Christy consegue se revelar 
como ótimo escritor e pintor.” 

 
* Meu Primeiro Amor (My Girl) (MACAULAY CULKIN, JAMIE LEE CURTIS) 
Dublado - Drama - 1991 - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
"Vada Sultenfuss (Anna Chlumsky), uma garota de 11 anos, é obcecada com a morte, pois sua mãe morreu e seu pai, Harry Sultenfuss 
(Dan Aykroyd), é um agente funerário que não lhe dá a devida atenção. Vada é apaixonada por Jake Bixler (Griffin Dunne), seu professor 
de inglês, e no verão faz parte de uma classe de poesia só para impressioná-lo. Paralelamente é muito amiga de Thomas J. Sennett 
(Macaulay Culkin), um garoto que é alérgico a tudo. Quando Harry contrata Shelly DeVoto (Jamie Lee Curtis), uma maquiadora para os 
funerais, e se apaixona por ela Vada se sente ultrajada e quer fazer qualquer coisa que estiver em seu poder para separá-los." 

 
* Meu Tio da América (Mon Oncle d'Amerique) (GERARD DEPARDIEU) 
Legendado - Drama - 1980 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***RECEBEU 1 INDICAÇÃO AO OSCAR; MELHOR FILME ESTRANGEIRO*** 
"O próprio Prof. Henri Laborit explica neste filme sua teoria sobre como o ambiente interfere na formação da personalidade dos seres 
humanos. Mas dessa vez, ao invés de ratos de laboratórios, os objetos de investigação são dois homens e uma mulher, de cidades, 
origens sociais e familiares diferentes, cujas vidas são acompanhadas desde a infância até a fase adulta." 

 
* Modigliani - Paixão pela Vida (Modigliani) (ANDY GARCIA) 
Legendado - Drama - 2004 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"Ele revolucionou o mundo das artes como um cometa, dançando sobre as mesas, embriagado de paixão pela vida. Inspirado pelo amor 
e consumido pela obsessão. Ele é o famoso pintor italiano Amedeo Modigliani, um gênio criativo que viveu e absorveu a charmosa Paris 
do início do século 20 com uma atração incontrolável pela beleza. Sempre com a mesma intensidade, o judeu Modigliani amou a católica 
Jeanne Hebuterne e odiou o genial Pablo Picasso." 

 
* Morte em Veneza (Morte a Venezia) (SILVANA MANGANO, DICK BOGARDE) 
Legendado - Drama - 1971 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
***RECEBEU 1 INDICAÇÃO AO OSCAR*** 
"Baseado na obra de Thomas Mann, conheça a história de Gustav Aschenbach (Dirk Bogarde), um compositor que está passando férias 
no exterior quando vive uma grande e secreta paixão, que iniciaria sua verdadeira destruição." 

 
* Muito Mais Que Um Crime (Music Box, de Costa-Gravas) (JESSICA LANGE) 
Dublado - Drama - 1990 – Origem:  TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME RECEBEU UMA INDICAÇÃO AO OSCAR*** 
"Após morar por 50 anos nos Estados Unidos, um imigrante húngaro é denunciado como criminoso da 2ª Guerra Mundial. Dizendo ser 
vítima de uma conspiração, ele pede que sua filha o defenda nos tribunais." 

 
* Mulher Daquela Espécie (That Kind of Woman) (SOPHIA LOREN, TAB HUNTER, JACK WARDEN, AVID CARRADINE, LIV 
ULLMANN) 
Legendado - Drama - 1959 - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Sophia Loren é Kay, uma mulher que precisa decidir entre continuar sua vida com o poderoso vivido por George Sanders ou fugir com o 
bonitão vivido por Tab Hunter. Ela não resiste e encontra-se com o amante num trem para Nova York e, lá, terá de enfrentar uma difícil 
decisão: seu futuro amoroso." 
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* Na Noite do Passado (Random Harvest) (RONALD COLMAN, GREER GARSON, REGINALD OWEN) 
Legendado - Drama - 1942 - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
***FILME RECEBEU 7 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Um soldado da Primeira Guerra Mundial encontra-se, ao fim desta, em um hospital para enfermos de guerra sob o estado de amnésia. 
Ele não sabe quem é e seus parentes não sabem onde ele está. Ele acaba fugindo do local e encontra-se com a bela Paula, que larga a 
carreira  de dançarina e cantora para se aventurar com o homem desconhecido.” 

 
* Nada É Para Sempre (A River Runs Through It,Direção: Robert Rdeford) (BRAD PITT, TOM SKERRITT) 
Dublado/Legendado - Drama - 1992 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***GANHADOR DE 1 OSCAR*** 
***RECEBEU 2 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"A verdadeira história dos jovens Norman e Paul, que cresceram pescando trutas em Montana. Um deles é revoltado com o pai, o 
Reverendo MacLean, enquanto o outro tem seus pés no chão. A família vive várias aventuras, os irmãos seguem cada um seu caminho, 
mas alguma coisa os faz retornar sempre à pescaria. Afinal, o rio parece ter algo a dizer aos MacLean." 

 
* Náufrago (Cast Away) (TOM HANKS, HELEN HUNT) 
Dublado - Drama - 2000 – Origem:  TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 1 GLOBO DE OURO*** 
***RECEBEU 2 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Tom Hanks é um inspetor da FedEx que fica preso em uma ilha por quatro anos, onde precisa lutar para sobreviver tanto fisicamente 
quanto emocionalmente." 

 
* No Caminho dos Elefantes (Elephant Walk) (ELIZABETH TAYLOR, DANA ANDREWS) 
Dublado - Drama - 1954 – Origem:  TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Um fazendeiro rico se cada com uma mulher de Londres e a leva para morar em sua fazenda, no Ceilão. Lá ela enfrenta a indiferença 
dos amigos do marido e as dificuldades locais." 

 
* No Vale Das Grandes Batalhas (Parrish)  (TROY DONAHUE, CLAUDETTE COLBERT, KARL MALDEN) 
Legendado – Drama - 1961 – Imagem: Boa - 1 DVD  
"Luxúria entre os mais jovens, ambição entre os mais velhos, nos campos de tabaco de Connecticut" 

 
* Nunca Te Vi, Sempre Te Amei (84 Charing Cross Road) (ANNE BANCROFT, ANTHONY HOPKINS) 
Dublado - Drama - 1986 – Origem:  TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Em busca de livros difíceis de serem encontrados nos Estados Unidos, uma escritora americana escreve a uma livraria inglesa. Com o 
passar do tempo inicia-se uma relação afetuosa entre a escritora e o vendedor que a atende, que acaba se estendendo aos demais 
funcionários da livraria." 

 
* O Amanhã é Eterno (Tomorrow is Forever) (ORSON WELLES, CLAUDETTE COLBERT, NATALIE WOOD, GEORGE BRENT) 
Legendado - Drama - 1946 – Origem: TV - Imagem: Boa/P&B -  1 DVD  
"Após ficar desaparecido por 20 anos, John (Orson Welles) retorna com outra identidade e encontra sua esposa já casada e com filhos." 

 
* O Assassinato de John Lennon (The Killing of John Lennon) (JONAS BALL, ANTHONY SOLIS) 
Legendado - Drama - 2007 – Origem:  TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"O filme conta os passos do assassino desde a sua chegada em Nova York vindo do Havaí, onde vivia, até a noite em que consegue 
atirar em seu ex-ídolo." 

 
* O Caçador de Pipas (The Kite Runner) (KHALID ABDALLA, ATOSSA LEONI) 
Dublado - Drama - 2007 – Origem:  TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***RECEBEU UMA INDICAÇÃO AO OSCAR*** 
"Uma traição faz com que dois amigos se separem. 20 anos depois um deles retorna ao Afeganistão, tentando corrigir os erros do 
passado." 

 
* O Cão Branco (White Dog) (KRISTY McNICHOL, JAMESON PARKER) 
Legendado - Drama - 1982 – Origem:  TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Baseado no romance de Ronald F. Maxwell, conta a estória de um cão que fora treinado a vida toda para atacar pessoas negras, se 
tornando um retrato dos famoso 'cães brancos' da África do Sul. Quando a jovem aspirante a atriz Julie o adota, nada sabia sobre sua 
condição, e o tempo passa sem nada ocorrer. Mas, aos poucos, ela percebe o comportamento racista do cão e o entrega a um treinador 
de animais para filmes e seu parceiro Keys, ele próprio negro, para que eles tentem reeducar o animal. A questão é: será isto possível?" 

 
* O Céu Que Nos Protege (The Sheltering Sky, de Bernardo Bertolucci) (DEBRA WINGER, JOHN MALKOVICH) 
Legendado - Drama - 1990 - Origem: TV CULT - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Kit Moresby viaja pela África com o marido, Port, logo após o término da Segunda Guerra Mundial. Milionários, vêem seu casamento 
afundar e encaram a viagem como uma derradeira tentativa de colocar as coisas em seus lugares. Mas quanto mais se embrenham no 
deserto, mais distantes ficam um do outro." 

 
* O Círculo do Poder (The Inner Circle) (TOM HULCE, LOLITA DAVIDOVICH) 
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Legendado - Drama - 1991 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Inspirado em um personagem real. Um funcionário da KGB, protecionista e devoto do ditador Joseph Stalin, em retrato cruel do 
totalitarismo na Rússia stalinista." 
 
* O Círculo do Poder (The Inner Circle) (TOM HULCE, LOLITA DAVIDOVICH) 
Dublado - Drama - 1991 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Inspirado em um personagem real. Um funcionário da KGB, protecionista e devoto do ditador Joseph Stalin, em retrato cruel do 
totalitarismo na Rússia stalinista." 

 
* O Coração Não Envelhece (The Corn Is Green) (BETTE DAVIS, NIGEL BRUCE) 
Legendado - Drama - 1945 - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"No País de Gales, a professora Lilly Moffat fica abismada pelas condições precárias de uma cidade mineira. Ela decide abrir uma escola 
de ensino fundamental para os moradores. Apesar de todas as dificuldades, algumas impostas pelas próprias autoridades locais, Lilly 
estabelece a escola em sua própria casa." 

 
* O Destino do Posseidon (The Poseidon Adventure) (GENE HACKMAN, ERNEST BORGNINE, LESLIE NIELSEN, SHELLEY 
WINTERS) 
Legendado - Ação  - 1972 – Imagem: Ótima - 1 DVD  
***RECEBEU 1 OSCAR*** 
***RECEBEU 7 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Um navio de passageiros é varrido por uma onda gigantesca e acaba de cabeça para baixo. Agora seus passageiros terão que lutar para 
sobreviver ao mar devastador." 

 
* O Dinheiro (L’argent) (CHRISTIAN PATEY, VINCENT RISTERUCCI) 
Legendado - Drama - 1983 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE PRÊMIO DO FESTIVAL DE CANNES*** 
"Inspirado num conto do grande escritor russo Liev Tolstói, O Dinheiro é o último filme do mestre Robert Bresson (1901-1999), um dos 
maiores diretores da história do cinema. Por essa impressionante obra-prima, Bresson recebeu o prêmio de melhor direção no Festival de 
Cinema de Cannes. Um jovem rapaz chamado Yvon decide usar uma nota falsa de 500 francos, dando início a uma seqüência de 
acontecimentos surpreendentes.  O Dinheiro é brilhante em todos os sentidos." 

 
* O Dirigível Hindenburg (The Hindenburg) (GEORGE C. SCOTT, ANNE BANCROFT, BURGESS MEREDITH) 
Legendado - Drama - 1975 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"17 de abril de 1937, Milwaukee, Wisconsin. Uma vidente americana afirma pouco antes do dirigível Hindenburg, um verdadeiro hotel no 
céu e um dos símbolos do poderio nazista, deixar a Alemanha, que ele será destruído..." 

 
* O Escocês Voador (The Flying Scotsman) (JONNY LEE MILLER, SEAN BROWN) 
Legendado - Drama  - 2006 – Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"A história verdadeira de Graeme Obree, campeão mundial de ciclismo. Apesar das origens modestas e de uma batalha incansável 
contra um distúrbio bipolar, este competidor tenaz e criativo deixou sua marca indelével na história do esporte" 

 
* O Expresso da Meia-Noite (Midnight Express, de Oliver Stone) (BRAD DAVIS, RANDY QUAID, JOHN HURT) 
Legendado - Drama - 1978 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 1 OSCAR*** 
"Billy Hayes, um estudante americano, ao visitar a Turquia decide traficar alguns pacotes de haxixe, prendendo-os debaixo de suas 
roupas. Seu plano acaba não dando certo e ele é detido, com sua vida se transformando em um pesadelo a partir de então, pois é 
brutalmente espancado e jogado em uma imunda prisão. Quando espera ser libertado é levado a um novo julgamento com efeito 
retroativo, que o condena a uma longa pena. Só lhe resta mergulhar num inferno de torturas, atrocidades e loucura, junto om outros 
presos que esperam o "Expresso da Meia-Noite"." 

 
* O Franco Atirador (The Deer Hunter) (ROBERT DE NIRO, CHRISTOPHER WALKEN) 
Dublado - Drama - 1978 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 5 OSCAR*** 
"Três amigos de uma pequena cidade vão para o Vietnã, onde logo as coisas ficam complicadas. Caindo nas mãos dos vietnamitas, são 
obrigados a jogarem roleta-russa. Eles conseguem fugir, mas suas vidas nunca mais serão as mesmas depois de terem experimentado 
os horrores da guerra." 

 
* O Fugitivo (I Am a Fugitive From a Chain Gang) (PAUL MUNI, GLENDA FARRELL) 
Legendado - Drama  - 1932 – Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Desempregado após o término da Primeira Guerra, Allen torna-se um vagabundo sem dinheiro. Quando assiste a outro homem 
cometendo um furto, é condenado injustamente a dez anos de cadeia, numa prisão na Geórgia. Lá, é perseguido por gangues e 
castigado cruelmente por guardas sádicos. Com a ajuda de outro prisioneiro, escapa e parte determinado em busca do sonho que tem de 
se tornar um engenheiro." 

 
* O Ídolo de Cristal (Beloved Infidel) (GREGORY PECK, DEBORAH KERR) 
Legendado - Drama  - 1959 – Origem: TV CULT – Imagem: Ótima - 1 DVD  
 "Interpretação do mundialmente famoso autor F. Scott Fitzgerald. Já no fim de sua vida e lutando contra o alcoolismo, Fitzgerald escreve 
roteiros para os estúdios de Hollywood como forma de obter dinheiro para pagar a clínica para doentes mentais onde estava internada 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


sua esposa. Neste momento, entra em sua vida Sheilah Graham (Deborah Kerr), a famosa colunista social que vem a ser apoio e 
inspiração do trágico autor em sua luta para terminar aquela que seria sua última obra, O Último Magnata." 

 
* O Império do Sol (Empire of The Sun) (CHRISTIAN BALE, JOHN MALKOVICH, BEN STILLER) 
Dublado - Drama  - 1987 – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Jim Graham é um jovem de 11 anos da classe alta que vive no Oriente com os pais, britânicos. Ele acaba separado dos pais devido a 
invasão japonesa à China, o que o força a sobreviver pelas próprias forças todos os horrores da Segunda Guerra Mundial." 

 
* O Império do Sol (Empire of The Sun) (CHRISTIAN BALE, JOHN MALKOVICH, BEN STILLER) 
Legendado - Drama  - 1987 – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Jim Graham é um jovem de 11 anos da classe alta que vive no Oriente com os pais, britânicos. Ele acaba separado dos pais devido a 
invasão japonesa à China, o que o força a sobreviver pelas próprias forças todos os horrores da Segunda Guerra Mundial." 

 
* O Homem de Alcatraz (Birdman of Alcatraz) (BURT LANCASTER, KARL MALDEN, TELLY SAVALAS) 
Dublado -  Drama - 1962 – Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Um prisioneiro condenado pelo assassinato de dois homens passa a vida na cadeia. Lá se torna um autodidata sobre pássaros, sendo 
reconhecido mundialmente como uma grande autoridade no assunto. Mas, apesar de ser reconhecidamente uma pessoa regenerada e 
dotada de um intelecto superior, o Estado se recusa a libertá-lo." 

 
* O Homem Elefante (The Elephant Man) (ANTHONY HOPKINS, JOHN HURT, ANNE BANCROFT) 
Legendado - Drama - 1980 – Origem:  TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***RECEBEU 8 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
***RECEBEU 4 INDICAÇÕES AO GLOBO DE OURO*** 
"História de um homem que nasceu com uma deformidade física e que é explorado como atração circense." 

 
* O Homem do Prego (The Pawnbroker) (ROD STEIGER, GERALDINE FITZGERALD) 
Legendado – Drama  - 1964 – Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
***RECEBEU 1 INDICAÇÃO AO OSCAR*** 
"As lembranças do que viveu num campo de concentração nazista atormentam a vida de um agiota judeu do Harlem, em Nova York. " 

 
* O Horizonte Perdido (Lost Horizon) (PETER FINCH, LIV ULLMANN) 
Legendado -  Drama- 1973 – Origem: TV - Imagem: Boa - 1 DVD  
"Durante uma tempestade, um avião cai em algum lugar do Himalaia. Em busca de ajuda, os sobreviventes acabam encontrando um 
mundo estranho e maravilhoso chamado Shangri-la, onde existe a eterna juventude e a felicidade plena." 

 
* O Imperador do Norte (Emperor of the North Pole) (LEE MARVIN, ERNEST BORGNINE) 
Dublado - Drama - 1973 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"O filme se passa durante a Depressão Americana, onde alguns desempregados vão tentar a sorte no norte. Mas não esperavam que 
Borgnine, o condutor do trem, estaria disposto a matar qualquer vagabundo que tentasse viajar clandestinamente em seu trem. Marvin 
um legendário errante anuncia que irá tentar a façanha..." 

 
* O Implacável (Les Miserables, de Vitor Hugo) (MICHAEL RENNIE, DEBRA PAGET, ROBERT NEWTON) ***RARO **** 
Legendado - Drama - 1952 – Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Baseada na obra homônima de Victor Hugo, o filme mostra a saga de Jean Valjean, preso por ter roubado pão na França do século 
XIX.." 

 
* O Lobo do Mar (The Sea Wolf) (EDWARD G. ROBINSON, JOHN GARFIELD) 
Dublado - Drama - 1941 – Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"O escritor Humphrey van Weyden é salvo pelo navio 'The Ghost', depois que sua embarcação sofre um naufrágio. Lá, Humphrey 
descobre que o “The Ghost” é um navio pirata, comandado pelo temível Wolf Larsen, um homem violento que maltrata, mata e rouba sua 
tripulação. Farta dos seus desmandos, os comandados de Larsen acabam por se revoltar contra ele." 

 
* O Leopardo (Il Gattopardo) (BURT LANCASTER, CLAUDIA CARDINALE, ALAIN DELON, TERENCE HILL, GIULIANO GEMMA) 
Dublado – Drama -  1963 – Origem: VHS - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***RECEBEU 1 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Em meio ao processo de unificação italiana, um príncipe acompanha o processo de decadência da aristocracia e a ascenção da 
burguesia no país." 

 
* O Lutador de Rua (Hard Times) (CHARLES BRONSON, JAMES COBURN) 
 Legendado -  Drama - 1975 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Durante a Grande Depressão um desempregado se une a um promotor de lutas de rua para poder sobreviver. Falando pouco e lutando 
muito, ele consegue vitórias expressivas e uma razoável quantia. Porém seu empresário, que ganhou tanto quanto ele, se encontra em 
sérias dificuldades financeiras. Os dois acabam se desentendendo e se separando, mas a única chance do seu antigo promotor se salvar 
desta situação é convencê-lo a participar de uma grande luta sem público, com um lutador de Chicago." 

 
* O Maior Espetáculo da Terra (The Greatest Show on Earth) (JAMES STEWART, CHARLTON HESTON, CORNEL WILDE) 
Dublado/Legendado - Drama - 1952 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
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***GANHADOR DE 2 OSCAR*** 
***RECEBEU 3 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Para melhorar o público na temporada do circo, o empresário Brad Braden lança alguns números de trapézio e luta extremamente 
perigosos." 

 
* O Menino da Bolha de Plástico (The Boy in the Plastic Bubble) (JOHN TRAVOLTA) 
 Legendado -  Drama - 1976 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Filme para a televisão baseado em fatos reais, conta a histórica de Tod Lubitch, que nasceu com problemas graves no sistema 
imunológico, o que o obriga a passar toda a sua vida isolado dos germes e, consequentemente, do mundo exterior. Com a chegada da 
adolescência, apaixona-se pela sua vizinha, e passa a querer viver em sociedade, enquanto espera pela ciência achar a cura do seu 
problema." 

 
* O Óleo de Lorenzo (Lorenzo Oil’s) (NICK NOLTE, SUSAN SARANDON, PETER USTINOV) 
Legendado - Drama - 1992 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***RECEBEU 2 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Augusto Odone (Nick Nolte) e Michaela Odone (Susan Sarandon) são os pais de um garoto que tem uma rara doença cerebral. 
Frustrados pelos médicos não terem o diagnóstico para uma doença tão grave, eles começam a pesquisar e a estudar sobre a doença, 
tentando encontrar uma nova esperança para seu filho. " 

 
* O Ovo da Serpente (Serpent's Egg, de Ingmar Bergman) (DAVID CARRADINE, LIV ULLMANN) 
Legendado - Drama - 1977 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Na Berlim arrasada pela Primeira Guerra Mundial, um desempregado consegue refúgio em um apartamento de um cientista, que 
também lhe oferece um emprego. Porém, aos poucos ele descobrirá uma terrível verdade naquele lugar, e que tudo isso tem a ver com o 
suicídio de seu irmão." 

 
* O Outro Lado da Meia Noite, de Sidney Sheldon (The Other Side of Midnight) (SUSAN SARANDON, BETTE DAVIS, NIGEL BRUCE) 
Legendado - Drama - 1977 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Durante a Segunda Gerra, a bela Noelle Page conhece o piloto americano Larry Douglas na França e os dois se apaixonam. Ela 
pretende se casar com ele, mas em vez disso Larry a abandona. De volta aos Estados Unidos, Larry inicia romance com Catherine 
Alexander e eles logo se casam. Mas na Europa, Noelle ainda não se esqueceu do piloto, mesmo tendo se casado com o rico Constantin 
Demiris. Noelle pede ao marido para contratar Larry como piloto particular a fim de se vingar. Mas quando eles se encontram a paixão de 
antigamente fala mais alto. O objetivo deles é ficar juntos, mas o ciumento Demiris tem um plano que envolve Catherine. " 

 
* O Palhaço Que Não Ri (The Buster Keaton Story) (DONALD O'CONNOR, ANN BLYTH, RHONDA FLEMING) 
Legendado – Drama - 1957 – Origem: TV - Imagem: Boa/Ótima/P&B - 1 DVD  
"Após a morte de seu pai, jovem comediante parte em busca de sucesso e se transforma em um dos ícones da comédia na era do 
cinema mudo." 

 
* O Pianista (The Pianist) (ADRIEN BRODY, THOMAS KRETSCHMANN) 
Legendado - Drama - 2002 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 3 OSCAR*** 
"As memórias do pianista polonês Szpilman são retratadas nesse emocionante filme, contando como começaram as restrições aos 
judeus em Varsóvia e como conseguiu sobreviver ao Holocausto." 

 
* O Poder Negro (Up Tight!) (RAYMOND ST. JACQUES, RUBY DEE, ROSCOE LEE BROWN) 
Legendado - Drama - 1968 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Refilmagem/releitura de "O Delator", dirigido por John Ford em 1935, aqui os irlandeses republicanos do filme original são substituídos 
por ativistas negros; o cenário de Dublin agora é um gueto em Cleveland, nos Estados Unidos; e enquanto "O Delator" se passava em 
1921, o diretor Dassin situou sua história nos conflitos que vieram a partir do assassinato de Martin Luther King, em 1968. " 

 
* O Poeta (The Poet) (JONATHAN SCARFE, NINA DOBREV, ROY SCHEIDER, DARYL HANNAH) 
Dublado - Drama  - 2007 – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"No início da Segunda Guerra Mundial, Rachel, filha de um rabino, e Oskar, um desiludido soldado alemão, se apaixonam e são 
separados pela guerra. Oskar é aconselhado por sua mãe, Marlene, a resistir ao comprometimento que seu pai, o General Koening, tem 
com a guerra e com o seu país." 

 
* O Poeta (The Poet) (JONATHAN SCARFE, NINA DOBREV, ROY SCHEIDER, DARYL HANNAH) 
Legendado - Drama  - 2007 – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"No início da Segunda Guerra Mundial, Rachel, filha de um rabino, e Oskar, um desiludido soldado alemão, se apaixonam e são 
separados pela guerra. Oskar é aconselhado por sua mãe, Marlene, a resistir ao comprometimento que seu pai, o General Koening, tem 
com a guerra e com o seu país." 

 
* O Príncipe do Central Park (Prince of Central Park) (KATHLEEN TURNER, DANNY AIELLO) 
Dublado - Drama  - 2000 – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Por sofrer abuso de sua mãe de criação, JJ foge de casa e decide morar sozinho no Central Park, bem no meio de Manhattan. Mas ele 
precisa da aprovação do Guardião, o protetor de todos os moradores do parque. Ele enfrentará as maldades de um ladrãozinho das 
redondezas, enquando conquista o coração de Rebecca Carin, uma mulher rica que sente falta do filho. Com coragem e simpatia, terá 
que descobrir a força do seu próprio espírito." 
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* O Resgate de Um Campeão (Ressurrecting the Champ) (SAMUEL L. JACKSON) 
Dublado - Drama  - 2007 – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"O repórter esportivo Erik salva um sem-teto e acredita que ele seja Bob Satterfield, uma lenda do boxe, que todos acreditavam estar 
morto. Assim, surge para o jovem a oportunidade de uma grande matéria, resgatando a história de um campeão. Esta jornada do 
ambicioso repórter transforma-se em uma viagem pessoal, na qual ele reexaminará sua própria vida e seu relacionamento com a família" 

 
* O Segredo do Grão (La Graine et le Mulet) (HABIB BOUFARES, HAFSIA HERZI) 
Legendado - Drama - 2007 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"No porto de Sète, o Senhor Beiji se arrasta pelo estaleiro naval em um emprego que se tornou doloroso ao longo dos anos. Pai de 
família divorciado, insistindo em permanecer junto aos seus, apesar de uma história familiar de rupturas e tensões que sentimos estarem 
prestes a se reacender e que as dificuldades financeiras só fazem exacerbar, atravessa um período difícil da sua vida onde tudo parece 
contribuir para fazê-lo experimentar um sentimento de inutilidade. Ele sonha em melhorar de vida criando o seu próprio negócio: um 
barco-restaurante especializado em cuscus." 

 
* O Selvagem (The Wild One)  (MARLON BRANDO, LEE MARVIN) 
Legendado – Drama - 1953 – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Uma tranqüila cidade da Califórnia é invadida por uma gangue de motoqueiros arruaceiros e problemáticos. Em meio ao terror que sua 
gangue está causando na cidade, Johnny se apaixona pela filha do policial Harry Bleeker, a perfeitinha Kathie. Johnny não enfrenta 
apenas o conflito gerado pela diferença social que o separa de Kathie, mas também um psicótico rival conhecido como Chino, que 
promete complicar ainda mais a situação.” 

 
* O Show de Truman (The Truman Show) (DONALD O'CONNOR, ANN BLYTH, RHONDA FLEMING) 
Legendado – Drama - 1998 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***RECEBEU 3 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Truman Burbank é uma pessoa especial. Nasceu, cresceu e vive com uma câmera de televisão relatando 24 horas o que acontece com 
ele. A própria cidade em que vive e as pessoas com quem convive são falsas. Só que Truman não sabe de nada disso e segue sua vida 
naturalmente." 

 
* O Sol é Para Todos (To Kill a Mockinbird) (GREGORY PECK, JOHN MEGNA, ROBERT DUVAL) 
Dublado – Drama - 1962 – Origem: TV - Imagem: Boa/Ótima/P&B - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 3 OSCAR*** 
***RECEBEU 5 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
***FILME GANHADOR DE 2 GLOBO DE OURO*** 
"Um advogado de uma pequena cidade do sul dos Estados Unidos recebe a tarefa de defender um homem negro injustamente acusado 
de ter estuprado uma jovem branca." 

 
* O Sol Tornará a Brilhar (A Raisin in the Sun) (SIDNEY POITIER) 
Dublado – Drama - 1961 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Walter é um jovem em luta com sua condição na vida. Vivendo num cubículo com a esposa, o filho, a irmã e a mãe, sente-se um 
prisioneiro até que um golpe de sorte financeiro acontece inesperadamente." 

 
* O Som do Coração (August Rush) (FREDDIE HIGHMORE, ROBIN WILLIANS) 
Dublado -  Drama - 2007 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***RECEBEU UMA INDICAÇÃO AO OSCAR*** 
"Um jovem que cresceu em um orfanato possui um grande dom musical, usando-o para tentar reencontrar seus pais." 

 
* O Terminal (The Terminal) (TOM HANKS, CATHERINE ZETA-JONES) 
Dublado -  Drama - 2004 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Um aeroporto pode ser o microcosmos do mundo. Há gente de todos os lugares do planeta, das mais diferentes culturas, com os mais 
estranhos costumes. Viktor Navorski (Tom Hanks) está a ponto de descobrir que dentro de um terminal de aeroporto pode caber toda 
uma vida. Enquanto voava para os Estados Unidos, oconteceu um golpe de estado em seu país, deixando-o em uma situação bem 
peculiar. Conforme é informado pelo oficial de segurança Frank Dixon (Stanley Tucci), Viktor não pode ser considerado um refugiado 
político, nem um turista, porque o governo dos Estado Unidos não reconhece a nova situação política do país em conflito. Viktor não pode 
entrar nem sair, e é obrigado a ficar esperando dentro do aeroporto. Horas.... Dias.... Meses... " 

 
* O Velho e o Mar (The Old Man and the Sea) (SPENCER TRACY, FELIPE PAZOS) 
Dublado/Herbert Richers -  Drama - 1958 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 1 OSCAR*** 
***RECEBEU 2 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Da célebre obra do Prêmio Pullitzer Ernest Hemingway, "O Velho e o Mar" conta a história de um pescador que decide sair em uma 
viagem pelo Golfo de Cuba, procurando exterminar os demônios pessoais de sua vida, materializados na perseguição quase irracional a 
um gigantesco peixe Marlin." 

 
* O Vencedor (The Winner) (REBECCA DeMORNAY) 
Legendado -  Drama - 1996 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
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"Phil cria grande rebuliço em Las Vegas, pois joga só aos domingos, não perde há cinco semanas e dá de presente tudo que ganha. É a 
senha perfeita para a aproximação de malandros e golpistas, incluindo seu próprio irmão, um ladrão oportunista e uma sexy cantora e seu 
amante." 

 
* O Véu  Pintado (The Painted Veil) (GRETA GARBO, HERBERT MARSHALL) 
Legendado - Drama  - 1934 – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Katrin aceita casar-se com o sócio de seu pai, o Dr. Walter Fane. Ele leva-a para a China mas sempre a ignora em função de suas 
pesquisas médicas. A solitária Katrin acaba tendo um caso com Jack Townsend, da embaixada britânica." 

 
* O Vôo da Fênix (The Flight of the Phoenix) (JAMES STEWART, RICHARD ATTENBOROUGH, PETER FINCH, ERNEST BORGNINE) 
Legendado - Drama - 1965 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***2 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Após a queda de seu avião no deserto, um grupo de sobreviventes tenta encontrar uma maneira de sair de lá antes de ser atacado por 
grupos de mercenários locais. Enquanto lutam contra a loucura gerada pela situação eles precisam construir um novo avião com os 
destroços do que caiu." 

 
* Os Dias (The Days)  
Legendado – Drama Chinês - 1993 - Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  

 
* Os Embalos de Sábado À Noite (Saturday Night Fever) (JOHN TRAVOLTA) 
Dublado - Drama - 1977 - Origem:  TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***RECEBEU 1 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Tony Manero é um jovem rapaz que alcança o estrelato nas pistas de dança das boates locais." 

 
* Os Embalos de Sábado À Noite Continuam (Staying Alive) (JOHN TRAVOLTA) 
Dublado - Drama - 1983 - Origem:  TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***RECEBEU 1 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Trabalhando em uma academia de ginástica, Tony Manero sonha em ser o astro principal de um espetáculo da Broadway." 

 
* Os Esquecidos (Los Olvidados, de Luis Buñuel) (ROBERTO COBO, ALFONSO MEJIA, ESTELA INDA, MIGUEL INCLÁN) 
Legendado - Drama - 1950 - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Durante os anos 50 na Cidade do México, o adolescente El Jaibo foge do reformatório e volta a viver na rua uma vida de miséria. Ao 
lado de outros garotos, passa a cometer pequenos assaltos até que um dia se envolve em um assassinato." 

 
* Os Gritos do Silêncio (The Killing Fields) (SAM WATERSTON, JOHN MALKOVICH) 
Legendado - Drama - 1984 - Origem:  TV - Imagem: Boa - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 3 OSCAR*** 
***RECEBEU 4 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Em meio à barbárie cometida após a chegada de Pol Pot ao poder do 
Camboja, um correspondente busca encontrar um amigo em meio aos campos de concentração do local." 

 
* Os Ianques Estão Chegando (Yanks) (RICHARD GERE, VANESSA REDGRAVE) 
Legendado – Drama - 1979 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
“A rotina de um pequeno vilarejo inglês é interrompida quando um grupo de jovens soldados americanos se estabelece por lá durante a 2ª 
Guerra. Com seus maridos fora, lutando na Guerra, as solitárias mulheres começam a se relacionar com os americanos. Três casais se 
formam, mas só um deles luta para ficar junto quando a separação se torna inevitável.” 

 
* Os Últimos Passos de Um Homem (Dead Man Walking) (SEAN PENN, SUSAN SARANDON) 
Dublado/Legendado - Drama - 1995 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 1 OSCAR*** 
"Um homem é condenado à morte, após matar dois jovens, ainda tendo estuprado uma das jovens. Porém, quando uma freira recebe 
uma carta sua e tem dúvidas sobre as provas do crime, ela decide se tornar sua conselheira espiritual e defensora." 

 
* Paixão (Passion, de Jean-Luc Godard) (ISABELLE HUPPERT, JERZY RADZIWILOWICZ) 
Legendado - Drama Francês - 1982 - Origem:  TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Jerzy, um realizador polaco, está para rodar um flme que foca maioritariamente pinturas famosas. Isabelle, uma empregada que sofre de 
gagueira, perde o emprego. Os dois conhecem-se, tornam-se amantes e vão viver na Polónia." 

 
* Papillon (Papillon) (DUSTIN HOFFMAN, STEVE McQUEEN) 
Dublado - Drama - 1973 - Origem:  TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***RECEBEU 1 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Conheça a Ilha do Diabo, uma prisão impossível de se escapar, onde diversas barbaridades acontecem por lá. Henri 'Papillon' Charriere 
(Steve McQueen) plenaja ser o primeiro a conseguir escapar desse inferno, mas Louis Dega (Dustin Hoffman) exita em seguir o plano do 
amigo." 

 
* Paradise Now (Paradise Now) (KAIS NASHEF, ALI SULIMAN) 
Legendado - Drama - 2005 - Origem:  TV Cult - Imagem: Ótima - 1 DVD  
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"Amigos de infância, os palestinos Khaled (Ali Suliman) e Said (Kais Nashef) são recrutados para realizar um atentado suicida em Tel 
Aviv. Depois de passar com suas famílias o que teoricamente seria a última noite de suas vidas, sem poder revelar a sua missão, eles 
são levados à fronteira. A operação não ocorre como o planejado e eles acabam se separando. Distantes um do outro, com bombas 
escondidas em seus corpos, Khaled e Said devem enfrentar seus destinos e defender suas convicções. " 

 
* Perdas e Danos (Damage) (JEREMY IRONS, LESLIE CARON) 
Legendado - Drama - 1992 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***RECEBEU 1 INDICAÇÃO AO OSCAR*** 
"Stephen Fleming é um dos líderes do parlamento inglês. Um homem com reputação intocável e comportamento familiar exemplar. Isto 
até mergulhar de cabeça numa perigosa aventura de amor e atração. Fleming se apaixona por Anna, noiva de seu filho. Anna é uma 
mulher estonteante que também fica louca por ele. Eles sabem dos riscos que correm, mas a paixão é mais forte." 

 
* Perfume de Mulher (Scent of a Woman) (AL PACINO, CHRIS O'DONNELL, GABRIELLE ANWAR) 
Dublado - Drama - 1992 - Origem:  TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 1 OSCAR*** 
***RECEBEU 3 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Em busca de realizar um antigo sonho, um militar cego contrata um jovem e inexperiente estudante para ajudá-lo a passar um fim de 
semana em grande estilo." 

 
* Perseguidos (Northern Pursuit) (ERROL FLYNN, JULIE BISHOP) 
Dublado -  Drama- 1943 – Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Piloto nazista sofre acidente aéreo no Canadá e passa a ser perseguido pelo herói Flynn " 

 
* Por Quem Os Sinos Dobram (For Whom The Bells Tolls) (GARY COOPER, INGRID  
Dublado/Legendado - 1943 – Origem: VHS - Imagem: Ótima - 1 DVD  
BERGMAN, YVONNE DE CARLO) 
***FILME GANHADOR DE 1 OSCAR*** 
"Um idealista americano luta contra o exército franquista na Espanha. Lá ele conhece uma jovem que teve seus pais mortos pelo 
exército, que decide ajudá-lo." 

 
* Prenda-me Se For Capaz (Catch Me if You Can, de Steven Spielberg) (LEONARDO DI CAPRIO, TOM HANKS, MARTIN SHEEN) 
Legendado - Drama - 2002 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"Mestre na arte do disfarce, o jovem Frank Abagnale Jr (Leonardo Di Caprio) torna-se o falsificador de cheques mais bem-sucedido da 
história dos Estados Unidos com apenas 17 anos. Durante a década de 1960, Frank aplica golpes milionários passando-se por piloto de 
avião, médico e advogado. Contudo, o agente do FBI Carl Hanratty (Tom Hanks) está em seu encalço e não vai desistir de colocar as 
mãos nesse verdadeiro impostor. Baseado em fatos reais." 

 
* Punhos de Campeão (The Set-Up) (ROBERT RYAN) 
Legendado - Drama - 1949 - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Bill "Stoker" Thompson é um boxeador que, apesar das relutâncias de sua esposa  (Audrey Totter), está se preparando 
para a luta que ele acredita que será a reviravolta de sua carreira. O seu ambicioso agente, Tiny (George Tobias), aceitou 
uma proposta de um grupo de gângsters contra Stoker, grupo esse liderado por Little Boy (Alan Baxter), que investiu muita 
grana na vitória do oponente." 

 
* Rachel, Rachel (Rachel, Rachel, de Paul Newman) (JOANNE WOODWARD) 
Legendado - Drama - 1968 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
***RECEBEU 4 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Rachel é uma professora de 35 anos que não tem nenhum homem em sua vida e vive com sua mãe. Quando um homem da cidade 
grande a chama para sair, ela começa a ter que tomar decisões em sua vida e o que deseja alcançar" 

 
* Rain Man (Rain Man) (DUSTIN HOFFMAN, TOM CRUISE) 
Dublado/Herbert Richers -  Drama -  1988 – Origem: VHS - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 4 OSCAR*** 
***RECEBEU 4 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Quando o pai de Charlie Babbitt morre, ele deixa uma fortuna em dinheiro para um irmão autista que ele desconhecia ter. Os dois então 
viajam pelo país conhecendo-se e aprendendo a conviver, passando, claro, por inúmeras dificuldades." 

 
* Rede de Intrigas (Network) (ROBERT DUVALL, WILLIAM HOLDEN, FAYE DUNAWAY) 
Legendado - Drama - 1976 – Origem: TV TCM - Imagem: Ótima -  1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 4 OSCAR*** 
"Apresentador de TV é demitido devido sua baixa audiência. Quando seu programa ainda estava no ar, ele anuncia a demissão e avisa 
que irá se matar durante o programa da semana que vem. Isso faz com que o público fique extremamente curioso a passe a elevar sua 
audiência às alturas, devidamente aproveitada pelos responsáveis do programa. Isso faz nascer um louco profeta, em uma das mais 
ácidas críticas ao modo de se fazer televisão no mundo." 

 
* Ricas e Famosas (Rich and Famous) (JACQUELINE BISSET, CANDICE BERGEN, MEG RYAN) 
Legendado - Drama - 1981 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
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"O último filme de George Cukor, diretor que ficou famoso por obter grandes performances de atrizes. E aqui, ele dirige Candice Bergen e 
Jacqueline Bisset, nos papéis de Liz e Merry, respectivamente. Elas se conheceram no Smith College e são amigas há mais de 20 anos. 
São ligadas pela literatura, mas o passar do tempo faz com que elas sigam rumos diferentes. Merry vira uma dona de casa, mora numa 
casa luxuosa e o marido é o ex-namorado de Liz. Já Liz dedica-se a literatura e torna-se uma escritora de prestígio, ganhadora de um 
prêmio literário importante." 

 
* Rocky Marciano (Rocky Marciano) (JON FAVREAU, GEORGE C. SCOTT) 
Legendado - Drama  - 1999 – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"A vida e a carreira de um dos maiores mitos do boxe americano. Filho de imigrantes italianos, Rocky Graziano venceu a infância pobre 
para reinar como um dos maiores ídolos do esporte, no século XX." 

 
* Rodolfo Valentino (Valentino) (ANTHONY DEXTER, ELEANOR PARKER, PATRICIA MEDINA) 
Legendado - Drama/Biografia - 1951 – Origem: TV - Imagem: Boa -  1 DVD  
"A vida de Rodolfo Valentino, conhecido mundialmente pelos seus filmes mudos, tornou-se uma lenda devido à sua morte prematura, e 
foi venerado como o primeiro símbolo sexual da história do cinema. Com Anthony Dexter no papel-título, um sósia quase perfeito do 
astro." 

 
* Roma de Fellini (Roma)  (PETER GONZALES FALCON, FIONA FLORENCE) 
Legendado – Drama - 1972 – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Um passeio pela capital italiana ao encontro de sua arquitetura, de suas personalidade, de seus moradores e seus hábitos, de seus 
mistérios subterrâneos, de sua vida noturna trepidante. Tudo sob o olhar cínico e peculiar do famoso diretor, que mistura passagens 
autobiográficas com cenas do cotidiano da Roma. Mais uma importante obra-prima do mestre italiano, para a história do cinema. 
Imperdível, mesmo se você conhece ou não a cidade eterna." 

 
* Rosa de Esperança (Mrs. Miniver, de William Wyler) (HENRY TRAVERS, REGINALD OWEN, WALTER PIDGEON, GREER GARSON) 
Dublado - Drama - 1942 - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
***GANHADOR DE 6 OSCAR*** 
"Uma família  comum de classe-média inglesa deve enfrentar o fato de seu filho ter ido para a guerra. Mais tarde, eles mesmo sentirão os 
trágicos efeitos do conflito, em seu próprio jardim. O filme pode ser considerado historicamente importante: foi uma história de esperança 
e positivismo lançada perto do auge do conflito." 

 
* Salvador - O Martírio de Um Povo (Salvador) (JAMES WOODS, JAMES BELUSH) 
Legendado - 1986 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***RECEBEU 2 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Um jornalista desacreditado profissionalmente e com sérios problemas financeiros viaja como correspondente estrangeiro para El 
Salvador em companhia de um amigo. Lá ambos descobrem um país em plena guerra civil, onde os direitos humanos não são 
respeitados e crianças, mulheres e clérigos são assassinados sem a menor cerimônia e com total impunidade." 

 
* Sarafina! O Som da Liberdade (Sarafina!)  (WHOOPY GOLDBERG, LELETI KHUMALO) 
Legendado – Drama - 1993 – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"O filme retrata o contexto do apartheid na África do Sul. Uma professora ensina seus jovens alunos negros a lutarem por seus direitos. 
Para uma aluna em especial, essas lições serão um rito de iniciação na vida adulta na forma de uma brutal tomada de consciência a 
respeito da realidade que a cerca. A partir das cenas que retratam o povo negro sul-africano, subjugado pelos colonizadores holandeses 
e ingleses, é possível analisar os discursos que sustentam o preconceito racial até os dias atuais em nossa sociedade e qual o papel da 
educação no processo de libertação de um povo." 

 
* Satyricon de Fellini (Fellini - Satyricon) (MARTIN POTTER, HIRAM KELLER) 
Legendado - Drama - 1969 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"A bizarra e surrealista visão da decadência moral que dominou o reinado de Nero em Roma. Um filme como só Fellini sabia fazer e que 
o levou a concorrer ao Oscar de direção." 

 
* Sede de Viver (Lust for Life - Biografia do Pintor Vincent Van Gogh, de Vincente Minnelli) (KIRK DOUGLAS, ANTHONY QUINN, JAMES 
DONALD) 
Dublado -  Drama - 1956 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 1 OSCAR*** 
***FILME GANHADOR DE 1 GLOBO DE OURO*** 
"Vincent Van Gogh é o arquétipo do artista torturado pela sua genialidade. Sua obsessão por pintar, combinada a problemas mentais, o 
leva a uma vida de tristeza e frustração. A grande luz em sua vida é o irmão que o sustenta e ajuda. " 

 
* Segredo de Estado (Quelques Jours en Septembre) (NICK NOLTE, JULIETTE BINOCHE) 
Legendado - Drama  - 2004 – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"1° de setembro de 2001. Elliot, um agente da CIA que procura sua filha (abandonada por ele há 10 anos), desaparece misteriosamente 
com segredos de Estado. Irene, uma agente francesa que conhecia Elliot, e David, seu filho adotivo, tentam encontrá-lo e ajudá-lo, à 
medida que são perseguidos por um perigoso assassino. De Paris a Veneza, a busca culmina no fatídico dia de 11 de setembro." 

 
* Sementes da Violência (Blackboard Jungle) (GLENN FORD, ANNE FRANCIS, VIC MORROW) 
Dublado/CINECASTRO -  Drama - 1955 – Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
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"Drama estrelado por Glenn Ford no papel de Richard Dadier, um professor de meia-idade que é chamado para lecionar numa escola 
incontrolável, repleta de criminosos. Um deles é feito por Vic Morrow " 

 
* Servidão Humana (Of Human Bondage) (LAURENCE HARVEY, KIM NOVAK) 
Dublado/CINECASTRO - Drama - 1964 - Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Philip Carey (Laurence Harvey) tem ambições artísticas, mas um crítico o desencoraja. Assim vai estudar medicina e conhece uma 
garçonete, Mildred Rogers (Kim Novak), por quem fica profundamente apaixonado. Porém, apesar de saírem juntos, ela decide se casar 
com outro homem. Ao retornar grávida, ele a aceita. No entanto tinha um lado amoral difícil de ser controlado, o que cria novas 
complicações." 

 
* Shampoo (Shampoo) (WARREN BEATTY, JULIE CHRISTIE) 
Legendado -  Drama - 1975 – Origem: VHS - Imagem: Boa - 1 DVD  
"Em Los Angeles, 1968, um bonito, charmoso e mulherengo cabeleireiro (Warren Beatty) se envolve com várias mulheres. Ele tem uma 
certa liberdade de ação, pois em virtude da profissão muitos homens o consideram homossexual. Dentro deste contexto, ele tenta 
convencer um rico empresário que está tendo um caso com uma das amantes do cabeleireiro, para lhe fornecer capital para um salão de 
beleza que pretende montar. No entanto, ao ir a uma recepção se depara com três mulheres com quem está envolvido. Este fato gera 
situações embaraçosas e comprometedoras, que o fazem reavaliar seu estilo de vida e pensar em ficar apenas com uma mulher, mas 
algo inesperado está para acontecer." 

 
* Shenandoah (Shenandoah) (JAMES STEWART, DOUG McCLURE) 
Legendado -  Drama - 1965 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***RECEBEU 1 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Homem apolítico evita tomar partido na Guerra Civil Americana. Mas, quando seu filho é levado como prisioneiro, ele sai em busca do 
garoto e vê de perto os horrores do conflito." 

 
* Simone (S1m0ne) (AL PACINO, CATHERINE KEENER, WYNONA RIDER) 
Legendado - Drama - 2002 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Após a principal estrela de seu mais novo trabalho desistir do projeto, o produtor Viktor Taransky (Al Pacino) entra em desespero. Sem 
ter como deixar tudo a perder, Taransky decide criar secretamente Simone, uma atriz digital criada especialmente para o trabalho, 
substituindo uma de carne e osso. Mas o que Taransky não esperava era que Simone iria se tornar um sucesso mundial, sendo que 
todos desejam conhecê-la pessoalmente." 

 
* Sindicato da Violência (Act of Vegeance) (CHARLES BRONSON, KEANU REEVES) 
Legendado -  Drama - 1986 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Charles Bronson representa Jock Yablonski, um homem honesto que quer melhorar o sindicato de mineiros. Quando decide concorrer 
para presidente contra um oponente corrupto, brilhantemente representado por Wilford Brimley, o ameaçado líder recorre à força bruta." 

 
* Sindicato de Ladrões (On The Waterfront) (MARLON BRANDO, KARL MALDEN, ROD STEIGER) 
Legendado -  Drama - 1954 – Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 8 OSCAR*** 
***RECEBEU 4 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
***FILME GANHADOR DE 4 GLOBOS DE OURO*** 
***FILME GANHADOR DO LEÃO DE PRATA DE VENEZA*** 
"Um sindicato usa um ex-boxeador ingênuo para matar um delator. O assassinato coloca os trabalhadores do local em estado de tensão 
permanente." 

 
* Titanic (Titanic) (LEONARDO DiCAPRIO, KATE WINSLET) 
Legendado - Drama - 1997 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 11 OSCAR*** 
***RECEBEU 4 GLOBOS DE OURO*** 
"Uma história de amor a bordo da viagem inaugural do Titanic." 

 
* Taxi Driver - Motorista de Taxi (Taxi Driver, de Martin Scorsese) (ROBERT DE NIRO, JODIE FOSTER) 
Legendado - Drama - 1976 – Origem: TV - Imagem: Boa - 1 DVD  
***RECEBEU DUAS INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
***FILME GANHADOR DA PALMA DE OURO EM CANNES*** 
"Um veterano da Guerra do Vietnã sem perspectivas convive com o submundo de Nova York enquanto trabalha como motorista de táxi 
pelas madrugadas." 

 
* Tempo de Despertar (Awakenings) (ROBERT DE NIRO, ALICE DRUMMOND, MAX VON SYDOW, ROBIN WILLIAMS) 
Legendado - Drama - 1990 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME RECEBEU 3 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Malcolm Sayer (Robin Williams) é um neurologista que trabalha para um hospital psiquiátrico. Lá, ele encontra vários pacientes 
catatônicos, mas Malcolm acredita que eles estejam apenas 'dormindo' e apenas poderão 'despertar' se tomarem a medicação correta. 
Depois de alguns testes, Malcolm encontra a quantidade certa de uma droga que estava sendo testada em pacientes com Mal de 
Parkinson, despertando em alguns pacientes a vida novamente. Mas o que Malcolm não contava era que os efeitos colaterais poderiam 
ser perigosos demais para todos." 
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* Tempo de Matar (A Time to Kill) (SANDRA BULLOCK, MATTHEW McCONAUGHEY, SAMUEL L. JACKSON) 
Legendado - Drama - 1996 – Origem:  VHS - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Um jovem advogado e sua assistente defendem um homem negro acusado de assassinar dois homens que estupraram sua filha de 10 
anos, incitando o renascimento da Ku Klux Klan." 

 
* Thelma & Louise (Thelma & Louise) (SUSAN SARANDON, GEENA DAVIS, BRAD PITT) 
Legendado - Drama - 1996 – Origem:  TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 1 OSCAR*** 
***RECEBEU 5 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Mulher cansada da vida de dona de casa maltratada pelo marido embarca em uma  viagem de final de semana com uma amiga, mas 
que mudará para sempre a vida das duas quando inesperados problemas surgem em seus caminhos." 

 
* Tentação (The Angel Wore Red) (AVA GARDNER, DICK BOGARDE, VITTORIO DE SICA, JOSEPH COTTEN) 
Dublado - 1960 –  Drama - Origem: TV - Imagem: Ótima  - 1 DVD  
"Um padre se revolta com uma decisão da igreja e decide abandoná-la. Logo em seguida a cidade em que vive é bombardeada, o que 
faz com que tenha que fugir." 

 
* Todos os Homens do Presidente (All The Presidents's Men) (ROBERT REDFORD, DUSTIN HOFFMANN, JASON ROBARDS) 
Legendado - Drama - 1976 – Origem: TV - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 4 OSCAR 
"Saga de dois repórteres do Washington Post que passam a investigar uma possível ligação existente entre o governo americano e a 
invasão da sede de um partido rival." 

 
* Tomates Verdes Fritos (Fried Green Tomatoes) (KATHY BATES, MARY STUART MASTERSON, JESSICA TANDY) 
Legendado – Drama -  1991 – Origem: TV - Imagem: Ótima  - 1 DVD  
***RECEBEU UMA INDICAÇÃO AO OSCAR*** 
"Uma velha senhora conta a história de uma parente, que teve que lidar com a morte do irmão e o preconceito de uma cidade aos 
negros." 

 
* Touro Indomável (Raging Bull)  (ROBERT DE NIRO) 
Legendado – Drama - 1980 – Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
***GANHADOR DE 2 OSCAR*** 
"Baseado em uma história real, conheça a história de Jake La Motta (Robert De Niro), um exímio boxeador, um monstro nos ringues que 
detona tudo e todos dentro dos quatro corners, descontando em todos os seus adversários todos os golpes que a vida lhe dá." 

 
* Último Tango em Paris (Ultimo Tango a Parigi) (MARLON BRANDO) 
Legendado - Drama  - 1972 – Imagem: Ótima - 1 DVD  
***RECEBEU 2 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Ele é um americano de 45 anos morando em Paris, atormentado pelo suicídio de sua esposa. Ela é uma beldade parisiense de 20 anos, 
noiva de um jovem cineasta. Sem querer saber os nomes um do outro, estas duas almas torturadas se unem em um apartamento tão 
vazio como suas trágicas e sombrias vidas." 

 
* Um Dia de Cão (Dog Day Afternoon) (AL PACINO, JOHN CAZALE) 
Legendado - Drama  - 1975 – Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 1 OSCAR*** 
"O filme é baseado em eventos reais: um homem e um cúmplice estão cercados em um banco, com os funcionários como reféns, ao 
tentarem assaltá-lo. Em torno do acontecimento, que deveria durar apenas dez minutos, mas acabou durando horas, a mídia torna tudo 
um evento que tende a não acabar bem." 

 
* Um Grito de Liberdade (Cry Freedom) (KEVIN KLINE, DENZEL WASHINGTON) 
Legendado - Drama  - 1987 – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"A história de uma amizade memorável entre dois homens inesquecíveis na atualidade da África do Sul. A história de um ativista negro 
Stephen Biko e de um editor liberal de um jornal branco que arrisca a sua própria vida para divulgar ao Mundo a mensagem de Biko. 
Depois de ter conhecimento dos verdadeiros horrores do Apartheid, através das descrições de Biko, o editor Donald Woods  descobre 
que o seu amigo foi silenciado pela polícia. Determinado a fazer ouvir a mensagem de Biko, Woods embarca numa perigosa aventura 
para escapar da África do Sul e divulgar ao mundo a impressionante história de coragem de Biko. A fascinante história mostra as facetas 
da humanidade nas suas vertentes mais terríveis e mais heróicas." 

 
* Uma História Americana (The Long Walk Home) (WHOOPI GOLDBERG) 
Dublado - Drama - 1990 – Origem:  TV - Imagem: Boa - 1 DVD  
"A violência do preconceito racial causa um boicote aos transportes por parte da comunidade negra. Uma aristocrata decide, por 
conveniência, ajudar sua empregada. Porém seu marido a proíbe. Mas, essa imposição faz com que as duas se unam ainda mais. A 
resistência pacífica que exercem é um retrato autêntico e comovente das mudanças que sacodem o mundo no fim da década de 50. É 
impossível não se emocionar"

 
* Um Homem Fora de Série (The Natural) (ROBERT REDFORD, KIM BASINGER, GLENN CLOSE) 
Legendado - Drama - 1984 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
***RECEBEU 4 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
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"Nos anos 20, um rapaz de 14 anos chamado Roy Hobbs impresiona os recrutadores da Liga Principal de beisebol com a sua habilidade 
e com o seu extraordinário talento, e desperta a atenção do repórter desportivo Max Mercy, que se torna fundamental na carreira de 
Hobb. Mas um encontro com uma misteriosa mulher faz despedaçar o seu sonho. Passados vários anos, Hobbs, mais velho, reaparece 
como um "novato", na equipe The New York Knights. Superando a dor física e desafiando aqueles que querem que os Knights percam, 
Hobbs, com o taco da sua juventude, tem a chance de liderar os Knights no campeonato e finalmente concretizar o seu sonho. " 

 
* Uma Luz Na Escuridão (Shining Through) (MICHAEL DOUGLAS, MELANIE GRIFFITH) 
Dublado - Drama - 1992 – Origem:  TV - Imagem: Regular/Boa - 1 DVD  
"Durante a 2ª Guerra Mundial, uma secretária se apaixona por seu patrão, um agente americano a serviço dos Aliados. Ela então se 
oferece para uma arriscada missão: assumir o posto de governanta na casa de um oficial alemão para espioná-lo." 

 
* Uma Simples Formalidade (Una Pura Formalitá) (GERARD DEPARDIEU, ROMAN POLANSKI) 
Legendado - Drama - 1994 – Origem:  TV - Imagem: Boa - 1 DVD  
"Depardieu é o famoso escritor que perde a memória e acaba preso por estar sem documento. Mesmo sendo reconhecido pelo delegado 
(Polanski, o diretor de "Hair") ele é submetido a interrogatório e se torna o principal suspeito de assassinatos ocorridos na cidade." 

 
* Una Estrella e Dos Cafes (Una Estrella e Dos Cafes) (MARINA VITTE, ARIADNA GIL, ROSA RANIA) **CINEMA ARGENTINO** 
Legendado - Drama - 2006 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"Em crise conjugal, o arquiteto Carlos chega ao povoado argentino de Purmamarca para avaliar um terreno. Lá, desenvolve um inocente 
relacionamento com uma menina. Essa relação faz com que ele reveja os caminhos de sua vida." 

 
* Vaidosa (Mr. Skeffington) (BETTE DAVIS, CLAUDE RAINS) 
Dublado - Drama - 1944 - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
***RECEBEU 2 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Fanny Trellis é uma mulher fútil cuja grande preocupação na vida é sua própria aparência. Quando seu irmão Trippy perde toda a fortuna 
da família, ela decide se casar  com Job Skeffington para salvar o irmão. Com o tempo, uma série de acontecimentos e uma doença 
fazem Fanny repensar seus valores." 

 
* Valentino, o Ídolo, o Homem (Valentino) (RUDOLF NUREYEV, LESLIE CARON, MICHELLE PHILLIPS) 
Legendado - Drama - 1977 – Origem:  TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Em 1926, a morte de um ator de cinema mudo levou espectadoras da telona a irem às ruas em revolta e até cometerem suicídio. Este 
era Rudolph Valentino, um homem que usou sua beleza e sensualidade para se tornar um dos maiores galãs de Hollywood." 

 
* Vingança (Revenge) (KEVIN COSTNER, ANTHONY QUINN, MADELEINE STOWE) 
Legendado - Drama - 1989 – Origem:  VHS - Imagem: Boa - 1 DVD  
"Após se aposentar, um piloto da marinha decide visitar um velho amigo no México, que é uma espécie de chefão do local em que vive. 
Lá ele se apaixona pela esposa do amigo." 

 
* Vinhas da Ira (The Grapes of Wrath)  (HENRY FONDA, JOHN CARRADINE) 
Legendado – Drama - 1940 – Imagem: Ótima/P&B - 2 DVD  
***GANHADOR DE 2 OSCAR*** 
"Baseado na obra de John Steinbeck, conheça a história de uma família de trabalhadores rurais pobre durante a Grande Depressão de 
29. Buscando oportunidades de uma vida melhor, Tom Joad (Henry Fonda), após cumprir pena, leva sua família em uma pequena 
caminhonete, de Oklahoma para a Califórnia, onde dizem ser um lugar mais próspero e de maiores oportunidades. Durante a viagem eles 
se deparam com a nova realidade, ao mesmo tempo que descobrem que o lugar onde estão indo pode ser pior do que o que deixaram 
para trás. " 

 
* Vivos (Alive) (ETHAN HAWKE, VINCENT SPANO) 
Dublado - Drama - 1993 – Origem:  TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Um time uruguaio de rugbi decide realizar uma viagem para sobrevoar os Andes. Em meio à viagem um acidente faz com que o avião 
caia em plena neve, deixando apenas de 20 a 25 sobreviventes. Após semanas sem comida, os sobreviventes da queda do avião 
passam a viver um dilema: ou se alimentam de carne humana dos que já faleceram ou também irão morrer." 

 
* Zorba, O Grego (Zorba The Greek) (ANTHONY QUINN, ALAN BATES, IRENE PAPAS, POVO DE CRETA) 
Legendado - Drama - 1964 – Origem:  TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 3 OSCAR*** 
***RECEBEU 3 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"História de Zorba, um camponês grego que se envolve com um escritor inglês e uma prostituta francesa." 
 
 
 
ROMANCE: 
 
* A Carta Anônima (The Love Letter) (KATE CAPSHAW, TOM SELLECK) 
Legendado - Romance - 1999 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Em uma cidade costeira na Nova Inglaterra, Helen (Kate Capshaw), a dona de uma livraria, encontra uma carta de amor anônima entre 
as almofadas do sofá. Helen acredita que a carta é destinada a ela e tenta descobrir quem a escreveu, pensando em vários homens da 
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cidade. Helen inicia um affair com Johnny, um jovem empregado da livraria, mas acontece que Johnny leu a carta por acaso e pensa que 
foi Helen quem a escreveu para ele. Mas, ao falar para Helen alguns trechos, faz ela pensar que o autor é Johnny. Paralelamente outras 
pessoas da cidade lêem a carta e George, o bombeiro da cidade e amigo de Helen há muito tempo, está indo para Nova York mas 
confessa a ela o seu amor. Mas Helen fica realmente surpresa ao saber quem escreveu a carta e para quem, pois tal hipótese era 
inimaginável." 

 
* A Estranha Passageira (Voyager, Now) (BETTE DAVIS, PAUL HENREID) 
Legendado - Romance - 1942 - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
***FILME VENCEDOR DE 1 OSCAR*** 
"Filha de uma mãe extremamente controladora faz viagem para o Rio  de Janeiro como forma de terapia e, durante o percurso, apaixona-
se por um homem casado, que tem os mesmos sentimentos por ela. Retornando à sua casa, ela é uma pessoa totalmente mudada." 

 
* A Lagoa Azul (The Blue Lagoon) (BROOKE SHIELDS, CHRISTOPHER ATKINS) 
Dublado - Romance – 1980 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***RECEBEU UMA INDICAÇÃO AO OSCAR*** 
"Um velho marinheiro e duas crianças sobrevivem a um naufrágio e passam a viver em uma ilha deserta. Até que, com as crianças já 
tendo se tornado adultas, eles passam a viver uma grande paixão." 

 
* A Princesa e o Plebeu (Roman Holiday, de William Wyler) (GREGORY PECK, AUDREY HEPBURN) 
Legendado - Romance – 1953 – Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 3 OSCAR*** 
***RECEBEU 7 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
***FILME GANHADOR DE 1 GLOBO DE OURO*** 
"Ao visitar Roma, Ann (Audrey Hepburn), uma princesa, resolve "passear" anonimamente e se envolve com Joe Bradley (Gregory Peck), 
um repórter que, ao reconhecê-la, tem a oportunidade de um "furo", mas resolve por preservar Anne." 

 
* A Teoria do Amor (I. Q.) (WALTER MATTHAU, TIM ROBBINS, MEG RYAN) 
Legendado - Romance – 1994 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Todo mundo já conhece Einstein, o gênio científico. Mas quem já ouviu falar de Einstein, o casamenteiro? O famoso físico, que precisa 
resolver um problema: como induzir sua espirituosa sobrinha Catherine a se afastar de seu gorducho noivo inglês e cair nos braços de 
seu par perfeito, um carinhoso mecânico. É claro que o professor vai ter que gastar seus neurônios para transformar o rapaz simplório em 
um cavaleiro brilhante. Mas nunca subestime a inteligência de tio Albert... nem o poder do amor." 

 
* ABC do Amor (Little Manhattan) (JOSH HUTCHERSON, CHARLIE RAY) 
Dublado - Romance – 1994 – Origem: TV  PIPOCA - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Gabe se apaixona por Rosemary, mas não consegue entender os novos sentimentos que agora possui. Em meio às confusões que 
sente, ele descobre que Rosemary está prestes a partir para um acampamento de verão e que pode ser transferida para outra escola. É 
quando Gabe decide deixar a indecisão de lado e lutar para ficar próximo do seu primeiro amor." 

 
* Atraídos Pelo Destino (It Could Happen to You) (NICOLAS CAGE, BRIDGET FONDA) 
Legendado - Romance – 1994 – Origem: TV - Imagem: Boa - 1 DVD  
"Em Nova York vive Charlie Lang (Nicolas Cage), um policial que divide US$ 4 milhões com Yvonne Biasi (Bridget Fonda), uma 
garçonete, pois tinha prometido como "gorjeta" caso ganhasse na loteria. Entretanto Muriel Lang (Rosie Perez), sua mulher, não concorda 
com a doação e leva o caso aos tribunais." 

 
* Amor Em Jogo (Fever Pitch) (DREW BARRIMORE) 
Dublado - Romance – 2005 – Origem: TV - Imagem: Boa - 1 DVD  
"Um torcedor fanático por um time de baseball se apaixona por uma mulher, mas o relacionamento entre eles enfrenta problemas devido 
à sua preferência pela equipe." 

 
* Charity Meu Amor (Sweet Charity) (SHIRLEY MC LAINE, RICARDO MONTALBÁN, SAMMY DAVIS JR.) 
Legendado - Romance - 1969 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Após ser traida pelo namorado uma garota decide se envolver com um corretor de seguros e um ator de cinema, sempre buscando o 
verdadeiro amor." 

 
* Descalços no Parque (Barefoot in the Park)  (ROBERT REDFORD, JANE FONDA) 
Legendado – Romance - 1967 – Imagem: Ótima - 1 DVD  
“Recém-casados e apaixonados passam a conhecer as dificuldades da vida a dois quando vão morar em um apartamento minúsculo no 
quinto andar sem elevador, e devem lidar com vários tipos de problema, incluindo um vizinho galanteador e um telhado de vidro 
esburacado.” 

 
* Férias de Amor (Picnic) (WILLIAM HOLDEN, KIM NOVAK) 
Legendado - Romance - 1955 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***GANHADOR DE 2 OSCAR*** 
***RECEBEU 3 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Hal Carter é um viajante que está indo se encontrar com Alan, um amigo de faculdade rico que lhe prometeu um emprego. Só que Hal 
acaba se apaixonando por Madge Owens, a namorada de Alan. Quando a mãe de Madge descobre dos sentimentos dos dois, entra em 
desespero, afinal, queria sua filha casada com um rico, e não com um pé rapado sem futuro." 
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* Ghost - Do Outro Lado da Vida (Ghost) (PATRICK SWAYZE, DEMI MOORE, WHOOPI GOLDBERG) 
Dublado/Legendado - Romance – 1990 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 2 OSCAR*** 
***RECEBEU 3 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Após ser assassinado, um jovem banqueiro busca ajudar sua esposa ainda viva, contando com o auxílio de uma médium charlatã para 
fazer a comunicação entre eles." 

 
* Istambul (Istanbul) (ERROL FLYNN, NAT KING COLE, LEIF ERICKSON) 
Dublado - Romance – 1957 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Jim Brennan retorna à Istambul, onde recorda uma aventura amorosa, quando perdeu sua noiva por causa de uma fortuna em 
diamantes. Mas a reencontra viva e casada com outro homem." 

 
* Lili  (Lili) (LESLIE CARON, MEL FERRER)  
Dublado - Romance - 1953 - Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 1 OSCAR*** 
***FILME GANHADOR DE 1 GLOBO DE OURO*** 
***FILME GANHADOR DO FESTIVAL DE CANNES*** 
***FILME COM 5 INDICAÇÕES AO OSCAR *** 
"Lili Daurier (Leslie Caron) é uma doce e inocente jovem francesa de dezesseis anos que, ao se ver órfã, viaja a uma cidade costeira na 
esperança de encontrar trabalho junto a um padeiro amigo de seu falecido pai. Uma vez lá, toma conhecimento, através do proprietário 
de uma loja vizinha à padaria, que a pessoa que ela procura também morreu recentemente. Ao vê-la desesperada, por não ter para onde 
ir, este tenta se aproveitar de sua ingenuidade, mas Lili é salva por Marc, o Magnífico (Jean-Pierre Aumont), um simpático mágico que 
vem se apresentando na cidade, juntamente com um teatro mambembe de marionetes." 
 
* Lili  (Lili) (LESLIE CARON, MEL FERRER)  
Legendado - Romance - 1953 - Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
*FILME GANHADOR DE 1 OSCAR* 
*FILME GANHADOR DE 1 GLOBO DE OURO* 
*FILME GANHADOR DO FESTIVAL DE CANNES* 
*FILME COM 5 INDICAÇÕES AO OSCAR * 
"Lili Daurier (Leslie Caron) é uma doce e inocente jovem francesa de dezesseis anos que, ao se ver órfã, viaja a uma cidade costeira na 
esperança de encontrar trabalho junto a um padeiro amigo de seu falecido pai. Uma vez lá, toma conhecimento, através do proprietário 
de uma loja vizinha à padaria, que a pessoa que ela procura também morreu recentemente. Ao vê-la desesperada, por não ter para onde 
ir, este tenta se aproveitar de sua ingenuidade, mas Lili é salva por Marc, o Magnífico (Jean-Pierre Aumont), um simpático mágico que 
vem se apresentando na cidade, juntamente com um teatro mambembe de marionetes." 

 
* Loucos de Amor (Mozart and the Whale) (RADHA MITCHELL, JOSH HARTNETT) 
Dublado/Legendado – Romance - 2005 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
“Donald Morton (Josh Hartnett) e Isabelle Sorenson (Radha Mitchell) sofrem da síndrome de Asperger, uma espécie de autismo que 
provoca disfunções emocionais. Donald trabalha como motorista de táxi, adora os pássaros e tem uma incomum habilidade em lidar com 
números. Ele gosta e precisa seguir um padrão em sua vida, para que possa levá-la de forma normal. Entretanto ao conhecer Isabelle em 
seu grupo de ajuda tudo muda em sua vida, por estar apaixonado por ela.” 

 
* Love Story (Love Story, de Arthur Hiller ) (ALI MacGRAW, RYAN O'NEAL, RAY MILLAND) 
Legendado - Romance – 1970 – Origem: VHS - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 1 OSCAR*** 
"Oliver Barrett IV, um estudante de Direito de Harvard, conhece Jenny Cavilleri, uma estudande de música de Radcliffe. Um rápido 
envolvimento surge entre eles, sendo que logo decidem se casar. No entanto, Oliver Barrett III, o pai do jovem, que é um multimilionário, 
não aceita tal união e deserda o filho. Algum tempo depois de casados ela não consegue engravidar e, ao fazer alguns exames, se 
constata que Jenny está muito doente." 

 
* Lua de Mel em Monte Carlo (Montecarlo)  (MARLENE DIETRICH, VITTORIO DE SICA) 
Legendado – Romance - 1967 – Imagem: Ótima - 1 DVD  

 
* O Feitiço da Lua (Moonstruck) (CHER, NICOLAS CAGE) 
Legendado - Romance - 1987 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME VENCEDOR DE 3 OSCAR*** 
"Loretta Castorini (Cher), uma jovem e recente viúva, decide ter um relacionamento mais maduro, casando-se com Johnny Cammareri 
(Danny Aiello); mas não esperava que fosse se apaixonar perdidamente pelo irmão mais novo de seu futuro marido (Nicolas Cage). Aos 
poucos, ela percebe o quanto o luar influencia sua vida." 
 
* Os Girassóis da Rússia (I Girasoli, Dir.: Vittorio de Sica) (MARCELLO MASTROIANNI, SOPHIA LOREN) 
Legendado - Romance – 1970 – Origem: TV - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
"Emocione-se com a história de um casal separado pela Segunda Guerra. Após anos sem notícias, ela viaja para a Rússia em busca do 
marido, atravessando cidades e campos de girassóis. Quando enfim ela o encontra, percebe que algo mudou entre eles. Com linda 
fotografia do grande Giuseppe Rotunno e música inesquecível de Henry Mancini." 
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* O Jogo da Paixão (Tin Cup)  (KEVIN COSTNER, RENE RUSSO) 
Legendado – Romance - 1996 – Imagem: Ótima - 1 DVD  
“Roy McAvoy (Kevin Costner) é um extraordinário jogador de golfe que teria tido uma vida profissional e particular muito boa se fizesse 
aquilo que a lógica manda. Mas como nunca soube controlar seus instintos vive em um pequeno lugarejo no Texas, dando aulas de golfe 
por uns trocados. Sua vida começa a mudar quando conhece uma psicóloga (Rene Russo) que está namorando seu antigo rival (Don 
Johnson) e acaba se apaixonado por ela. Após uma certa resistência por parte dela Roy acaba sendo correspondido, mas para 
conquistar realmente sua admiração decide participar do mais importante torneio de golfe do mundo: o U.S. Open.” 

 
* O Rei da Paquera (The Pick-up Artist) (MOLLY RINGWALD, ROBERT DOWNEY JR.) 
Legendado - Romance – 1987 – Origem: TV - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
"Jovem paquerador encontra seu maior desafio ao apaixonar-se pela filha de um mafioso." 

 
* O Rei e Eu (The King and I) (DEBORAH KERR, YUL BRYNNER, RITA MORENO) 
Dublado e Legendado - Romance - 1956 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 5 OSCAR*** 
"A história verídica de uma inglesa, Anna Leonowens, que vai ao Sião para tornar-se professora da corte real em 1860. Apesar de ela 
logo se desentender com o teimoso monarca, com o passar do tempo, Anna e o Rei deixam de tentar mudar um ao outro e começam a 
se entender .” 

 
* Sintonia de Amor (Sleepless in Seattle) (TOM HANKS, MEG RYAN) 
Legendado - Romance – 1993 – Origem: VHS - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME COM 2 INDICAÇÕES AO OSCAR *** 
***FILME COM 3 INDICAÇÕES AO GLOBO DE OURO*** 
"Aborrecido com a tristeza do pai, que não consegue se recuperar da morte de sua esposa, um garoto liga para um programa de rádio à 
procura de uma namorada para ele." 

 
* Tarde Demais Para Esquecer (An Affair to Remember) (CARY GRANT, DEBORAH KERR) 
Legendado – Romance - 1957 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME RECEBEU 4 INDICAÇÕES AO OSCAR *** 
“Nickie Ferrante (Cary Grant) e Terry McKay (Deborah Kerr) conhecem-se em um transatlântico e se apaixonam perdidamente. 
Comprometidos com outras pessoas, eles combinam de se encontrar no Empire State Building, onde o incrível destino entra em ação 
para marcar suas vidas para sempre.” 

 
* Um Cupido no Natal (Christmas Cupid) (CHRISTINA MILIAN, ASHLEY JOHNSON) 
Dublado - Romance – 2010 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Sloan é bonita, estilosa e está indo muito bem na sua empresa de relações públicas, mas quando seu principal cliente morre e se torna 
um fantasma natalino que vive dando conselhos, sua vida vira de pernas pro ar." 

 
* Uma Janela Para o Amor (A Room With a View) (HELENA BONHAM CARTER, DENHOLM ELLIOTT) 
Legendado - Romance – 1985 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 3 OSCAR *** 
***FILME COM 5 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Lucy Honeychurch, uma jovem inglesa, fez sua primeira visita à Florença no começo do século XX. Lá, ela conhece um velho advogado, 
Emerson, e seu filho, um excêntrico rapaz chamado George. Nasce um grande amor entre Lucy e George, mas ao retornar para a 
Inglaterra, Lucy terá que decidir se continua com o noivado com Cecil, ou segue o coração e sua crescente atração por George." 

 
* Uma Linda Mulher (Pretty Woman) (RICHARD GERE, JULIA ROBERTS) 
Dublado/Legendado - Romance – 1990 – Origem: VHS - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME COM 1 INDICAÇÃO AO OSCAR *** 
"Uma bela garota de programa conhece por acaso um rapaz milionário, que a contrata por algumas noites e acaba se apaixonando por 
ela." 
 
 
MUSICAL: 
 
* A Canção do Sul (Song of the South) (RUTH WARRCK, BOBBY DRISCOLL) 
Dublado - Musical - 1946 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***GANHADOR DE 1 OSCAR*** 
"Morando com os avós, depois que os pais se separaram, garoto só encontra a alegria nas histórias contadas por velho empregado da 
fazenda, plenas do rico folclore do Sul dos EUA. Filme  que mistura desenho e atores reais." 
 

 
* A Fera do Rock  (Great Ball of Fire) (DENNIS QUAID, ALEX BALDWIN, WYNONA RYDER) 
Legendado - Musical - 1989 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"O filme é uma biografia do cantor Jerry Lee Lewis e sua explosão meteórica no mundo do rock'n roll nos anos 1950 nos Estados Unidos. 
Mostra também seu envolvimento com Myra Gale Lewis, com quem casou-se quando ela tinha apenas 13 anos além do contraste de sua 
vida com a do Pastor Jimmy Swaggart, seu primo." 
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* A Lágrima que Faltou (The Five Pennies) (DANNY KAYE, BARBARA BEL GEDDES, LOUIS ARMSTRONG, BOB CROSBY) 
Dublado - Musical  - 1959 – Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Loring "Red" Nichols é um jovem cornetista que vai para Nova York nos anos de 1920 com o objetivo de se tornar famoso. Red arruma 
emprego na banda Wil Paradise, mas logo pede demissão porque seu desejo é tocar o tradicional jazz Dixieland. É quando ele forma a 
própria banda, "Five Pennies", que tem a esposa Bobbie como vocalista. O grupo é um sucesso, eles ficam famosos e ricos. Mas no auge 
da fama, a filha de Red e Bobbie, Dorothy, é vítima da pólio. Red simplesmente deixa todos os negócios e a carreira para trás e se muda 
para Los Angeles, onde o clima pode ser melhor para a filha. Anos mais tarde, quando a menina já é uma adolescente, ela fica sabendo 
do passado glorioso dos pais na música. Ela fará de tudo para que eles voltem a tocar e ainda contarão com a ajuda de antigos 
companheiros." 

 
* A Lenda dos Beijos Perdidos (Brigadoon) (GENE KELLY, VAN JOHNSONESTHER WILLIAMS, VICTOR MATURE) 
Legendado - Musical - 1954 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"Mistura entre fantasia e dança, Brigadoon é o nome de uma cidade encantada que aparece no mundo que conhecemos apenas um dia 
em cada século. Para azar de Tommy Albright (Gene Kelly), ele se apaixona por Fiona Campbell, uma das habitantes do vilarejo. Se 
Tommy resolver ficar em Brigadoon, ele deve abrir mão de tudo que tem na vida, inclusive sua noiva. Por outro lado, se Fiona ficar no 
mundo ''normal'', sua cidadezinha sumirá para sempre." 

 
* A Mascote do Regimento  (The Little Colonel) (SHIRLEY TEMPLE, LIONEL BARRYMORE) 
Legendado -  Musical - 1935 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Após à Guerra Civil, no Sul dos EUA, pequena heroína consegue acabar com briga familiar apaziguando seu avô carrancudo. Inclui a 
famosa cena na qual a estrela-mirim dá um show de sapateado ao lado de seu criado negro." 

 
* A Pequena Órfã  (Curly Top) (SHIRLEY TEMPLE, JOHN BOLES) 
Legendado – Musical - 1935 – Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Rico administrador de orfanato toma sob suas asas a pequena Elizabeth e sua irmã mais velha Mary. Quando esta se apaixona pelo 
benfeitor, cabe à pequenina fazer o papel de cupido." 

 
* Princesinha das Ruas (Dimples) (SHIRLEY TEMPLE) 
Legendado - Musical  - 1936 – Origem: TV – Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Na Nova York do século 19, a pequena Dimples apresenta-se nas ruas para sobreviver, mesmo com a reprovação do professor Appleby. 
Admirada com o talento da menina, a empresária Caroline Drew decide transformá-la em uma grande estrela." 

 
* A Noviça Rebelde  (The Sound of Music) (JULIE ANDREWS, CHRISTOPHER PLUMMER, ELEANOR PARKER) 
Legendado -  Musical  - 1965 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 5 OSCAR*** 
***RECEBEU 5 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Maria é uma noviça que não consegue seguir as rígidas regras do convento onde vive, por se sentir livre e amar as montanhas. Em 
meados da década de 30, pouco antes da sombra nazista aterrorizar o mundo, ela vai trabalhar na casa do capitão Von Trapp, pai de 
sete filhos, que educa-os com uma forte disciplina. A chegada de Maria une a família através da música, em um dos filmes familiares 
mais queridos de todos os tempos." 

 
* A Rainha do Mar (Million Dollar Mermeid) (ESTHER WILLIAMS, VICTOR MATURE) 
Dublado - Musical - 1952 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"Esther Williams nada através de seu papel como uma das primeiras herdeiras aquáticas da estrela Annette Kellerman, que promoveu o 
maiô de uma peça, e o espetáculo de atuar em um tanque. Victor Mature corteja-a neste filme biográfico." 

 
 
* A Vida é Um Romance (La Vie est un Roman) (VITTORIO GASSMAN, GERALDINE CHAPLIN) 
Legendado - Musical - 1983 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Em dois momentos diferentes, em 1914 e 1982, um castelo medieval serve de experimento para se criar uma sociedade onde as 
angústias poderiam ser excluídas da vida cotidiana.” 

 
* Adorável Pecadora (Let’s Make Love) (MARILYN MONROE, YVES MONTAND, TONY RANDALL) 
Legendado - Musical - 1960 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME RECEBEU 1 INDICAÇÃO AO OSCAR*** 
"Ao descobrir que será alvo de uma peça teatral satírica, o bilionário Jean-Marc Clement resolve ir ao teatro para ver os ensaios. É lá que 
ele conhece a bela Amanda (Marilyn Monroe) e decide fazer parte da equipe para ficar perto dela..” 

 
* Alô, Dolly!  (Hello, Dolly!, dirigido por Gene Kelly) (BARBRA STREISAND, WALTER MATTHAU, LOUIS ARMSTRONG) 
Legendado -  Musical  - 1969 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 3 OSCAR*** 
***RECEBEU 4 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Em pleno século XIX, uma viúva casamenteira tenta fazer com que sua chapeleira se case com um rico comerciante." 

 
* Alta Sociedade  (High Society) (BING CROSBY, GRACE KELLY, FRANK SINATRA, LOUIS ARMSTRONG) 
Legendado -  Musical  - 1956 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
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***RECEBEU DUAS INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"C.K. Dexter-Haven, um tocador de jazz bem-sucedido, mora numa mansão próxima a de sua ex-mulher, Tracy Samantha Lord. Ela está 
para se casar com outro homem, enquanto Dexter tenta reconquistá-la. Mas durante a cobertura do casamento de Tracy, Mike Connor, 
um repórter de tablóide, acaba por se apaixonar por ela. Cabe a Tracy ter que escolher entre três homens." 

 
* Beatles, Os Reis do Iê Iê Iê (A Hard Day's Night) (JOHN LENNON, PAUL McCARTNEY, RINGO STARR, GEORGE HARRISON) 
Legendado -  Musical  - 1964 – Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
***RECEBEU DUAS INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Confira um dia na vida dos Beatles, envolvidos com o assédio dos fãs, produtores nervosos, problemas familiares e uma insaciável 
vontade de se divertir." 

 
* Cantando Na Chuva (Singin' In The Rain) (GENE KELLY) 
Dublado - Musical - 1951 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***RECEBEU DUAS INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
" Don Lockwood (Gene Kelly) e Lina Lamont (Jean Hagen) são dois dos astros mais famosos da época do cinema mudo em Hollywood. 
Decidido a produzir um filme falado com o casal mais famoso do momento, Don e Lina precisam superar as dificuldades do novo método 
de se fazer cinema, para conseguir manter a fama conquistada." 

 
* Copacabana (Copacabana) (GROUCHO MARX, CARMEN MIRANDA) 
Legendado - Musical - 1947 - Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Empresário espertalhão arranja dois empregos na mesma boate para sua única cliente, que é forçada a se desdobrar para cumprir 
ambos sem ser reconhecida." 

 
* Dio, Come Ti Amo  (Dio, Come Ti Amo) (GIGLIOLA CINQUETTI, MARK DAMON) 
Legendado -  Musical  - 1966 – Origem: VHS - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
" A inesquecível cantora Gigliola Cinquetti interpreta bela e inocente jovem de família pobre que se apaixona pelo noivo rico de sua 
melhor amiga. Emocionados com a paixão da moça, seus familiares a fazem se passar por uma princesa para que ela possa viver este 
romance impossível." 

 
* Duas Semanas de Prazer (Holiday Inn) (BING CROSBY, FRED ASTAIRE) 
Dublado - Musical  - 1942 – Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
***VENCEDOR DE 1 OSCAR*** 
"Musical onde dois artistas decidem abrir um hotel peculiar, pois só funciona nos feriados nacionais. Apesar de tudo, o negócio se 
transforma em um sucesso. Porém, os sócios começam a se desentender quando se apaixonam pela mesma mulher." 

 
* Em Busca de Um Sonho (Gypsy) (ROSALIND RUSSEL, NATALIE WOOD, KARL MALDEN) 
Legendado - Musical - 1962 - Origem: TV TCM - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Primeiro um sucesso literário, o livro "Gypsy, A Memoir", autobiografia de Gypsy Rose Lee, conquistou também os palcos como musical 
da Broadway e chegou à telas de cinema para contar a história da dançarina Gypsy Rose Lee e seus conflitos com a enérgica mãe, 
Mama Rose.” 

 
* Entre a Loura e a Morena  (The Gang's All Here) (ALICE FAYE, CARMEN MIRANDA) 
Legendado -  Musical  - 1943 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Neste musical, a cantora Eadie se apaixona pelo soldado Andy, que está partindo para uma missão e na verdade é o filho de um 
milionário, origem que ele esconde dela. Ao voltar, Andy reencontra Eadie em uma festa beneficente promovida por seu pai, e ela 
conhece também Vivian, noiva de Andy, por conveniência das famílias dos dois. Logo, as duas mulheres passam a disputar o amor do 
playboy." 

 
* Fama (Fame) (IRENE CARA, LEE CURRERI, LAURA DEAN) 
Dublado - Musical - 1980 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Em Nova York, os estudantes de diversas origens sociais de uma escola de arte cênicas se deparam com seus sonhos e suas 
frustrações no decorrer do curso, mas acima de tudo almejam serem amados e reconhecidos artisticamente." 

 
* Flashdance  (Flashdance) (JENNIFER BEALS, MICHAEL NOURI) 
Dublado - Musical  - 1983 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 1 OSCAR*** 
***RECEBEU 3 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
***FILME GANHADOR DE 2 GLOBOS DE OURO*** 
"Uma jovem (Jennifer Beals) de garra e talento não mede esforços para realizar o sonho de se tornar uma bailarina. Para tanto, durante o 
dia ela trabalha como operária e à noite solta seu corpo no ritmo alucinante das discotecas." 
 
* Flashdance  (Flashdance) (JENNIFER BEALS, MICHAEL NOURI) 
Legendado -  Musical  - 1983 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 1 OSCAR*** 
***RECEBEU 3 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
***FILME GANHADOR DE 2 GLOBOS DE OURO*** 
"Uma jovem (Jennifer Beals) de garra e talento não mede esforços para realizar o sonho de se tornar uma bailarina. Para tanto, durante o 
dia ela trabalha como operária e à noite solta seu corpo no ritmo alucinante das discotecas." 
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* Footloose - Ritmo Louco (Footloose)  (KEVIN BACON, SARAH JESSICA PARKER)  
Dublado - Musical/Romance - 1984 – Imagem: Ótima - 1 DVD  
***RECEBEU 2 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Ren MacCormack é um jovem que adora dançar. Ele se muda com a mãe para o interior, mas começa a enfrentar problemas de 
relacionamentos com o reverendo local, quando este resolve considerar a dança como um pecado." 

 
* Funny Lady  (Funny Lady) (BARBRA STREISAND, JAMES CAAN, OMAR SHARIFF, RODDY McDOWALL) 
Dublado -  Musical  - 1975 – Origem: VHS - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Na Nova York dos anos 1930, em pleno período da Depressão, a entertainer Fanny Brice divorcia-se do jogador Nick para se casar com 
o compositor Billy Rose. Juntos, eles se esforçam para manter o sucesso tanto no palco quanto na vida privada. Continuação de "Funny 
Girl - A Garota Genial"." 
 
* Funny Lady  (Funny Lady) (BARBRA STREISAND, JAMES CAAN, OMAR SHARIFF, RODDY McDOWALL) 
Legendado -  Musical  - 1975 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Na Nova York dos anos 1930, em pleno período da Depressão, a entertainer Fanny Brice divorcia-se do jogador Nick para se casar com 
o compositor Billy Rose. Juntos, eles se esforçam para manter o sucesso tanto no palco quanto na vida privada. Continuação de "Funny 
Girl - A Garota Genial"." 

 
* Gigi  (Gigi,de Vincente Minnelli) (LESLIE CARON, MAURICE CHEVALIER, LOUIS JOURDAN) 
Dublado – 1958 – Musical  – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 9 OSCAR*** 
"Gigi é uma menina alegre, que está sendo treinada pela sua tia para ser uma cortesã de luxo, recebendo lições de etiqueta e bom 
comportamento em público - tudo o que Gigi não é, por ser muito levada. Enquanto isso, Gaston se entedia cada vez mais com as 
mulheres e sua vida de luxo, até que percebe em Gigi a chama da paixão. Ele está disposto a conquistá-la e a transformá-la na mulher de 
sua vida." 

 
* Grease, Nos Tempos da Brilhantina  (Grease) (JOHN TRAVOLTA) 
Legendado -  Musical  - 1978 - Origem: VHS - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***RECEBEU 1 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Ao som de muito rock'n'roll um casal de jovens apaixonado enfrenta os problemas típicos dos adolescentes dos anos 50." 

 
* Grease, Nos Tempos da Brilhantina  (Grease) (JOHN TRAVOLTA) 
Dublado Original -  Musical  - 1978 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***RECEBEU 1 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Ao som de muito rock'n'roll um casal de jovens apaixonado enfrenta os problemas típicos dos adolescentes dos anos 50." 

 
* Hair (Hair) (JOHN SAVAGE, TREAT WILLIANS) 
Legendado - Musical  - 1979 – Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
“Um dia antes de alistar-se à Guerra do Vietnã, um jovem do interior faz amizade com um grupo de hippies urbanos que, dentre outras 
coisas, tentam lhe convencer sobre a inutilidade da guerra e o ajudam a conquistar uma moça da classe alta, pela qual se apaixonou.” 

 
* Help! (Help!) (THE BEATLES) 
Legendado - Musical  - 1965 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Uma aventura surreal, filmado em Londres, Bahamas e Alpes Suíços. No filme os Beatles são perseguidos por membros de um culto 
indiano que querem o anel que Ringo está usando." 

* Jesus Cristo Superstar  (Jesus Christ Superstar) (TED NEELY, CARL ANDERSON, YVONNE ELLIMAN) 
Legendado – Musical -  1973 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***RECEBEU UMA INDICAÇÃO AO OSCAR*** 
***RECEBEU 3 INDICAÇÕES AO GLOBO DE OURO*** 
"Ópera Rock contando a história dos últimos 7 dias de vida de Jesus Cristo, utilizando elementos da cultura mundial dos anos 60." 

 
* Mais e Melhores Blues (Mo' Better Blues, de Spike Lee) (DENZEL WASHINGTON, SPIKE LEE, WESLEY SNIPES) 
Legendado - Musical - 1990 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"A vida de um famoso trompetista que, por várias razões, acaba conhecendo o fracasso." 

 
* Mamma Mia!  (Mamma Mia!) (TED NEELY, CARL ANDERSON, YVONNE ELLIMAN) 
Dublado - 2008 – Musical - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Donna (Meryl Streep) é uma mãe solteira e independente, dona de um charmosíssimo hotel na bela ilha grega de Kalokairi. A filha 
Sophie vai se casar e Donna convida suas melhores amigas. Mas Sophie, que secretamente sonha encontrar o pai, faz também três 
convites inesperados. À ilha chegam três homens que pertenceram ao passado de Donna, e qualquer um deles pode ser o pai de Sophie. 
Em 24 horas, Donna se desespera e a confusão se instala nesta deliciosa comédia, iluminada pelas canções do Abba, as paisagens e o 
mar azul da Grécia." 

 
* Mary Poppins  (Mary Poppins) (JULIE ANDREWS, DICK VAN DYKE, REGINALD OWEN) 
Dublado - 1964 – Musical-  Origem: TV - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
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***FILME GANHADOR DE 5 OSCAR*** 
***RECEBEU 8 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
***FILME GANHADOR DE 1 GLOBO DE OURO*** 
***FILME GANHADOR DE 1 GRAMMY*** 
"Na Londres de 1910, uma babá anima os filhos de um banqueiro com suas canções, brincadeiras e sua alegria em viver." 

 
* Moonwalker  (Moonwalker) (MICHAEL JACKSON, JOE PESCI) 
Legendado - 1988 –  Musical - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Um herói extraterrestre vem à Terra a fim de ajudar três crianças a combaterem o vilão Mr. Big e seu exército de drogados." 

 
* Nasce uma Estrela  (A Star Is Born) (BARBRA STREISAND, KRIS KRISTOFFERSON) 
Legendado - 1976 – Musical-  Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***RECEBEU 6 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"John Norman Howard é um talentoso astro do rock-and-roll que começa a observar sua carreira entrar em decadência. Muitos anos na 
vida artística fizeram com que ele se tornasse uma pessoa cínica e entediada. Quando ele conhece a inocente cantora Esther Hoffman, 
ele mostra como levá-la ao estrelado. Apaixonado, o sucesso de Esther só faz com que John se sinta mal consigo mesmo por conta de 
seu próprio fracasso." 

 
* New York, New York (New York, New York - de Martin Scorsese)  (LIZA MINNELLI, ROBERT DE NIRO)  
Legendado - Musical - 1977 – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Ao final da Segunda Guerra Mundo, Jimmy, um músico egoísta e de bom papo conhece Francine, uma cantora. A partir daí, surge um 
relacionamento entre os dois que vai crescendo no mesmo ritmo de suas carreiras." 

 
* Núpcias Reais (Royal Wedding)  (FRED ASTAIRE, JANE POWELL)  
Dublado - Musical - 1951 – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Dois irmãos bem distintos, ele sério e ela baladeira, embarcam para Londres para um importante show. As diversões da irmã colocam 
em perigo o sucesso da dupla." 

 
* O Fantástico Dr. Dolittle (Doctor Dolittle) (REX HARRISON, SAMANTHA EGGAR) 
Legendado - Musical - 1967 – Origem: TV TCM - Imagem: Ótima -  1 DVD  
***GANHADOR DE 2 OSCAR*** 
"Graças a sua incrível capacidade de falar com os animais, Dr. Dolittle (Rex Harrison) se meterá em inúmeras confusões. Versão em 
musical que originou a refilmagem de 1998, com Eddie Murphy no papel principal imortalizado por Rex Harrison" 

 
* O Grande Caruso  (The Great Caruso) (MARIO LANZA, ANN BLYTH, GENE KELLY, LESLIE CARON) 
Dublado - 1951 – Musical -  Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 1 OSCAR*** 
"Mario Lanza foi um cantor talentoso que obteve grande reconhecimento de crítica e público durante sua incrível mas curta carreira como 
ator e estrela de óperas. Para atuar como Enrico Caruso nesta biografia musical, baseada na vida de um dos maiores tenores de todos os 
tempos, Lanza estudou as gravações de Caruso por anos a fio. O resultado é este tributo artístico a um dos maiores nomes da música 
mundial." 

 
* O Mágico de Oz  (The Wizard of Oz) (JUDY GARLAND, FRANK MORGAN) 
Dublado – 1939 -  Musical  – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 2 OSCAR*** 
"Após ser capturada por um tornada, uma garota precisa encontrar o caminho de volta para casa em um mundo mágico, com bruxas e 
seres estranhos." 

 
* O Mágico Inesquecível (The Wiz) (MICHAEL JACKSON, DIANA ROSS) 
Legendado - Musical  - 1978 – Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Tímida professora, em busca de seu cãozinho perdido, é transportada para uma terra mágica onde recebe a ajuda de um espantalho 
(Michael Jackson), um homem de lata e um leão covarde." 

 
* O Pequeno Polegar (Tom Thumb) (RUSS TAMBLYNN, ALAN YOUNG, PETER SELLERS)  
Dublado - Aventura - 1958 - Origem: TV - Regular/Boa - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE UM OSCAR*** 
"Uma comédia musical adaptada do clássico conto dos irmãos Grimmm, onde um certo dia um lenhador poupa uma árvore especial e a 
Rainha da Floresta em sinal de agradecimento concede-lhe uma preciosa dádiva, um filho, uma vez que o casal de lenhadores há muito 
ansiavam ter mas sem resultado. Esse filho, porém, era tão pequenino tão pequenino que tinha o tamanho de um polegar!" 

 
* O Picolino (Top Hat) (FRED ASTAIRE, GINGER ROGERS, LUCILLE BALL) 
Legendado - Musical - 1935 - Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
***RECEBEU 4 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Em Londres, Jerry Travers (Fred Astaire), um dançarino americano, está ensaiando um número de sapateado em seu quarto de hotel, 
pois foi contratado para fazer um show. Entretanto, ele acaba incomodando a bela Dale Tremont (Ginger Rogers), a vizinha do quarto 
embaixo. Logo ambos começam a se apaixonar." 
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* O Prisioneiro do Rock  (Jailhouse Rock) (ELVIS PRESLEY, JUDY TYLER) 
Dublado – 1957 -  Musical – Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Vince Everett é enviado para a prisão após matar um homem acidentalmente. Ele resolve cantar na cadeia e, para sua sorte, uma bela 
caçadora de talentos de uma gravadora o descobre como grande cantor. Vince tem a oportunidade de sair da prisão e se tornar um astro 
do rock." 

 
* Os Aventureiros do Ouro  (Paint Your Wagon) (LEE MARVIN, CLINT EASTWOOD) 
Legendado - 1969 - Musical  – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Ambientado em plena época da febre do ouro, Joshua Logan conta a história de um triângulo amoroso no entorno do nascimento, 
esplendor e morte da chamada Cidade Sem Nome." 

 
* Oliver  (Oliver) (HUGH GRIFFITH, OLIVER REED, LEONARD ROSSITER) 
Legendado – 1968 – Musical  - Origem: TV TCM - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 1 OSCAR*** 
"Adaptação para o cinema em forma de musical do clássico de Charles Dickens. Oliver é um garoto que foge do orfanato e se junta a 
uma gangue de garotos" 

 
* Papai Pernilongo (Daddy Long Legs) (FRED ASTAIRE, LESLIE CARON) 
Legendado - Musical  - 1955 – Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
“Quando o playboy americano Jervis Pendleton III secretamente custeia a criação e educação de uma charmosa órfã, ele nunca sonhou 
que terminaria perdidamente apaixonado por ela quando finalmente se conhecem. Embalado pela canção indicada ao Oscar de 1955, 
Something's Gotta Give, Papai Pernilongo dá ao público de todas as idades aquela sensação de romance onde se tem vontade de sair 
dançando de alegria a cada vez que se assiste.” 

 
* Pink Floyd - The Wall (When We Were Kings,roteiro de Roger Waters) (BOB GELDOF, CHRISTINE HARGREAVES) 
Legendado -  Musical - 1982 - Origem: TV TCM - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"As fantasias delirantes de um superstar do rock, que enlouquece lentamente em um quarto de hotel." 

 
* Ritmo Quente  (Dirty Dancing) (PATRICK SWAYZE, JENNIFER GREY) 
Legendado -   Musical 1987 - Origem: VHS - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 1 OSCAR*** 
***FILME GANHADOR DE 1 GLOBO DE OURO*** 
"Uma garota em férias com a família se apaixona pelo instrutor de dança do hotel onde estão hospedados. Porém, o ritmo quente da 
dança faz com que seus pais censurem o romance." 

 
* Ritmo Quente (Dirty Dancing) (PATRICK SWAYZE, JENNIFER GREY) 
Dublado - 1987 –  Musical - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 1 OSCAR*** 
***FILME GANHADOR DE 1 GLOBO DE OURO*** 
"Uma garota em férias com a família se apaixona pelo instrutor de dança do hotel onde estão hospedados. Porém, o ritmo quente da 
dança faz com que seus pais censurem o romance." 

 
* Sapatinhos Vermelhos  (The Red Shoes) (MARIUS GORING, JEAN SHORT) 
Legendado - 1948 -  Musical  - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 3 OSCAR*** 
"No árduo mundo do balé, as garotas e dançarinos do empresário Boris Lermontov não têm folga: sua vida deve ser 
devotada à dança se eles quiserem continuar na carreira. A jovem  bailarina Victoria Page é uma promessa, e após o 
sucesso do espetáculo "Red Shoes", parece que ela terá o mundo a seus pés, até se envolver com o compositor Julian 
Craster, a contragosto de Lermontov. " 

* Sinfonia de Paris  (An American In Paris) (GENE KELLY, LESLIE CARON) 
Dublado - 1951 – Musical  - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 6 OSCAR*** 
***RECEBEU DUAS INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
***FILME GANHADOR DE 1 GLOBO DE OURO*** 
"Jerry Mulligan (Gene Kelly) é um pintor norte-americano que tenta a sorte grande na charmosa e imortal Paris. Jerry tem seu talento 
"descoberto" por uma rica mulher, que tem muito mais interesses em Jerry do que apenas em seus quadros. Ao mesmo tempo, ele se 
apaixona por Lise (Leslie Caron), uma jovem comprometida francesa." 

 
* Um Violinista no Telhado (Fiddeler on the Roof) (TOPOL, NORMA CRANE, LEONARD FREY) 
Legendado - 1971 – Musical-  Origem: TV CULT - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***GANHADOR DE 3 OSCAR*** 
***RECEBEU 5 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
"Tevye é um pobre leiteiro que mora em uma aldeia na Ucrânia, junto com sua mulher efilhas. O musical irá mostrar a imigração dos 
judeus para os Estados Unidos devido à intimidação que a Rússia czarista exigiu." 

 
* The Rocky Horror Picture Show (The Rocky Horror Picture Show) (SUSAN SARANDON, TIM CURRY) 
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Legendado - Musical - 1975 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"Um casal de noivos se vê obrigado, em virtude de um problema com o carro, a irem a um estranho castelo pedirem auxílio, sem 
saberem que ele é habitado por alienígenas do planeta Transexual e que o anfitrião é um bissexual, que exatamente naquela noite vai ver 
uma criatura criada por ele apenas para lhe dar prazer." 

 
* Xanadu  (Xanadu) (OLIVIA NEWTON-JOHN, GENE KELLY, MICHAEL BECK) 
Legendado – 1980 – Musical  – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Em Xanadu, os deuses da mitologia grega descem à terra para ajudar os humanos. Entre eles, Kira, deusa da dança, que vem ajudar 
Sonny Malone, um artista incompreendido que quer abrir uma casa noturna bem diferente." 

 
* Victor ou Victória? (Victor/Victoria) (JAMES GARNER, JULIE ANDREWS, JOHN RHYS-DAVIES) 
Legendado - Musical - 1982 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 1 OSCAR*** 
"Em 1934, Victoria Grant (Julie Andrews) é uma cantora desempregada, que se une à Carroll Todd (Robert Preston), um cantor 
homossexual, para darem um golpe. Ela se passa por homem, mas, quando se apaixona por um gângster, pode colocar tudo a perder." 

 
* Yentl (Yentl) (BARBRA STREISAND, AMY IRVING) 
Legendado - Musical - 1983 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
***FILME GANHADOR DE 1 OSCAR*** 
"Visando aprender os ensinamentos do Talmud, um privilégio apenas para os homens, Yentl (Barbra Streisand) se traveste de Anshel, 
durante a virada do século, na Europa Ocidental." 
 
 
 
NACIONAL: 
 
TEIXEIRINHA >> 
 
* Coração de Luto (TEIXEIRINHA, MARY TEREZINHA) 
Drama - 1967 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"O filme é baseado na música: "Coração de Luto" e na história de Teixeirinha, Um filme emocionante sobre a infancia dificil e solitaria do 
pequeno Teixerinha que viria a ser tornar um dos cantores populares de maior sucesso no Brasil na década de 60 e 70." 

 
* Motorista Sem Limites (TEIXEIRINHA) 
Comédia - 1969 – Origem: VHS - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
"Teixeirinha faz um caminhoneiro que, junto com um colega, persegue assaltantes de banco escondidos na casa da personagem de Mary 
Terezinha. O colega é o impagável Jimmi Pippolo, presente em 10 dos 12 filmes de Teixeirinha. Humor, ação e música são ingredientes 
que não faltam no filme." 

 
* Ela Tornou-se Freira (TEIXEIRINHA) 
Nacional - 1972 – Origem: VHS - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
"Teixeirinha e Mary Terezinha acabam envolvidos com o submundo do crime internacional, quando um violão contendo preciosa 
mercadoria é entregue ao cantor. Uma quadrilha vai entrar em cena, colocando uma bela garota no caminho do herói para afastá-lo de 
Mary e assim recuperar o que lhe pertence." 

* A Sete Provas (TEIXEIRINHA) 
Nacional - 1973 – Origem: VHS - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
"Para receber uma herança, Teixeirinha deve cumprir sete provas. Entre elas, pular da Ponte do Guaíba e conquistar o coração de uma 
bela jovem." 

 
* O Pobre João (TEIXEIRINHA) 
Nacional - 1974 – Origem: VHS - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  

 
* Carmem A Cigana (TEIXEIRINHA) 
Nacional - 1976 – Origem: VHS - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  

 
* Meu Pobre Coração de Luto (TEIXEIRINHA) 
Nacional - 1978 – Origem: VHS - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  

 
* A Quadrilha do Perna Dura (TEIXEIRINHA, MARY TEREZINHA, JIMMY PIPIOLO) 
Policial - 1977 - Imagem: Boa - 1 DVD  
"Cantor sertanejo vai descansar na Serra Gaúcha, onde tem início uma série de misteriosos roubos, que agitam a cidade." 

 
* Na Trilha da Justiça (TEIXEIRINHA, MARY TEREZINHA, JIMMY PIPIOLO) 
Drama - 1976 - Imagem: Boa - 1 DVD  
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"O filme tem sua trama ambientada em três épocas. A história começa em 1942, quando um garotinho assiste o assassinato de seu pai. 
Ao completar 18 anos o mesmo personagem parte em busca do criminoso e realiza sua vingança. Em 1977, ele trabalha como 
administrador em uma fazenda no interior do Rio Grande do Sul e namora a filha do fazendeiro. Uma série de intrigas faz com que seu 
passado venha a ser descoberto. Ele deverá então passar por poucas e boas antes de dar o beijo final na mocinha da história." 

 
* O Gaúcho de Passo Fundo (TEIXEIRINHA, MARY TEREZINHA, JIMMY PIPIOLO) 
Drama - 1978 - Imagem: Regular/Boa - 1 DVD  
"Teixeirinha vai passar férias com seu único filho na sua fazenda em Passo Fundo. Durante um passeio a cavalo, ele vê um incêndio na 
casa onde Mary Terezinha mora com seus pais. Mesmo gravemente ferida, a moça conta a Teixeirinha quem foi o causador daquela 
tragédia. Ele, então, decide que é hora de dar um basta nos perigosos bandidos que roubam e matam por toda a região. Este filme é uma 
homenagem que Teixeirinha faz a terra de onde saiu para ganhar sua fama artística nacional e internacional, mostrando o cenário da 
região do Planalto Médio, com a beleza de seus trigais, sua tradição na Semana Farroupilha, e aspectos da mais pura cultura gaúcha." 

 
* Tropeiro Velho (TEIXEIRINHA, MARY TEREZINHA, JIMMY PIPIOLO) 
Drama - 1979 - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
"Teixeirinha é um cantor famoso, filho de Osório, um próspero fazendeiro que tem um cavalo de estimação chamado Esperança. Por 
causa de um cavalo há um litígio em família, fazendo com que Teixeirinha, profundamente magoado, saia de casa. Seu irmão, Osvaldo, 
toma as suas dores e tenta ajudá-lo. Sua mãe sofre muito com este afastamento e sua namorada, Mary, espera um filho seu." 
 
 
WALDIK SORIANO >> 
 
* Paixão de Um Homem (WALDIK SORIANO) 
Nacional - 1972 –Origem: VHS - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  

 
* O Poderoso Garanhão (WALDIK SORIANO) 
Nacional - 1974 – Origem: VHS - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
 
MAZZAROPI  >> 
 
* A Banda das Velhas Virgens (MAZZAROPI) 
Comédia  - 1979 – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"O Caboclo Gostoso é o maestro de uma banda feminina formada unicamente por mulheres idosas e beatas. Orgulho da pequena cidade, 
a banda é amntida pelos donativos recolhidos pela igreja. Porem Gostoso se mete em confusões após encontrar um pequeno saco com 
jóias." 

 
* Candinho (MAZZAROPI, MARISA PRADO, ADONIRAN BARBOSA) 
Nacional - 1954 – Origem: TV - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
"Nosso herói se apaixona pela irmã de criação Filoca - e se vê obrigado a abandonar a fazenda onde foi criado indo parar na cidade 
grande." 

 
* O Jeca e o Bode Que Fala (CHICO FUMAÇA) 
Comédia - 1972 - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
"Um caipira que vai morar na capital trazendo sua família e seu bode." 

 
* Portugal, Minha Saudade (MAZZAROPI, DINA LISBOA) 
Comédia  - 1973 – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Nascido em Portugal, Sabino veio para o Brasil ainda criança, deixando Agostinho seu irmão gêmeo que posteriormente veio a tornar-se 
um próspero homem de negócios, em Lisboa. Sabino é muito pobre e vive na casa de seu filho casado, ganhando um dinheirinho 
vendendo frutas nas ruas. Pessoa muito humilde, ele constantemente discute com a sogra de seu filho. Convencido pela mulher e pela 
sogra, seu filho o interna em um asilo. Porém, mesmo com todo o conforto oferecido pelo irmão, Sabino sente falta de sua vida no Brasil." 
 
SÉRGIO REIS >> 
 
* O Filho Adotivo (SÉRGIO REIS) 
Drama - 1984 – Origem: VHS - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  

 
* O Menino da Porteira (SÉRGIO REIS) 
Aventura - 1976 – Origem: TV  – Imagem: Ótima - 1 DVD  

 
* Mágoa de Boiadeiro (SÉRGIO REIS, LIANA DUVAL) 
Drama - 1978 - Imagem: Regular/Boa - 1 DVD  
"Escrito pelo consagrado autor de telenovelas Benedito Rui Barbosa, Mágoa de Boiadeiro conta a história de Diogo, um peão boiadeiro, 
revoltado com a chegada do progresso a sua pequena cidade do interior de São Paulo e, com o mesmo, dos caminhões, que agora 
roubam seu emprego,o de seus amigos e a vida de sua grande paixão, Mariana, que, quando violentada por um caminhoneiro, teve um 
destino trágico." 
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OSCARITO >> 
 
* Aviso aos Navegantes (OSCARITO, GRANDE OTELO, ANSELMO DUARTE) 
Comédia - 1950 - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
"Considerado uma das melhores chanchadas carnavalescas do Cinema Brasileiro, o filme reúne a dupla Oscarito e Grande Otelo numa 
divertida viagem num transatlântico. Um marco do cinema nacional." 

 
* A Dupla do Barulho (OSCARITO, GRANDE OTELO) 
Drama - 1953 – Origem: TV - Imagem: Boa/Ótima/P&B - 1 DVD  

 
* Cacareco Vem Aí (OSCARITO, CYL FARNEY, ODETE LARA, SONIA MAMEDE, CHICO ANYSIO) 
Comédia - 1960 – Origem: TV - Imagem: Boa/P&B -  1 DVD  
"Cacareco é o funcionário desastratado da Tinturaria Brasilha, do português Rebuçado. Um dia, Cacareco queima a roupa de vários 
clientes, dando um prejuízo de 20 mil cruzeiros ao tintureiro. Quando ele sai para dar explicações aos proprietários, Cacareco recebe uma 
encomenda que viera de um compadre do norte. No interior da caixa estava uma afilhada, Maria do Socorro, que migrara para o Rio em 
busca de uma nova vida." 

 
* Carnaval no Fogo (OSCARITO, GRANDE OTELO, ANSELMO DUARTE) 
Comédia - 1949 - Imagem: Regular/Boa/P&B - 1 DVD  
"Ricardo é diretor artístico do hotel Copacabana Palace; Marina, sua namorada, é artista; Serafim e o personagem interpretado por 
Modesto de Souza são empregados. Neste hotel hospeda-se uma quadrilha que aguarda a chegada de seu chefe, bandido internacional, 
que não é conhecido pessoalmente e será identificado graças a uma cigarreira que é encontrada por Ricardo. Mas a gangue já tem um 
plano arquitetado para assaltar turistas durante o carnaval. Quando a polícia entra em ação, a confusão se instala." 

 
* De Vento em Popa (OSCARITO, CYLL FARNEY, SONIA MAMEDE) 
Drama - 1957 – Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"De Vento em Popa começa num transatlânticom. Um falso tripulante, Chico e Mara, sua parceira numa dupla sertaneja, querem 
participar de um show a bordo. O show é promovido por Sérgio, que volta dos Estados Unidos onde foi estudar energia nuclear a mando 
do pai, mas acabou se interessando por bateria e música popular. Tentando iludir o pai, Sérgio convence Chico a se passar por um 
famoso professor de energia nuclear e Mara, sua assistente." 

 
* Entre Mulheres e Espiões (OSCARITO, JOSÉ DAMASCENO, PAULO CELESTINO) 
Drama - 1961 – Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B -  1 DVD  
"Confundido com um espião, o ator Enrico da Silva é convocado pela polícia para um perigosa missão: seguir os passos de uma 
quadrilha russa, que vem ao Brasil roubar uma fórmula secreta. Ele se vê, então, envolvido em inúmeras confusões para desbaratar o 
bando e manter a fórmula preservada." 

 
* Matar ou Correr (OSCARITO, GRANDE OTELO, JOSÉ LEWGOY) 
Comédia - 1954 – Origem: TV – Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"No velho oeste, a pequena City Down recebe a visita de dois vigaristas atrapalhados, Kid Bolha e Cisco Kada, e numa confusão um 
deles acaba se tornando o xerife do local." 

 
* Nem Sansão, Nem Dalila (OSCARITO, ELIANA) 
Comédia - 1954 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  

* O Homem do Sputnik (OSCARITO) 
Comédia - 1959 – Origem: VHS – Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  

 
* Os Dois Ladrões (OSCARITO, EVA TODOR, CYL FARNEY, EMAD'AVILA) 
Comédia Dramática - 1960 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"As aventuras de Mão Leve, um ladrão sofisticado, e seu parceiro, o simplório Jonjoca. Tiram de quem tem para dar a quem não tem. 
Principalmente quando o maior interessado é Roberto, irmão de Mão Leve, que quer estudar no exterior, mas não tem dinheiro para isso. 
Mão Leve fará de tudo para ajudá-lo. Mas, á sua maneira, sem que o irmão saiba. A saída, então, é o grande golpe. Jonjoca tente se 
passar pela milionária Madama Gaby." 

 
* Pintando o Sete (OSCARITO, CYLL FARNEY, SONIA MAMEDE) 
Comédia - 1959 – Imagem: Boa/Ótima/P&B - 1 DVD  
"O palhaço Catito foge de uma cidade do interior para o Rio de Janeiro a fim de escapar de um casamento forçado. Vai no porta-malas do 
carro do Dr. Cláudio, que, em troca da carona e da hospedagem em sua casa, exige-lhe que se transforme no pintor Picanssô. Uma 
burguesa vazia acredita no falso pintor e compra seus quadros. Sátira duma sociedade baseada na aparência e na superficialidade." 

 
* Treze Cadeiras (OSCARITO, ZÉ TRINDADE, RENATA FRONZI,) 
Comédia - 1957 – Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Camelô recebe de herança uma mansão, mas o imóvel é confiscado e ele fica apenas com 13 cadeiras. Após vendê-las desespera-se 
ao descobrir que o falecido havia escondido uma fortuna no estofamento de uma delas, e decide reavê-las." 
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* Vamos Com Calma (MAURÍCIO SHERMAN, OSCARITO, ELIANA, ICHEL SANDRO) 
Comédia - 1956 - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Dois golpistas tentam roubar uma grã-fina, mas são pegos pelo pianista Luís Carlos. Rejeitado pela moça, o músico os instrui a se 
passarem por nobres para provocar ciúmes na amada. É a chance da dupla de roubar as jóias da madame. No entanto, eles não são os 
únicos interessados na riqueza." 
 
ANKITO >> 
 
* Vai Que É Mole! (ANKITO, GRANDE OTELO, RENATA FRONZI, JÔ SOARES) 
Comédia - 1960 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Macio e Brancura, dois ladrões recém-saídos da cadeia, recebem como "herança" um garoto, Zé Maria, que lhes modifica a vida. De 
volta a gangue em que atuavam, roubam a bolsa de uma bailarina, Lea, mas resolvem devolvê-la, pois querem mudar de vida. O garoto 
precisa de bons exemplos na sua educação. Lea trabalha na TV e uma colega jornalista transforma o caso em notícia. O chefe da 
gangue, Dureza, não fica satisfeito e toma satisfações com Brancura e Macio por abandonarem a "profissão". 

 
* Garota Enxuta (AGNALDO RAYOL, ANKITO, GRANDE OTELO, NELLY MARTINS, ORLANDO SILVA, RENATA FRONZI) 
Comédia - 1959 – Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Popó trabalha como servente nos estúdios da TV Carioca, no Rio de Janeiro. Ao descobrir que o diretor da emissora pretende organizar 
um show em homenagem ao Presidente da República, tenta conseguir uma chance para que seu grupo musical possa se apresentar." 

 
* Quem Roubou Meu Samba? (ANKITO, MARIA VIDAL, AURÉLIO TEIXEIRA, ÂNGELA MARIA, VIRGINIA LANE). 
Nacional - Comédia - 1959 – Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Leovigildo (Ankito) é uma espécie de detetive particular, misto de compositor de araque e vendedor de contrabandos. Dona Aurora 
(Maria Vidal) é proprietária pouco escrupulosa de uma empresa gravadora de discos que disputa com uma gravadora concorrente, da 
qual o diretor é o malandro Tancredo (Catalano), um contrato de exclusividade com a famosa cantora Gilda (Darcy Coria), que é o maior 
cartaz do momento. Atanázio (Chuvisco), popular compositor do morro, tem o costume de vender a mesma música a várias gravadoras, 
provocando sempre as mais terríveis embrulhadas." 

 
* Um Candango na Belacap (ANKITO, GRANDE OTELO) 
Comédia - 1961 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Em Brasília, durante a inauguração da capital, Gilda, cantora e bailarina, perseguida pelo milionário Bebê Pinho Otávio, consegue fugir 
do pretendente com a ajuda de outro cantor, Emanuel Davis Júnior, que a leva para uma boate de candangos onde atuam Tonico e 
Odete. Os primeiros pares se formam no local com Emanuel enamorado de Odete e Tonico de Gilda. Zequinha, interessado em Gilda, 
puxa briga com Tonico. A briga termina na delegacia. Com a intervenção de Emanuel, o delegado faz com que ele cumpra a promessa de 
levar Odete para o Rio de Janeiro, mas Tonico embarca de clandestino no vôo aumentando a confusão." 
 
 
LITERATURA >> 
 
* A Hora e a Vez de Augusto Matraga, de Guimarães Rosa (LEONARDO VILLAR, JOFRE SOARES) 
Drama - 1965 - Origem: TV – Imagem: Boa/P&B - 1 DVD  
"Augusto Matraga é um fazendeiro violento, que é traído pela esposa, emboscado por seus inimigos, acaba massacrado e é dado como 
morto. É salvo por um casal de negros e, desde então, volta-se para a religiosidade. Mas quando conhece Joãozinho Bem Bem, um 
jagunço famoso, este percebe nele o homem violento. Daí em diante Matraga vive o conflito entre o desejo e a vingança e sua penitência 
pelos erros cometidos." 

 
* A Lenda de Ubirajara (de José de Alencar (TAÍSE COSTA, ROBERTO BONFIM) 
Drama - 1975 - Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Com o objetivo de ser reconhecido como guerreiro, o filho do chefe Araguaia sai pela floresta, apaixona-se por uma jovem da tribo 
Tocantins e vence bravos guerreiros que os atacaram. Quando sua verdadeira identidade é descoberta, ele faz uma promessa: lutar 
contra os Tapuias, uma tribo que ameça os Tocantins, casando-se com a jovem índia e criando uma nação Ubirajara." 

 
* A Moreninha (SÔNIA BRAGA, DAVID CARDOSO) 
Romance  - 1970 – Imagem: Boa - 1 DVD  
"Toda a história se passa na paradisíaca Ilha de Paquetá centrada em Carolina e Augusto. Amigos da família reúnem-se para um sarau 
na casa de Carolina. Lá, ele vai reencontrar aquele amor dos tempos de criança, com quem trocou juras de amor e um camafeu, peça 
fundamental para que eles se reconheçam." 

 
* As Confissões de Frei Abóbora (NORMA BENGELL, TARCÍSIO MEIRA) 
Comédia - 1971 - Imagem: Regular/Boa/P&B - 1 DVD  
"Frei Abóbora vai para o Xingu viver no meio dos índios. Enfermo, ardendo de febre, ele sonha com Paula que encontra mais tarde 
quando volta para São Paulo, que está indo para a Europa. Ao lado de Sílvia, Abóbora volta para a selva." 

 
* As Pupilas do Senhor Reitor (JOAQUIM ALMADA, MARIA MATOS, ANTONIO SILVA) 
Em português de Portugal - Drama  - 1935 – Imagem: Boa/P&B - 1 DVD  
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"Baseado no romance de Júlio Diniz, é uma excelente realização de Leitão de Barros que recria toda a atmosfera rural e minhota de 
meados do século passado. A trajetória das duas jovens pupilas do reitor da aldeia e os seus amores, a moral de Pedro e Daniel, e a 
bonomia de João Semana, são algumas das histórias retratadas, num filme de grande carga nacionalista." 

 
* Brás Cubas (LUIZ FERNANDO GUIMARÃES, KAREN ACIOLY, REGINA CASÉ) 
Comédia - 1985 - Imagem: Boa - 1 DVD  
"Interessante e irreverente adaptação para o cinema do romance de Machado de Assis, sobre o homem que depois de morto relembra os 
amores e amizades de seu passado. Um painel da burguesia e da política carioca do fim do século 19." 

 
* Cruz e Souza - O Poeta do Desterro (KADU KARNEIRO, LÉA GARCIA) 
Drama -  1999 – Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"A história de vida, a obra e a morte do poeta catarinense João Cruz e Sousa (1861-1898), fundador do Simbolismo na Literatura 
Brasileira e considerado o maior poeta negro da língua portuguesa. Através de 34 quadros, chamados de "estrofes visuais", ou seja, 
poemas ditos e encenados, o filme mostra desde as arrebatadoras paixões do poeta em Florianópolis até o seu emparedamento social, 
racial e intelectual, e o trágico fim no Rio de Janeiro." 

 
* Dom (MARCOS PALMEIRA, MARIA FERNANDA CÃNDIDO) 
Drama - 2003 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"Bento (Marcos Palmeira) é um homem cujos pais, apreciadores de Machado de Assis, resolveram batizá-lo com este nome em 
homenagem ao personagem homônimo do livro "Dom Casmurro". Tantas vezes foi justificada a razão da homenagem que Bento cresceu 
com a idéia fixa de que seria o próprio personagem e destinado a viver, exatamente, aquela história. Até chamava sua amiga de infância 
no Rio de Janeiro, Ana (Maria Fernanda Cândido), de Capitu. Seus amigos, conhecedores do seu sentimento de predestinação, lhe 
apelidaram de Dom. Bento e Ana separaram-se quando a família do menino mudou-se para São Paulo. Já adulto, Bento foi trabalhar 
como engenheiro de produção e vinha freqüentemente ao Rio. É lá que Dom reencontra a sua Capitu e dali renasce o romance da 
infância, só que, agora, avassalador." 

 
* Fogo Morto (JOFRE SOARES, OTHON BASTOS, ÂNGELA LEAL)  
Drama - 1976 – Origem: TV Canal Brasil – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Colono expulso de suas terras pede ajuda de cangaceiros para reaver o que é seu. Baseado no romance de José Lins do Rego, aborda 
o problema do coronelismo e das lutas entre a polícia e o cangaço na região dos engenhos da Paraíba em 1910." 

 
* Gabriela, de Jorge Amado (SÔNIA BRAGA, MARCELLO MASTROIANNI) 
Drama - 1983 - Origem: TV – Ótima – 1 DVD  
"Bahia, 1925. Uma das maiores secas da história do Nordeste leva para Ilhéus Gabriela (Sônia Braga), uma bela retirante que com sua 
beleza e sensualidade conquista a todos, principalmente Nacib (Marcello Mastroianni), dono do bar mais popular da cidade, que emprega 
Gabriela para trabalhar em sua casa e com quem tem um caso. O relacionamento dos dois fica tão intenso que eles se casam, mas tudo 
parece desmoronar quando Gabriela lhe é infiel com o maior conquistador da cidade. Paralelamente, um "coronel" vai ser julgado por ter 
matado sua mulher com o amante. Os outros "coronéis" acham que ele tem de ser inocentado, pois houve um forte motivo para o crime, 
mas os tempos mudaram..." 

 
* Grande Sertão: Veredas (JOÃO BARROS, ZÓZIMO BULBUL, MILTON GONÇALVES)  
Èpico - 1965 – Origem: TV – Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Imensa profundidade psicológica entre seus dois personagens principais: Riobaldo sente-se atraído pelo companheiro Diadorim, sem 
saber que este é na verdade uma garota vestida de homem. Ela fez isso para poder se vingar daqueles que mataram seu pai. " 

 
* Gregório de Mattos (WALY SALOMÃO, MARÍLIA GABRIELA, RUTH ESCOBAR) 
Drama - 2002 – Origem: TV (Canal Brasil) – Imagem:Ótima P&B - 1 DVD  
"Em pleno século XVII surge na Bahia o poeta Gregório de Mattos (Waly Salomão), que com sua obra e vida trágicas anuncia o perfil 
tenso e dividido do povo brasileiro. Com sua produção literária o poeta cria situações desconfortáveis aos poderosos da época, que 
passam a combatê-lo até transformar sua vida em um verdadeiro inferno." 

 
* Iracema (HELENA RAMOS, TONY CORREIA, FRANCISCO DI FRANCO) 
Épico - 1979 – Origem: TV (Canal Brasil) – Imagem: Ótima - 1 DVD  

 
* Macunaíma (GRANDE OTELO, PAULO JOSÉ, DINA SFAT, MILTON GONÇALVES) 
Comédia - 1969 – Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Macunaíma é um herói preguiçoso, safado e sem nenhum caráter. Ele nasceu na selva e de preto, virou branco. Depois de adulto, deixa 
o sertão em companhia dos irmãos. Macunaíma vive várias aventuras na cidade, conhecendo e amando guerrilheiras e prostitutas, 
enfrentando vilões milionários, policiais, personagens de todos os tipos." 

 
* Memórias Póstumas (REGINALDO FARIAS, MARCOS CARUSO, SONIA BRAGA) 
Comédia - 2001 – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Após sua morte em 1869, Brás Cubas, disposto a se distrair um pouco na eternidade, decide narrar suas memórias e revisitar os fatos 
mais marcantes de sua vida." 

 
* Menino de Engenho (SÁVIO ROLIM, GERALDO DEL REY) 
Drama - 1965 – Origem: DVD - Imagem: Boa - 1 DVD  
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* Meu Pé de Laranja Lima (do livro de José Mauro de Vasconcelos) 
Drama/Comédia - 1970 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  

 
* Morte e Vida Severina 
ESPECIAL DA TV GLOBO DE 1981: dirigido por Walter Avancini, músicas Chico Buarque.  
com José Dumont, Sebastião Vasconcelos, Elba Ramalho, Tânia Alves. Baseado na obra de João Cabral de Melo Neto. 
Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  

 
* Noites do Sertão (TONY RAMOS, CRISTINA ACHÉ, DÉBORA BLOCH) 
Drama - 1984 – Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Baseado no livro "Noites do Sertão", de Guimarães Rosa, o filme foi rodado no sertão mineiro, sendo ambientando nos anos 40 e 50. A 
história gira em torno de um fazendeiro que manda buscar a nora, que está separada do marido. A chegada da jovem na fazenda muda a 
rotina do local, desencadeando uma série de acontecimentos e envolvimentos afetivos que pontuam a trama." 

 
* O Cortiço (BETTY FARIA, MÁRIO GOMES) 
Drama - 1977 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  

 
* O Guarani , de José de Alencar (GLÓRIA PIRES, MÁRCIO GARCIA, TATIANA ISSA)  
Èpico - 1997 – Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"No Brasil do século XVII, o índio Peri e a filha dos nobres, Ceci, vivem um amor proibido, depois que o nativo salva a vida da moça. Peri 
ganha o direito de morar na casa do colonizador, Dom Antônio de Mariz, pai de Ceci. A possível harmonia é quebrada pelos conflitos 
entre os portugueses e a tribo dos Aimorés, além da traição de um ex-padre, que quer se apoderar da prata local." 

 
* O Seminarista , de Bernardo Guimarães (JOTTA BARROSO, LOUISE CARDOSO, RAUL CORTEZ)  
Drama - 1977 – Origem: TV – Imagem: Boa - 1 DVD  
"História de Eugênio, desde a infância apaixonado pela jovem Margarida. Mas a moça é pobre e vive na fazenda que pertence aos pais 
de Eugênio. Para evitar o romance iminente entre eles, os pais mandam o rapaz para um seminário católico a fim de que se torne padre. 
Anos depois, pouco antes de ser ordenado, Eugênio reencontra Margarida e ambos descobrem que o amor entre eles ainda permanece." 

 
* Sermões, a História de Antonio Vieira (OTHON BASTOS, JOSÉ LEWGOY, CAETANO VELOSO) 
Nacional - Biografia - 1989 – Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"História do Padre Antônio Vieira, nascido em Portugal em 1608 e que morreu em Salvador, Bahia, em 1697. Considerado o maior 
escritor português, mestre na retórica, ele foi perseguido e executado pela inquisição por sua posição contra a escravidão e o 
colonialismo, assim como por sua simpatia aos judeus. Filmado em apenas 13 dias, o filme ganhou o prêmio de melhor direção no 
Festival de Brasília. " 

 
* Sargento Getúlio, de João Ubaldo Ribeiro  (LIMA DUARTE, FERNANDO BEZERRA) 
Drama - 1983 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Sargento é imcumbido de transportar prisioneiro político de Paulo Afonso a Aracaju. No meio do caminho, porém, uma reviravolta política 
faz com que ele receba ordens para libertar o prisioneiro. Mas o sargento decide continuar até o fim. Baseado na obra de João Ubaldo 
Ribeiro." 

 
* Sinhá Moça (ANSELMO DUARTE, ELIANE LAGES, RUTH DE SOUZA)  
Drama - 1953 – Origem: TV – Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"No fim do século 19, em Araruna, Rodolfo, um jovem advogado reencontra o pai médico. Ao mesmo tempo, conhece a jovem filha de um 
fazendeiro escravocrata, Sinhá Moça, que tem idéias liberais. Ele se disfarça de roupa preta, a la Zorro, para lutar pela libertação dos 
escravos." 

 
* Tieta do Agreste (SÔNIA BRAGA, MARÍLIA PERA, CLÁUDIA ABREU) 
Comédia - 1996 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"Aos 17 anos de idade, Tieta (Patrícia França) viveu aventuras amorosas que escandalizaram a população e fizeram com que seu pai, Zé 
Esteves (Chico Anysio), a expulsasse da cidade. Afastada de sua família e amigos, Tieta manteve contato através de cartas, enviando 
ainda ajuda financeira a seu pai e suas duas irmãs, Tonha (Noélia Montanhas) e Perpétua (Marília Pera). Até que, 26 anos após ser 
expulsa, Tieta (Sônia Braga) retorna à cidade de Santana do Agreste, acompanhada por Leonora (Cláudia Abreu), que anuncia como 
sendo sua enteada. A presença de Tieta na cidade transforma por completo a pacata vida do local, ainda mais quando ela se envolve 
com seu sobrinho Cardo (Heitor Martinez), filho de Perpétua." 

 
* Vidas Secas, de Graciliano Ramos (ÁTILA IÓRIO, MARIA RIBEIRO, JORE SOARES)  
Drama - 1963 – Origem: TV – Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"No paupérrimo Nordeste brasileiro, uma família vive sem esperanças no futuro por causa da seca e miséria que assolam suas vidas. 
Uma das grandes obras-primas do cinema brasileiro." 
 
 
 
CANGAÇO >> 
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* A Saga do Guerreiro Alumioso (EMANUEL CAVALCANTI, MAJO DE CASTRO) 
Drama - 1993 – Origem: TV Canal Brasil - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"A ação se desenrola em uma cidade imaginária dos sertões. Ele mostra o confronto tradicional entre os camponeses e os grandes 
proprietários de terra que será resolvido por um Dom Quixote sertanejo que se identifica com o mito de Lampião. O filme ganhou o prêmio 
de Melhor Filme do Júri Popular, o prêmio de Melhor Ator e de Melhor Ator Coadjuvante, no XXVI Festival de Brasília do Cinema 
Brasileiro, em 1993." 

 
* Abril Despedaçado (JOSÉ DUMONT, RODRIGO SANTORO, WAGNER MOURA) 
Drama - 2001 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"Abril 1910 - Na geografia desértica do sertão brasileiro, uma camisa manchada de sangue balança com o vento. Tonho (Rodrigo 
Santoro), filho do meio da família Breves, é impelido pelo pai (José Dumont) a vingar a morte do seu irmão mais velho, vítima de uma luta 
ancestral entre famílias pela posse da terra. Se cumprir sua missão, Tonho sabe que sua vida ficará partida em dois: os 20 anos que ele 
já viveu, e o pouco tempo que lhe restará para viver. Ele será então perseguido por um membro da família rival, como dita o código da 
vingança da região. Angustiado pela perspectiva da morte e instigado pelo seu irmão menor, Pacu (Ravi Ramos Lacerda), Tonho começa 
a questionar a lógica da violência e da traição. É quando dois artistas de um pequeno circo itinerante cruzam o seu caminho..." 

 
* O Cangaceiro, de Lima Barreto (ALBERTO RUSCHEL) 
Drama - 1953 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  

 
* O Cangaceiro do Diabo (HEITOR GAIOTTI, CLAUDETTE JOUBERT, TIÃO VALADARES) 
Aventura - 1980 – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Izaias e Januário, dois sertanejos, vão ganhando fama e juntando em torno de si muitos aventureiros com as pilhagens que fazem por 
onde passam. A polícia, utilizando métodos tão violentos quanto os dos cangaceiros, persegue-os, mas não consegue encontrá-los." 

 
* O Cangaceiro Sanguinário (MAURÍCIO DO VALLE, ISABEL CRISTINA) 
Aventura - 1969 – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Em um vilarejo nordestino, na era do cangaço, entra um estranho funeral: três redes coloridas e pequeno acompanhamento. A 
população simples reverencia os mortos. De repente as redes se abrem, revelando que o funeral apenas disfarçava a entrada do bando 
de cangaceiros, que mata e saqueia." 

 
* Lampião Rei do Cangaço (LEONARDO VILAR) 
Drama - 1964 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  

 
* Lampião e Maria Bonita, de Aguinaldo Silva (NELSON XAVIER, TÂNIA ALVES) 
Drama - 1982 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  - VERSÃO DE 101 MINUTOS DA MINISSÉRIE 

 
* Canta Maria (JOSÉ WILKER, VANESSA GIÁCOMO) 
Drama - 2006 - Origem: TV – Ótima – 1 DVD  
"Nos anos 30 do século XX, o Nordeste brasileiro está em guerra. Os cangaceiros matam e roubam buscando justiça, sendo Lampião 
(José Wilker) o mais temido deles. Perseguido pelo exército, um dia Lampião recebe abrigo dos pais de Maria (Vanessa Giácomo), em 
uma fazenda próxima a um vilarejo. Os soldados descobrem o esconderijo e o atacam, matando os pais de Maria. Lampião, porém, 
consegue fugir. Encontrada por Coriolano, Maria é levada para a casa de seu tio, que é também o prefeito do vilarejo. Lá ela é tratada por 
Coriolano e Filipe, dois homens que até então tiveram pouco contato com as mulheres." 

 
* Corisco & Dadá (CHICO DIAZ, DIRA PAES) 
Drama - 1996 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"O capitão Corisco, cangaceiro famoso por sua crueldade, valentia e beleza, também chamado de Diabo Louro, rapta menina Dadá, aos 
12 anos. Após seduzi-la, faz dela sua mulher e, também, integrante do bando do cangaço. Enquanto isso, Zé Rufino, o chefe da polícia 
volante, promete a si próprio tornar-se imortal, transformando-se no matador de Corisco, cuja cabeça fora colocada a prêmio pelo 
governo." 

 
* Corisco, o Diabo Loiro (MAURÍCIO DO VALLE, LEILA DINIZ, MILTON RIBEIRO) 
Aventura - 1969 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"O capitão Corisco, cangaceiro famoso por sua crueldade, valentia e beleza, também chamado de Diabo Louro, rapta menina Dadá, aos 
12 anos. Após estuprá-la, faz dela sua mulher e, também, integrante do bando do cangaço. Enquanto isso, Zé Rufino, o chefe da polícia 
volante, promete a si próprio tornar-se imortal, transformando-se no matador de Corisco, cuja cabeça fora colocada a prêmio pelo 
governo." 

 
* A Morte Comanda o Cangaço (ALBERTO RUSCHEL, MILTON RIBEIRO, AURORA DUARTE) 
Drama - 1960 – Origem: TV - Imagem: Boa - 1 DVD  
"Em 1929, um cangaceiro é protegido por um coronel latifundiário, o homem forte da região. Mas é dado como morto por seu bando, que 
organiza uma desforra. O filme mostra com impressionante realismo o cenário de horror e ódio pelo qual passou o Nordeste brasileiro na 
época do cangaço. O filme foi sucesso de crítica e de bilheteria e é considerado um dos melhores filmes do gênero. Chegou a ser 
indicado oficialmente pelo Brasil ao Oscar para concorrer na categoria de Melhor Filme Estrangeiro." 

 
* Deus e o Diabo na Terra do Sol (YONÁ MAGALHÃES, OTHON BASTOS, WAGNER MOURA, CAIO JUNQUEIRA, ANDRÉ RAMIRO) 
Drama - 1964 – Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
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"Ambientado no sertão nordestino, conta a história do casal de camponeses nordestisnos Manuel e Rosa e do envolvimento com as duas 
principais maneiras de contestação social que se desenvolveram na região: o messianismo religioso e o cangaço. É um dos mais 
importantes do cinema brasileiro e o mais representativo do Cinema Novo e da chamada "estética da fome". 

 
* Os Três Cangaceiros (ANKITO, RONALD GOLIAS, ADONIRAN BARBOSA, GRANDE OTELO) 
Comédia - 1959 – Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Cidadezinha é invadida por cangaceiros que sequestram a filha de um ricaço e outras garotas. É montada uma volante para o resgate, 
mas três moradores do local, os mais medrosos, resolvem se transformar nos três mosqueteiros mais engraçados da história do cinema." 

 
* Pedro Bó, o Caçador de Cangaceiros (JOE LESTER, IRAN LIMA, ZEZÉ MACEDO) 
Comédia  - 1975 – Imagem: Ótima - 1 DVD  
""Zé Vatapá decide partir para o sertão com o objetivo de caçar cangaceiros e convida seu amigo Pedro Bó, que o segue às escondidas 
de sua mulher Marieta. No caminho, encontram Rosinha, noiva de Vatapá, e a muito custo conseguem escapar da moça. Tendo em mira 
o perigoso capitão Cabeleira, cuja cabeça está a prêmio, os dois embrenham-se pelo sertão e logo enfrentam o temível Jararaca, 
cangaceiro de Cabeleira, aprisionando-o. O bando de Cabeleira inicia feroz perseguição aos dois amigos, que terminam levados à força 
em praça pública, na cidade de Bom Jesus da Boa Sentença. Desesperadas com a notícia fatal, Marieta e Cocota, tia de Vatapá, 
mobilizam a cidade de Tremembé e a turma de um circo mambembe. Liderada por Carlos, um fazendeiro, e Tiririca, político local, a turma 
toda dirige-se para Bom Jesus, ainda a tempo de prender os cangaceiros e salvar os dois heróis, que levam tremenda surra de suas 
mulheres por terem fugido de casa" 

 
* Fogo Morto (JOFRE SOARES, OTHON BASTOS, ÂNGELA LEAL)  
Drama - 1976 – Origem: TV Canal Brasil – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Colono expulso de suas terras pede ajuda de cangaceiros para reaver o que é seu. Baseado no romance de José Lins do Rego, aborda 
o problema do coronelismo e das lutas entre a polícia e o cangaço na região dos engenhos da Paraíba em 1910." 

 
* Riacho de Sangue  (ALBERTO RUSCHEL, MAURÍCIO DO VALLE) 
Ação - 1966 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Camponeses, oprimidos pela seca nordestina e pela crueldade dos fazendeiros, acompanham os milagres de um beato no vilarejo de 
Riacho do Sangue e pedem auxílio a um tropeiro para defendê-los do ataque das tropas militares e da família de um coronel paralítico. 
Embora conte com o apoio de um bando de cangaceiros, o tropeiro não consegue impedir a chacina." 
 
 
POLICIAL >> 
 
* A Extorsão (PAULO CÉSAR PERÉIO, KATE LYRA, OTÁVIO AUGUSTO) 
Policial - 1975 – Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  

 
* A Rainha Diaba (MILTON GONÇALVES, NELSON XAVIER) 
Policial - 1974 – Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Do quarto dos fundos de um bordel, o bandido conhecido como Rainha Diaba controla a distribuição de drogas na cidade. Ao saber que 
um de seus homens de frente está prestes a cair nas mãos da polícia, Diaba resolve fabricar um novo bandido, para entregá-lo à polícia, 
como se fosse o procurado." 

 
* Areias Escaldantes (LUIZ FERNANDO GUIMARÃES, ARNALDO ANTUNES, TONY BELLOTTO, SÉRGIO BRITO, REGINA CASÉ, 
LOBÃO, MACALÉ) 
Musical - 1985 – Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Um grupo de jovens terroristas trabalham para uma misteriosa entidade, roubando bancos, eliminando um misterioso japonês e 
sequestrando o navio em que viaja um xeque. A história, que acompanha as aventuras musicais de um grupo de amigos pelas praias 
brasileiras, segue na linha de outros sucessos dos anos 80, como "Bete Balanço" e "Rock Estrela", que também aproveitaram o bom 
momento do chamado Rock" 

 
* As Armas (MÁRIO BENVENUTTI, IRENE STEFÃNIA, EWERTON DE CASTRO) 
Drama - 1969 – Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B -  1 DVD  
"César ingressa num movimento político de contestação e reivindicação. Chofer do líder do grupo, busca progredir socialmente e 
enriquecer. Após perceber que os demais integrantes o desprezam, César se revolta e decide mudar as regras do jogo, rumo a um 
desfecho amargo e inesperado." 

 
* As Meninas (ADRIANA ESTEVES, DRICA MORAES, CLAUDIA LIZ) 
Drama - 1995 – Origem: TV Canal Brasil - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Lorena, Lia e Ana Clara são três universitárias de condição social e origens diversificadas, que se conhecem em um pensionato de 
freiras na cidade de São Paulo, durante a ditadura militar. Apesar das diferenças de valores e personalidades, tornam-se muito amigas, 
compartilham seus dramas e sonhos e ajudam-se, até o dia em que têm de se separar definitivamente." 

 
* Barra Pesada (STEPAN NERCESSIAN, COSME DOS SANTOS, MILTON MORAES) 
Policial - 1977 - Imagem: Regular - 1 DVD  
"Marcado pela violenta infância, jovem embrenha-se na vida do crime. Entre uma trapaça e outra, ele se torna o alvo principal de uma 
caçada que envolve o submundo do crime e a própria polícia." 
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* Bellini e a Esfinge (FÁBIO ASSUNÇÃO, MALU MADER) 
Policial - 2001 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Quando o Dr. Rafidjian, um renomado médico, vai até a agência de detetives de Dora Lobo, ele deseja saber o paradeiro da garota de 
programa Ana Cíntia Lopes. A incumbência logo vai parar nas mãos de Remo Bellini e de Beatriz , sua nova assistente. Só que o 
assassinato brutal do cliente muda o rumo das investigações, levando a dupla de investigadores a situações de risco e muita adrenalina. 
Buscando solucionar o crime, eles irão percorrer o submundo da noite de São Paulo, onde encontrarão Fátima, uma misteriosa prostituta 
que se envolve com Bellini." 

 
* Boca de Ouro (JECE VALADÃO, DANIEL FILHO, ODETE LARA) 
Policial - 1962 – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Prepotente e cruel, Boca de Ouro manda arrancar todos os dentes perfeitos, substituindo-os por uma dentadura de ouro. Ele também 
cultiva o sonho de ser enterrado num caixão de ouro só para recompensar o trauma de ter nascido numa gafieira, e de ter sido 
abandonado pela mãe numa pia de banheiro." 

 
* Calibre 12 (TONY VIEIRA, JOÃO AMORIM, LIA GONÇALVES) 
Policial - 1988 - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  

 
* Carandiru (LUIZ CARLOS VASCONCELOS, RODRIGO SANTORO) 
Drama - 2003 - Origem: TV – Ótima – 1 DVD  
"Quando o médico Drauzio Varella resolve fazer um trabalho de prevenção à AIDS na Casa de Detenção de São Paulo toma contato com 
o que, aqui fora, temos até medo de imaginar: violência, superlotação, instalações precárias, falta de assistência médica e jurídica, falta 
de tudo. Com seus mais de sete mil detentos, merece sua fama de "inferno na terra". Porém, nosso personagem logo percebe que, 
mesmo vivendo numa situação limite, os internos não representam figuras demoníacas. Ao contrário, ele testemunha solidariedade, 
organização e, acima de tudo, uma grande disposição de viver." 

 
* Cidade dos Homens (JOSÉ WILKER, PAULO BETTI, CLÁUDIA ABREU, MARIETA SEVERO) 
Drama - 2007 – Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Aos 18 anos, Laranjinha (Darlan Cunha) e Acerola (Douglas Silva) estão prestes a ingressar na vida adulta. Questões como filhos, 
mulheres e emprego, bem como as responsabilidades relacionadas a esses assuntos, permeiam as aventuras dessa dupla de amigos 
que mora na favela Cidade de Deus, no Rio de Janeiro." 

 
* Lúcio Flávio, O Passageiro da Agonia (REGINALDO FARIAS) 
Drama - 1977 – Origem: TV - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  

 
* Eu Matei Lúcio Flávio (JECE VALADÃO, VERA GIMENEZ) 
Aventura - 1979 – Origem: TV  – Imagem: Ótima - 1 DVD  

 
* Máscara da Traição (TARCÍSIO MEIRA, GLÓRIA MENEZES, CLÁUDIO MARZO) 
Policial - 1969 – Origem: TV – Imagem: Boa - 1 DVD  
"Casal tenta roubar a renda de um grande jogo de futebol no estádio do Maracanã." 

 
* Missão: Matar (TARCÍSIO MEIRA, YVONNE BUCKINGHAM) 
Policial - 1972 – Origem: TV – Imagem: Boa - 1 DVD  

 
* Na Mira do Assassino (MILTON GONÇALVES, PAULO GRACINDO, AGILDO RIBEIRO, GLAUCE ROCHA) 
Drama - 1968 – Origem: TV – Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Após fugir da polícia, Toninho invade a casa de um promotor de justiça e, durante o seqüestro, tenta explicar como foi levado ao mundo 
do crime. Do lado de fora, a polícia monta um cerco para capturá-lo. Cabe a um antigo comparsa resolver a situação, enquanto acerta as 
contas com o ex-parceiro." 

 
* O Bandido da Luz Vermelha (PAULO VILAÇA) (NO MESMO DVD DO TERRA EM TRANSE) 
Policial - 1968 – Origem: TV (Canal Brasil) – Imagem: Ótima P&B - 1 DVD  

 
* O Matador Profissional (JECE VALADÃO, DARLENE GLÓRIA, FABIO SABAG) 
Policial - 1969 - Imagem: Boa/Ótima (legendas em holandês) - 1 DVD  
"Um homem assassina por dinheiro. Sabedor da sua eficiência, uma gangue internacional contrata-o para dar cabo de um figurão que é 
uma pedra no caminho dos poderosos de ambições sinistras. Paga-lhe, de início, metade da recompensa combinada. A outra será 
saldada após o assassinato. Mas a gangue falha em seu compromisso. O matador torna-se um homem atraiçoado, de uma fera qua não 
perdoa, de uma alma fria e cruel que não descansa enquanto não sacia a sua obseção de vingança contra todos que o desafiaram, sem 
excluir uma bela mulher que lhe jurava amor falsamente." 

 
* O Sequestro (JORGE DÓRIA, MILTON MORAES, HELENA RAMOS) 
Policial  - 1981 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Baseado no livro homônimo, O Seqüestro, conta toda a trajetória (presumida) do seqüestro do menino Carlinhos; a angustiante espera 
da mãe (no livro e no filme, uma ninfomaníaca) e, não menos, a eternizada corrupção na polícia. Um filme chocante até os dias de hoje, 
onde a triste realidade na tela, não difere em um milímetro sequer, à nossa atual, violenta e impune realidade urbana." 
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* Paraíba, Vida e Morte de Um Bandido  (JECE VALADÃO, VERA VIANNA, DARLENE GLÓRIA) 
Drama - 1965 – Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Filme que obteve grande êxito de bilheteria conta através de diálogos ágeis e dramáticos, a trajetória sangrenta de um assaltante." 

 
* Passaporte Para o Inferno (JONAS MELLOR, FERNANDA DE JESUS, CAZARRÉ) 
Policial - 1976 - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
"Quatro perigosos assassinos, Profeta, Gringo, Cafeta e Laguna, escapam de um presídio e são caçados implacavelmente sob o 
comando de Caco, um grande conhecedor da região. Os presidiários invadem um hotel com violência assassina, matando e violentando 
mulheres e fugindo em seguida. Ao mesmo tempo, Patrícia, uma jovem milionária, resolve aderir ao Projeto de Integração que sua 
faculdade desenvolve no interior. O pequeno avião em que ela viaja sofre uma pane, caindo exatamente na região onde se encontram os 
fugitivos. Ela fica, então, à mercê do bando, que resolve levá-la como refém na fuga e, ao mesmo tempo, com a intenção de exigir uma 
grande soma de seus pais." 

 
* Pixote, A Lei do Mais Fraco (MARÍLIA PERA, JARDEL FILHO, de Hector Babenco) 
Drama - 1981 –Origem: VHS  – Imagem: Ótima - 1 DVD  

 
* Pra Frente, Brasil (ANTONIO FAGUNDES, REGINALDO FARIA, CLAUDIO MARZO) 
Drama - 1983 – Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Em meio à euforia do milagre econômico e da vitória da seleção na Copa de 70, um pacato cidadão da classe média é confundido com 
um ativista político, sendo então preso e torturado por agentes federais." 

 
* Quem Matou Pixote?  
Drama - 1996 – Origem: VHS  – Imagem: Ótima - 1 DVD  

 
* O Homem da Capa Preta (JOSÉ WILKER, MARIETA SEVERO) 
Policial - 1986 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"O filme baseia-se na vida de Tenório Cavalcanti, um político reacionário e muito polêmico da Baixada Fluminese, no Rio de Janeiro dos 
anos 50, que nasceu em Alagoas e teve a violência como companheira logo no início de sua vida, ao presenciar o assassinato de seu 
pai. Empunhando uma metralhadora e usando uma capa preta e uma cartola, ele se tornou uma espécie de justiceiro, desafiando os 
corruptos e poderosos que dominavam Duque de Caxias." 

* Terra  Em Transe (JARDEL FILHO) (NO MESMO DVD DO BANDIDO DA LUZ VERMELHA) 
Drama - 1967 – Origem: TV (Canal Brasil) – Imagem:Ótima P&B - 1 DVD  

 
* Tropa de Elite (WAGNER MOURA, CAIO JUNQUEIRA, ANDRÉ RAMIRO) 
Ação - 2007 – Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"1997. O dia-a-dia do grupo de policiais e de um capitão do BOPE (Wagner Moura), que quer deixar a corporação e tenta encontrar um 
substituto para seu posto. Paralelamente dois amigos de infância se tornam policiais e se destacam pela honestidade e honra ao realizar 
suas funções, se indignando com a corrupção existente no batalhão em que atuam." 
 
 
HISTÓRICO >> 
 
* Independência ou Morte (TARCÍSIO MEIRA, GLÓRIA MENEZES) 
Épico - 1972 – Origem: TV - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD 

 
* O Caçador de Esmeraldas (TARCÍSIO MEIRA) 
Épico - 1979 – Origem: TV (Canal Brasil) - Imagem: Ótima - 1 DVD  

 
* Tiradentes (HUMBERTO MARTINS, PAULO AUTRAN, GIULIA GAM)  
Drama - 1998 – Origem: TV – Imagem:Ótima - 1 DVD  

 
* Lamarca (PAULO BETTI, CARLA CAMURATI)  
Drama - 1994 – Origem: TV – Imagem:Ótima - 1 DVD  

 
* Marquesa de Santos (MAITÊ PROENÇA, GRACINDO JUNIOR, EDWIN LUISI) 
Épico - 1984 – Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  

 
* Mauá - O Imperador e o Rei (PAULO BETTI, MALU MADER, OTHON BASTOS, HUGO CARVANA) 
Drama - 1999 – Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"O diretor Sérgio Rezende (Guerra de Canudos) leva às telas a biografia de Irineu Evangelista de Souza, o Visconde de Mauá, um dos 
principais homens de negócios do 2º Reinado." 

 
* Quilombo (JONAS BLOCH, TONY TORNADO, VERA FISCHER, GRANDE OTELO, DANIEL FILHO) 
Épico - 1984 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
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"Em meados do século 17, escravos fugidos das plantações canavieiras do Nordeste organizam uma república livre, o Quilombo dos 
Palmares. A utopia durou mais de um século, até que os colonizadores europeus unissem suas forças para erradicá-la a ferro e fogo." 

* Guerra de Canudos (JOSÉ WILKER, PAULO BETTI, CLÁUDIA ABREU, MARIETA SEVERO) 
Drama - 1997 – Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"A trajetória de uma família que se vê envolvida com os seguidores de Antônio Conselheiro e desenvolve opiniões conflitantes sobre o 
líder do movimento de Canudos." 

 
* Xica da Silva (de Joaquim Felício dos Santos) (ZEZÉ MOTTA, WALMOR CHAGAS) 
Épico - 1976 – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Bela e sensual escrava causa rebuliço na Diamantina (MG) de 1750 por seduzir fidalgo português e se tornar a primeira dama negra da 
história brasileira. Seu protetor chegou a construir uma igreja só para ela, bem como um lago artificial para que ela pudesse navegar, em 
plena Minas Gerais. " 

 
* Hans Staden (CARLOS EVELYN, SÉRGIO MAMBERTI, CLAUDIA LIZ) 
Épico - 2000 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Hans Stadenum imigrante alemão que naufragou no litoral de Santa Catarina. Dois anos depois, chegou a São Vicente, concentração da 
colônia portuguesa no Brasil, onde trabalhou por mais dois anos, visando juntar dinheiro para retornar Europa. Neste tempo em que viveu 
em São Vicente, Staden passou a ter um escravo da tribo Carijó, que o ajudava. Preocupado com seu sumiço repentino após ter ido 
pescar, Staden parte em sua procura, sendo encontrado por sete índiso Tupinambás, inimigos dos portugueses, que o prendem no intuito 
de matá-lo e devorá-lo. a partir de então que passa a ter que arranjar meios para convencer os índios a não devorá-lo e permanecer 
vivo.” 

 
* Pindorama (MAURÍCIO DO VALLE, HUGO CARVANA) 
Épico - 1970 - Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"No século XVI, inicia-se a colonizaço portuguesa do Pindorama - nome indígena, mítico, do Brasil. Um antigo governador, adepto de um 
regime forçado para impor a civilização, é chamado ao poder por emissário do rei. Encontra a cidade arruinada, às mãos de um 
potentado explorador e epicuriano, que deixa certa liberdade aos índios. Um poeta anarquista vai semear a revolta, mas a luta apenas 
beneficia os políticos, e desencadeia um massacre...” 
 
 
 
ROBERTO CARLOS >> 
 
* Roberto Carlos Em Ritmo de Aventura 
Aventura - 1968 – Origem: TV (Canal Brasil) – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Roberto Carlos passa pelas mais incríveis aventuras pelo Rio de Janeiro, tentando escapar de seqüestradores estrangeiros que querem 
levá-lo para os EUA." 

 
* Roberto Carlos e O Diamante Cor de Rosa 
Aventura - 1970 – Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Os cantores Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Wanderléia estão no Japão quando esta última resolve comprar uma estatueta antiga. 
Imediatamente ela e seus companheiros começam a ser perseguidos por Pierre, um homem misterioso que lidera uma quadrilha de 
lutadores orientais." 

 
* Roberto Carlos A 300 Km Por Hora 
Aventura - 1972 – Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Neste filme, considerado o melhor de sua carreira, Roberto Carlos vive Lalo, um mecânico de uma revendedora de carros que quer ser 
piloto de automobilismo, sonho que divide com seu melhor amigo, Pedro Navalha (Erasmo Carlos)." 
 
 
ZÉ TRINDADE  >> 
 
* Bom Mesmo é Carnaval (ZÉ TRINDADE) 
Comédia - 1962 - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
"Uma importante figura de uma pequena cidade do interior apadrinha a eleição de um 'amigo do peito' para a Prefeitura. Às vésperas da 
eleição, vítima de uma série de manobras de seus inimigos políticos e de sua própria índole carnavalesca, é obrigado a relegar seus 
princípios rígidos e pactuar com a evolução política da pequena cidade". 

 
* Rico Ri À Toa (ZÉ TRINDADE, VIOLETA FERRAZ) 
Comédia - 1957 – Origem: VHS – Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  

 
* Na Corda Bamba (ZÉ TRINDADE) 
Comédia - 1958 – Origem:  TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  

 
* O Camelô da Rua Larga (ZÉ TRINDADE, MARIA VIDAL) 
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Comédia - 1958 – Origem: VHS – Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
 

* Marido de Mulher Boa (ZÉ TRINDADE, RENATA FRONZI, OTELO ZELONI) 
Comédia - 1960 – Origem: TV – Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Mulherengo distribui pedaços de um bilhete premiado e se envolve em várias trapalhadas para recuperá-lo e esconder da esposa 
ciumenta a confusão formada." 

 
* Mulheres À Vista (ZÉ TRINDADE, GRANDE OTELO, MARIA VIDAL) 
Comédia - 1959 – Origem: VHS – Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Um malandro tenta seduzir uma viúva rica querendo que ela patrocine o show de um grupo de artistas abandonados por um empresário 
desonesto." 

 
* Garotas e Samba (RENATA FRONZI, ADELAIDE CHIOZZO, ZÉ TRINDADE, JECE VALADÃO, IVON CURY, EMILINHA BORBA, 
ISAURINHA GARCIA) 
Comédia/Musical - 1957 – Origem: TV – Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Uma das mais divertidas comédias musicais da Atlântida, nos conta às aventuras e desventuras de duas moças do interior em busca de 
uma oportunidade no rádio e nas badaladas boites do Rio. Adelaide Chiozzo e Sônia Mamede fazem as interioranas que se hospedam na 
tradicional pensão para moças, contrlada a mão de ferro por uma solteirona, puritana e complexada - Zezé Macedo." 

 
* Treze Cadeiras (OSCARITO, ZÉ TRINDADE, RENATA FRONZI,) 
Comédia - 1957 – Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Camelô recebe de herança uma mansão, mas o imóvel é confiscado e ele fica apenas com 13 cadeiras. Após vendê-las desespera-se 
ao descobrir que o falecido havia escondido uma fortuna no estofamento de uma delas, e decide reavê-las." 

 
* Entrei de Gaiato (ZÉ TRINDADE, DERCY GONÇALVES, GRANDE OTELO, COSTINHA) 
Comédia - 1960 - Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Em pleno carnaval carioca, três mestres no conto do vigário, fingem-se de milionários, hospedam-se num hotel de luxo para dar o golpe 
em certos personagens ilustres que, por coincidência, estão na mira de uma gangue internacional.” 

 
* Um Trem Para as Estrelas (GUILHERME FONTES, MILTON GONÇALVES, ZÉ TRINDADE, MARCOS PALMEIRA, JOSÉ WILKER) 
Drama - 1987 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"Eunice, a namorada de Vinicius, jovem e promissor músico vivendo nos subúrbios do Rio de Janeiro, desaparece depois de uma noite 
de amor. Em sua busca da namorada desaparecida, Vinicius vive uma verdadeira odisséia urbana, atravessando a cidade, sua violência, 
miséria, injustiças, sempre envolvido pela música." 
 
GRANDE OTELO >> 
 
* A Baronesa Transviada DERCY GONÇALVES, GRANDE OTELO) 
Comédia - 1957 - Origem: TV – Ótima – 1 DVD  
"Uma manicure herda uma fortuna que lhe permitirá realizar o seu sonho de se tornar uma grande esstrela cinematográfica, realizando 
um filme carnavalesco que a consagrará como grande intérprete." 

 
* A Família do Barulho (HELENA IGNEZ, GRANDE OTELO, WILSON GREY) 
Comédia - 1970 – Imagem: Regular/P&B - 1 DVD  
"Uma carioca debochada vive com dois homens. Ela provoca sempre um deles, que trata agressivamente o outro, mais frágil." 

 
* Aviso aos Navegantes (OSCARITO, GRANDE OTELO, ANSELMO DUARTE) 
Comédia - 1950 - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
"Considerado uma das melhores chanchadas carnavalescas do Cinema Brasileiro, o filme reúne a dupla Oscarito e Grande Otelo numa 
divertida viagem num transatlântico. Um marco do cinema nacional." 

 
* Amei Um Bicheiro (GRANDE OTELO, CYLL FARNEY, ELIANA, JOSÉ LEWGOY) 
Policial - 1953 – Origem: VHS – Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  

 
* O Assalto ao Trem Pagador (REGINALDO FARIAS, JORGE DÓRIA, HELENA IGNEZ, GRANDE OTELO) 
Drama - 1962 – Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Tião Medonho, um dos criminosos mais perigosos do Rio de Janeiro, lidera uma gangue que organiza e realiza assaltos ao trem de 
pagamentos do Banco do Brasil. Eles decidem só gastar dez por cento do produto roubado para não criar suspeitas, mas nem tudo corre 
tão bem quanto o planejado. Baseado em fatos reais." 

 
* Carnaval no Fogo (OSCARITO, GRANDE OTELO, ANSELMO DUARTE) 
Comédia - 1949 - Imagem: Regular/Boa/P&B - 1 DVD  
"Ricardo é diretor artístico do hotel Copacabana Palace; Marina, sua namorada, é artista; Serafim e o personagem interpretado por 
Modesto de Souza são empregados. Neste hotel hospeda-se uma quadrilha que aguarda a chegada de seu chefe, bandido internacional, 
que não é conhecido pessoalmente e será identificado graças a uma cigarreira que é encontrada por Ricardo. Mas a gangue já tem um 
plano arquitetado para assaltar turistas durante o carnaval. Quando a polícia entra em ação, a confusão se instala." 
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* A Grande Vedete (DERCY GONÇALVES, JOHN HERBERT) 
Comédia  - 1958 – Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Janete (Dercy Gonçalves), uma grande vedete, percebe que já não pode representar certos papéis. Ao assumir com grande dignidade a 
nova situação, ela encontra no público seu maior apoio." 

 
* Depois Eu Conto (ANSELMO DUARTE, ELIANA, DERCY GONÇALVES, ZÉ TRINDADE, GRANDE OTELO) 
Musical - 1956 – Origem: TV – Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Anselmo Duarte é Zé Bomba, um homem que sonha em se tornar rico. Já sua vizinha sonha em se tornar uma artista e ter um romance 
com Zé." 

 
* E O Bicho Não Deu (ANKITO, AIDA CAMPOS, COSTINHA, GRANDE OTELO) 
Comédia - 1958 – Origem: VHS – Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Comédia sobre dois bicheiros que encontram um investigador policial que fica com dupla personalidade depois de receber uma pancada 
na cabeça." 

 
* Garota Enxuta (AGNALDO RAYOL, ANKITO, GRANDE OTELO, NELLY MARTINS, ORLANDO SILVA, RENATA FRONZI) 
Comédia - 1959 – Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Popó trabalha como servente nos estúdios da TV Carioca, no Rio de Janeiro. Ao descobrir que o diretor da emissora pretende organizar 
um show em homenagem ao Presidente da República, tenta conseguir uma chance para que seu grupo musical possa se apresentar." 

 
* O Dono da Bola (RONALD GOLIAS, GRANDE OTELO, COSTINHA, NORMA BLUM) 
Comédia - 1961 – Origem: TV – Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Carlos Bronco procura um artista bem conhecido para o programa de gincanas chamado O Dono da Bola, em que se concorre a uma 
bolada em dinheiro. Os participantes devem efetuar as tarefas solicitadas pelo programa." 

 
* O Negrinho do Pastoreio (GRANDE OTELO) 
Drama - 1973 – Origem: VHS – Imagem: Boa - 1 DVD  

 
* O Rei do Baralho (GRANDE OTELO, MARTA ANDERSON) 
Comédia - 1973 – Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Uma loira sexy envolve-se com um homem que se auto-proclama ''o rei do baralho'' - algo como o gostosão do pedaço. E diz ele que 
isso foi graças a uma cartomante." 

 
* Também Somos Irmãos (GRANDE OTELO, RUTH DE SOUZA, JECE VALADÃO) 
Drama - 1949 – Origem: TV – Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
"Um viúvo cinquentão, que por não ter filhos adota quatro crianças: duas brancas e duas negras. Na infância tudo correu bem, mas com o 
correr do tempo, as coisas foram se modifcando. As limitações aos negros vão se acentuando e chegam a tal ponto que se transformam 
em verdadeiras humilhações." 

 
* Um Candango na Belacap (ANKITO, GRANDE OTELO) 
Comédia - 1961 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Em Brasília, durante a inauguração da capital, Gilda, cantora e bailarina, perseguida pelo milionário Bebê Pinho Otávio, consegue fugir 
do pretendente com a ajuda de outro cantor, Emanuel Davis Júnior, que a leva para uma boate de candangos onde atuam Tonico e 
Odete. Os primeiros pares se formam no local com Emanuel enamorado de Odete e Tonico de Gilda. Zequinha, interessado em Gilda, 
puxa briga com Tonico. A briga termina na delegacia. Com a intervenção de Emanuel, o delegado faz com que ele cumpra a promessa de 
levar Odete para o Rio de Janeiro, mas Tonico embarca de clandestino no vôo aumentando a confusão." 
 

 
* Entrei de Gaiato (ZÉ TRINDADE, DERCY GONÇALVES, GRANDE OTELO, COSTINHA) 
Comédia - 1960 - Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Em pleno carnaval carioca, três mestres no conto do vigário, fingem-se de milionários, hospedam-se num hotel de luxo para dar o golpe 
em certos personagens ilustres que, por coincidência, estão na mira de uma gangue internacional.” 
 
OS TRAPALHÕES >> 
 
* Sinbad, o Marujo Trapalhão (RENATO ARAGÃO, DEDÉ SANTANA) 
Comédia  - 1976 – Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
"Empregados em um circo, Kiko e Duda se envolvem em uma grande confusão, quando Kiko é confundido com o trapezista Simbad. O 
trapalhão é raptado pelos capangas do mágico Ali Tuffi , que já possui o gênio da lâmpada mágica, mas precisa de Simbad para localizar 
a pedra filosofal com a qual terá fortuna e poder.  
Na tentativa de ajudar os amigos, Simbad e a namorada Luciana também acabam prisioneiros no navio dos bandidos." 

 
* O Trapalhão no Planalto dos Macacos (RENATO ARAGÃO, DEDÉ SANTANA) 
Comédia  - 1976 – Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
"Os amigos Conde e Alex são confundidos pelo Guarda Azevedo com assaltantes de uma joalheria. Na fuga, os três, sem querer, 
embarcam em um balão que os leva para um planeta habitado por homens-macacos, onde os humanos são considerados animais 
inferiores." 
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* O Trapalhão nas Minas do Rei Salomão (RENATO ARAGÃO, DEDÉ SANTANA) 
Comédia  - 1977 – Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
"Uma bela jovem chamada Glória contrata os amigos Pilo, Duka e Fumaça para uma expedição às lendárias minas do Rei Salomão. Ela 
acredita que lá está o pai, o arqueólogo Aristóbulo, que fora feito prisioneiro. Glória oferece como prêmio um tesouro desconhecido do 
qual ela tem a única pista existente. Pilo logo se apaixona por ela, mas a jovem está interessada em Alberto, também integrado à 
expedição. Durante a jornada, eles enfrentam uma bruxa malvada disposta a tudo para impedir que eles cheguem até o tesouro." 

* Os Trapalhões na Guerra dos Planetas (RENATO ARAGÃO, DEDÉ SANTANA) 
Comédia  - 1978 – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Para libertar seu planeta, um príncipe vindo do espaço pede ajuda aos Trapalhões. O grupo deve enfrentar o vilão Zuco e tentar salvar a 
princesa Myrna." 

* O Cinderelo Trapalhão (RENATO ARAGÃO, DEDÉ SANTANA) 
Comédia  - 1979– Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Numa cidade do interior, Cinderelo (Renato Aragão) é um rapaz desprezado pelos companheiros que o acham de covarde. Surge a 
chance de mostrar sua coragem quando uma família tem suas terras ameaçadas por um poderoso fazendeiro, o coronel Dourado, 
interessado em explorar petróleo na região." 

 
* O Incrível Monstro Trapalhão (RENATO ARAGÃO, DEDÉ SANTANA) 
Comédia  - 1980– Imagem: Boa - 1 DVD  
"Os Trapalhões trabalham como mecânicos em um autódromo. Jegue (Renato Aragão) também faz pesquisas em um laboratório, 
visando desenvolver um combustível mais eficiente. Destas misturas ele obtém uma poção que o transforma em um homem monstruoso, 
com uma força descomunal. Graças a este artifício, Jegue vence os golpes baixos de um concorrente nas pistas de corrida. Afinal ele 
inventa um combustível que substitui o petróleo, o que faz com que receba ofertas de vários governos estrangeiros. Jegue não aceita as 
propostas e escolhe manter a fórmula no Brasil. Contrariados, os árabes tentam roubar a invenção seqüestrando Ritinha, namorada 
dele." 

 
* O Trapalhão no Planalto dos Macacos (1976), Os Trapalhões nas Minas do Rei Salomão (1977), Os Três Mosqueteiros 
Trapalhões (1980), Na Onda do Iê-Iê-Iê (1965) (DIDI, DEDÉ, MUSSUM E ZACARIAS) 
Comédias – Origem: TV  – Imagem: Ótima - 1 DVD COM 4 FILMES  
 
ANSELMO DUARTE >> 
 
* Absolutamente Certo (ANSELMO DUARTE, DERCY GONÇALVES, ODETE LARA) 
Comédia - 1957 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"Rapaz funcionário de uma gráfica que, com a lista telefônica memorizada, se inscreve num programa de tevê de perguntas e respostas. 
As trapalhadas começam pois, sem ele saber, uma pequena quadrilha que controla as apostas tenta se aproveitar de sua ingenuidade." 

 
* A Madona de Cedro (LEONARDO VILAR, LEILA DINIZ, ANSELMO DUARTE, SÉRGIO CARDOSO) 
Drama - 1968 – Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Delfino, pacato morador de Congonhas do Campo, pequena cidade histórica do interior, é instigado por seu amigo de infância, Adriano a 
roubar a imagem da Madona de Cedro do santuário da cidade, peça de valor incalculável esculpida por Aleijadinho em 1787." 

 
 
* Apassionata (TÔNIA CARRERO, ANSELMO DUARTE, PAULO AUTRAN) 
Drama - 1952 – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Uma famosa pianista é acusada da morte de seu marido. Após provar sua inocência, sai em viagem primeiro para repouso, depois numa 
grande tournee. Conhece vários homens que se interessam por ela: o diretor de um reformatório na praia e um pintor, com quem se casa, 
e que passa a duvidar de sua inocência." 

 
* Os Trombadinhas (Direção: ANSELMO DUARTE) (PELÉ, NEUZA AMARAL, RAUL CORTEZ, PAULO GOULART) 
Drama - 1979 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Drama que tenta mostrar o triste destino das crianças que vão para as ruas e se transformam em pequenos ladrões. O jogador Pelé, 
aqui já aposentado e buscando outras atividades, atua e também assina a produção e o roteiro - com a colaboração do jornalista e 
escritor Carlos Heitor Cony." 
 
 
DERCY GONÇALVES >> 
 
* Absolutamente Certo (ANSELMO DUARTE, DERCY GONÇALVES, ODETE LARA) 
Comédia - 1957 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"Rapaz funcionário de uma gráfica que, com a lista telefônica memorizada, se inscreve num programa de tevê de perguntas e respostas. 
As trapalhadas começam pois, sem ele saber, uma pequena quadrilha que controla as apostas tenta se aproveitar de sua ingenuidade." 

 
* Minervina Vem Aí (DERCY GONÇALVES, WILSON GREY, ZEZÉ MACEDO) 
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Comédia - 1959 - Origem: TV - Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Uma empregada doméstica que chega ao Rio e vai trabalhar na casa de um ricaço agiota. Ele se apaixona e se casa com ela, 
desprezando muitas moças de "família e de bem". Ela estava à espera de uma grande herança de seus familiares de Minas. Os parentes 
do Rio viviam apenas aguardando esse dinheiro, que acabou não chegando e todos continuaram na miséria. Apenas ela, casada com o 
agiota, consegue ajeitar-se na vida.” 

 
* Nossa Vida Não Cabe Num Opala (LEONARDO MEDEIROS, MARILIA PERA, DERCY GONÇALVES, JONAS BLOCH) 
Drama - 2008 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"Depois de sua morte, o patriarca de uma família paulistana de classe média-baixa passa a dar conselhos aos seus quatro filhos, os 
Castilho, em algumas aparições. Os irmãos Castilho formam uma excêntrica família brasileira, que vive e sobrevive à margem do poder e 
do glamour da elite econômica de São Paulo." 

 
* Se Meu Dólar Falasse... (DERCY GONÇALVES, GRANDE OTELO, TONY RAMOS, DAVID CARDOSO) 
Nacional - Comédia - 1970 – Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Vagabundo encontra 15 mil dólares na lata do lixo e acha que agora vai poder finalmente mudar de vida. Mas seus problemas apenas 
estão começando, já que ele descobre que o dinheiro pertence a um bando de criminosos." 

 
* Sonhando com Milhões (DERCY GONÇALVES, ODETE LARA, HERVAL ROSSANO, MILTON GONÇALVES) 
Nacional - Comédia - 1963 – Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"O protagonista é um funcionário de um órgão arrecadador de tributos que tem dificuldades em concluir uma investigação de sonegação 
de impostos por um grupo de usineiros. Ele tem que resistir a uma tentadora quantia em dinheiro e suportar a pressão da esposa 
cansada de enfrentar dificuldades financeiras. O filme retrata ainda a dificuldade da população em encontrar gêneros alimentícios 
supostamente desaparecidos em virtude do congelamento de preços." 
 
MUSICAIS>> 
 
* Agnaldo, Perigo à Vista (AGNALDO RAYOL, DAVID CARDOSO, ERASMO CARLOS, RONALD GOLIAS, JÔ SOARES) 
Comédia - 1969 – Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Agnaldo Reis um cantor de sucesso, é assediado por um quadrilha para que lhes pague uma "proteção". E ao mesmo tempo um 
"coronel" nordestino pretende levá-lo para casar com sua filha. O cantor terá que fazer de tudo para escapar de ambos." 

 
* Juventude e Ternura (WANDERLÉA, ANSELMO DUARTE, ROBERTO MAYA) 
Musical - 1968 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"Envolvido na venda ilegal de uísque, o contraventor Stênio Sales se encanta pela cantora Beth. O homem argumenta interesse em 
agenciar a moça e, de fato, a torna conhecida em todo o país." 

 
* Estrada da Vida (MILIONÁRIO, JOSÉ RICO, NÁDIA LIPPI) 
Musical - 1980 – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"O filme narra perfeitamente as dificuldades vividas pela dupla Milionário e José Rico até atingerem o tão sonhado sucesso. O trabalho 
mostra de forma clara, como é difícil pessoas humildes terem seu talento reconhecido, vencer o preconceito, e no caso desta dupla 
sertaneja, o preconceito quanto ao nome escolhido também foi muito grande." 

 
* No Rancho Fundo (SIMPLÍCIO, NHÁ BARBIRA, CHITÃOZINHO E XORORÓ) 
Drama - 1971 – Origem: VHS – Imagem: Boa - 1 DVD  
"Um defeito mecânico obriga um pequeno avião a aterrissar numa planície. O piloto e a única passageira, a grã-fina Marlene, supõem 
estar na África, pois avistam animais selvagens e um homem com aspecto de canibal. Desfeita a dúvida, descobrem que estão na 
hospitaleira fazenda de Simplício e Nhá Barbina, onde, no mesmo dia, se realiza o noivado de Nhá Barbina com Saracura. A presença 
dos dois complica tudo: a noiva começa a se engraçar com o piloto, enquanto Marlene atrai Sílvio, noivo da sobrinha de Simplício, 
Cristina. O jantar termina na maior confusão, com todo mundo tonto e as pessoas simples da roça se metendo em situações 
equivocadas, ao som de canções e ritmos populares". 

 
* Obrigado a Matar...! (TONICO E TINOCO) 
Aventura - 1965 – Imagem: Regular/Boa/P&B - 1 DVD  
"Filme baseado na lendao do Chico  Mineiro." 

 
* Os Três Boiadeiros (PEDRO BENTO, ZÉ DA ESTRADA, FRANCISCO DI FRANCO) 
Aventura - 1978 – Imagem: Ótima - 1 DVD  

 
* Rio, Amor e Verão (MILTON RODRIGUES, WALTER FOSTER, ELIZABETH GÁSPER, RENATO E SEUS BLUE CAPS, AUGUSTO 
CESAR VANUCCI) 
Musical - 1966 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"Comédia musical com muito iê-ê-iê e bossa nova. Foi o primeiro filme colorido de Watson Macedo. Produzido para a juventude "agitada" 
da época, procurando atingir os jovens com sua estória leve, agradável e bem temperada." 

 
* Sonhei Com Você (MILIONÁRIO, JOSÉ RICO, VERA VERÃO, JOFRE SOARES) 
Musical - 1988 – Imagem: Ótima - 1 DVD  
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"Milionário e José Rico, uma das duplas de música sertaneja mais famosas do Brasil, estão em sérios apuros. Vítimas de um grande 
golpe, eles perdem toda a fortuna que conquistaram. E o pior, o prestígio junto dos fãs. Porém, a dupla passa a contar com a ajuda de 
uma caminhoneira, que pode mudar o rumo das coisas." 
 
 
 
OUTROS >> 
 
* 5 Frações de Uma Quase História (CLAUDIO JABORANDY, CYNTHIA FALABELLA, JECE VALADÃO) 
Drama - 2008 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"1ª estória: Carlos (Leonardo Medeiros) é um fotógrafo que tem adoração por pés femininos. Ele pretende realizar um trabalho 
envolvendo sua obsessão, mas enfrenta problemas para encontrar os pés e a modelo ideal. 2ª estória: Um homem se projeta em 
personagens de filmes através da televisão, o que o faz realizar uma viagem entre o delírio e a realidade. 3ª estória: Akim (Nivaldo 
Pedrosa) é um funcionário burocrático de um tribunal de justiça, que foi chamado às pressas para um encontro às escondidas com um 
juiz veterano (Jece Valadão). Lá ele recebe a oferta de ganhar muito dinheiro caso assuma um crime cometido pelo juiz. 4ª estória: 
Antônio (Cláudio Jaborandy) trabalha em um matadouro. Ele nota que seu casamento está em crise, até que descobre a traição da 
esposa. 5ª estória: Lúcia (Cynthia Falabella) é uma secretária desiludida, que sonha em se casar. Ela marca um encontro às escuras com 
Beto (Murilo Grossi), que conhece através de um programa de rádio, mas ao encontrá-lo logo fica nítido que eles têm expectativas 
diferentes para este encontro.” 

 
* 7 Curtas Nacionais (VÁRIOS AUTORES) 
'A História da Eternidade', 'Volta Redonda, Capital Brasileira do Aço', 'Almoço Executivo', '14 BIS', 'Secos & Molhados', 'Lápide', 'Refém 
Voluntário' 
Origem: TV – Ótima – 1 DVD  

 
* 10 Curtas Nacionais (VÁRIOS AUTORES) 
'Ofusca', 'O Banheiro da Casa do Meu Amigo', 'Trancado Por Dentro', 'Chá de Frutas Vermelhas', 'Nascente', 'Remo Usai: Um Músico 
Para o Cinema', 'Célia e Rosita', 'Outras Opções: Aguarde', 'Criaturas Que Nascem em Segredo', 'Refém' 
Origem: TV – Ótima – 1 DVD  

 
* A Cartomante (Caso Especial nº 46 da TV Globo, de Lenita Plonczynska) (RENATA SORRAH, JOSÉ WILKER, HERVAL ROSSANO, 
RENATA FRONZI) 
Drama - 1974 – Origem: TV – Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Adaptação do conto de Machado de Assis de mesmo nome." 

 
* À Flor da Pele (JUCA DE OLIVEIRA, DENISE BANDEIRA) 
Drama - 1976 - Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Professora de arte dramática e escritor de novelas mantém o casamento aos trancos e barrancos, completamente frustrados com o 
relacionamento. Isso porque ele não tem coragem suficiente para pedir o divórcio. Mas então ele conhece uma jovem e temperamental 
estudante, por quem se apaixona e inicia uma relação completamente neurótica." 

 
* A Madona de Cedro (LEONARDO VILAR, LEILA DINIZ, ANSELMO DUARTE, SÉRGIO CARDOSO) 
Drama - 1968 – Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Delfino, pacato morador de Congonhas do Campo, pequena cidade histórica do interior, é instigado por seu amigo de infância, Adriano a 
roubar a imagem da Madona de Cedro do santuário da cidade, peça de valor incalculável esculpida por Aleijadinho em 1787." 

 
* A Margem (MÁRIO BENVENUTTI, VALÉRIA VIDAL, BENTINHO) 
Drama - 1967 - Imagem: Regular/P&B - 1 DVD  
"Inspirado em acontecimentos reais publicados em jornais popularescos, o filme aborda o dia-a-dia da população pobre que vive às 
margens do rio Tietê (São Paulo) através das experiências de quatro personagens. Estes observam logo de início o surgimento no rio de 
uma mulher numa canoa; ela como que anuncia a morte dos quatro, que ocorrerá na segunda parte do filme." 

 
* A Menina do Lado (REGINALDO FARIAS, FLÁVIA MONTEIRO) 
Drama - 1987 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Mauro (Reginaldo Faria) é um jornalista de 45 anos, que aluga uma casa em Búzios com o objetivo de terminar o livro que está 
escrevendo. Na casa ao lado da sua está Alice (Flávia Monteiro), jovem de apenas 14 anos que está em férias. Solitária e afável, aos 
poucos Alice vai conquistando Mauro que, contrariando todas as expectativas, se descobre apaixonado por ela." 

 
* A Pequena Órfã (PATRÍCIA AIRES, DIONÍSIO AZEVEDO, NOITE ILUSTRADA) 
Drama - 1973 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"Explorada pela proprietária do orfanato, Toquinho é obrigada a pedir esmolas pelas ruas da cidade. Em uma tentativa de fuga, a menina 
conhece um bondoso ancião. Ambos se afeiçoam, e o homem decide lutar pela guarda da garota - mas, para isso, terá que enfrentar a 
crueldade da dona da instituição. Obra baseada na novela da TV Excelsior de mesmo nome." 

 
* A Virgem (DIONÍSIO AZEVEDO, NUNO LEAL MAIA) 
Drama - 1983 – Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
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"Três rapazes decidem passar um fim de semana em uma chácara mas fazem uma perigosa aposta com suas namoradas." 
 

* Absolutamente Certo (ANSELMO DUARTE, DERCY GONÇALVES, ODETE LARA) 
Comédia - 1957 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"Rapaz funcionário de uma gráfica que, com a lista telefônica memorizada, se inscreve num programa de tevê de perguntas e respostas. 
As trapalhadas começam pois, sem ele saber, uma pequena quadrilha que controla as apostas tenta se aproveitar de sua ingenuidade." 

 
* Agnaldo, Perigo à Vista (AGNALDO RAYOL, DAVID CARDOSO, ERASMO CARLOS, RONALD GOLIAS, JÔ SOARES) 
Comédia - 1969 – Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Agnaldo Reis um cantor de sucesso, é assediado por um quadrilha para que lhes pague uma "proteção". E ao mesmo tempo um 
"coronel" nordestino pretende levá-lo para casar com sua filha. O cantor terá que fazer de tudo para escapar de ambos." 

 
* Aguenta Coração (REGINALDO FARIAS, CHRISTIANE TORLONI) 
Comédia - 1984 – Imagem: Boa - 1 DVD  
"Três casais amigos têm sua vida mudada quando dois dos homens filmam, amadoristicamente e sem querer, um crime na rua e são 
chamados para trabalhar na TV. Ao mesmo tempo em que se desiludem da mídia, os casais começam a se afastar um do outro." 

 
* Águia na Cabeça (NUNO LEAL MAIA, CHRISTIANE TORLONI, ZEZÉ MOTTA, JECE VALADÃO) 
Drama - 1984 – Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
"César é o principal assessor e braço direito do senador Ramos Guimarães, um banqueiro que apóia os grandes bicheiros que dividem a 
acontravenção no Rio de Janeiro. E César quer muito mais, pois se considera um herdeiro natural do patrimônio de Ramos Guimarães. 
Mas terá que competir com a esposa dele, Dona Branca, herdeira por lei e também candidata ao senado. Um casamento de 
conveniências, um assassinato, a manipulação da imprensa e dos bicheiros rivais são suas armas." 

 
* Amada Amante (SANDRA BRÉA, ROGÉRIO FRÓES, LUIZ GUSTAVO) 
Comédia - 1978 – Imagem: Regular - 1 DVD  

 
* Amor Estranho Amor (XUXA, VERA FISCHER) 
Drama - 1982 – Origem: TV - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD

 
* Anjo Loiro (MÁRIO BENVENUTTI, VERA FISCHER) 
Drama - 1973 – Imagem: Regular - 1 DVD  
"Armando é o professor que percebe que um de seus alunos, Mário, antes sempre empenhado, agora está apresentando um rendimento 
abaixo do normal. E descobre que o rapaz está apaixonado por uma colega da classe, Laura." 

 
* Apassionata (TÔNIA CARRERO, ANSELMO DUARTE, PAULO AUTRAN) 
Drama - 1952 – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Uma famosa pianista é acusada da morte de seu marido. Após provar sua inocência, sai em viagem primeiro para repouso, depois numa 
grande tournee. Conhece vários homens que se interessam por ela: o diretor de um reformatório na praia e um pintor, com quem se casa, 
e que passa a duvidar de sua inocência." 

 
* As Amorosas (PAULO JOSÉ, LILIAN LEMMERTZ) 
Drama - 1968 – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Jovem estudante universitária, vive em permanente estado de perplexidade e indecisão emocional, o que se reflete em todas as suas 
atitudes e tomadas de posição frente a vida. De fomação Burguesa, vive quase na pobreza, morando em casa de amigos e arranjando 
dinheiro com pequenos serviços e com empréstimos conseguidos de sua compreensiva mãe." 

 
* As Aventuras de Sérgio Mallandro (SÉRGIO MALLANDRO, PEDRO DE LARA, MARA MARAVILHA, ALEXANDRE FROTA) 
Comédia - 1985 – Origem: VHS – Imagem: Boa - 1 DVD  
"Superpoderoso, um anão extra-terrestre, vem à Terra para escolher um humano que receberá o poder de fazer o bem. Mallandro (Sérgio 
Mallandro) é o escolhido, mas antes de receber o poder ele precisa cumprir uma missão: encontrar o macaco de Tiquinha. Caso falhe o 
poder será dado ao vilão Dom Pedro (Pedro de Lara)." 

 
* As Delícias da Vida (VERA FISCHER, JOHN HERBERT) 
Comédia - 1974 – Imagem: Regular/Boa - 1 DVD  
"Escritor cria roteiro para uma série TV, encomendado pelo próprio dono da emissora, o enigmático senhor Y. O autor ainda negocia que 
o papel principal será de sua namorada, Eva. Mas outra atriz do elenco, a esperta e bela Fernanda, influencia o senhor Y de tal forma que 
aos poucos vai ganhando mais destaque na trama. Até que a personagem de Eva logo perde espaço. A história da série fala de uma 
jovem apaixonada por um escritor. Mas os pais da moça querem que ela se case com o jovem filho de um rico alemão. As duas história, a 
real e a ficção, logo se cruzam." 

 
"* As Moças Daquela Hora (NÍDIA DE PAULA, GRACINDO JR., MARCO NANINI, CARLOS EDUARDO DOLABELLA) 
Comédia -  1974 – Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Filme em três episódios interligados. No primeiro episódio, passado no Rio de Janeiro, Mariana apaixona-se por um trapezista depois de 
um namoro avançado com Luizinho. A família tenta obriga-a casar-se com Luizinho. Na Bahia, já no segundo episódio, Isaura, moça 
humilde e sem cultura é casada com Rocha e desejada por dois outros homens. No último episódio, em Minas, Lia, pertencente a uma 
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tradicional família mineira é rejeitada na noite de núpcias pelo marido. O personagem de ligação é Pilar, que acolhe cada uma das moças 
dos três episódios." 

 
* As Tranças de Maria (PATRÍCIA FRANÇA, JOSÉ DUMONT) 
Drama -  2002 – Origem: TV Cultura – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Maria é uma moça muito jovem, de temperamento insubordinado e de grande beleza cabocla com suas longas tranças. O pai e o patrão 
decidem casá-la com Izé, moço vaqueiro de fama. Mas Maria não se rende tão fácil." 

 
* Baixo Gávea (LUCÉLIA SANTOS, LOUISE CARDOSO, CARLOS GREGÓRIO, JOSÉ WILKER) 
Drama - 1986 – Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"As inquietações de duas jovens cariocas que moram juntas e tentam montar uma peça sobre o poeta português, Fernando Pessoa." 

 
* Baixio das Bestas (CAIO BLAT, CONCEIÇÃO CAMAROTI) 
Drama - 2007 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Auxiliadora é uma jovem de 16 anos explorada e mantida dentro de casa pelo avô Heitor em um pequeno povoado na Zona da Mata 
pernambucana. Durante algumas noites, o avô leva a garota ao posto de gasolina para expô-la a troco de alguns reais. Na cidade, 
Everardo (Matheus Nachtergaele) e Cícero (Caio Blat) promovem ações violentas na casa de Dona Margarida (Conceição Camarotti). As 
vidas de todos se entrelaçam em um drama sobre a condição da mulher naquela região." 

 
* Banana Mecânica (ROSE DI PRIMO, CARLOS IMPERIAL, KATE LYRA) 
Comédia - 1974 – Origem: TV - Imagem: Boa -  1 DVD  
"Dr. Ferrão é um psicanalista que mantém uma coluna de jornal e um consultório nos altos da boutique de Marcela, mulher que faz tudo 
para ajuda-lo em suas conquistas amorosas. Entre seus clientes destaca-se Paulo Frederico, jovem de maneiras efeminadas em 
tratamento de recuperação. Preocupado em demonstrar uma nova tese sobre o amor conjugal, Dr. Ferrão utiliza em suas experiências 
mil mulheres, como cobaias. Nessas experiências entram Dona Neuza e Cristina, esposa e sobrinha de seu amigo Cornélio que, 
desconfiado das intenções do psicanalista, contrata um detetive particular para investigar o caso." 

 
* Besame Mucho (ANTONIO FAGUNDES, GLÓRIA PIRES, PAULO BETTI) 
Drama - 1987 – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Besame Mucho narra em discurso retroativo a trajetória de dois casais amigos, Xico e Olga, Tuca e Dina, mostrando o romance no 
interior, o casamento, a carreira profissional, os fatos políticos das décadas de 60 e 70, e a música "Besame Mucho", interferindo em suas 
vidas." 

 
* Bete Balanço (DÉBORA BLOCH, LAURO CORONA, DIOGO VILELA, CAZUZA) 
Drama - 1984 – Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Jovem liberal resolve abandonar a cidade de Governador Valadares para tentar carreira artística no Rio de Janeiro. Na cidade 
maravilhosa, ela se decepciona com os empresários  da música e com a violência urbana, mas também encontra apoio no namorado e 
nos  novos amigos." 

 
* Beto Rockfeller (LUIZ GUSTAVO, PLÍNIO MARCOS, WALMOR CHAGAS, RAUL CORTEZ) 
Comédia - 1970 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"As aventuras do malandro Beto Rockfeller. O anti-herói, Beto, é um pobretão que usa sua enorme simpatia e falta de caráter para se 
fazer passar por magnata e viver entre ricos." 

 
* Boleiros - Era Uma Vez o Futebol... (ADRIANO STUART, FLÁVIO MIGLIACCIO, OTÁVIO AUGUSTO, CÁSSIO GABUS MENDES, 
LIMA DUARTE) 
Drama - 1998 – Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Em um bar de São Paulo, como acontece em quase todas as tardes estão reunidos um grupo de ex-jogadores de futebol, que se 
encontram para relembrar antigas glórias e histórias curiosas do tempo em que ainda eram jogadores profissionais." 

 
* Boleiros 2 - Vencedores e Vencidos (ADRIANO STUART, FLÁVIO MIGLIACCIO, OTÁVIO AUGUSTO, CÁSSIO GABUS MENDES, 
LIMA DUARTE) 
Drama - 2006 – Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"O bar do Aurélio, reduto de boleiros famosos, está prestes a ser reinaugurado e acaba de ganhar um novo sócio, o herói do penta 
Marquinhos. O futebol é o tema central das conversas, que são resumidas em três histórias: a do falso argentino Rafael Benitez; do 
misterioso Nestor, que retornou recentemente do México e quer convencer a todos que foi um grande jogador; e do assistente-técnico 
Barbosa, que tinha várias idéias na cabeça mas jamais conseguiu colocá-las em prática numa partida de futebol." 

 
* O Dono da Bola (RONALD GOLIAS, GRANDE OTELO, COSTINHA, NORMA BLUM) 
Comédia - 1961 – Origem: TV – Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Carlos Bronco procura um artista bem conhecido para o programa de gincanas chamado O Dono da Bola, em que se concorre a uma 
bolada em dinheiro. Os participantes devem efetuar as tarefas solicitadas pelo programa." 

 
* Bonitinha, Mas Ordinária (LUCÉLIA SANTOS, VERA FISCHER, JOSÉ WILKER) 
Drama - 1981 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Edgar é um jovem de origem humilde que recebe uma proposta para se casar com Maria Cecília, a filha adolescente do dono da 
Empresa onde trabalha, um milionário sem escrúpulos.  Maria Cecília havia sido estuprada por três homens negros.  Ele reluta por 
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instantes, mas termina aceitando a oferta, a despeito de ser apaixonado por Ritinha, sua vizinha. Uma vez comprometido, Edgar e Ritinha 
vão despedir-se num cemitério.  Lá, ela lhe conta o que faz para sustentar a mãe e suas três irmãs mais novas.  Os acontecimentos vão-
se sucedendo e Edgar acaba descobrindo que Maria Cecília é uma imoral, pervertida.  As mentiras continuam a acontecer e as 
descobertas também, revelando o lado pobre de uma família. Sobra para o casal de apaixonados, Ritinha e Edgar, uma esperança 
discreta, caminhando pela praia juntos, iluminados pelo nascer do sol.” 

 
* Bruma Seca (ADONIRAN BARBOSA, MÁRIO BRASINI, RUTH DE SOUZA) 
Policial - 1960 – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Helena e Marcos, herdeiros de um garimpo, desembarcam em uma pequena aldeia, último pouso do avião comercial. Para atingirem o 
garimpo eles são obrigados a contratar o taxi-aéreo de João Querido. Eles chegam ao local numa época perigosa, de "bruma seca". Os 
garimpeiros, contudo, haviam recebido anteriormente o direito de propriedade do tio de Marcos, e se dispõem a lutar contra os 
"invasores". Na viagem de volta, o avião de João Querido sofre uma pane por falta de gasolina, provocada pelos garimpeiros. O piloto 
consegue fazer uma aterrissagem, e a marcha continua pela mata. Durante a viagem, o casal entra em crise. Marcos, uma pessoa da 
cidade, não consegue vencer as dificuldades da natureza, sendo suplantado por João Querido. Para Helena, o marido se amesquinha, 
enquanto o piloto cresce aos seus olhos." 

 
* Cabeças Cortadas, de Glauber Rocha (MARIA JESÚS ALDANY, EMER CARDONA) 
Drama - 1970 – Imagem: Boa - 1 DVD  
"Dentro de um castelo, em alguma parte do Terceiro Mundo, Diaz, um rei sem coroa, tem lembranças delirantes. Em sonho, realiza uma 
viagem, escraviza índios, trabalhadores e camponeses." 

 
* Cabocla Tereza (ZÉLIA MARTINS, SEBASTIÃO PEREIRA) 
Drama - 1950 – Imagem: Regular/Boa - 1 DVD  
"Cabocla Tereza, moça trigueira, cativava todos que a rodeavam, vivia só pelas plagas do sertão, com muitos admiradores à sua volta, 
nunca dando importância aos galanteios. Vivia sempre alegre, e dentre as suas amigas, era sempre a mais cortejada." 

 
* Caiçara (ELIANE LAGE, CARLOS VERGUEIRO) 
Drama - 1950 – Imagem: Boa/P&B - 1 DVD  
"Marina se casa com um viúvo quarentão, proprietário de um sítio no litoral de São Paulo. Sua nova vida só lhe traz decepções: o marido 
vive de bebedeiras, e ela é cobiçada pelos homens do lugar. Seu único conforto é o menino Chico, cuja avó é adepta da "macumba". Um 
marinheiro se enamora de Marina; a paixão é recíproca. Através da macumba, Marina consegue livrar-se do marido e, assim, poder viver 
seu amor." 

 
* Capitão Bandeira Contra o Dr. Moura Brasil (CLAUDIO MARZO, NORMA BENGELL, HUGO CARVANA) 
Comédia - 1971 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"É um empresário riquíssimo, famoso, que tem tudo para ser feliz. No auge de sua carreira, resolve abandonar tudo, devido à 
perseguição movida pelo misterioso e temível Dr. Moura Brasil, que lhe envia, através de uma estranha mulher, avisos de suas intenções 
enigmáticas." 

 
* Cleo e Daniel (JOHN HERBERT, IRENE STEFÂNIA, CHICO ARAGÃO, SONIA BRAGA) 
Drama -  1970 – Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"O filme retrata o impossível caso de amor entre um casal de jovens sensíveis e desajustados." 

 
* Contos da Cidade (PEDRO DE LARA E OUTROS) 
Comédia - 19?? - Imagem: Boa - 1 DVD  
"Quatro curtas exibindo situações muito engraçadas." 

 
* Copacabana (MARCO NANINI, LAURA CARDOSO) 
Drama - 2001 – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Às vésperas de completar 90 anos, Alberto vive uma crise pessoal, em que recorda dos fatos mais marcantes de sua vida, todos eles de 
alguma forma ligados ao bairro de Copacabana. Enquanto isso, seus principais amigos preparam uma festa-surpresa, dispostos a 
comemorar mais um aniversário de Alberto." 

 
* Corpo (REGIANE ALVES, LEONARDO MEDEIROS,  REJANE ARRUDA, LOUISE CARDOSO) 
Drama -  2007 – Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Em São Paulo, ossos são desenterrados de uma vala comum e levados ao Instituto Médico Legal (IML). O descobrimento agita a vida do 
médico-legista Artur (Leonardo Medeiros), que até então vivia enterrado até o pescoço de tédio. Ele recebe a ajuda de sua supervisora 
Lara (Chris Couto) para identificar os ossos, que podem ser de guerrilheiros." 

 
* Crazy, Um Dia Muito Louco (HELBER RANGEL, HELENA RAMOS) 
Comédia - 1981 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Fernando mata Teodoro, com quem dividia a casa, e tenta enterrar o corpo no quarto dos fundos, quando é interrompido por Belinda, 
atriz de pornochanchadas em início de carreira, que chegou até ali atraída pelo anúncio que Teodoro colocara em jornal na véspera 
oferecendo vaga para moça. O mesmo anúncio atrai Durvalina, viúva beata vendedora de bíblias. Fernando, desconcertado, promete a 
vaga para as duas. Hugo, morador da casa ao lado, procura o amigo Teodoro e vê Belinda, que o reconhece como o rapaz com quem 
teve um filho, quando ele foi fazer o Projeto Rondon na sua cidade, Pirapora. Durvalina tem afinidades com os mortos e descobre o corpo 
de Teodoro.” 
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* Em Família (FERNANDA MONTENEGRO, ODETE LARA, PROCÓPIO FERREIRA) 
Drama - 1971 – Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Um velho casal, ameaçado de despejo de sua modesta casinha no interior, resolve pedir ajuda a seus cinco filhos. Os jovens não 
esperavam ser incomodados pelos pais. Como nenhum deles pode acomodar os dois velhos, decidem separar o casal." 

 
* Esse Mundo é Meu (LÉA BULCÃO, SÉRGIO RICARDO, ANTONIO PITANGA, ZIRALDO, AGILDO RIBEIRO) 
Drama - 1963 - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
"Um operário, sem encontrar solução para os problemas de dinheiro que seu salário apresenta, reúne-se a seus colegas e fazem uma 
greve Este filme foi censurado em 1964 pelo governo militar por incitar movimentos operários e grevistas." 

 
* Eu Sei Que Vou Te Amar (FERNANDA TORRES, THALES PAN CHACON) 
Drama - 1986 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Casal jovem resolve viver em duas horas um jogo da verdade sobre tudo o que já lhes aconteceu, numa psicanálise filmada com risos e 
lágrimas. Uma filmagem sobre o que seria um filme de amor." 

 
* Floradas na Serra (CACILDA BECKER, JARDEL FILHO, JOHN HERBERT, RUBENS DE FALCO) 
Drama - 1954 – Origem: TV – Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Lucília, cansada dos prazeres do mundo elegante, resolve descansar em Campos do Jordão. Entretanto, ao fazer a visita de controle 
médico, descobre que está com tuberculose. Mas não consegue suportar o tratamento na clínica. Enquanto esperava para voltar a São 
Paulo, conhece Bruno, que a faz perder o trem e começam um romance. Porém a paixão de Lucília consome rapidamente sua saúde, 
enquanto Bruno vai se recuperando e começa a se interessar por Olívia, outra paciente da clínica." 

 
* Garota Dourada (ANDRÉ DE BIASE, CLAUDIA MAGNO, ANDRÉA BELTRÃO, SÉRGIO MALLANDRO, GUILHERME ARANTES , 
MARCOS PALMEIRA) 
Aventura - 1984 – Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Em um belo recanto do litoral, uma linda jovem provoca a rivalidade entre dois surfistas que desejam conquistá-la. Um deles tenta 
esquecer uma antiga paixão mas esta reaparece, deixando-o dividido.." 

 
* Jean Charles (SELTON MELLO, VANESSA GIÁCOMMO) 
Drama - 2009 – Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Jean Charles de Menezes é um eletricista mineiro que chega a Londres para morar com os primos Vivian, Alex e Patrícia. Confundido 
com um terrorista, ele é morto por agentes do serviço secreto britânico no metrô local. O fato abala a vida dos primos, que precisam 
reconstruir a vida ao mesmo tempo em que buscam por justiça." 

 
* Jerônimo, O Herói do Sertão (C. ADOLPHO CHADLER, YARA CORTES, MILTON VILLAR) 
Aventura - 1972 – Origem: TV - Imagem: Regular/P&B - 1 DVD  

 
* Leila Diniz (LOUISE CARDOSO, DIOGO VILELA, CARLOS ALBERTO RICCELLI, TONY RAMOS, ANTONIO FAGUNDES) 
Drama - 1987 – Imagem: Boa - 1 DVD  
"Biografia da estrela lendária Leila Diniz, nascida em 1945, filha de um casal de comunistas. Leila foi criada para ser única e indefinível. 
Causou escândalo e polêmica (teve vários namorados), quebrou tabus (surgiu grávida na praia) e brilhou como artista. Sempre 
provocando, foi diversas vezes presa pelo governo militar, que a considerava subversiva. Aos 26 anos, logo após ter tido uma filha, 
morreu num trágico acidente de avião quando voltava de um festival de cinema na Austrália, em 1972." 

 
* Luzia Homem (CLAUDIA OHANA, JOSÉ DE ABREU) 
Drama - 1987 – Origem: TV (Canal Brasil) – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Luzia é a jovem que presencia o assassinato da família por jagunços. Após este episódio, fomenta a sede de vingança e assume 
comportamento e valores masculinos. Mas entra em conflito quando descobre o amor." 

 
* Macumba na Alta (JAIME COSTA, MARIA DILNAH, FÁBIO CARDOSO) 
Comédia - 1958 – Origem: TV (Canal Brasil) – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Prestes a ser expulso de casa por não pagar o aluguel, um típico malandro carioca encontra a solução em um acaso do destino. Depois 
de ser atropelado por Sílvio, um milionário bon vivant, finge estar machucado e ameaça processar o desavisado motorista a menos que 
fique hospedado com a filha e um amigo na mansão da família durante a recuperação." 

 
* Madame Satã (LÁZARO RAMOS, FELIPPE MARQUES, RENATA SORRAH) 
Drama - 2002 – Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Rio de Janeiro, 1932. No bairro da Lapa vive encarcerado na prisão João Francisco (Lázaro Ramos), artista transformista que sonha em 
se tornar um grande astro dos palcos. Após deixar o cárcere, João passa a viver com Laurita , prostituta e sua "esposa"; Firmina, a filha 
de Laurita; Tabu , seu cúmplice; Renatinho, sem amante e também traidor; e ainda Amador, dono do bar Danúbio Azul. É neste ambiente 
que João Francisco irá se transformar no mito Madame Satã, nome retirado do filme Madame Satã (1932), dirigido por Cecil B. deMille." 

 
* Maneco, o Super Tio (FLÁVIO  MIGLIACCIO, CLEYDE BLOTA, CANARINHO) 
Aventura - 1974 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
“Maneco e os sobrinhos vão passar as férias no sítio do vovô Camargo. Só que o velhinho sumiu e eles terão de encontrá-lo através de 
uma viagem no tempo. 
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* Manicures à Domicílio (HERIQUIETA BRIEBA, ARMÂNDIO SILVA FILHO) 
Comédia - 1978 - Origem: TV – Ótima – 1 DVD  
"A vida do cabeleireiro Aurora Boreal é marcada por muita confusão e azar. Para não precisar viver às custas do jogo do bicho com que 
trabalha sua velha mãe, ele passa a mandar à casa de homens bem sucedidos, manicures que, para conseguir vantagens para Aurora, 
fazem muito mais do que as unhas." 

 
* Marcelo Zona Sul (STEPAN NERCESSIAN, FRANÇOISE FORTON, LULA, FRANCISCO DANTAS) 
Comédia - 1970 – Origem: TV – Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Adolescente extrovertido se revolta contra as imposições escolares e familiares e envolve os amigos numa série de aventuras." 

 
* Matou a Família e Foi ao Cinema (MARCIA RODRIGUES, RENATA SORRAH, CARLOS EDUARDO DOLABELLA) 
Drama - 1969 – Origem: TV – Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Rapaz da classe média mata a navalhadas o pai e a mãe e vai assistir ao filme "Perdidas de Amor", no qual um homem mata uma 
mulher por amor. Ao mesmo tempo, duas jovens se amam e uma delas mata a mãe que as critica; o marido mata a mulher que reclama 
das dificuldades financeiras." 

 
* Matou a Família e Foi Ao Cinema (CLAUDIA RAIA, ALEXANDRE FROTA) 
Drama - 1991 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Através de manchetes sensacionalistas marcam a transição entre os diversos episódios em que retratam a dura realidade. No episódio 
título, um rapaz, inconformado com as pressões que sofre em casa, mata os pais e vai ao cinema - como no filme de Bressane. Outros 
personagens: um voyeur que rouba calcinhas em pontos turísticos do Rio; uma mulher classe "A", casada com um machista e atraída por 
outra mulher; duas adolescentes que escandalizam a vizinhança e recorrem ao crime; um casal vivendo na pobreza, em permanente 
conflito e à beira da mútua destruição.” 

 
* Menino do Rio (ANDRÉ DE BIASE, CLAUDIA MAGNO, CLÁUDIA OHANA, NINA DE PÁDUA, SÉRGIO MALLANDRO) 
Aventura - 1981 – Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Jovem que ganha a vida fazendo pranchas de surf se apaixona por uma garota da alta sociedade, mas sofre um choque ao descobrir 
que ela sentia uma forte atração pelo pai dele. Ela não sabia que um era pai do outro mas está decidida a ficar com filho, que agora não 
quer saber dela. Assim, ela decide se casar com um antigo noivo, por quem nunca foi apaixonada." 

 
* Meus Homens, Meus Amores (ROSEMARY, SILVIA SALGADO, JOHN HERBERT, ROBERTO MAYA) 
Drama - 1978 – Origem: TV – Imagem: Regular - 1 DVD  
"Duas mulheres jovens são levadas para o crime." 

 
* Minha Namorada (FERNANDA MONTENEGRO, JORGE DÓRIA) 
Aventura - 1971 – Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  

 
* Navalha na Carne (VERA FISCHER, CARLOS LOFFLER) 
Drama - 1997 – Origem: TV – Imagem: Boa - 1 DVD  
"O sórdido relacionamento entre Neusa Suely e seu violento amante Vado. Quando este acusa a amante de ter escondido o dinheiro que 
ganhou trabalhando, ela alega ter sido roubado por seu vizinho, Veludo. Segunda versão cinematográfica da peça de Plínio Marcos." 
 

 
* Noel – Poeta da Vila (RAFAEL RAPOSO, CAMILA PITANGA) 
Drama - 2006 – Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Aos 17 anos Noel Rosa (Rafael Raposo) é um jovem engraçado, que possui um defeito no queixo e gosta de improvisar quadras 
debochadas para os amigos. Noel estuda medicina e toca numa banda regional, com outros garotos do bairro. Noel gosta da companhia 
de operários, negros favelados e prostitutas, com quem rapidamente faz amizade. Até que um dia conhece Ismael Silva (Flávio Bauraqui), 
compositor que o desafia a compôr um samba. Noel usa uma paródia ao Hino Nacional para compôr "Com Que Roupa?", que faz grande 
sucesso nas rádios de todo país. A partir de então ele se dedica de vez ao mundo do samba, mudando a história da música popular 
brasileira." 

 
* Noite Vazia (NORMA BENGELL, ODETE LARA) 
Drama - 1964 – Origem: TV – Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Dois amigos e duas mulheres num embate entre si,, revelando pouco a pouco suas angústia e ressentimentos e aflorando seus 
sentimentos mais íntimos e profundos. Obra máxima de Walter Hugo Khouri, considerado por críticos e público como um dos filmes mais 
importantes do cinema nacional em todos os tempos." 

 
* Nudista à Força (COSTINHA, DARLENE GLÓRIA, CLAUDIO CAVALCANTI) 
Comédia - 1966 - Imagem: Regular/Boa - 1 DVD  

 
* O Auto da Compadecida (MATHEUS NATCHERGAELE, SELTON MELLO, DIOGO VILELA, DENISE FRAGA) 
Comédia - 2000 – Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"As aventuras de João Grilo, um sertanejo pobre e mentiroso, e Chicó, o mais covarde dos homens. Ambos lutam pelo pão de cada dia e 
atravessam por vários episódios enganando a todos da pequena cidade em que vivem." 
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* O Barbeiro Que Se Vira (ARRELIA, ELIANA MACEDO, PAULO GOULART) 
Nacional - Comédia - 1957 – Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Um barbeiro que exerce também as funções de dentista, farmacêutico, veterinário e calista da região, ajuda um casal de apaixonados a 
se encontrar, contra a vontade do tutor da moça, um coronel que só está interessado na futura herança da pupila.” 

 
* O Bom Burguês (JOSÉ WILKER, BETTY FARIA, JARDEL FILHO, CHRISTIANE TORLONI) 
Drama - 1979 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Jorge Medeiros do Vale, funcionário da agência Leblon do Banco do Brasil, levava uma vida de milionário: tinha três automóveis, iate e 
conta numerada na Suíça. Preso em 1969, é acusado de um desfalque de oito milhões de cruzeiros, com os quais, entre outras coisas, 
financiara operações de grupos de esquerda. Libertado em 1975, Jorge asila-se na Nunciatura Apostólica dois anos depois, ao ter seu 
processo reaberto. Em 1978 obteve visto de saída para o México." 

 
* O Clube Das Infiéis (HELENA RAMOS, TONY TORNADO) 
Comédia - 1974 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Levada por sua amiga Mariana, Lucienne procura o Clube das Infiéis, mas não consegue ser admitida, pois o estatuto exige que conste 
um amante no currículo da candidata. Lucienne não pretende ter um amante: apenas convencer seu marido, Alberto, de que um homem 
a corteja. Inventa, então, um amante fictício, mas a situação se complica quando a diretora do clube exige que seja divulgado o nome do 
amante. Numa festa especial, o nome será anunciado. Lucienne dá a entender, então, que seu amante é o marido de uma das diretoras, 
o que provoca uma série de desentendimentos. Os maridos começam a dar em cima de Lucienne e as infiéis começam a perder a 
"classe".” 

 
* O Crime do Zé Bigorna (LIMA DUARTE, STÊNIO GARCIA) 
Drama - 1977 – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Zé Bigorna, um tímido e ingênuo ferreiro torna-se, para disfarçar, o marido platônico de uma bailarina de cabaré, amante de um velho 
chefe político de um vilarejo. Quando os dois amantes são assassinados, a culpa recai sobre ele. Zé Bigorna aceita ser incriminado, 
torna-se herói por ter livrado a região de um déspota e um jovem político da oposição decide aproveitar-se desse crescente prestígio." 

 
* O Desafio (ODUVALDO VIANNA FILHO, SÉRGIO BRITO) 
Drama - 1965 – Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Em 1965, em plena ditadura militar, o diretor Paulo Cesar Saraceni filmou “O Desafio“ em poucos dias e usando uma câmera de mão, 
com uma trama que refletia o presente momento do Brasil. Logo após o golpe militar de 1964, Ada é a esposa de um empresário 
industrial que tem um caso amoroso com o idealista jornalista esquerdista Marcelo, que trabalha em uma revista. Marcelo está passando 
por uma crise, sentindo-se impotente diante da ditadura militar, e sem ânimo para escrever o livro que pretendia e desmotivado em seu 
trabalho. Marcelo condena o estilo de vida burguês de Ada e termina seu relacionamento com ela. O que mais impressiona em “O 
Desafio” é a ousadia do diretor, com seus personagens discutindo o momento presente de repressão com muita coragem. Uma outra 
atração deste filme é ver Maria Bethânia cantando “Carcará”.” 

 
* O Efeito Ilha (ELIAS ANDREATO, ANTONIO CALLONI, LIGIA CORTEZ, DENISE FRAGA) 
Ficção/Comédia - 1994 – Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Um técnico de televisão é vítima de estranho fenômeno: depois de um acidente, sua imagem passa a ocupar todos os canais de TV, 24h 
por dia, numa espécie de reality show.” 

 
* O Enterro da Cafetina (JECE VALADÃO, NADIR FERNANDES, ELIZÂNGELA) 
Comédia - 1971 - Origem: TV – Ótima – 1 DVD  
"Betina, uma cafetina que povoou muitas noites cariocas, determinou em testamento que seu enterro deveria ser como as festas do 
prostíbulo mais alegre do Rio de Janeiro. Enquanto é cumprida a extravagante vontade da morta, alguns amigos recordam os momentos 
felizes vividos ao seu lado." 

* O Homem Nu (PAULO JOSÉ, LEILA DINIZ) 
Comédia - 1968 - Imagem: Boa/Ótima/P&B - 1 DVD  
"Uma deliciosa comédia de erros, que narra as confusões causadas pelo professor de música folclórica (Paulo José) que fica 
acidentalmente trancado pelo lado de fora do apartamento de uma amiga, completamente nu. A partir daí, o homem - do jeito como veio 
ao mundo - passa por uma série de situações inusitadas, fugindo de um lado para outro para se proteger de uma população inteiramente 
escandalizada." 

 
* O Mistério no Colégio Brasil (OTHON BASTOS, JOSÉ DE ABREU, MARIETA SEVERO, CARLOS AUGUSTO STRAZZER) 
Suspense - 1988 - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
"Casal de jovens vai a uma caverna próxima do colégio para um encontro amoroso e encontra um cadáver. Correm para avisar a polícia, 
mas ao voltar ao local o corpo desapareceu." 

 
* O Outro Lado da Rua (FERNANDO MONTENEGRO, RAUL CORTEZ, LAURA CARDOSO) 
Drama - 2004 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"Regina, 65 anos de sinceridade excessiva e ironia incontida, vive em Copacabana com sua cachorrinha vira-lata. Como paliativo para a 
solidão, ela participa de um serviço da polícia, no qual aposentados denunciam pequenos delitos. Em uma noite de abandono, 
“fiscalizando” com seu binóculo o que acontece nos prédios do outro lado da rua, Regina presencia o que lhe parece ser um homem 
matando sua mulher com uma injeção letal. Chama a polícia, mas o óbito é dado como morte natural. Desmoralizada, Regina resolve 
provar que estava certa e acaba se envolvendo com o suposto assassino. Desse encontro tardio cheio de contradições, acontecido 
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quando a maior parte das pessoas se contenta em esperar o tempo passar inexoravelmente, os dois irão reavaliar suas vidas de um 
modo que nunca poderiam imaginar" 

 
* O Padre e a Moça (PAULO JOSÉ, HELENA IGNEZ, MARIO LAGO) 
Drama - 1965 - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
"Mariana é a única mulher bonita e jovem do lugar. E não está conformada. Não sabe exatamente o que quer, mas sabe que não quer 
morrer com a cidade, sem ter conhecido o que a vida tem de bom. Mariana vê no padre (Paulo José), recém-chegado à cidade, a sua 
salvação. Sente-se atraída." 

 
* O Que é Isso, Companheiro? (ALAN ARKIN, FERNANDA TORRES, PEDRO CARDOSO, CLÁUDIA ABREU, SELTON MELLO) 
Drama - 1997 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"Em 1964, um golpe militar derruba o governo democrático brasileiro  e, após alguns anos de manifestações  políticas, é promulgado em 
dezembro  de 1968 o Ato Constitucional nº 5, que nada  mais era que o golpe  dentro do golpe, pois acabava com a liberdade  de 
imprensa  e os direitos  civis. Neste período vários estudantes  abraçam a luta armada, entrando  na clandestinidade, e em 1969  
militantes  do MR-8 elaboram  um plano para seqüestrar  o embaixador  dos Estados Unidos (Alan Arkin) para trocá-lo  por prisioneiros  
políticos, que eram torturados  nos porões da ditadura." 

 
* O Pagador de Promessas (LEONARDO VILLAR, GLÓRIA MENEZES) 
Nacional - Drama - 1962 – Origem: TV – Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Zé do Burro (Leonardo Villar) e sua mulher Rosa (Glória Menezes) vivem em uma pequena propriedade a 42 quilômetros de Salvador. 
Um dia, o burro de estimação de Zé é atingido por um raio e ele acaba indo a um terreiro de candomblé, onde faz uma promessa a Santa 
Bárbara para salvar o animal. Com o restabelecimento do bicho, Zé põe-se a cumprir a promessa e doa metade de seu sítio, para depois 
começar uma caminhada rumo a Salvador, carregando nas costas uma imensa cruz de madeira. Mas a via crucis de Zé ainda se torna 
mais angustiante ao ver sua mulher se engraçar com o cafetão Bonitão (Geraldo Del Rey) e ao encontrar a resistência ferrenha do padre 
Olavo (Dionísio Azevedo) a negar-lhe a entrada em sua igreja, pela razão de Zé haver feito sua promessa em um terreiro de macumba.” 

 
* O Picapau Amarelo (filme de Geraldo Sarno, com LUIZ CARLOS ARUTIN, JOEL BARCELLOS, INÊS CASOY, IRACEMA DE 
ALENCAR) 
Aventura - 1973 – Origem: TV – Imagem: Boa - 1 DVD  

 
* O Saci (filme de Artur Neves, com PAULO MATOZINHO, LÍVIO NANNI, OLGA MARIA) 
Drama - 1953 – Origem: TV – Imagem: Boa/P&B - 1 DVD  
 

 
* O Santo Milagroso (LEONARDO VILLAR, DIONÍSIO AZEVEDO) 
Comédia - 1966 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Quando sua irmã interessa-se pelo sacristão da igreja católica, pastor protestante procura o padre, seu rival na disputa da liderança 
espiritual da cidade, e tentam impedir o namoro, criando uma série de confusões." 

 
* O Segredo da Múmia (WILSON GREY, ANSELMO VASCONCELOS, JOEL BARCELLOS) 
Comédia/Terror - 1981 - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
"Cientista louco descobre poção capaz de dar vida eterna a seres humanos. Ele usa seu experimento numa múmia egípcia que, 
ressuscitada, começa a matar seus desafetos." 

 
* O Sexo das Bonecas (ARLETE SALLES, MÁRIO GOMES, CARLOS IMPERIAL, SIDNEY MAGAL) 
Comédia - 1974 – Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Renato é um jovem ingênuo que deixa sua terra natal para realizar o sonho de estudar Medicina no Rio de Janeiro. Passando por 
dificuldades, ele acaba no apartamento de Pedro, enfermeiro homossexual apaixonado por Greta Garbo." 

 
* O Ébrio (VICENTE CELESTINO, ALICE ARCHAMBEAU, WALTER D'AVILA) 
Drama - 1946 – Origem: TV – Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Jovem do interior, com grande talento para a música e boa situação financeira, Gilberto Silva se vê totalmente despossuído quando seu 
pai perde a fazenda. Sem o apoio dos parentes, o rapaz migra para a cidade grande, perambulando pelas ruas, até que, desesperado, ao 
entrar numa igreja, o padre ouve os seus pedidos de ajuda e convida-o a viver no anexo da sacristia. O religioso incentiva-o a procurar 
um emprego e, também, a explorar as suas habilidades artísticas. O grande sonho de Gilberto, porém, é entrar para a faculdade de 
medicina. Ainda assim, ele acaba se inscrevendo para um programa de calouros da rádio." 

 
* Os Paqueras (REGINALDO FARIA, WALTER FOSTER, DARLENE GLÓRIA) 
Comédia - 1969 – Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Rio de Janeiro. Nonô (Reginaldo Faria), um excedente no vestibular de medicina, e Toledo (Walter Forster), um homem de meia idade 
que tem uma boa situação financeira, são bons amigos. Eles dedicam boa parte do tempo para seduzir mulheres. Tudo corre 
perfeitamente entre eles, mas um dia Nonô vê Toledo com uma jovem que poderia ser filha dele e não se conforma, principalmente 
quando fica apaixonado por ela, sem ter idéia de como ela está ligada ao seu companheiro de farras." 

 
* Coração Materno (VICENTE CELESTINO, GILDA DE ABREU, ELIZETH CARDOSO) 
Drama - 1951 - Origem: TV – Ótima – 1 DVD  
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* O Marginal (TARCISIO MEIRA, DARLENE GLÓRIA, GLÓRIA GIMENEZ, ANSELMO DUARTE) 
Drama - 1974 – Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"O filme conta a história de um criminoso, da ascensão até a queda.." 

 
* O Rei da Pilantragem (WILZA CARLA, CYL FARNEY, CARLOS IMPERIAL, PAULO SILVINO) 
Comédia - 1968 - Origem: TV – Ótima/P&B – 1 DVD  
"Bebeto, pilantra e paquerador, sempre leva a pior em suas investidas galantes. Tendo em vista uma mulher que se diz casada, ele se 
utiliza de vários expedientes para conquistá-la." 

 
* O Viajante (MARÍLIA PERA, LEANDRA LEAL, PAULO CESAR PEREIO) 
Aventura - 1999 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"Rafael chega a uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, para a festa da padroeira local. Ali, desperta a paixão 
insana de Don’Ana de Lara, viúva rica e orgulhosa. E ainda conquista o coração da jovem e bela Sinha.Um criminoso, 
mestre Juca do Vale, também participa do que será uma relação de amor e morte, girando em torno desses quatro 
personagens. A última fronteira da paixão, onde os sentimentos se tornam desumanos e divinos." 

 
* Os Desafinados (de Walter Lima Jr.) (RODRIGO SANTORO, CLAUDIA ABREU, SELTON MELLO) 
Comédia Romântica - 2008 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Década de 60. Joaquim, Dico, Davi e PC são jovens músicos e compositores, que partiram para Nova York em busca de sucesso. Lá 
eles formam um grupo, chamado Os Desafinados, e integram o movimento que lançou a bossa nova. Ao longo dos anos eles 
acompanham o cenário político e musical do Brasil." 

 
* Os Pastores da Noite (OTÁLIA DA BAHIA) (MIRA FONSECA, ZENI PEREIRA, ANTONIO PITANGA) 
Drama - 1977 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Em Salvador, um grupo de amigos, moradores do morro, vive por botequins, terreiros de candomblé e o cabaré." 

 
* Os Maridos Traem, As Mulheres Subtraem (JOSÉ VASCONCELOS, ELIZABETH GÁSPER, DAVID CARDOSO) 
Comédia - 1970 – Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
"Peripécias e confusões de dois casais, amigos entre si, levados quase à loucura por um detetive particular." 

 
* Os Três Zuretas (CLÁUDIO MARZO, WALDEREZ DE BARROS) 
Infantil - 1997 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"Os Três Zuretas, de Cecilio Neto, traz uma comovente e engraçada história sobre a amizade de três garotos e suas peripécias numa 
pequena cidade do interior. Joaquim, Zezo e Pelé são os grandes representantes da pureza de uma época que não existe mais. 
Ambientada no começo dos anos 60, a trama destes três "demoniozinhos" traça um perfil interessante da geração que não se divertia 
com a televisão nem perdia seu tempo de criança com jogos no computador." 

 
* Padre Pedro e a Revolta das Crianças (PEDRO DE LARA, AUGUSTO LIBERATO, ZÉ DO CAIXÃO, WILZA CARLA) 
Nacional - Comédia - 1984 – Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Padre Pedro é um homem obstinado à causa de sua igreja. Sempre foi muito austero e corajoso. Sua tarefa é defender e recuperar as 
igrejas ameaçadas pelos incrédulos e malfeitores. Vive viajando de cidade em cidade, a fim de cumprir sua missão sagrada. Faz-se 
acompanhar por um carneiro e um bode. Esses animais são parte de seu sucesso na sua difícil e perigosa luta. Certa vez, aparece numa 
cidadezinha do interior, deixando a população espantada, pois há sete anos não há missa no local. A cidade é dominada pelo diabólico 
Rodrigo Napu (interpretado por Mojica em trajes de Zé do Caixão), um milionário protegido pelo prefeito. O padre destemido se instala na 
igreja abandonada, mas Napu manda seus capangas darem um sumiço no vigário valente, para que o sino não toque mais. O padre, 
porém, enfrenta todos os obstáculos.” 

 
* Para Viver Um Grande Amor, de Chico Buarque de Hollanda (DJAVAN, PATRÍCIA PILAR, GLÓRIA MENEZES) 
Musical - 1984 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Fantasia que mostra uma cidade abandonada sendo ocupada por favelados, que criam uma nova sociedade. Baseado no musical de 
Vinícius de Moraes e Carlos Lyra."~ 

 
* Pureza Proibida (ROSSANA GHESSA, ZÓZIMO BULBUL) 
Drama - 1974 – Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Garota é deixada ainda bebê num convento. Criada por freiras, torna-se noviça. Numa missão religiosa ao litoral, apaixona-se por um 
pescador negro que freqüenta terreiro de macumba.” 

 
* Quanto Vale Ou É Por Quilo? (ANTONIO ABUJAMRA, CAIO BLAT, HERSON CAPRI) 
Drama - 2005 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Adaptação livre do diretor Sérgio Bianchi para o conto "Pai contra Mãe", de Machado de Assis, Quanto Vale ou É Por Quilo? desenha 
um painel de duas épocas aparentemente distintas, mas, no fundo, semelhantes na manutenção de uma perversa dinâmica sócio-
econômica, embalada pela corrupção impune, pela violência e pelas enormes diferenças sociais. No século XVIII, época da escravidão 
explícita, os capitães do mato caçavam negros para vendê-los aos senhores de terra com um único objetivo: o lucro. Nos dias atuais, o 
chamado Terceiro Setor explora a miséria, preenchendo a ausência do Estado em atividades assistenciais, que na verdade também são 
fontes de muito lucro. Com humor afinado e um elenco poucas vezes reunido pelo cinema nacional, Quanto Vale ou É Por Quilo? mostra 
que o tempo passa e nada muda. O Brasil é um país em permanente crise de valores." 
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* Quem Tem Medo do Lobisomem? (REGINALDO FARIA, STEPAN NERCESSIAN, FÁTIMA FREIRE) 
Terror - 1974 - Origem: TV – Ótima – 1 DVD  
"Os personagens são figuras típicas do bairro de Ipanema, no Rio de Janeiro, no caso dos rapazes que partem para o interior, em busca 
de aventuras. A certa altura, encontram uma jovem noiva deixada só na porta de uma igreja e, a partir de então, coisas estranhas 
começam a acontecer na fazenda onde se hospedam, inclusive o aparecimento de um lobisomem." 

 
* São Paulo, Sociedade Anônima (WALMOR CHAGAS, DARLENE GLÓRIA, EVA WILMA, OTELLO ZELONI) 
Drama - 1969 – Origem: TV – Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"A historia acontece no momento da euforia desenvolvimentista provocada pela instalação de indústrias automobilísticas estrangeiras no 
Brasil, no final dos anos 50. Conta a história de Carlos, um jovem da classe média paulistana, que ingressa numa grande empresa. Logo 
depois, ele aceita um cargo numa fábrica de auto-peças, da qual torna-se gerente, e cujo patrão é sonegador de impostos e tem várias 
amantes. A certa altura, ele é um chefe de família que trabalha muito, ganha bem, mas vive insatisfeito. Sem um projeto de vida ou 
perspectivas para mudar a condição que rejeita, só lhe resta fugir." 

 
* Subterrâneos (MURILO GROSSI, CHICO SANT’ ANNAA) 
Drama - 2003 – Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Breno, sindicalista que abandona o trabalho para escrever um livro sobre o Conic – centro comercial de Brasília povoado por prostituas, 
evangélicos e travestis. Durante três dias, Breno percorre os corredores do local, onde encontra figuras como Ângela, que busca 
desesperadamente uma solução para sua vida e Giovani, um italiano que está gravando um documentário sobre o Conic.” 

 
* Se Eu Fosse Você (GLÓRIA PIRES, TONY RAMOS, THIAGO LACERDA) 
Comédia - 2006 – Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Após uma briga, um casal é surpreendido com uma inexplicável troca de corpos." 

 
* Traição - 3 Histórias de Nelson Rodrigues ('O Primeiro Pecado',' Diabólica', 'Cachorro!') (PEDRO CARDOSO, FERNANDA TORRES, 
FERNANDA MONTENEGRO) 
Dramas - 1998 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Três histórias ácidas de Nelson Rodrigues." 

 
* Tolerância (MAITÊ PROENÇA, ROBERTO BOMTEMPO) 
Drama - 2000 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Uma história de desejo e traição: Júlio é seduzido pela amiga de sua filha enquanto passavam um fim-de-semana na sua casa de 
campo. Ao mesmo tempo, sua esposa, uma advogada sempre fiel, envolve-se com um cliente seu e confessa isso para ele. A partir daí, 
as coisas vão começar a complicar nesta elaborada trama.” 

 
* Última Parada 174 , de Bruno Barreto (MICHEL SANDRO) 
Drama - 2008 - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"A história real de Sandro do Nascimento, menino pobre que sobreviveu à chacina da Candelária e, em 2000, seqüestrou um ônibus no 
Rio de Janeiro." 

 
* Uma Escola Atrapalhada (OS TRAPALHÕES, SUPLA, ANGÉLICA, GUGU, SELTON MELLO) 
Comédia - 1904 – Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Uma imobiliária deseja construir um supermercado no lugar do tradicional colégio Matheus Rose. A proposta desencadeia uma onda de 
desconfiança entre os alunos, principalmente em relação à chegada de seus novos companheiros de classe." 

 
* Uma Pulga na Balança (WALDEMAR WEY, GILDA NERY, PAULO AUTRAN, EVA WILMA)  
Comédia - 1953 – Origem: TV – Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Um ladrão se deixa prender voluntariamente. Uma vez instalado na prisão ele procura nos jornais, diariamente, os nomes mais ilustres 
falecidos e envia, às suas famílias, uma carta extremamente comprometedora onde fica explícito que o falecido era seu parceiro num 
grande golpe. Essa maneira engenhosa de chantagem deixa consternada a família do morto que se apressa em pagar-lhe para manter o 
seu silêncio. " 

 
* Sábado Alucinante (DJENANE MACHADO, ROGÉRIO FRÓES, SANDRA BRÉA) 
Drama - 1979  – Origem: TV - Imagem: Regular/Boa - 1 DVD  
"Da noite de sexta-feira até a madrugada de domingo, as portas de um novo mundo se abrem no interior de uma discoteca na Zona Sul 
do Rio de Janeiro. São emoções e conflitos vividos por uma série de personagens, que encontram na pista de dança o palco ideal para 
representarem a tragédia de suas vidas." 

 
* Amor Estranho Amor (XUXA, VERA FISCHER) 
Drama - 1982 – Origem: TV - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  

 
* Joelma - 23º Andar + Especial Linha Direta sobre a Tragédia do Joelma 
Drama - 1980 – Origem: DVD - Imagem: Ótima - 1 DVD  

 
* Central do Brasil (FERNANDA MONTENEGRO) 
Drama - 1998 – Origem: TV  – Imagem: Ótima - 1 DVD  
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***RECEBEU 2 INDICAÇÕES AO OSCAR*** 
 

* Titio Não É Sopa (PROCÓPIO FERREIRA, ELIANA MACEDO, HERVAL ROSSANO) 
Nacional - Comédia - 1960 – Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Milionário chega ao Rio para fiscalizar as obras de um asilo de velhos, cuja construção vinha patrocinando, e descobre que seu sobrinho 
desviava o dinheiro para aplicá-lo na instalação de uma boate." 

 
* Três Colegas de Batina (ELIANE MACEDO, TRIO IRAKITAN, HERVAL ROSSANO) 
Comédia - 1962 – Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
"A história gira em torno de três frades cantores (Trio Irakitan). Convencidos por uma jovem a cantarem, resolvem participar de um 
programa de calouros para obter dinheiro para a continuidade das obras sociais em uma favela. Cantando disfarçados, eles fazem 
sucesso e, depois de muitas complicações, vivem a ameaça de serem expulsos da congregação. Como sempre, tudo acaba bem e eles 
voltam a cantar no coro da igreja." 

 
* Tudo Bem (de Arnaldo Jabor) (FERNANDA MONTENEGRO, PAULO GRACINDO, ZEZÉ MOTA) 
Comédia - 1978 – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Família de classe média vive alheia às crises do país, até que se vê mergulhada no caos nacional, no momento em que decide fazer 
uma reforma em seu imenso e confortável apartamento." 

 
* Um Certo Capitão Rodrigo (de Anselmo Duarte) (FRANCISCO di FRANCO, ELZA DE CASTRO, NEWTON PRADO) 
Épico - 1971 – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Um cavaleiro, meio soldado, meio gaudério, cabelo doirado ao sol, violão às costas, entra na pacata cidade de Santa Fé. Ninguém 
poderia imaginar que aquele homem estava entrando também em suas vidas. Cantando e bebendo foi conquistando os corações das 
mulheres e a admiração dos homens. Um contador de estórias, de aventuras, de guerras ou de mentiras?" 

 
* Vigilante Rodoviário (ANTONIO FONZAR, RUY LEAL) LONGA-METRAGEM 
Aventura - 1978 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Dólares falsificados estão entrando ilegalmente no Brasil. A Polícia Rodoviária entra em ação nas investigações, quando um Dodge Dart 
despenca numa ribanceira da estrada, e um homem aparece ferido no mato.Tudo comandado pelo agora tenente Carlos e seu fiel cão 
Lobo.” 

 
* Zuzu Angel (PATRÍCIA PILLAR, DANIEL DE OLIVEIRA, ALEXANDRE BORGES) 
Drama - 2006 – Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Os anos 60 viram o mundo de pernas pro ar, transformando todos os grupos sociais. No Brasil, a carreira de Zuzu Angel estilista começa 
a deslanchar, enquanto seu filho Stuart ingressa no movimento estudantil, contrário à ditadura militar então vigente. As diferenças 
ideológicas entre mãe e filho são profundas. Ele lutando pela revolução socialista. Ela, uma empresária. Stuart é preso, torturado e morto. 
Inicia-se então o périplo de Zuzu pela libertação do filho e uma vez revelada sua morte, em busca de seu corpo. Suas manifestações 
ecoaram no Brasil, no exterior e em sua moda. A cruzada de Zuzu expõe as vísceras da repressão." 
 
 
 
DESENHOS ANTIGOS: 
 
* A Pantera Cor de Rosa (Pink Panther) 
Dublado/Mudo - 68 episódios - Imagem: Boa/Ótima - 2 DVD  
_________________________________________________________________________ 
 
* A Princesa e o Cavaleiro (1967) 
Dublado - 30 episódios - Imagem: Boa/Ótima - 9 DVD 4 
_________________________________________________________________________ 
 
* Abraão (Abraham) 
Dublado-  Imagem: Ótima - 1 DVD  
_________________________________________________________________________ 
 
* As Aventuras de Miss Spider 
Dublado - Episódio Especial de Dia das Mães (45 min) - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Quando Holley e Dona Aranha se conheceram, foi amor à primeira vista. Eles se casaram e tiveram cinco filhos - Esguicho, Gira-Gira, 
Tremendinho e as gêmeas Floco de Neve e Jasmim. Um dia, Esguicho encontra um ovo de galinha e decide devolvê-lo." 
_________________________________________________________________________ 
 
* Alladin (Longa-metragem, 1992) 
Legendado - Imagem: Ótima - 1 DVD  
_________________________________________________________________________ 
 
* Aquaman 
Dublado - 4 episódios - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
_________________________________________________________________________ 
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* Arquivo Cãofidencial (The Buford Files, 1976) 
Dublado - 13 episódios - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
_________________________________________________________________________ 
 
* Bacamarte e Chumbinho (Punkin Puss) 
Dublado – 23 Episódios - Imagem: Ótima - 1 DVD  
_________________________________________________________________________ 
 
* Backyardigans 
Dublado - 6 episódios - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
(Episódios: No Fundo do Mar, O Tesouro do Pirata, Eureca!, O Samurai das Tortas, Missão Secreta e Festa na Caverna) 
_________________________________________________________________________ 
 
* Barbie a Estrela do Rock (Barbie and the Rock Stars, 1987) ***  RARO *** 
Dublado - Longa Metragem, 50 minutos - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
"Barbie e sua turma vão ao espaço para fazer um grande show de rock para promover a paz mundial e a amizade entre os povos. 
Barbie e seus amiguinhos - Ken, Diva, Dee Dee, Dana e Derek - falando, cantando, tocando e dançando em sua banda, como 
verdadeiros artistas de cinema." 
_________________________________________________________________________ 
 
* Batfino e Karatê (Batfink, 1966) 
Dublado - 8 episódios - Imagem: Regular/Boa - 1 DVD  
_________________________________________________________________________ 
 
* Batman e Robin (1968) 
Dublado - 16 Episódios - Imagem: Boa/Ótima - 2 DVD -
_________________________________________________________________________ 
 
* Batman vs Drácula (2005) 
Dublado - Longa Metragem - 84 minutos - Imagem: Ótima - 1 DVD  
_________________________________________________________________________ 
 
* Batman – A Máscara do Fantasma (Mask of the Phantasm)  
Dublado – Desenho - 1993 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Desenho animado no qual o Homem-Morcego combate o Fantasma, um novo bandido que mata um grande criminoso e faz parecer que 
o herói encapuçado cometeu o crime, fazendo com que Gotham City se volte contra ele. Além disso, Batman ainda precisa se preocupar 
em defender a cidade do Coringa.” 
 
_________________________________________________________________________ 
 
* Betty Boop (Betty Boop, 1930) 
Dublado - 7 Episódios - Imagem: Ótima - 1 DVD  
_________________________________________________________________________ 
 
* Biblioteca de Desenhos Animados da MGM , anos 50 e 60 *** RARO *** 
Dublado Original - 80 Episódios - Imagem: Boa/Ótima - 6 DVD  
"Coletânea de desenhos animados coloridos dos anos 50-60 de vários produtores da MGM: Hugh Harman, Rudolf Ising, Tex Avery e 
Hanna Barbera." 
_________________________________________________________________________ 
 
* Bibo Pai e Bóbi Filho (Doggie Daddy and Augie Doggie) 
Dublado - 44 Episódios - Imagem: Ótima - 2 DVD -  
_________________________________________________________________________ 
 
* Bionicão e Falcão Azul (Dynomutt Dog Wonder, 1976-1977) 
Dublado - 12 Episódios - Imagem: Ótima - 2 DVD -  
_________________________________________________________________________ 
 
* Brasinhas do Espaço (The Space Kidettes, 1966) 
Dublado - 11 Episódios - Imagem: Regular - 1 DVD -   
_________________________________________________________________________ 
 
* Brucutu (Alley Oop, 1971) 
Dublado - 2 Episódios - Imagem: Regular/Boa - 1 DVD  
_________________________________________________________________________ 
 
* Cadilacs e Dinossauros (Cadillacs and Dinossaurs, 1993-1994) 
Dublado - 11 Episódios - Imagem: Ótima - 2 DVD -  
_________________________________________________________________________ 
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* Capitão Caverna (Captain Caveman and The Teen Angels, 1977-1980) 
Dublado - 21 Episódios - Imagem: Ótima - 1 DVD  
_________________________________________________________________________ 
 
* Carangos e Motocas (Wheelie and the Chopper Bunch,1974) 
Dublado - 12 Episódios - Imagem: Ótima - 1 DVD  
_________________________________________________________________________ 
 
* Cavaleiros da Arábia (Arabian Knights, 1968) 
Dublado - 13 Episódios - Imagem: Boa - 1 DVD  
_________________________________________________________________________ 
 
* Cavalo de Fogo (1986-1987) 
Dublado - 13 Episódios (Completo) - Imagem: Ótima - 3 DVD  
_________________________________________________________________________ 
 
* Charlie Chan (The Amazing Chan and the Chan Clan) 
Dublado - 15 Episódios - Imagem: Boa/Ótima - 3 DVD  
_________________________________________________________________________ 
 
* Coelho Ricochete (Ricochet Rabbitt & Droop-a-Long, 1964) 
Dublado - 23 Episódios/Série Completa - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
_________________________________________________________________________ 
 
* Dartagnan (Dogtanian and The Three Muskehounds, 1981-1982) 
Dublado - 16 Episódios - Imagem: Ótima/Som Razoável - 4 DVD  
_________________________________________________________________________ 
 
* De Volta ao Planeta dos Macacos (Return to the Planet of Apes, 1975) 
Dublado - 11 Episódios - Imagem: Boa - 3 DVD  
_________________________________________________________________________ 
 
* Dennis, O Pimentinha (Dennis The Menace, 1986-1988) 
Dublado - 6 Episódios - Imagem: Ótima - 1 DVD  
_________________________________________________________________________ 
 
* Devlin, o Motoqueiro (Devlin, 1974) 
Dublado - 15 Episódios - Imagem: Boa/Ótima - 2 DVD -  
_________________________________________________________________________ 
 
* Dino Boy (Dino Boy, 1966) 
Dublado Original - 18 Episódios - Imagem: Ótima - 1 DVD  
_________________________________________________________________________ 
 
* Duck Tales (1987-1990) 
Dublado - 34 Episódios - Imagem: Ótima - 8 DVD -
_________________________________________________________________________ 
 
* Faísca e Fumaça (The Heckle and Jeckle, 1956-1971) 
Dublado - 13 Episódios - Imagem: Ótima - 1 DVD  
_________________________________________________________________________ 
 
* Fantomas (Fantaman, 1967) 
Dublado - 32 Episódios - Imagem: Ótima - 9 DVD 4 
_________________________________________________________________________ 
 
* Festival de Desenhos Hanna Barbera (Coletânea) 
Dublado - 23 Episódios - Imagem: Ótima - 1 DVD  
_________________________________________________________________________ 
 
* Formiga Atômica (Atom Ant, 1965-1967) 
Dublado - 26 Episódios/Série Completa - Imagem: Ótima - 1 DVD  
_________________________________________________________________________ 
 
* Frankenstein Jr. (Frankenstein Jr. 1966-1968) 
Dublado - 16 Episódios - Imagem: Ótima - 1 DVD  
_________________________________________________________________________ 
 
* Super Globetrotters (The Harlem Super Globetrotters, 1970) 
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Dublado - 7 Episódios - Imagem: Boa - 1 DVD  
_________________________________________________________________________ 
 
* Gigantor (Homem de Aço ou Tetsujin 28, 1963) 
Dublado - 2 Episódios - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
_________________________________________________________________________ 
 
* Guzula (Oraa Guzura Dado, 1967 e 1987) 
Dublado - 14 Episódios - Imagem: Ótima - 1 DVD  
_________________________________________________________________________ 
 
* HI-5 
Dublado - 10 Episódios - Imagem: Boa/Ótima - 2 DVD -  
_________________________________________________________________________ 
 
* Homem Aranha (1965) 
Dublado - 10 Episódios - Imagem: Ótima - 1 DVD  
_________________________________________________________________________ 
 
* Hong Kong Fu (Hong Kong Phoocy, 1974) 
Dublado (Original Herbert Richers) - 11 Episódios + 2 Bionicão - Imagem: Ótima - 3 DVD 
_________________________________________________________________________ 
 
* Homem de Ferro (Iron Man, 1966) 
Dublado - 10 Episódios - 2 DVD - Imagem: Ótima - 2 DVD -  
_________________________________________________________________________ 
 
* Jackson Five (***RARO***) (Jackson 5, 1971-1973) 
Dublado - 5 Episódios - Imagem: Regular/Boa - 2 DVD  
_________________________________________________________________________ 
 
* Jonny Quest (Antigo) (Jonny Quest, 1964-1965) 
Dublado - 26 Episódios/Série Completa - Imagem: Ótima - 4 DVD 
_________________________________________________________________________ 
 
* Jonny Quest (2ª Temporada) 
Dublado - 13 Episódios - Imagem: Boa/Ótima - 2 DVD -  
_________________________________________________________________________ 
 
* José, o Rei dos Sonhos (Joseph, King of Dreams, 2000) 
Dublado - Longa Metragem - 75 min - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Diretamente do "livro de todos os livros", a Bíblia, os estúdios de Steven Spielberg produzem em desenho animado a clássica história de 
José, o escravo que mudou a vida de todo um povo. A história de José, o Rei dos Sonhos, começa com o nascimento do personagem 
principal. O fato por si só já é um milagre, já que sua mãe era considerada infértil. Aos poucos, José cresce cercado de muito amor por 
parte de seus pais e muita inveja por parte de seus irmãos." 
_________________________________________________________________________ 
 
* Josie e as Gatinhas (Josie and The Pussie Cats, 1970-1972) 
Dublado - 5 Episódios - Imagem: Ótima - 1 DVD  
_________________________________________________________________________ 
 
* Josie e as Gatinhas do Espaço (Josie and the Pussycats in Outerspace, 1972) 
Dublado - 15 Episódios - Imagem: Boa/Ótima - 3 DVD  
_________________________________________________________________________ 
 
* Lazy Town 
Dublado - 9 Episódios - Imagem: Ótima - 2 DVD -  
(Episódios: A Nova Super-Herói, O Circo, Mas Que Preguiça, O Gênio Preguiçoso, Sono Roubado, Senhorita Roberta, Festival do Doce) 
_________________________________________________________________________ 
 
* Leão da Montanha (Snagglepuss) 
Dublado - 25 Episódios - Imagem: Ótima - 1 DVD  
_________________________________________________________________________ 
 
* Lippy e Hardy (Lippy The Lion and Hardy Har Har) 
Dublado - 20 Episódios - Imagem: Ótima - 1 DVD  
_________________________________________________________________________ 
* Lucas, Um Intruso no Formigueiro (The Ant Bully) 
Dublado – Desenho – Imagem: Ótima – 1 DVD –  
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“Lucas é um garoto recém chegado na vizinhança com sua família. Sem a atenção de seus familiares, Lucas se diverte exterminando as 
formigas do jardim. Elas então botam em prática seu plano contra os maus tratos de Lucas: criam uma poção mágica que o diminuirá, 
fazendo com que tenha que conviver com elas para conseguir sua liberdade.” 
_________________________________________________________________________ 
 
* Lula Lelé (Squiddly Diddly, 1965) 
Dublado - 26 Episódios/Série Completa - Imagem: Ótima - 1 DVD  
_________________________________________________________________________ 
 
* Maguila, o Gorila (Magilla Gorilla, 1964-1967) 
Dublado - 28 Episódios - Imagem: Ótima - 1 DVD  
_________________________________________________________________________ 
 
* Mary e Max (Mary and Max)  
Dublado – Drama/Comédia - 2009 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Animação em stop-motion. Uma história de amizade entre duas pessoas muito diferentes: Mary Dinkle, uma menina gordinha e solitária, 
de oito anos, que vive nos subúrbios de Melbourne, e Max Horovitz, um homem de 44 anos, obeso e judeu que vive com Síndrome de 
Asperger no caos de Nova York. Alcançando 20 anos e 2 continentes, a amizade de Mary e Max sobrevive muito além dos altos e baixos 
da vida. Mary e Max é viagem que explora a amizade, o autismo, o alcoolismo, de onde vêm os bebês, a obesidade, a cleptomania, a 
diferença sexual, a confiança, diferenças religiosas e muito mais.” 
_________________________________________________________________________ 
 
* Merrie Melodies e Looney Tunes (1931-1969) ***ANTIGOS e RAROS*** 
Dublado CINECASTRO – Duração: 12:30h – Origem: TV - Imagem: Ótima - 9 DVD 4 
"Merrie Melodies é uma série de filmes de curta-metragem de animação, produzida de 1931 à 1969 e distribuída pela Warner Bros. 
Pictures. Ela co-existiu com a série Looney Tunes, sendo consideradas "séries irmãs". Os desenhos da série Merrie Melodies eram 
originalmente simples curta-metragens musicais, com personagens cujas aparições eram únicas, antes de gradativamente começarem a 
apresentar os personagens recorrentes.” 
 
* Só Merrie Melodies (1931-1969) ***ANTIGOS e RAROS*** 
Dublado CINECASTRO – Duração: 04:00H – Origem: TV - Imagem: Ótima - 2 DVD -  
"Merrie Melodies é uma série de filmes de curta-metragem de animação, produzida de 1931 à 1969 e distribuída pela Warner Bros. 
Pictures. Ela co-existiu com a série Looney Tunes, sendo consideradas "séries irmãs". Os desenhos da série Merrie Melodies eram 
originalmente simples curta-metragens musicais, com personagens cujas aparições eram únicas, antes de gradativamente começarem a 
apresentar os personagens recorrentes.” 
_________________________________________________________________________ 
 
* Mightor (Mightor, 1966) 
Dublado - 30 Episódios - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
_________________________________________________________________________ 
 
* Mister Magoo  
Dublado - 48 Episódios - Imagem: Ótima - 2 DVD -  
_________________________________________________________________________ 
 
* Mosquito, Mosquete e Moscardo  
Dublado - 21 Episódios - Imagem: Boa - 1 DVD  
_________________________________________________________________________ 
* Namor, o Príncipe Submarino (Namor, The Sub-Mariner,  1966) 
Dublado - 5 Episódios - Imagem: Boa - 1 DVD  
_________________________________________________________________________ 
 
* O Atômico (The Atom, 1967) 
Dublado - 3 Episódios - Imagem: Ótima - 1 DVD  
_________________________________________________________________________ 
 
* O Corcunda de Notre Dame 
Dublado - 1 Episódio - Imagem: Ótima - 1 DVD  
_________________________________________________________________________ 
 
* O Gato de Botas 
Dublado - 1 Episódio (50 min) - Imagem: Ótima - 1 DVD  
_________________________________________________________________________ 
 
* O Incrível HULK (Anos 60) (The Incredible Hulk, 1966) 
Legendado - 9 Episódios - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
_________________________________________________________________________ 
 
* Os Herculóides (The Herculoids, 1967-1969) 
Dublado - 46 Episódios - Imagem: Ótima - 2 DVD -  
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_________________________________________________________________________ 
 
* O Homem Pássaro (Birdman, 1967-1969) 
Dublado - 36 Episódios -  Imagem: Ótima - 1 DVD  
_________________________________________________________________________ 
 
* Os Impossíveis (The Impossibles, 1966) 
Dublado - 28 Episódios - Imagem: Ótima - 1 DVD  
_________________________________________________________________________ 
 
* Os Jetsons (The Jetsons, 1962-1988) 
Dublado - 17 Episódios - Imagem: Ótima - 2 DVD -  
_________________________________________________________________________ 
 
* O Oitavo Homem (Eito Man, 1963) ***RARO*** 
Dublado - 1 Episódio - Imagem: Regular/Boa/P&B - 1 DVD  
_________________________________________________________________________ 
 
* O Pequeno Príncipe (The Little Prince, 1978) 
Dublado - 3 Episódios - Imagem: Ótima - 1 DVD  
_________________________________________________________________________ 
 
* O Poderoso Hércules (The Mighty Hercules, 1962-1963) 
Dublado - 40 Episódios - Imagem: Ótima - 1 DVD  
_________________________________________________________________________ 
 
* O Poderoso Thor - Anos 60 (Thor, 1966) 
Dublado - 8 Episódios - Imagem: Ótima - 2 DVD -  
_________________________________________________________________________ 
 
* O Príncipe Suzano e o Dragão de 8 Cabeças (Wanpaku ôji no orochi taiji, 1963) 
Dublado - Longa-metragem 86 minutos - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Suzano é um príncipe cuja mãe Izanami morreu, o pai de Suzano diz que a mãe agora está em outro lugar. Inconformado o príncipe 
decide sair a procura de sua mãe, durante sua jornada conhece alguns amigos e acaba chegando na Província de Izumo.Lá conhece 
uma princesa. O pai desta princesa conta a Suzano que as outras sete filhas foram sacrificadas pelo Dragão de Oito cabeças, Suzano 
decide então ajudar a família da princesa a vencer o terrível Dragão de oito cabeças." 
_________________________________________________________________________ 
 
* O Urso do Cabelo Duro (Help! It´s The Hair Bear Bunch, 1971) 
Dublado - 10 Episódios - Imagem: Regular - 2 DVD -  
_________________________________________________________________________ 
 
* O Vale dos Dinossauros (Valley of Dinosaurs, 1974) 
Dublado - 16 Episódios/Série Completa - Imagem: Ótima - 2 DVD -  
_________________________________________________________________________ 
 
* O Xodó da Vovó (Precious Jewels, 1965) 
Dublado - 25 Episódios - Imagem: Ótima - 1 DVD  
_________________________________________________________________________ 
 
* Papa Léguas e o Coiote (Wile E. Coyote and Road Runner, 1966-1973) 
Dublado - 63 Episódios - Imagem: Boa/Ótima - 3 DVD  
_________________________________________________________________________ 
 
* Pepe Legal (Quick Draw McGraw,1959-1962) 
Dublado - 44 Episódios - Imagem: Ótima - 2 DVD -  
_________________________________________________________________________ 
 
* PICAPAU (Woody Woodpecker) 
Dublado - 130 Episódios - Imagem: Boa/Ótima - 5 DVD  
_________________________________________________________________________ 
 
* Plic Ploc e Chuvisco (Pixie and Dixie) 
Dublado - 44 Episódios - Imagem: Ótima - 2 DVD -  
_________________________________________________________________________ 
 
* Pole Position (1984-1985) 
Dublado - 3 Episódios - Imagem: Ótima - 2 DVD  
_________________________________________________________________________ 
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* Sansão e Golias (Young Samson and Goliath, 1967) 
Dublado - 11 Episódios - Imagem: Regular - 1 DVD  
_________________________________________________________________________ 
 
* Sawamu, o Demolidor (Kiku no Oni, 1974) 
Legendado - 26 Episódios/Série Completa (Piloto sem legendas + exibição em formato de filme do Tadashi Sawamura real) - Imagem: 
Boa/Ótima - 8 DVD  
_________________________________________________________________________ 
* Scooby Doo (The Scooby Doo Show, 1976-1978)  
Dublado - 6 Episódios Antigos - Imagem: Ótima - 2 DVD -  
 
* Scooby Doo – Contos Horripilantes  
Dublado - 4 Episódios Antigos - Imagem: Ótima - 1 DVD  
 
* Scooby Doo e o Lobisomem (Scooby Doo and the Reluctant Werewolf)  
Dublado – 1988 - Imagem: Ótima – Origem: VHS - 1 DVD  
“Longa-metragem onde Scooby Doo e Salsicha vão se aventurar no maior e mais cabeludo mistério de todos os tempos, quando encaram 
o Conde Drácula. Salsicha, após se tornar campeão em uma corrida de carros, vai parar na Transilvânia e é transformado em Lobisomem 
e só vai voltar ao normal se vencer outra corrida.” 
 
* Scooby Doo e a Escola Assombrada (Scooby Doo and the Ghoul School)  
Dublado/Longametragem – 1998 - Imagem: Ótima – Origem: VHS - 1 DVD  
_________________________________________________________________________ 
* Sid, o Cientista  
Dublado - 6 Episódios - Imagem: Ótima - 1 DVD  
_________________________________________________________________________ 
 
* Shadow Boy (Boken Shonen Shadar, 1967) 
Dublado - 8 Episódios - Imagem: Regular - 1 DVD  
_________________________________________________________________________ 
 
* Shazzan (Shazzan, 1967) 
Dublado - 22 Episódios - Imagem: Boa - 2 DVD -  
_________________________________________________________________________ 
 
* Smurfs (Smurfs, 1981-1982) 
Dublado - 103 Episódios - Imagem: Boa - 9 DVD 
_________________________________________________________________________ 
 
* Space Ghost (Space Ghost, 1966-1968 e 1981-1982) 
Dublado - 60 Episódios - Imagem: Ótima - 2 DVD -  
_________________________________________________________________________ 
 
* Speed Racer (antigo) (Mach Go Go Go, 1967) 
Dublado - 52 Episódios/Série Completa - Imagem: Ótima - 7 DVD 
_________________________________________________________________________ 
 
* O Desafio dos Super Amigos (The Challenge of the Super Friends, 1978) 
Dublado - 16 Episódios - Série Completa -  Imagem: Ótima - 3 DVD - 
_________________________________________________________________________ 
 
* Super Dínamo (Paaman, 1967-1968) 
Dublado (Cinecastro) - 90 Episódios -  Imagem: Regular/Boa/P&B - 10 DVD 0 
"Este divertido desenho de super-heróis conta a história de um grupo de crianças: 2 meninos, 1 menina, 1 macaquinho e 1 bebê que são 
escolhidos por um misterioso homem mascarado, traduzido na dublagem por Super Homem, para serem os defensores da justiça. O 
principal personagem é um menino, Mitsuo Suwa, que é o Super Dínamo número 1 e o líder do grupo." 
_________________________________________________________________________ 
 
* Tartaruga Touché (Touche Turtle) 
Dublado - 52 Episódios/Série Completa - Imagem: Ótima - 2 DVD -  
_________________________________________________________________________ 
 
* Tarzan (Tarzan, Lord of The Jungle) 
Dublado - 12 episódios - Imagem: Boa/Ótima - 3 DVD -
_________________________________________________________________________ 
 
* ThunderCats (Thundercats, 1985-1986) 
Dublado - 130 Episódios/Série Completa  - Imagem: Ótima - 14 DVD  
_________________________________________________________________________ 
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* Tom & Jerry  
Dublado - 180 Episódios - Imagem: Ótima - 10 DVD  
_________________________________________________________________________ 
* Toro e Pancho (Tijuana Toads) 
Dublado -  Série Completa com 14 Episódios - Imagem: Ótima - 1 DVD  
_________________________________________________________________________ 
 
* Turma da Gatolândia (Cattanooga Cats, 1969-1971) 
Dublado - 14 Episódios - Imagem: Ótima - 1 DVD  
_________________________________________________________________________ 
* Tutubarão (JabberJaw, 1976-1978) 
Dublado - 16 Episódios - Imagem: Ótima - 2 DVD -  
_________________________________________________________________________ 
 
* Viagem Ao Centro da Terra (Journey to The Center of The Earth, 1971) 
Dublado - 1 Episódio - Imagem: Ruim/Regular - 1 DVD  *** RARO *** 

 
 
* Viagem Fantástica (Fantastic Voyage, 1968-1970) 
Dublado - 1 Episódio - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  

* Zé Colméia (Yogi´s Bear, 1958) 
Dublado – 97 Episódios - Imagem: Ótima - 2 DVD -  

 
* Wally Gator 
Dublado - 52 Episódios/Série Completa - Imagem: Ótima - 2 DVD -  
 
 
SHOWS NACIONAIS:  
 
* Roberto Carlos Especial de Fim de Ano - 1974 
Primeiro Especial de fim de ano exibido pela TV Globo. Participações especiais: Paulo Gracindo, cantor Antonio Marcos e Erasmo Carlos. 
Imagem: Regular/Boa – Origem: TV Globo - 1 DVD  
 
* Roberto Carlos Especial de Fim de Ano - 1975 
Segundo Especial de fim de ano exibido pela TV Globo. Participações especiais: Erasmo Carlos, Wanderléia, Caetano Veloso, Dorival 
Caymi e Sílvio Caldas. 
Imagem: Regular/Boa – Origem: TV Globo - 1 DVD  
 
* Roberto Carlos Especial de Fim de Ano - 1976 
Terceiro Especial de fim de ano exibido pela TV Globo. Participações especiais: Carlos Galhardo, Aracy de Almeida, Orlando Silva, 
Izaurinha Garcia, Moreira da Silva. 
Imagem: Regular/Boa – Origem: TV Globo - 1 DVD  
 
* Roberto Carlos Especial de Fim de Ano - 1977 
Quarto Especial de fim de ano exibido pela TV Globo. Participações especiais: Pelé, Armando Manzanero, Erasmo Carlos. 
Imagem: Regular/Boa – Origem: TV Globo - 1 DVD  
 
* Roberto Carlos Especial de Fim de Ano - 1978 
Quinto Especial de fim de ano exibido pela TV Globo.  
Imagem: Boa – Origem: TV Globo - 1 DVD  
 
* Roberto Carlos Especial de Fim de Ano - 1979 
Sexto Especial de fim de ano exibido pela TV Globo.  
Imagem: Boa – Origem: TV Globo - 1 DVD  
 
* Roberto Carlos Especial de Fim de Ano - 1980 
S[etimo Especial de fim de ano exibido pela TV Globo.  
Imagem: Boa – Origem: TV Globo - 1 DVD  
 
* Roberto Carlos Especial de Fim de Ano - 1986 
12º Especial de fim de ano exibido pela TV Globo.  
Imagem: Ótima – Origem: TV Globo - 1 DVD  

 
* Roberto Carlos - CLIPS da Filmografia 
Todas as canções que Roberto Carlos cantou em sua trilogia de filmes está aqui nesta coletânea especial da Jovem Guarda em forma de 
clipes. 
Imagem: Ótima - 1 DVD  
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* Roberto Carlos e a Jovem Guarda - TV Record 40 Anos 
ESPECIAL: TV 40 ANOS de 1989  - Apresentação de Erasmo Carlos recordando as melhores canções da época que marcou a juventude 
brasileira nos anos 60-70. Roberto e Erasmo Carlos, Wanderléia, Martinha, The Jordans, Os Vips, Ronnie Von, Golden Boys. Além de 
mais de uma hora com canções e apresentações: de Wilson Simonal, Roberto Carlos no Chacrinha e em programas italianos, Família 
Trapo com a Jovem Guarda. 
Imagem: Ótima - 1 DVD  

 
* ALTEMAR DUTRA - ESPECIAL 20 ANOS DE CARREIRA 
Especial feito em 1979 e exibido pela TV Cultura de São Paulo em comemoração aos 20 anos de carreira do "O Romântico" Altemar 
Dutra (1940-1983). Contém os 21 maiores sucessos de sua carreira até aquele momento. Raro e inesquecível momento de um dos 
maiores cantores brasileiros de todos os tempos. 
 Imagem: Boa - 1 DVD  

 
* Carlos Galhardo ***** RARÍSSIMO ***** 
Gravação do programa MPB Especial, com a participação do Regional do Evandro, Carlos Galhardo (1913-1985) fala de sua carreira, de 
sua vida e canta inúmeros sucessos. Relembre a sua voz inconfundível e incomparável.  
Imagem: Regular/Boa - P&B - 1 DVD  

 
* Ritchie - Outra Vez ao Vivo no Estúdio 
Com os maiores sucessos de sua carreira, versões especialíssimas e parcerias inéditas com Arnaldo Antunes e Fausto Nilo. 'A Mulher 
Invisível', ''Menina Veneno', 'Pelo Interfone' são alguns dos sucessos nesse acústico. 
Imagem: Ótima - Origem: TV Canal Brasil- 1 DVD -   

 
* A Cor do Som Acústico - Ao Vivo do Canecão - 2005  
São 21 canções do grupo criado em 1977, do movimento pós-tropicalista.  Dentre as canções estão: Zanzibar, Alto Astral, Menino Deus 
(com Caetano Veloso), Beleza Pura (com Daniela Mercury) e outros sucessos. 
Imagem: Ótima - 1 DVD  

 
* Antonio Marcos, Último Show - "Inverno & Verão" em 08/08/1991 
Gravação ao vivo do último show do cantor antes de sua morte. 
Imagem: Regular/Boa – Origem: Câmera pessoal - 1 DVD  

 
* Paulo Sérgio (1944-1980), Vários Momentos 
Exibições raras de várias apresentações do cantor Paulo Sérgio, incluindo a do filme de 1966 'Na Onda do Iê-iê-iê' onde aparece como 
calouro do Chacrinha, cantando a canção 'Sentimental Demais' de Altemar Dutra 
Imagem: Regular/Boa – Origem: TV - 1 DVD  

 
* Elba Ramalho 30 Anos - 2010 
Na comemoração dos 473 anos da capital pernambucana, a cantora Elba Ramalho gravou o DVD dos seus 30 anos de carreira, na praça 
do Marco Zero no Recife, nesse último fim de semana, Com grandes nomes da MPB como Alcione, Lenine, Zé Ramalho e Chico César e 
com o figurino assinado pelo estilista Ary Rodrigues, a estrela encantou todos que estavam por lá! 
Imagem: Ótima – Origem: TV - 1 DVD  

 
* Elza Soares: Beba-me (ao vivo, 2007) 
Aos 70 anos, completados em junho de 2007, Elza Soares lança Beba-me ao Vivo. A escolha do repertório foi pelos sambas clássicos 
interpretados por Elza desde os anos 60, com uma formação metaleira que remete às orquestras daquela época. 
Imagem: Ótima – Origem: TV Brasil - 1 DVD  

 
* FRANCISCO ALVES 
Programa 'Ensaio' exibido pela TV Cultura em 1995 apresenta Gilberto Alves. Vários cantores falam de sua vida e cantam seus sucessos, 
incluindo Elis Regina.  
Cenas de época e de filmes cantados por esse gênio da música brasileira.  
Duração: 55 minutos. 
 Imagem: Regular - 1 DVD  

 
* GILBERTO ALVES 
Programa 'MPB Especial' exibido pela TV Cultura apresenta Gilberto Alves com amigos contando e cantando a sua vida acompanhado do 
grupo 'Regional do Evandro'. Duração: 1 hora. 
 Imagem: Boa/P&B - 1 DVD  

 
* Luiz Ayrão, Ao Vivo 
Show acústico ao vivo gravado na TV Rede Vida de SP.  Luiz Ayrão e sua banda  cantam os seus maiores sucessos (No Silêncio da 
Madrugada, Os Amantes, Nossa Canção, Mulher Brasileira, Ciume de Você, Porta Aberta, O Lencinho, Lobo da Madrugada, Quero Que 
Volte) e fala de sua vida. 
Imagem: Ótima - 1 DVD  
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* O Baile do Simonal  
Show -  2009 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Apesar de centrado no universo de um intérprete - um dos maiores da concorridíssima música popular brasileira -, este DVD tem na 
concepção musical sua maior estrela.” 

 
* Especial Turma do Balão Mágico 
Dois especiais exibidos pela TV Globo nos anos 80, com Simony, Tob, Mike, Jairzinho, Imagem: Boa/Ótima – Origem: TV Globo - 2 DVD  

 
* Festival da Música Popular Brasileira da TV Record – Anos 60 
ESPECIAL: TV 40 ANOS de 1989  - 23 canções do Melhor dos Festivais da MPB 
Narração: Blota Júnior. Cantam: Chico Buarque, Jair Rodrigues, Edu Lobo, Gilberto Gil, Nara Leão, Gal Costa, Caetano Veloso, Elis 
Regina, entre outros. A última música do programa com o Roberto Carlos encontra-se incompleta. 
Inclui a antológica cena de Sérgio Ricardo que quebra o violão e joga os pedaços para a platéia. 
Imagem: Boa - 1 DVD  

 
* Os Doces Bárbaros (Caetano Veloso, Gal Costa, Maria Bethãnia, Gilberto Gil) 
São 17 canções do filme de Jom Tob Azulay, feito em 1976, sobre o encontro no palco de Gilberto Gil, Maria Bethânia, Caetano Veloso e 
Gal Costa. Além do show, o diretor mostra o processo criativo dos artistas, os ensaios, o relacionamento com os fãs e a intimidade dos 
camarins. A Justiça, a polícia e o tratamento dado aos Doces Bárbaros pela imprensa também estão no filme. Mas fascinante mesmo é a 
revelação das personalidades dos quatro artistas, talentos inesgotáveis e mágicos.   
Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  

 
* Paralamas e Legião Juntos - *** Show Raro   *** 
Show gravado no Teatro Fênix no Rio de Janeiro em 1988. Duas das melhores bandas de rock brasileiro tocando juntas, em um 
momento histórico para a música. 
Imagem: Boa/Ótima - Origem: TV Multishow - 1 DVD  

 
* BLITZ AO VIVO E A CORES  
Show gravado no Canecão, Rio de Janeiro, em 2006. O vídeo comemora os 25 anos da banda comandada por Evandro Mesquita e traz 
no repertório os 21 maiores sucessos da sua carreira. Convidados: Ivete Sangalo, Fernanda Abreu, Paulo Ricardo. 
Imagem: Ótima - Origem: TV CANAL BRASIL - 1 DVD  

 
* MPB4 - 40 ANOS AO VIVO 
Show gravado no Teatro SESC Vila Mariana, em São Paulo. MPB4 comemora 40 anos com as 23 músicas de maiores sucesso nesta 
longa carreira. Participação especial de: Chico Buarque, Zeca Pagodinho, Cauby Peixoto, Roberta Sá, Quarteto em Cy e Milton 
Nascimento. Registro histórico e imperdível.  
Imagem: Ótima - Origem: TV Canal Brasil - 1 DVD  

 
* JERRY ADRIANI ACÚSTICO AO VIVO (2008) 
Jerry Adriani o ícone da Jovem Guarda gravou ao Vivo no Caneção o álbum Acústico Ao Vivo: Canal Brasil, e fez homenagens ao amigo 
Raul Seixas e ao ídolo Elvis Presley. Contou também com participaçõe especiais de Ivo Pessoa ("Tudo me Lembra Você"), Tavito ("Rua 
Ramalhete"), Fernanda Takai ("Pelo Interfone" - sucesso do cantor Ritchie) e Vinimax ("Deixe-me Leva-la para Casa").   
Imagem: Boa/Ótima - Origem: TV - 1 DVD  

 
* NO TEMPO DO GRAMOFONE - VOL 2 
Show ao vivo com vários cantores e conjuntos dos tempos da Jovem Guarda: Fevers, Vanusa, Wanderléia, Erasmo Carlos, Wanderley 
Cardoso, Leno e Lilian, Deny e Din, Golden Boys, Os Incríveis, Ed Wilson, revivendo grandes canções como: Banho de Lua, Menina 
Linda, Calhambeque, Festa de Arromba, O Milionário, Lobo Mau, Vem Me Ajudar, Coruja e muitas outras num total de 41 músicas. 
 Imagem: Boa - 1 DVD  
 
 
 
SHOWS INTERNACIONAIS:  
 
 
* Alanis Morissette: Jagged Little Pill (2001) 
Jagged Little Pill é o terceiro álbum da carreira da canadense e o primeiro a ser lançado internacionalmente. Este álbum marca uma 
nova fase da cantora, onde a mesma fica excessivamente popular no mundo por causa do seu estilo alternativo, de seus vocais e de 
suas canções que são confissões emocionais. 
Imagem: Boa/Ótima – Origem: VHS - 1 DVD  

 
* Beatles - Ready Steady Go!  
Gravação ao vivo de 29/04/1964 nos estúdios Rediffusion onde os Beatles filmaram "Around The Beatles". São 11 canções (Twist and 
Shout, Roll Over Beethoven,, I Wanna Be Your Man, Long Tall Sally, Love Me Do, Please Please Me, From Me To You, She Loves You, I 
Want To Hold Your Hand, Can´t Buy Me Love, Shout). Esta última dos Isley Brothers, música que o quarteto nunca gravou oficialmente e 
que tem o vocal dos quatros Beatles. 
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Imagem: Ótima – Origem: VHS - 1 DVD 
 

* Behind The Music: New Kids On The Block 
Celebra a história do fenômeno pop ao mesmo tempo que documenta a reunião de 2008, considerada inspiradora pelos integrantes do 
grupo, e exibe entrevistas recentes com a banda, raras imagens de arquivo e gravações feitas pelos próprios integrantes. No especial de 
90 minutos, gravado ao vivo em Boston, a NBC e Maria Menounos, apresentadora do “Access Hollywood”, fazem a contagem regressiva 
do show que apresenta três novas canções do grupo, no TD Banknorth Garden, na cidade natal dos integrantes da boys band.  
Legendado - Imagem: Ótima – Origem: TV VH1 - 1 DVD  

 
* Bob Marley Live At The Rainbow  (1977) 
Bob Marley e The Wailers apresentaram-se no London´s Rainbow Theatre no verão de 1977. O álbum Exodus estava liderando a parada 
Britânica e a potente banda produzia músicas mágicas em qualquer lugar: nas ondas do rádio, jukebox, sistemas de som, Hi Fi. Bob 
Marley era um dos mais evocativos e carismáticos artistas dos anos 70, um artista cujas canções atravessaram os tempos até a nossa 
época.  
Imagem: Ótima – Origem: TV TCM - 1 DVD  

 
* B. B. KING (presentd by Soung Stage Live)  (2009) 
Riley Ben King, mais conhecido como BB King, é um guitarrista de Blues e cantor americano. O "BB" em seu nome significa 
Blues Boy, seu pseudônimo como moderador na rádio WDIA. Hoje é um dos mais reconhecidos guitarristas de Blues da 
atualidade, sendo por vezes referido como o Rei do Blues. É bastante apreciado por seus solos na sua "Lucille", nos quais, ao 
contrário de muitos guitarristas, prefere usar poucas notas. Recentemente participou do álbum 'Memphis Blues' da artista Cyndi 
Lauper, também editado no Brasil pela Lab 344. 
Neste show para a Soundstage, BB King recebe convidados ilustres como o ator/cantor Terrence Howard, o guitarrista Richie 
Sambora (Bon Jovi) e a cantora Solange Knowles, irmã de Beyoncé. 
Imagem: Ótima – Origem: TV Multishow HD - 1 DVD  

 
* David Bowie: Glass Spider Tour 
 Show - 1987 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"David Bowie se reinventou incontáveis vezes ao longo dos anos. The Glass Spider Tour, ao vivo em Sidney, Austrália, foi a sua 
realização mais ambiciosa, superando Serious Moonlight Tour, de 1983, em termos de público e número de apresentações.” 

 
* Duran Duran Arena (Duran Duran Arena) (DURAN DURAN) 
Legendado – Filme Show - 1984 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"O doutor Duran (ator Milo OShea), malvado personagem no filme cult Barbarella, volta à Terra, aterrissando com sua máquina do tempo 
diretamente no gigantesco estádio de Oakland, Califórnia. Ele está determinado a combater os cinco impostores (a banda) que roubaram 
seu nome. O diabólico doutor ordena que seus ajudantes os destruam enquanto o grupo se apresenta para um estádio lotado. O Duran 
Duran continua a tocar, mesmo com todo o caos ao redor deles. CANÇÕES: Tiger Tiger , Is There Something I Should Know?, Hungry 
Like The Wolf, Union Of The Snake, Save a Prayer, The Wild Boys, Planet Earth, Rio, Careless Memories, Girls On Film, The Reflex, New 
Moon On Monday, Arena 1." 

 
* Elvis Presley: Aloha From Hawaii  
Gravação de 14/01/1973 do primeiro show transmitido ao vivo via satélite no mundo e que teve mais de  bilhão de telespectadores. São 
24 canções, dentre elas: My Way, Love Me, Johny B. Goode, Blue Suede Shoes, I Can't Stop Loving You, Hound Dog, I'll Remeber You, 
Can't Help Falling in Love. 
Imagem: Ótima – Origem: TV - 1 DVD  

 
* Frank Sinatra no Maracanã (1980) 
Show ao vivo para um público de 170 mil pessoas em 26/01/1980, no Rio de Janeiro. Desde os anos 40 era esperada a visita de Sinatra. 
Reza a lenda que uma cartomante teria dito a "The Voice" que, se ele viesse ao país, morreria num desastre aéreo. Folclore ou não, o 
cantor só veio em 1980, no dia 26 de janeiro. Coube ao empresário Roberto Medina, Rock in Rio, convencer o astro que tinha todas as 
condições para sediar seu show. Sinatra cantou um repertório variado, reunindo sucessos de diferentes épocas de sua carreira, entre 
eles The Lady is a Tramp, My King of Town, e New York, New York. 
Imagem: Boa – 1 DVD  

 
* Genesis - Live At Wembley Stadium  
Show Invisible Touch, realizado no maior estádio inglês, o Wembley Stadium, em Julho de 1987. A produção traz Genesis na melhor fase 
de sua carreira e presenteia os fãs com uma grande qualidade de repertório e belos efeitos visuais. 
Músicas: - Mama, - Abacab, - Domino (Part 1. In The Glow of the Night), - Domino (Part 2. The Last Domino), - That´s All, - Brazilian, - 
Land Of Confusion, - Tonight, Tonight, Tonight, - Throwing It All Away, - Home By The Sea, - Invisible Touch, - Drum Duet, - Los Endos, - 
Turn It On Again 
Imagem: Ótima – Origem: TV TCM - 1 DVD  

 
* JESSYE NORMAN CANTA 'CARMEN' (Jessye Norman Sings Carmen) (1989) 
Com a condução do maestro Seiji Ozawa regendo a Orquestra Nacional da França e o côro da Rádio França, este documentário mostra a 
diva Jessye Norman surpreendendo o mundo ao mudar o seu estilo musical e cantar a ópera 'Carmen', ao invés das repetitivas obras 
alemãs a que estava acostumada. Obra rara em DVD.  
Imagem: Boa - Origem: VHS - 1 DVD  
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* New Order - New Ordeer Story (1993)  
Conta a trajetória do New Order desde os tempos de Joy Division, através de videoclipes, depoimentos e algumas entrevistas com a 
banda. Contém cerca de 30 músicas em 140 minutos de produção. 
Imagem: Boa/Ótima – Origem: VHS - 1 DVD  

 
* Paul McCartney no Brasil, ao vivo 
Compacto especial do show de Paul McCartney no estádio do Morumbi, em São Paulo, em 21/11/2010. 
Imagem: Ótima – Origem: TV GLOBO - Duração: 60 minutos - 1 DVD  

 
* Pet Shop Boys: Videography (1991) - The Singles Collection on Laserdisc 
Coletânea de 18 músicas dos maiores sucesso do grupo. 
Imagem: Boa/Ótima – Origem: VHS - 1 DVD  

 
* MICHAEL JACKSON, HISTORY LIVE IN MUNICH (1997) 
Eleito pelos fãs como o melhor show do 'History World Tour' no ano de 1997. 
FAIXAS: INTRO / SCREAM / THEY DON’T CARE ABOUT US / IN THE CLOSET / WANNA BE STARTIN SOMETHING / STRANGER 
IN MOSCOW / SMOOTH CRIMINAL / YOU ARE NOT ALONE / I WANT YOU BACK / THE LOVE YOU SAVE / I’LL BE THERE / BILLIE 
JEAN / THRILLER / BEAT IT / BLOOD ON THE DANCE FLOOR / DANGEROUS / BLACK OR WHITE / EARTH SONG / WE ARE THE 
WORLD (INTERLUDE) / HEAL THE WORLD / HISTORY 
Imagem: Ótima - Origem: TV TCM - 1 DVD  

 
* MICHAEL JACKSON, THIS IS IT (2009) 
O filme de Michael Jackson que exibe aos fãs e amantes da música de todo o mundo uma oportunidade rara de ver por trás das cenas 
como o artista desenvolveu, criou e ensaiou para seus shows de ingressos esgotados que tomariam lugar na Arena O2 de Londres. 
Relatando os meses de abril a junho de 2009, o filme é produzido com apoio total do "Estate of Michael Jackson" e conta com gravações 
do backstage, apresentando Jackson ensaiando suas canções para o show.  "This Is It", música jamais lançada, em duas versões: uma 
original e outra orquestrada, com backing vocal dos irmãos The Jacksons. 
Imagem: Ótima - Origem: TV Warner - 1 DVD  

 
* Tributo a Michael Jackson – Homenagem aos 2 Anos da Morte do Ídolo Pop 
Apresentado em 3 partes: a primeira é um resumo da vida e obra do cantor apresentado pelo músico Ne Yo. A segunda parte é um show 
ao vivo e raro de Michael Jackson no Madison Square Garden, em Nova York, exibido em 2001. A última parte é uma coletânea dos 
melhores clipes do cantor  em toda a sua carreira. 
Imagem: Ótima – Origem: TV Multishow e VH1 - 1 DVD  

 
* QUEEN, ao vivo no Brasil pela 1ª vez!!     ***RARIDADE*** 
Melhores momentos do show realizado no Estádio do Morumbi, São Paulo, em 20 de Março de 1981, para mais de 150 mil pessoas e 
exibido pelo Hollywood Rock In Concert 
Imagem: Boa – Origem: TV Band - 1 DVD  

 
* QUEEN LIVE AT WEMBLEY '86   
Antológico show da banda inglesa no Estádio de Wembley, em Londres, Inglaterra, em 12 de Julho de 1986. Obra prima do Queen. 
Imagem: Ótima – Origem: TV TCM - 1 DVD  

 
* Ray Charles Live At James Knight Center 
Com sua popularidade, Ray demonstra seu carisma neste show, apresentado em 1999 em Miami. Junto a sua vocalista de jazz Diane 
Schuur, sua orquestra e seu inseparável piano, Ray Charles percorre com sua voz sábia e rouca um vasto repertório. No show, ele 
relembra composições de músicos norte-americanos – entre eles Hank Williams e George Gershwin – a clássicos próprios como I Got a 
Woman e What’d I say. O pai do soul encerra esta apresentação conseguindo combinar como ninguém os estilos jazz, country, rhythm & 
blues e gospel, fazendo até os mais durões lacrimejarem. 
Imagem: Ótima - 1 DVD  

 
* Roger Waters: The Wall - Live in Berlin  (1990) 
Um show revolucionário em sua fusão de música e espetáculo: The Wall: Live in Berlin (1986), a eletrizante apresentação da ópera-rock 
criada pelo Pink Floyd de Roger Waters, que, para celebrar a queda do muro de Berlim, voltou a interpretar sua obra mestra. O show - 
que contou com um coro de 100 participantes, 150 extras e convidados da estirpe de Van Morrison, Sinead O"Connor, Cindy Lauper, 
Bryan Adams e Joni Mitchell, entre outros - é uma recriação ambiciosa ao vivo do filme de Alan Parker. 
Imagem: Ótima – Origem: TV TCM - 1 DVD  

 
 
* O Som dos Anos 60 (The Sound of The Sixties) 
The Sound of The Sixties, apresenta uma compilação dos melhores shows ao vivo da BBC de Londres, Inglaterra, gravações originais 
capturadas ao vivo e que hoje se tornaram lendárias. Uma viagem no tempo até a década mais gloriosa da música contemporânea, ao 
anos 60. Ao todo são 7 programas completos, incluindo pequeno resumo com curiosidades sobre a vida dos cantores e grupos 
participantes. 
Imagem: Ótima – Origem: TV VH1 - 2 DVD -  
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* Anos 60: A Década dos Beatles 
Os Anos 60 foram marcados por um turbilhão de acontecimentos, como a Guerra Fria, as reivindicações dos jovens franceses e a 
revolução sexual. Os Beatles incorporam todas essas mudanças e no fim de uma década passaram por diferentes estilos musicais, 
posturas e ideais. Acompanhe a década sob influência direta dos 4 garotos de Liverpool. 
Dublado – 4 Episódios - Imagem: Ótima – Origem: TV VH1 - 2 DVD -  

 
* A História do Rock’n Roll (The History of Rock ‘n Roll) 
Um documentário elaborado a partir de 10 mil horas de imagens de arquivos e shows. Mais de 200 entrevistas com as maiores estrelas 
do gênero e mais de 1800 clipes. Você vai assistir a dez episódios, com homenagens e observações de estrelas de outras épocas e 
cenas clássicas e raras dos grandes ídolos do rock. O DVD traz performances sensacionais de U2, The Beatles, The Who, Pink Floyd, 
Jimi Hendrix, Janis Joplin e muitos outros. 
O Rock´n Roll Explode / Rock da Pesada Esta Noite 
Os Britânicos Invadem, os Americanos Resistem / Ligando-se na Tomada 
Minha Geração / O Som do Soul 
Heróis da Guitarra /Os Anos 70 
Punk /Do Underground a Fama 
 Legendado – 1995 - 10 Episódios/Série Completa – Imagem: Ótima - Origem: VHS - 5 DVD 

 
* THE CREAM OF ERIC CLAPTON 
17 Músicas de Eric Clapton desde o início de sua carreira até os anos 90. (1991). São 75 minutos de duração. 
Imagem: Ótima - 1 DVD  

 
* TOP OF THE POPS - Coleção Completa 
Compilação dos momentos sem igual do programa de TV da BBC inglesa que ficou no ar por 42 anos (desde 1964) trazendo o melhor 
dos arquivos desse verdadeiro palco cult com o melhor de quatro décadas de cultura musical POP. Temos as doze coleções: 'Anos 70', 
'Going Solo', 'Madchester', 'Alternative American', 'Anos 80', 'Female Solo', 'Anos 90', 'Boys and Girls', 'Britpops', 'Club Hits', 'Guitar 
Heroes', 'Male Solo'. 
Imagem: Ótima - Origem: TV TCM - 12 DVD  

 
* U2 - THE UNFORGETTABLE FIRE COLLECTION 
Para o U2, o período entre Maio de 1984 e Maio de 1985 foi extraordinário. Foi o período em que este trabalho foi gravado e houve a 
ascenção do grupo. Inclui o Making Off deste trabalho e uma nova versão de "Pride". 1985. 60 minutos. 
Imagem: Ótima - 1 DVD  

 
* TWO ROOMS - CELEBRATING THE SONGS OF ELTON JOHN AND BERNIE TAUPIN 
Trabalho em comemoração aos 5 anos de parceira de trabalho entre os dois compositores que venderam mais de um milhão de cópias 
juntos. Inclui tributos de Tina Turner, Eric Clapton, Roger Daltrey, Phil Collins,Sting. 1991. 90 minutos. 
Imagem: Ótima - 1 DVD  

 
* THE BRANFORD MARSALIS QUARTET - STEEP 
Trabalho gravado em 1988 com a participação de Sting, Bily Crystal, Spike Lee. 90 minutos. 
Imagem: Ótima - 1 DVD  

 
* THE POLICE - THEIR GREATEST HITS 
As melhores músicas do grupo. 1986. 60 minutos 
Imagem: Ótima - 1 DVD  

 
* THE WHO: AT KILBURN 1977 
Confira uma das maiores bandas do rock de todos os tempos numa apresentação que ficou guardada e inédita por mais 
de 30 anos. Apresentando uma das últimas performances do genial baterista Keith Moon, At Kilburn 1977 foi gravado ao 
vivo através de 6 câmeras cinematográficas em forma de filme de 35 mm. 
Imagem: Ótima - Origem: TV TCM - 1 DVD  

 
* Tony Benett: An American Classic 
Este DVD é um verdadeiro documentário musical que retrata a vida desse artista legendário em maravilhosos duetos com os principais 
artistas da atualidade, apresentando grandes sucessos. Destaque especial para os duetos com Barbra Streisand e Elton John. Tony 
Bennett An American Classic é um especial de TV com números de dança e uma produção de tirar o fôlego! Inclui narrativas de Billy 
Cristal, Catherine Zeta-Jones, Bruce Willis, John Travolta e Robert De Niro. 
Legendado - Imagem: Ótima - 1 DVD  

 
* INXS - LIVE BABY LIVE, WEMBLEY STADIUM, 1991 
Show ao vivo com as melhores músicas do grupo. 1991. 90 minutos 
Imagem: Ótima - 1 DVD  

 
* STANLEY JORDAN - LIVE IN MONTREAL, 2003 
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Show ao vivo gravado no Montreal Jazz Festival com 10 fantásticas performances do guitarrista ao lado de Charnett Moffett e Tommy 
Campbell. Música: Flying Home, Cousin Mary, Autumn Leaves, All the Children, One Less Bell to Answer, Eleanor Rigby, Willow Weep 
With Me,What's Going On, Lady in My Life, Stairway to Heaven. 
Imagem: Ótima - Duração: 51 minutos - 1 DVD  

 
* UB40 CCCP: LIVE IN MOSCOW 
Um dos melhores grupos de Reggae do mundo. Show gravado ao vivo em Moscou, Rússia, em Outubro de 1986 
Imagem: Ótima - 1 DVD  

 
* EAGLES “HELL FREEZES OVER” 
Acústico deste grupo após 14 anos sem lançamentos. Show gravado em 1994 pela MTV americana. No repertório estão alguns clássicos 
recriados em versões acústicas como seu grande sucesso 'Hotel Califórnia'. 87 minutos 
Imagem: Ótima - 1 DVD  

 
* CLIPS Disco Fever 70'  
25 Clips do tempos da Discoteca: Bee Gees, Sister Sledge, Rick James, Abba, Kool and the Gang, Blondie, Sylvester, Patrick Hernandez, 
Tavares, Village People, Chic, Chaka Khan, Gloria Gaynor entre outros.  
Imagem: Ótima - 1 DVD  

 
* CLIPS Flash Back – 92  Clips 
Imagem: Ótima - 1 DVD  

 
* CLIPS Flash Back (Volume II) 98 Clips dos Anos 90 
Imagem: Ótima - 1 DVD  

 
* CLIPS Mundo Dance Total – Vol 1 - 84 Clips 
Imagem: Ótima - 1 DVD  

 
* CLIPS Mundo Dance Total – Vol 2 - 94 Clips 
Imagem: Ótima - 1 DVD  

 
* CLIPS Recordações Românticas – Vol. 1 - 99 Clips 
Imagem: Ótima - 1 DVD  

* CLIPS Black Total – Vol. 4 – 99 Clips 
Imagem: Ótima - 1 DVD  

* CLIPS CLÁSSICOS DVD TV - 1  
35 Clips clássicos de vários intérpretes: Blondie, Pink Floyd, Gênesis, Berlin, Elton John, The Temptations, Jackson Five, Paul 
McCartney, Phill Collins, David Bowie, Foreigner, Bee Gees, Mariah Carey, Bon Jovi, Tracy Chapman, Styx, Terence Trent D’Arby entre 
outros.  
Imagem: Ótima - 1 DVD  

* CLIPS CLÁSSICOS DVD TV - 2 
43 Clips clássicos de vários intérpretes: Madonna, R.E.M, David Bowie, Alphaville, Marvin Gaye,  Europe, Peter Frampton, Rick Astley, 
Foreigner, Stevie Wonder, Elvis Presley, Rolling Stones, Tears for Fears, entre outros.  
Imagem: Ótima - 1 DVD  

 
* CLIPS CLÁSSICOS DVD TV - 3 
28 Clips clássicos de vários intérpretes: Los Lobos, Goo Goo Dols, Foreigner, Chicago, Paul McCartney, Madonna, Queen, Bill Medley, 
Frank Stallone, Stevie Wonder, The Human league, Michael Jackson, Crowded House,  Paul Simon, The Knack,  Communards, Joe 
Cocker, Bryan Adams, Boy George, George Harrison, Richard Marx, The Temptaions, Toto, entre outros.  
Imagem: Ótima - 1 DVD 

 
* CLIPS CLÁSSICOS DVD TV - 4 
28 Clips clássicos de vários intérpretes: Rod Stewart, Pink Floyd, Commodors, Boomtown Rats, Kim Carnes, Tracy Chapman, Chris 
Isaak, Paul McCartney, George Michael, Aerosmith, The Who, Club Noveau, Kiss, Rick Astley, Lionel Ritchie, Ray Charles, Nelson, John 
Lennon entre outros.  
Imagem: Ótima - 1 DVD 
 
DOCUMENTÁRIOS NACIONAIS: 
 
* 3 DOCUMENTÁRIOS NACIONAIS: 
1. JOSUÉ DE CASTRO – CIDADÃO DO MUNDO (de Silvio Tendler). O filme retrata a vida e a obra do médico pernambucano Josué de 
Castro, intelectual engajado em um dos maiores e eternos problemas da humanidade: a fome. 
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2. ZWEIG – A MORTE EM CENA (1995, de Silvio Back) Com testemunhas contemporâneas e um olhar cinematográfico dos anos 40, o 
filme discute a "vida brasileira" do escritor austríaco Stefan Zweig, autor do livro Brasil - País do Futuro. Ele, 60 anos, e sua mulher Lotte, 
33, suicidaram-se em Petrópolis na semana seguinte ao Carnaval carioca de 1942. 
 
3. ELIANE (2002, de Caco Souza e Ana Carolina Maciel) Dedicado à atriz Eliane Lage (1928), estrela de filmes da companhia 
cinematográfica Vera Cruz, como Caiçara (1950), de Adolfo Celi, Ângela (1951) de Tom Payne e Abílio Pereira de Almeida; Terra é 
sempre Terra (1952), de Payne e Sinhá Moça (1953), de Payne e Osvaldo Sampaio. O filme mostra uma Eliane Lage desprovida da 
mitificação que o estrelato buscou lhe incutir. Seu depoimento e sua vivência, tendo em vista o distanciamento temporal de sua 
experiência cinematográfica, irão nortear a narrativa de Eliane. 
Documentário Nacional - 2007 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  

 
à SOBRE HISTÓRIA DO BRASIL, GUERRAS: 
 
 
* 32 - A Guerra Civil (de EDUARDO ESCOREL) (PAULO BETTI) 
Documentário Nacional - 1993 – Origem: TV – Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Para os paulistas, no início da década de 1930, o Governo Provisório de Getúlio Vargas se transformara numa ditadura. Havia 
insatisfeitos em todo o país, mas só os paulistas se levantaram em armas. O segundo episódio das revoluções de Escorel. Realizado dois 
anos após o primeiro, o filme traz depoimentos de cientistas e historiadores, e inclui cenas de arquivo curiosas, como a seqüência em que 
soldados mineiros zombam dos paulistas em pleno front." 

* A Casa de Banho de Dom João (de Flávio Tambellini) 
Documentário Nacional – 2010 - Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
“Partindo das histórias em torno dos banhos medicinais de D. João VI, em 1817, no Caju (RJ), o documentário aborda a comunidade local 
hoje em dia. Além do depoimento de personagens anônimos do bairro, o filme traz como destaque imagens de ângulos interessantes da 
região.” 

 
* A Invenção de Brasília (de Renato Barbieri) 
Documentário Nacional - 2001 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"Filme documentário histórico sobre a capital modernista, desde a formação geológica do Planalto Central até os dias de hoje, passando 
pela saga da construção. No curto período de três anos e dez meses ocorreu um momento de aventura coletiva na História Brasil, onde 
foi possível o encontro do trabalho com o lazer, do desejo utópico com a solidariedade, da técnica com a invenção. Brasília é fruto de uma 
geração genial que desejou recriar o Brasil arcaico, escravagista e colonial em um Brasil moderno, autêntico e utópico." 

 
* “A Missão de Pesquizas Folk-loricas”, de Mário de Andrade 
Documentário Nacional longa-metragem, de Luiz Adriano Daminello. 
Refaz a viagem da comitiva organizada por Mário de Andrade ao nordeste brasileiro em 1938 para coletar informações sobre os 
movimentos folclóricos da região. Baseado nos diários, cartas e anotações do grupo, o filme sobrepõe imagens recentes àquelas 
registradas em 1938.  
Imagem: Boa/Ótima -  Origem: TV Cultura-SP - 1 DVD  

* A 1ª GUERRA DO SÉCULO XXI,  
11 de Setembro de 2001 – RELATO DE UMA TESTEMUNHA – GERALD THOMAS 
Sobre o ataque terrorista às torres gêmeas em Nova Iorque 
Documentário Nacional  – Imagem: Ótima - 1 DVD  

* Guerra do Brasil – Toda a Verdade Sobre a Guerra do Paraguai (de Sylvio Back) 
Documentário Nacional - 1987 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"“Guerra do Brasil”, que foi alvo de muita polêmica durante a I Mostra de Cinema Latino Americano do Paraná (1987), quando Silvio Back 
retirou sua obra da mostra, é um documentário que desmitifica a guerra ocorrida no cone sul entre os anos 1864 a 1870, quando a 
América do Sul tornou-se palco do maior e mais sangrento conflito armado do século, conhecido como a Guerra do Paraguai ou Guerra 
Grande, para os paraguaios. O documentário abre o debate sobre estes acontecimentos que envolveram Brasil, Paraguai, Argentina e 
Uruguai, vitimando cerca de um milhão de pessoas." 

* História do Brasil por Eduardo Bueno  
Documentários Nacionais - 2011 – Origem: TV History - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"Um povo que não conhece a própria história está condenado a repeti-la. E, é o que se diz, o brasileiro não tem memória. Embora 
chavões, essas sentenças são, para o jornalista e historiador Eduardo Bueno, verdades que se cruzam de modo comprometedor para o 
Brasil. Eduardo Bueno toca em algumas feridas muito incômodas para a maioria dos historiadores brasileiros. Sua leitura crítica da nossa 
História incomoda aqueles que preferem a narrativa romântica (típica dos contos de fadas) que nos foi apresentada na escola. Neste 
trabalho foram reunidos 31 filmetes cada um com um tema histórico sobre o Brasil, dentre eles: Revolta da Chibata, Lampião, Guerra de 
Canudos, Mem de Sá, Getúlio Vargas, Malês e muitos outros, todos contados por Eduardo Bueno.” 

* Caminhos da História: A Trajetória dos Judeus (de Elaine Eiger)  
Documentário Nacional - 2002 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"O documentário remonta à história dos judeus de Portugal. O filme não se restringe à investigação da comunidade judaica lusitana, mas 
explica como a perseguição sofrida pelos judeus portugueses durante a Inquisição Católica a partir do século 15 teve papel fundamental 
na formação do povo brasileiro.” 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


* Che 
Documentário - 1996 – Origem: TV - Imagem: Ótima, 46 minutos -  1 DVD  
"Filme documentário histórico sobre Ernesto Che Guevara, feito especialmente para o canal de TV Discovery, contendo a ascensão e 
queda do líder guerrilheiro." 

 
* Personal Che (de Douglas Duarte) 
Documentário Nacional - 2007 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"O documentário reúne diversas reinvenções do mito de Che Guevara. Gravado em quatro continentes, o filme mostra Che como santo 
milagreiro, ídolo neonazista, produto, herói e terrorista, entre outras facetas." 

 
* O Velho - A História de Luiz Carlos Prestes (de TONY VENTURI, narração: Paulo José) 
Documentário Nacional - 1997 – Origem: TV CANAL BRASIL – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"O filme é um documentário voltado para um público que pouca oportunidade teve de conhecê-lo. Um produto cultural cujo objetivo é 
estimular a reflexão. Uma ferramenta de pesquisa à disposição dos estudantes e formadores de opinião. Procura fornecer informações do 
nosso tempo, através de um roteiro complexo. Ele abrange depoimentos de testemunhas da história, imagens de época, uma narração 
informal e informativa e pequenos respiros poéticos, cenas ficcionais que remetem nosso imaginário a pequenos detalhes da vida de 
Prestes e seu tempo." 

 
* O Último Dia de Lampião (de Maurício Capovilla) 
Documentário Nacional - 1972 – Origem: TV – Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
"Com cenas do cotidiano nos acampamentos do cangaço e depoimentos, o telefilme remonta o cerco que culminou com a morte de 
Lampião, mostrando as tramas e intrigas que formaram uma rede de negociações políticas e estratégicas, na campanha sigilosa que 
pegou o cangaceiro e seu bando desprevenidos." 

* Papagaios Amarelos (de Emmanuelle de Riedmatten) 
Documentário Nacional - 2002 – Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"O filme retrata a chegada a São Luís do Maranhão, em 1612, da expedição colonizadora de Daniel de La Touche a mando do rei francês 
Henrique IV, conhecida como França Equinocial. O objetivo era criar uma base francesa no Brasil para interceptar e pilhar a armada 
espanhola em direção às Índias." 

* Por Mares Nunca Dantes Navegados (de REGINA JEHA) 
Documentário Nacional - 2001 – Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Uma investigação sobre a expansão ultramarina portuguesa - a corrida do século XVI. Uma sucessão de acontecimentos afortunados 
que alargou as fronteiras do mundo conhecido e transformou a história da humanidade." 

 
* Rádio Auriverde: A FEB na Itália (de Sylvio Back) 
Documentário Nacional - 1991 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"Documentário sobre a participação da Força Expedicionária Brasileira (FEB) na Itália, durante a II Guerra Mundial, com imagens e sons 
inéditos de Carmem Miranda e do Brasil. Através das musicalmente alegres e debochadas transmissões de uma rádio clandestina, o 
resgate da Rádio Auriverde revela as tragicômicas relações entre os Estados Unidos e o Brasil durante o conflito , cujas consequências 
jamais se esgotaram." 

 
* Revolução Constitucionalista de 1932 
Documentário Naciona sobre a revolução paulista de 32 contra o governo Vargas e a favor da nova Constituição brasileira. 
Imagem: Boa – Origem: TV Cultura –SP - 1 DVD  

 
* Revolução de 30 
Documentário Nacional - Colagem de mais de trinta documentários e filmes de ficção, fotografias fixas e alguns registros sonoros, 
mostrando antecedentes do movimento, seu desenrolar e suas conseqüências. Baseado no documentário "Pátria Redimida", de João 
Batista Groff. 
Imagem: Boa – Origem: Canal Brasil - 1 DVD  

* Senta a Pua! (de Erik de Castro)  
Documentário Nacional - 2000 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"No dia 6 de outubro de 1944, os integrantes do 1º Grupo de Aviação de Caça do Brasil desembarcaram no porto de Livorno, na Itália, 
para participar da 2ª Guerra Mundial, integrando o 350º Fighter Squadron. Faziam parte do grupo 466 pessoas: 49 pilotos e 417 homens 
de apoio. A saga do 1º Grupo contada por seus próprios pilotos, veteranos do mais importante conflito bélico deste século, cujas ações 
foram de fundamental relevância para a garantia da vitória aliada na Europa.” 

* Sobreviventes - Os Filhos da Guerra de Canudos (de Paulo Fontenelle) 
Documentário Nacional - 2004 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"A história da Guerra de Canudos contada através dos olhos de filhos de conselheiristas. O filme conta com a participação do único 
homem vivo que conheceu Antonio Conselheiro. É uma visão mais pessoal sobre a guerra, a velhice e a vida no sertão. Além de imagens 
do nordeste e de documentos históricos, Sobreviventes utiliza fotos de Flávio de Barros, fotógrafo contratado pelo exército para cobrir a 
guerra, e de Evandro Teixeira, que integram seu livro "Canudos 100 Anos"." 
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* Um Brasileiro no Dia D (de João Barone)  
Documentário Nacional - 2006 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"Este documentário cobre as comemorações dos sessenta anos do Dia D em Arromanches, Normandia, com Barone percorrendo com 
seu jipe sítios da região relacionados ao evento como a Ponte Pegasus, Sainte-Mère-Église, Carentan e o cemitério de Colleville-sur-Mer. 
Ao mesmo tempo fornece o perfil do aviador franco-brasileiro Pierre Clostermann, único brasileiro conhecido a participar do Dia D. Este é 
homenageado com a Medalha do Mérito Santos-Dumont por uma comitiva de pracinhas composta, entre outros, pelos Brigadeiros Rui 
Moreira Lima e José Rebelo Meira de Vasconcelos. 

 
 
 
 
 
à SOBRE CULTURA, ARTES, TV: 
 
* A Alma do Osso (de Cao Guimarães) 
Documentário Nacional – 2004 - Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
“Gradativamente, o documentário revela a existência aparentemente isolada de Dominguinhos, 72 anos, um ermitão que vive numa 
caverna encravada numa montanha de pedra. Construído com longos silêncios, onde o ermitão executa as tarefas do dia a dia, como 
cozinhar e limpar, e com imagens que vão para além do seu território, descobrimos, no final, que na vida do ermitão o silêncio é o lugar 
comum, o estado normal em que o tempo passa. A fala é o estado de exceção.” 

 
* A Negação do Brasil (de Joel Zito Araújo) 
Documentário Nacional – 2000 - Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
“O documentário é uma viagem na história da telenovela no Brasil e particularmente uma análise do papel nelas atribuído aos atores 
negros, que sempre representam personagens mais estereotipados e negativos. Baseado em suas memórias e em fortes evidências de 
pesquisas, o diretor aponta as influências das telenovelas nos processos de identidade étnica dos afro-brasileiros e faz um manifesto pela 
incorporação positiva do negro nas imagens televisivas do país.” 

 
* Álbum de Família (de Wallace Nogueira) 
Documentário Nacional – 2010 - Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
“O documentário trata da inquietude de um filho (Wallace), diante da morte de sua mãe, vítima de um câncer de mama que surge a partir 
de sua separação. Há alguns anos longe de seu pai e sem conhecer a sua atual família, decide revisitá-lo para com ele resgatar o álbum 
de fotos abandonado na antiga fazenda da família. Neste trajeto, pai e filho repassam em memória momentos que viveram juntos e 
trocam experiências e confidências, deparando-se com sentimentos de raiva, culpa, desamparo e traição. Rodado nas estradas da 
Chapada Diamantina, Álbum de Família expõe a fragilidade da família como caminho para a realização dos desejos pessoais.” 

 
* Arquitetos do Poder (de Vicente Ferraz) 
Documentário Nacional – 20110 - Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
“Primeiro documentário produzido no Brasil que discute como a mídia e os políticas são influenciados uns pelos outros, a evolução das 
técnicas de propaganda nas campanhas eleitorais e as consequências na recente história do Brasil. O documentário aborda também a 
evolução do processo eleitoral desde as campanhas de Getulio Vargas, Juscelino Kubitschek e Jânio Quadros e focando no recente 
período de re-democratização até as últimas eleições.  ” 

 
* Bem Vindo A São Paulo (narrado por Caetano Veloso) 
Documentário Nacional - 2007 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"A Mostra Internacional de Cinema em São Paulo convidou vários cineastas internacionais para iniciar o projeto de um longa-metragem 
com distintas visões sobre a cidade, relevando a importância do olhar estrangeiro com foco nas peculiaridades da nossa metrópole, a 
terceira maior cidade do mundo. O resultado é o longa-metragem que levou três anos sendo produzido. Bem-Vindo A São Paulo é 
narrado por Caetano Veloso, que também participa de um dois segmentos do filme com a sua canção Sampa." 

 
* Cidade Secreta: Ouro Preto 
Documentário Nacional - 2008 – Origem: TV – Duração: 45 min - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"Descubra como a cabeça de Tiradentes desapareceu da praça central da cidade. Conheça a verdade por trás do misterioso assassinato 
que envolveu o ex-presidente brasileiro Getúlio Vargas. Aprecie a evolução da arquitetura barroca conhecendo as igrejas de São 
Francisco de Assis e a Matriz de Nossa Senhora do Pilar. 

 
* Chico Anysio É (de Zelito Viana) 
Documentário Nacional – 2007 - Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
“Diante da versatilidade de Chico Anysio, a produção recorre ao próprio comediante para apresentar sua trajetória como um dos mais 
importantes nomes do humor brasileiro. Em clima intimista, ele relembra o início da carreira e escolhe, dentre os mais de 200 tipos que 
criou, o personagem mais querido.” 

 
* Entrevistas com Chico Anysio 
Documentário Nacional – 2011 - Origem: TV Canal Brasil - Imagem: Ótima -  1 DVD  
“Três programas de entrevistas com o gênio cearense Chico Anysio: entrevista com Selton Mello, programa Todos os Homens do Mundo 
e MPBambas. Todos os programas são do Canal Brasil.” 
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* Chico Buarque, Gal Costa e Maria Bethânia  
Documentários Nacionais – 2012 - Origem: TV Globo News– Duração 94 min. - Imagem: Ótima -  1 DVD  
“Grabvado da TV Globo News, estes três documentários relatam um pouco a história, vida e obra destes três ícones da música popular brasileira.”

 * Gal – Do Tropicalismo aos Dias de Hoje  
Documentário Nacional – 2007 - Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
“A aventura tropicalista é narrada do documentário, uma colcha de retalhos com imagens de arquivo e depoimentos de convidados 
ligados à história do movimento. A linha da costura é a biografia de uma mulher que deixou o Maria da Graça de nascença para se tornar 
a musa do Tropicalismo. Seu nome é Gal. Documentário Completo, 124 minutos” 

 
* Coisa Mais Linda: Histórias e Casos da Bossa Nova (de Paulo Thiago) 
Documentário Nacional - 2005 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"O filme mostra um painel histórico, musical e informativo sobre o nascimento da Bossa Nova, nos anos 50. O movimento musical atingiu 
o ápice em 1962, quando se internacionalizou definitivamente em um concerto do Carnegie Hall (Nova York). Apresentando entrevistas e 
apresentações exclusivas de Roberto Menescal, Carlos Lyra, João Donato, Alaíde Costa, Johnny Alf, Kay Lira, Leny Andrade, Chris 
Delano, Joyce, Sergio Ricardo, Billy Blanco - todos os remanescentes vivos da época e alguns seguidores atuais -, Coisa Mais Linda 
contêm imagens de arquivo de shows, apresentações internacionais, assim como de artistas estrangeiros que participaram deste 
movimento na época." 

* Isto é Noel Rosa (de Rogério Sganzerla) 
Documentário Nacional - 1991 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"Uma colagem musical sobre o tempo e a eterna arte do cantor e compositor Noel Rosa." 

* Martinho da Vila - Filosofia de Vida - O Pequeno Burguês 
Documentário Nacional - 2009 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"Em DVD biográfico, Martinho da Vila conta suas filosofias de vida em forma de histórias musicais." 

* MUSICAGEN (de Nereu Cerdeira) 
Documentário Nacional - 2006 - Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"Documentário sobre diversas manifestações musicais alternativas no Brasil, explorando desde a criação até sua distribuição. O filme 
conta com depoimentos de músicos e maestros.” 

 
* Na Trilha do Francis (de Zelito Viana) 
Documentário Nacional - Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
“Dirigido por Zelito Viana, o documentário relembra a carreira de um dos mais produtivos músicos brasileiros, responsável pela trilha 
sonora de clássicos do cinema nacional: Francis Hime.” 

* O Mistério do Samba (de Lula Buarque de Hollanda) 
Documentário Nacional - 2008 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"O filme conta em 88 minutos a história e mostra o cotidiano da comunidade carnavalesca da Portela, uma das mais tradicionais escolas 
de samba do Rio de Janeiro. Durante o filme os integrantes da Velha Guarda da Portela vão contando histórias que mesclam vida 
particular com a vida da agremiação, melancolia e alegria. A cantora Marisa Monte é quem conduz a maioria das entrevistas que 
acontecem ns casas dos sambistas e em rodas de sambas. Além dos integrantes da Velha Guarda da Portela e de Marisa Monte, o filme 
traz a participação especial de Paulinho da Viola e de Zeca Pagodinho." 

* Simonal - Ninguém Sabe o Duro Que Dei   
Documentário Nacional - 2009 – Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Sucesso absoluto de bilheteria, este documentário conta a história da ascensão e queda de Wilson Simonal (1939-2000), cantor que 
conseguiu status de estrela numa época em que no Brasil isso era raridade para artistas negros." 

* Um Certo Dorival Caymmi (de Aluísio Didier) (PAULO GRACINDO, CARMEM MIRANDA) 
Documentário Nacional 70 min. - 2000 – Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Caymmi conta fatos relevantes de sua vida pessoal e profissional, ilustrado por inúmeros musicais, inconografia e ficção. Sua parceria 
com Carmem Miranda em "O Que é Que a Bahiana Tem?". O filho Dori Caymmi canta sua música ligada ao mar. Um material recuperado 
revela seu trabalho como ator, ao lado de Paulo Gracindo e Dulce Bressane, no filme Estrela da Manhã, de 1948." 

 
* Uma Noite em 67 (CHICO BUARQUE, CAETANO VELOSO, GILBERTO GIL, ROBERTO CARLOS, EDU LOBO, SÉRGIO RICARDO) 
Documentário Nacional - 2010 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"No teatro: aplausos, vaias, um violão quebrado, guitarras estridentes. No palco: os jovens Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, 
Roberto Carlos, Edu Lobo e Sérgio Ricardo. As músicas: “Roda Viva”, “Ponteio”, “Alegria, Alegria”, “Domingo no Parque”. E só um deles 
sairia vencedor. Isso é Uma Noite em 67, um convite para viver a final do Festival da Record que mudou os rumos da MPB.” 

* Waldick, Sempre no Meu Coração (de Patrícia Pilar) 
Documentário Nacional – 2008 - Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
“Exibido em festivais e no Canal Brasil, o documentário, compacto na metragem e enxuto na pretensão, marca a primeira empreitada 
atrás das câmeras da atriz Patrícia Pillar. O foco está em Waldick Soriano (1933-2008). Ela persegue o cantor desde um show em 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


Fortaleza em 2005 até seu desconfortável reencontro com o filho em São Paulo. Embora escassa de dados e informações pessoais, 
Patrícia faz uma radiografia de seu ídolo de infância buscando compreender sua controversa personalidade através de depoimentos dele 
e de algumas das mulheres de sua vida. Autor de hits bregas como Eu Não Sou Cachorro Não, Waldick, em tom bastante confessional, 
abre o coração para falar do passado pobre e das relações desfeitas.” 

* Homenagem aos 80 Anos de Sílvio Santos 
2 Documentários Nacionais - Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
“As emissoras de TV SBT e Record levaram ao ar em Dezembro/2010 dois programas históricos com fotos, filmes e entrevistas de 
familiares, amigos e funcionários do apresentador mais famoso do Brasil, mostrando a trajetória de sua carreira, de camelô a dono de 
banco. Imperdível” 

 
* Alô, Alô, Terezinha! 
Documentário Nacional – 2008 - Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
“Documentário sobre o maior fenômeno da televisão brasileira, o apresentador Abelardo Barbosa, mais famoso como Chacrinha. O 
diretor Nelson Hoineff fez uma enorme pesquisa sobre o comunicador, recuperando imagens digitais, para contar a aventura de 
Chacrinha como se fosse um programa de TV. O público assistirá ao apresentador de auditório jogando bacalhau para a platéia, soltando 
seus bordões, buzinando calouros ou até dando o famoso troféu abacaxi, e ainda apresentando os maiores ídolos da época como 
Roberto Carlos, Gilberto Gil, Wanderléia, Wanderley Cardoso, Gretchen, Sidney Magal e muitos outros” 

* Variações Sobre Um Quarteto de Cordas (de Ugo Giorgetti)   
Documentário Nacional  - 2004 – Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Trata-se de um documentário de cerca de cinquenta e cinco minutos de duração, em vídeo, tendo como ponto de referência a figura de 
Johannes Oelsner, que foi por 37 anos membro do primeiro Quarteto de Cordas Municipal da cidade de São Paulo. Esse primeiro 
quarteto tocou com a mesma formação pelos trinta e sete anos mencionados acima. Johannes Olsner é o único sobrevivente dessa 
formação inicial." 

* Memórias de Uma Mulher Impossível (de Márcia Derraik) 
Documentário Nacional – 2007 - Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
“Documentário sobre a vida, a criação e as ideias da escritora e editora Rose Marie Muraro, eleita em 2007 Patrona do Feminismo no 
Brasil (lei 11.261).” 

* Três Irmãos de Sangue (HERBERT DE SOUZA, BETINHO, CHICO MÁRIO) 
Documentário - 2005 – Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"A vida dos irmãos Betinho, Henfil e Chico Mário, mostrando como seus atos se envolveram com a história cultural, política e social do 
Brasil na 2ª metade do século XX." 

* Do Sertão ao Beco da Lapa (de Maurice Capovilla) 
Documentário Nacional - 1972 – Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Uma das grandes produções realizadas para o Globo Repórter, o documentário tem como personagens um mineiro, um paulista e um 
"carioca nascido no Recife": João Guimarães Rosa, José Oswald de Sousa Andrade e Manuel Bandeira são os autores brasileiros 
escolhidos para representar a literatura nacional." 

* Histórias Cruzadas (de Alice de Andrade)  
Documentário Nacional - 2008 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"A diretora Alice de Andrade revisita suas memórias infantis e adultas para construir um retrato do pai, o cineasta Joaquim Pedro de 
Andrade. Com rico material de arquivo em foto e vídeo, o documentário relaciona a produção de cada filme ao momento político-social do 
país à época das filmagens. Autor de:    Garrincha, Alegria do Povo, (1963), O Padre e a Moça, (1965), Macunaíma, (1969), Os 
Inconfidentes, (1972), dentre outras obras.” 

 
 
 
 
 
à SOBRE A DITADURA, GOVERNO MILITAR, REVOLUÇÃO DE 1964: 
 
* Condor (de Roberto Mader) 
Documentário Nacional - 2007 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
*** Melhor documentário Festival do Rio*** 
***Prêmio Especial do Júri em Gramado 2007*** 
"O documentário narra as diferentes versões sobre a “Operação Condor”, conexão entre as ditaduras do cone sul nos anos 70, e 
apresenta depoimentos emocionantes de algumas vítimas e personagens desse período marcante da história da América Latina." 

* Nada Será Como Antes. Nada? (de Renato Tapajós)   
Documentário Nacional - 1985 – Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Rodado durante a ruína da ditadura militar, o filme reflete sobre as lutas populares e a maneira como os cineastas se colocaram ao lado 
delas. O documentário discute a posição do pensamento intelectual e busca entender a dicotomia entre os autores militantes e as lutas 
populares reais." 
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* O Sol - Caminhando Contra o Vento (de TETÊ MORAES) (CAETANO VELOSO, GILBERTO GIL, CHICO BUARQUE, BETE 
MENDES) 
Documentário Nacional - 2006 – Origem: TV CANAL BRASIL – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"1967/68. No Brasil pós-golpe militar e ainda antes do Ato Constitucional nº 5, mais conhecido como AI-5, nasce no Rio de Janeiro o 
jornal O Sol. Mesmo tendo vida curta, o jornal faz história representando o espírito da época. Através de material de arquivo, músicas e 
depoimentos de pessoas que participaram do jornal é mostrada a história da chamada "geração 68"." 

* O Gigante (de MÁRIO CIVELLI) 
Documentário Nacional - 1970 – Origem: TV CANAL BRASIL – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"O filme "O Gigante" é um grande mosaico, uma espécie de cinejornal com recantos do Brasil de seis décadas, entre 1910 e 1965.  Hoje, 
o tom irônico da narração não impediria a exibição do filme, mas, em 1968, "O Gigante" foi censurado." 

* Peões (de Eduardo Coutinho)  
Documentário Nacional - 2004 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"O diretor Eduardo Coutinho (Santo Forte) leva às telas as greves de 1979 e 1980 no ABC paulista, contada pelas pessoas que 
participaram do evento e não ascenderam socialmente desde então. A história pessoal de trabalhadores da indústria metalúrgica do ABC 
paulista que tomaram parte no movimento grevista de 1979 e 1980, mas permaneceram em relativo anonimato. Eles falam de suas 
origens, de sua participação no movimento e dos caminhos que suas vidas trilharam desde então. Exibem souvenirs das greves, 
recordam os sofrimentos e recompensas do trabalho nas fábricas, comentam o efeito da militância política no âmbito familiar, dão sua 
visão pessoal de Lula e dos rumos do país.” 

* Greve! (de João Batista de Andrade) 
Documentário Nacional - 1979 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"As greves no Brasil foram proibidas durante o regime militar, no entanto, paralisações como as do ABC, no final da década de 70 
marcaram o período. As manifestações rapidamente transformariam-se em um importante movimento de defesa da redemocratização do 
país. Lula se consagra como o maior líder sindical do país" 

* Tempo de Resistência (de André Ristum)  
Documentário Nacional - 2004 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
""Houve um momento em que nos sacrificamos por um ideal, na busca do bem da coletividade..." A partir do depoimento de mais de 30 
pessoas diretamente envolvidas na resistência à ditadura, e impactantes imagens de arquivos, Tempo de Resistência revela a história 
deste longo e nebuloso período, que se estendeu por mais de 20 anos, levando conhecimento e consciência aos jovens em particular. 
Embalado pelas músicas de Chico Buarque, Francis Hime e Geraldo Vandré, o filme revela todo o processo do golpe militar, desde o 
comício do Presidente João Goulart até o dia da Anistia. Aborda os reflexos da ditadura no interior do estado de São Paulo, como em 
Ribeirão Preto, e no interior do Brasil. Trata-se de um relato completo sobre o período da ditadura militar no país, visto e contado por 
quem viveu na pele as conseqüências da repressão e do autoritarismo, como José Dirceu, Aloysio Nunes, Franklin Martins, Leopoldo 
Paulino, Denize Crispim, entre outros militantes da época.” 

* Vlado, 30 Anos Depois (PAULO EVARISTO ARNS, CLARICE HERZOG, ALDIR BLANC, PAULO MARKUN, MINO CARTA) 
Documentário - 2005 – Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Por meio de depoimentos, o documentário reconstrói o caso de tortura do jornalista Vladimir Herzog, morto numa cela do DOI-Codi em 
SP." 

* Tancredo Neves - Mensageiro da Liberdade   
Documentário  Nacional - 2005 – Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Depoimentos de familiares e parceiros de trabalho remontam a trajetória de Tancredo Neves, primeiro civil a assumir a Presidência da 
República após o golpe de 1964. O filme investiga o papel do político do PMDB na defesa da democracia durante os 21 anos em que o 
Brasil esteve nas mãos da Ditadura Militar." 

* O Evangelho Segundo Teotônio (de Vladimir Carvalho) 
Documentário Nacional - 1984 – Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"A história do senador Teotônio Vilela, que ficou conhecido como o ''Menestrel das Alagoas'', e sua luta pela democracia no Brasil na 
época da ditadura militar. Teotônio marcou época na política nacional. Ao lado de Uyisses Guimarães enfrentou todo tipo de obstáculo. O 
fim da ditadura militar deve-se muito ao seu trabalho corajoso." 
* Expedito em Busca de Outros Nortes (de Beto Novaes) 
Documentário Nacional - 2006 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"Documentário sobre a vida de um migrante sem terra, Expedito Ribeiro de Souza. O filme ajuda a compreender o processo de ocupação 
da Amazônia brasileira na ditadura militar e os problemas de concentração de terra e violência no campo. O personagem principal é um 
lavrador mineiro, poeta cordelista que empreende uma série de deslocamentos e passa a viver em Rio Maria, sul do Pará. Sua vida tem 
algo de comum com outros milhares de camponeses migrantes e algo de específico e singular. É uma figura que se agiganta e se torna 
um emblema de dimensão internacional. Alguns dos seus poemas são apresentados por Chico Buarque de Holanda." 
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à SOBRE SAÚDE: 
 
* Do Luto à Luta - Síndrome de Down (de Evaldo Mocarzel) 
Documentário Nacional - 2005 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"Do Luto à Luta é um longa-metragem em 35mm que focaliza as deficiências, mas também as potencialidades, da Síndrome de Down, 
problema genético que atinge cerca de 8 mil bebês a cada ano no Brasil. A Síndrome de Down é sem dúvida um problema, mas as 
soluções são bem mais simples doque se imagina, principalmente quando deixamos de lado os preconceitos e estigmas sociais." 

 
* Janela da Alma (de J. JARDIM/W. CARVALHO) (HERMETO PASCHOAL, WIN WENDERS, JOSÉ SARAMAGO) 
Documentário  Nacional - 73 min. - 2002 – Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Dezenove pessoas com diferentes graus de deficiência visual, da miopia discreta à cegueira total, falam como se vêem, como vêem os 
outros e como percebem o mundo." 

* Tratamentos Alternativos à Transfusão de Sangue 
Documentário Nacional. Atendendo às Necessidades e aos Direitos do Paciente. Documentário Médico e científico sobre métodos 
alternativos para os pacientes que não querem sofrer transfusão de sangue. 
Dublado - Imagem: Boa – Origem: VHS - 1 DVD  

 
 
 
 
* Ilha das Flores (curta-metragem de Jorge Furtado, narração Paulo José) 
Ganhador dos seguintes prêmios:  
Urso de Prata no Festival de Berlim 1990 
Prêmio Crítica e Público no Festival de Clermont-Ferrand 1991 
Melhor Curta no Festival de Gramado 1989 
Melhor Edição no Festival de Gramado 1989 
Melhor Roteiro no Festival de Gramado 1989 
Prêmio da Crítica no Festival de Gramado 1989 
Prêmio do Público na Competição "No Budget" no Festival de Hamburgo 1991 
Documentário Experimental - 1989 – Origem: 35 mm  – Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  

 
 
à SOBRE JUSTIÇA, POLÍCIA: 
 
* Juízo, Os Jovens Infratores do Brasil (de Maria Augusta Ramos) 
Documentário  Nacional - 90 min. - 2007 – Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"O documentário é uma reprodução fiel à realidade do sistema de julgamento e apreensão dos jovens que infringem a lei no Brasil. As 
suas cenas elucidam desde a internação nas instituições, no caso, a carioca Padre Severino, até o julgamento na II Vara da Justiça do 
Rio de Janeiro, onde são ouvidos e encaminhados por promotores.." 

 
* Leonardo Pareja - Vida Bandida (de Régis Farias) 
Documentário Nacional - 1996 – Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"O filme fala sobre o bandido Leonardo Pareja, com depoimentos do próprio, de sua mãe adotiva e de vários detentos de Cepaigo, 
presídio de Goiânia onde Pareja ficou encarcerado. Leonardo Pareja não se intimida com a câmera e conta como passou de jovem de 
classe média ao bandido que humilhou a polícia e denunciou as arbitrariedades cometidas em nome da lei."  

 
 
 
 
 
à SOBRE RELIGIÕES, COSTUMES, COTIDIANOS: 
 
* Palmas Para Jesus (de Mariza Leão) 
Documentário Nacional - 1976 – Origem: TV  Canal Brasil– Duração: 21 min. - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"A produção enfoca a influência da religião pentecostal entre as camadas médias e populares do Rio de Janeiro, registrando rituais de 
exorcismo e celebrações de milagres, entre outras atividades. Como cenário, cultos lotados de fiéis que aceitam qualquer provação para 
reafirmar seu amor por Cristo.” 

 
* Sou Feia, Mas Tô nas Moda  (DJ MARLBORO) 
Documentário - 2005 - Imagem: Boa - 1 DVD  
"O funk carioca está repleto de MCs e bondes formados por mulheres. No mercado dos bailes, as atrações femininas são essenciais ao 
sucesso da noite. Envolvidos na produção destas festas estão equipes de som, empresários, DJs, donos e funcionários de clubes, 
equipes de iluminação, ambulantes vendendo comidas e bebidas nos locais e muitos freqüentadores. Trata-se de uma economia sendo 
sustentada pelo desejo e talento de uma enorme população que vive nas favelas e subúrbios cariocas." 

* O CALDEIRÃO DA SANTA CRUZ DO DESERTO (de Rosemberg Cariry) 
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Documentário Nacional - 1985 - Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"Resgate da memória e da história da comunidade religiosa do Caldeirão, liderada pelo beato José Lourenço, que se organizava em 
moldes socialistas primitivos. Depois de alcançar grande progresso, a comunidade foi destruída pela polícia cearense e pelo bombardeio 
de aviões, em 1936, deixando mais de 2 mil camponeses mortos. A partir dos depoimentos dos remanescentes e dos símbolos da cultura 
popular, o filme faz uma reflexão sobre o poder, a liberdade e a luta pela terra.” 

 
 
 
 
 
à SOBRE ÍNDIGENAS, TERRAS BRASILEIRAS: 
 
* Tudo é Brasil (de ROGÉRIO SGANZERLA) 
Filme que registra a passagem no Brasil, em 1942, do maior mito da história da comunicação: o diretor Orson Welles. traz cenas inéditas 
e imagens dos bastidores do filme americano It's All True, dirigido e rodado no Brasil por Orson Welles na década de 40. 
Documentário - Legendado - 1997 – Origem: DVD - Imagem: Boa - 1 DVD  

* Terra dos Índios (de Zelito Viana) 
Documentário Nacional – 1979 - Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
“Reunião de depoimentos de índios brasileiros sobre os interesses da Funai, das multinacionais e dos latifundiários por trás da desastrosa 
política de emancipação indígena.” 

* Teodorico, o Imperador do Sertão   
Documentário Nacional  - 1978 – Origem: TV Globo – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Todo narrado pelo próprio coronel Teodorico Bezerra, o filme é uma espécie de auto retrato da elite nordestina, com seus cacoetes 
ingênuos de poder e suas manias de grandeza. Coutinho se cala diante daquela realidade e se resume a observar... a ouvir com atenção 
todos os detalhes daquela figura mítica que se descortina. Aos poucos, o coronel Teodorico Bezerra conta suas manias, seus jogos de 
poder, seus modos de controle. Mostra, orgulhoso, as frases pintadas nas paredes de todas as casas de suas terras onde estão escritos 
seus mandamentos: "Não é permitido beber, não é permitido jogar baralho, não é permitido fingir-se doente para não trabalhar..." 

 
* Viajantes Radicais, Pelo Caminho de Lévi-Strauss (Direção: Jader Lago, Narração: Marcos Palmeira) 
Documentário Nacional - 2009 – Origem: TV ESPN - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"Imagine cruzar mais de quatro mil quilômetros pelo Brasil, passando pelos campos do interior do Paraná, pelo Pantanal, Cerrado a 
Amazônia. Inclua nesse caminho o estudo de quatro diferentes sociedades indígenas (Kadiwéu, Bororo, Nambikwara e Amondawa), cada 
uma com sua própria organização, cultura e religião. Para completar a aventura, divida o trajeto em duas expedições e viaje em velhos 
caminhões, mulas, cavalos e canoas. É exatamente isso que o antropólogo franco-belga Claude Lévi-Strauss fez entre 1935 e 1939. 
Movido pela curiosidade, ele desbravou uma das regiões mais desconhecidas do mundo na época e, setenta anos após sua partida do 
Brasil, uma turma também apaixonada pela aventura refaz o seu percurso. Além de refazer a aventura de Lévi-Strauss através dos 
esportes, o documentário ainda entrevista alguns dos maiores nomes da antropologia mundial, como Philippe Descola, Françoise Héritier, 
Sylvia Caiuby Novaes e Anne-Christine Taylor." 

 
* Brasileiros Como Eu (de Susana Rossberg) 
Documentário Nacional – 2008 - Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
“"Brasileiros como eu" é um filme documentário de Susana Rossberg, cineasta brasileira que vive na Bélgica há alguns anos. Segundo 
ela, o filme tem a intenção de mostrar a realidade desta comunidade brasileira que está na Bélgica e que luta para sobreviver. O filme é 
realista, conta as vitórias e desilusões de alguns brasileiros, o que na verdade retrata a realidade da comunidade inteira. É uma filme que 
toca as emoções daquele que um dia em sua vida viveu, ou passou por Bruxelas.” 

* No Rio das Amazonas  
Documentário Nacional - 1995 – Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Uma viagem pela Amazônia, de Belém a Manaus. O filme tem a participação do naturalista Paulo Vanzolini e trata particularmente da 
ecologia da região, com ênfase no modo de vida das populações ribeirinhas do Baixo Amazonas." 

 
* O Cineasta da Selva (de Aurélio Michiles) 
Documentário Nacional - 1997 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"O documentário traz à tona uma figura fundamental do cinema silencioso, o luso-brasileiro Silvino Santos (1886-1970), que realizou os 
primeiros filmes na Amazônia e cujas imagens são de inestimável valor antropológico, etnográfico e historiográfico. Entre a ficção e o 
documentário, o filme contém trechos de filmes preservados como No país das amazonas (1922), No rastro do Eldorado (1925) ou Terra 
portuguesa ? O Minho (1934)." 

 
 
 
 
à SOBRE SÃO PAULO: 
 
* Uma Outra Cidade (2000)  (de Ugo Giorgetti) 
Documentário Nacional . Esse documentário retrata uma das formas de ver a cidade de São Paulo tal qual ela era no final dos anos 
cinqüenta e começo dos sessenta. É a maneira particular pela qual um grupo de poetas (Cláudio Willer, Rodrigo de Haro, Jorge Mautner, 
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Antônio Fernando de Franceschi e Roberto Piva) via a cidade num momento também particular de suas vidas, isto é, num momento de 
formação, num momento em que, muito jovens, procuravam seus caminhos. 
Imagem: Ótima - Duração: 58 min. – Origem: TV - 1 DVD  

 
* Urbânia (de Flávio Frederico) 
Documentário Nacional – 2001 - Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
“A estória de dois ""outsiders""que dirigem vinte e quatro horas pela cidade de São Paulo, serve para revelar diferentes visões da 
metrópole. Contracenando com dois atores, o velho cego e o motorista; pessoas que vivem/estão na rua dão seus depoimentos numa 
estrutura documental. Esses mesmos personagens são utilizados no decorrer da ficção. Representando as memórias de um homem cego 
imagens em preto e branco ocupam a tela trazendo cenas/registros da São Paulo dos anos 50.” 

* Polícia 24 Horas 
Vídeos sobre a atuação da Polícia Militar de SP na sua luta contra o crime e apoio à população da cidade de São Paulo. 
Duração: 185 minutos - Imagem: Ótima - Origem: TV Band - 2 DVD -   

* Carandiru: A Caldeira do Diabo  *** RARO, NINGUÉM POSSUI ESTE VÍDEO *** 
Documentário Nacional – 2002 - Origem: VHS - Imagem: Ótima -  1 DVD  
“Documentário completo e especial sobre o funcionamento do maior complexo penitenciário da América Latina. Mostra todas as suas 
dependências, seus pavilhões, seus funcionários, num dos maiores relatos já feitos sobre a Casa de Detenção de São Paulo, pouco 
antes de sua desativação.” 

 
* Fim de Semana (de Renato Tapajós) 
Documentário Nacional – 1975 - Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
“O filme retrata os problemas de moradia enfrentados pelas classes mais pobres, usando como exemplo a situação de alguns municípios 
de São Paulo. O documentário mostra o esforço independente de trabalhadores que, nos fins de semana, se empenham em construir as 
próprias casas e pavimentar as ruas.” 

* REINVENÇÃO DA RUA (de Helena Ignez) 
Documentário - 2003 - Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"Com montagem de Rogério Sganzerla, o curta visita o escritório do artista plástico Vito Acconci, que idealizou em 2002 uma instalação 
sob o viaduto do Glicério, em São Paulo. O projeto, que não chegou a ser concluído, propunha a interação da população, seja de rua ou 
não, com os espaços da cidade.” 

* Motoboys, Vida Loca (de Caito Ortiz) 
Documentário Nacional – 2003 - Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
***MELHOR DOCUMENTÁRIO DA 27ª MOSTRA BR DE CINEMA*** 
“Dois motoboys morrem a cada dia em São Paulo. Acidentes envolvendo exclusivamente motoboys paulistanos custam ao Estado mais 
de R$ 200 milhões por ano. Os números não são oficiais, mas fazem parte das estatísticas levantadas pelo filme. Já as estimativas 
oficiais indicam 220 mil motoboys em circulação diariamente pela cidade. Na prática, ninguém sabe ao certo qual é o número correto, pois 
até hoje os órgãos públicos da terceira maior metrópole do mundo não desenvolveram estudos sobre essa categoria profissional. Registro 
in loco a vida de 5 motoboys, entre eles uma motogirl, revelando sua intimidade e comportamento, seus medos e sonhos. Conta ainda 
com uma extensa gama de entrevistas, de autoridades a paulistanos.” 

* São Paulo em Festa (1954)  (de Lima Barreto) 
Documentário Nacional. O filme registra os festejos em comemoração ao aniversário de 400 anos da fundação de São Paulo. O evento 
foi um dos maiores de que se tem notícia à época: um milhão de pessoas, durante três dias, festejou não somente os quatro séculos da 
capital, mas também a arrancada constitucionalista de 1932. 
Imagem: Ótima - Duração: 51 min. – Origem: TV - 1 DVD 
 
 
 
DOCUMENTÁRIOS ESPORTIVOS: 
 
 
*  A Copa do Mundo é Nossa (1958) 
Primoroso documentário produzido pela ESPN Brasil, “A Copa do Mundo é Nossa”, produto dos grandes Marcelo Gomes e Helvídio 
Matos, sobre os 50 anos do primeiro título mundial de futebol conquistado pelo Brasil na Copa de 1958. 
Doc. Nacional – 2008 - Imagem: Ótima - Origem: TV ESPN - 1 DVD  

 
* Adeus Senna! 
Reportagens que foram exibidas na TV entre o dia da morte de Ayrton Senna em Ímola até o seu enterro, em São Paulo. Flashes ao vivo, 
comentários de pilotos e autoridades sobre o acidente fatal, investigações, palavra dos familiares e amigos, o último dia de Senna vivo e 
muita emoção dos torcedores e fãs brasileiros. Vídeo mostra também a chegada do corpo ao Brasil, o seu traslado pelas ruas de São 
Paulo, o velório na Assembléia Legislativa, as visitas do povo. Termina com uma Suíte musical, a Suíte da Despedida, feita a partir do 
Hino da Vitória. Adeus Senna!  
Imagem: Regular -  3 Horas de duração - 1 DVD  
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* Ayrton Senna - TV Cultura 
Documentário feito pela TV Cultura de SP exibindo a trajetória do nosso herói desde os tempos do kart até os seus últimos dias na 
Fórmula 1. Inédito. 
Imagem: Boa - Duração: 01h e 12 min - 1 DVD  

 
* Flamengo Super Campeão (1895-1980) - CANAL 100 
Imagem: Ótima - 1 DVD  

 
* Flamengo Penta Tri – A Hegemonia (A Century of Rugby League: 1908-2008) 
Documentário Nacional Esportivo - 2009 - Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"O campeonato parecia perdido. Resultados ruins, salários atrasados e brigas internas. Em meio a este temporal, Fábio Luciano anuncia 
que vai pendurar as chuteiras e pede aos jogadores que lhe ajudem a ser campeão pela última vez. Mobilizado pelo poder de liderança 
do capitão, o time se transforma e não perde mais nenhum jogo. O Fla é Tri de novo, desta vez com um sabor especial. Ao conquistar 
seu 31° título estadual, derruba o domínio de 103 anos do rival das Laranjeiras e alcança a hegemonia absoluta do futebol carioca. Com 
todos os gols da campanha, entrevistas inéditas, imagens de bastidores e da torcida rubro-negra, PENTA TRI – A Hegemonia registra 
este capítulo inesquecível da história do Mengão. Traz ainda um show de imagens da finalíssima, com cinco câmeras exclusivas e novas 
músicas compostas pelo cantor Rogê.” 

 
* Vasco da Gama, a Queda de Um Gigante - 2008 
Conteúdo: Documentário mostrando os motivos e o caminho da queda do Vasco da Gama para a segunda divisão do futebol brasileiro. 
Transmissão: ESPN 
Imagem: Ótima – 1 DVD  

 
* Reinaldo - Um Grande Artilheiro 
Conteúdo: Documentário sobre o maior artilheiro do Galo de todos os tempos. Contém ainda um compacto de 35 minutos do jogo da 
semi-final do Brasileiro de 1980 Internacional 0 X 3 Atlético/MG, em Porto Alegre.  
Qualidade da Imagem: Ótima, Regular para o compacto  

 
* Isto é Pelé  (1974, de Eduardo Escorel e Luiz C. Barreto)  
Documentário Esportivo Nacional - Origem: TV - Imagem:Ótima -  1 DVD  
"Além das imagens de arquivo das Copas do Mundo das quais Pelé participou, há muitas filmagens do Canal 100 e fotos de revistas 
brasileiras Manchete e Cruzeiro. Narra a vida de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, contando sua carreira de 17 anos de futebol. É 
narrado por Sérgio Chapelin.” 

* Maravilhas do Futebol  
Conteúdo: Lances, dribles, gols e jogadas espetaculares de vários jogadores brasileiros e internacionais. Além disso, tem também: Kaká 
X Ronaldinho Gaúcho e Maradona X Ronaldinho Gaúcho: quem é melhor? 
Qualidade da Imagem: Boa - 1 DVD 

 
* O Brasil em Toda as Copas e a História das Copas de 1930-1994 
5 vídeos com os melhores momentos da seleção brasileira, do primeiro mundial até a consquista do tetra, com imagens da FIFA, além de 
imagens com os melhores momentos das Copas do Mundo de 1930 a 1994. Narração e comentários de Orlando Duarte. 
Dublado - 200 min - Imagem: Boa – Origem: VHS - 1 DVD  

 
*  Quebrando a Cara (Éder Jofre)  
Quebrando a Cara é um filme em 16mm, colorido, com 75 minutos de duração, que conta, em forma de documentário, a história de Eder 
Jofre, duas vezes campeão mundial de boxe. Mais do que isso, Quebrando a Cara é a saga da família Zumbano-Jofre pelos ringues de 
São Paulo, cidade que surge através da cada personagem, como se ela mesma fosse um deles, e, certamente, não o menos importante. 
Quebrando a Cara é um álbum de família onde desfilam personagens como Ralph Zumbano, estilista, campeão sul-americano peso-
médio, Ricardo Zumbano, autor do nocaute mais rápido do Brasil, conhecido como “Esquerda de Leão” e Zumbanão, misto de lutador de 
boxe e brigador de rua, uma lenda da Boca do Lixo em São Paulo, por suas brigas mitológicas. 
Dublado - Imagem: Ótima - Origem: TV - 1 DVD 

 
* Leônidas da Silva, O Diamante Negro: O Homem Que Venceu o Tempo 
Documentário Esportivo - 2006 - Origem: TV Cultura - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"Documentário sobre um dos maiores jogadores brasileiros da história do futebol. Craque no Flamengo, São Paulo e Seleção Brasileira, 
enfrentou o preconceito da cor nos velhos tempos do futebol brasileiro. “

 
* 1958: O Ano Em Que O Mundo Descobriu o Brasil (de José Carlos Asbeg) 
Dublado - Documentário Esportivo - 2007 - Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"A história da conquista da 1ª Copa do Mundo de futebol contada por seus protagonistas. Entrevistas com João Havelange, Paulo Planet 
Buarque, Luiz Mendes, Mário de Moraes, João Máximo, Luiz Carlos Barreto, Villas-Bôas Corrêa, Just Fontaine, Raymond Kopa, Roger 
Piantoni, Nils Liedholm, Agne Simonsson, Kurt Hamrin, Victor Tsarev, Mel Charles, Helmut Senekowitsch, Tommy Banks, Sigvard Parling, 
Paulo Amaral, Mário Trigo, Orlando Duarte, Flavio Costa, Gösta Löfgren, Giuliano Sarti, Terry Medwin, Lennart JoHansson, Bengt Agren, 
Bo Hansson, Anatolji Iljin, Nikita Simonian, Vladimir Kessarev, Johann Buzek, Lars-Gunnar Björklund, Brian GlanVille, Owe Ohlsson e 
Torsten Lindberg." 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
* O DIA EM QUE O BRASIL ESTEVE AQUI (de Caito Ortiz e João Dornelas) 
Documentário Esportivo - 2005 - Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
“O documentário retrata a passagem da Seleção Brasileira por Porto Príncipe, capital do Haiti, o país mais pobre das Américas, em 18 de 
agosto de 2004.” 

 
* PRIMEIRA VITÓRIA DE EMERSON FITTIPALDI NA FÓRMULA 1 
Documentário Esportivo - 2010 - Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
No dia 04/10/2010, o ex-piloto Emerson Fittipaldi comemorou quatro décadas da primeira vitória brasileira na Fórmula 1, ocorrida em 
1970, em Watkins Glen, nos Estados Unidos. Na ocasião, o triunfo garantiu o título mundial de seu companheiro, o austríaco Jochen 
Rindt, que havia morrido um mês antes e se tornou o único campeão póstumo da história. Este especial do ‘Grandes Momentos do 
Esporte’, da TV Cultura, em outubro de 2010, foi dedicado integralmente a este fato, com imagens de época e entrevista com mo ídolo 
brasileiro. 

 
* UM CRAQUE CHAMADO DIVINO – ADEMIR DA GUIA 
Documentário Esportivo - 2006 - Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
Documentário que reúne vários depoimentos e entrevistas para contar a história de ADEMIR DA GUIA, o maior craque da história do 
Palmeiras, e um dos maiores jogadores de todos os tempos. Aqui estão reunidas suas jogadas e seus gols mais importantes, além de 
contar com a participação de vários jogadores e jornalistas que comentam os lances do grande craque. 

 
* FELIPÃO NA GABI 
Programa de TV - 2010 - Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"O atual técnico da S. E. Palmeiras e ex-técnico da Seleção Brasileira de Futebol campeão na Alemanha em 2002, Luiz Felipe Scolari é 
entrevistado no programa da Marília Gabriela no SBT após seu retorno ao Brasil.” 

 
* Platini, Le Roi 
Documentário Dublado - 1999 - Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"Nascido em Joeuf, na França, o ex-meia Michel Platini, foi um dos maiores jogadores da história da França. Possuía uma técnica 
refinada e sua especialidade eram as cobranças de falta. Platini foi revelado pelo Nancy, em 1972. Depois de marcar 98 gols e ser 
considerado o melhor jogador da França, Platini se transferiu ao Saint Etienne. Ganhou um Campeonato Francês e foi logo comprado 
pela Juventus, da Itália, onde obteve os títulos do Campeonato Italiano de 1982 ,1984 e 1986, a Liga dos Campeões de 1985 e o Mundial 
Interclubes de 85. Em 1987 retornou ao Nancy, onde encerrou a carreira no ano seguinte. Com a seleção francesa disputou três Copas 
do Mundo (1978, 1982 e 1986). Platini foi o carrasco do Brasil na Copa de 1986. Fez um dos gols que eliminou a nossa seleção nas 
quartas de final. Apesar de não ter conquistado nenhuma Copa, se destacou na conquista da Eurocopa de 1984.” 

 
*  Zico na Rede (de Paulo Roscio) 
Documentário sobre a carreira do maior artilheiro do Maracanã, mostrada por meio dos gols do "Galinho" e do acervo pessoal do próprio 
Zico. Com depoimentos de vários jogadores como Adílio, Carlos Alberto Santos, Edinho, Junior, Nelinho e dos jornalistas Renato Maurício 
Prado e Roberto Assaf, o filme conta as histórias dos principais gols marcados pelo jogador no Brasil, na Itália e no Japão. Também 
registra a última entrevista do radialista Celso Garcia, morto em 2008, responsável por levar Zico ao Flamengo. 
Doc. Nacional – 2009 - Imagem: Ótima - Origem: TV - 1 DVD  
 

 
 
FILMES OFICIAIS DA COPA DO MUNDO 
Documentários com imagens oficiais de todos os jogos e todos os gols das Copas, no estilo “CANAL 100”: 
 
* Copa 1954 na Suiça 
Dublado - Imagem: Ótima/P&B – Origem: SporTV - 1 DVD  
 
* Copa 1958 na Suécia, Brasil Campeão 
Legendado - 88 min - Imagem: Boa/Ótima – Origem: SporTV - 1 DVD  
 
* Copa 1962 no Chile, Brasil Bi-Campeão 
Legendado - 88 min - Imagem: Regular/Boa – Origem: SporTV - 1 DVD 
 
* Copa 1970 no México, Brasil Tri-Campeão 
Como pano de fundo, a história de um menino que amava futebol. A final, Brasil X Itália, é exibida na famosa “câmera oposta”. 
Legendado - 82 min - Imagem: Regular - 1 DVD  
 
* Copa 1974 na Alemanha 
Dublado - Imagem: Ótima – Origem: SporTV - 1 DVD  
 
* Copa 1978 na Argentina 
Dublado - Imagem: Boa – Origem: SporTV - 1 DVD  
 
* Copa 1982 na Espanha 
Dublado - Imagem: Ótima – Origem: SporTV - 1 DVD  
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* Copa 1986 no México 
Dublado - Imagem: Ótima – Origem: SporTV - 1 DVD  
 
* Copa 1990 na Itália 
Dublado - Imagem: Boa – Origem: SporTV - 1 DVD  
 
* História da Copa do Mundo de 1994 nos EUA, Brasil Tetra-Campeão 
Todos os gols de todos os jogos da Copa. 
Em Português - 60 min - Imagem: Ótima - Origem: VHS - 1 DVD  
 
* Copa 1994 nos EUA, Brasil Tetra-Campeão 
Todos os jogos da campanha do Brasil, narrados e comentados por Zagallo. 
Em Português - 30 min - Imagem: Boa/Ótima - Origem: SporTV - 1 DVD  
 
* Copa 1998 na França 
Dublado - Imagem: Ótima – Origem: SporTV - 1 DVD  
 
* Copa 2002 na Coréia/Japão, Brasil Penta-Campeão 
Dublado - Imagem: Ótima – Origem: SporTV - 1 DVD  
 
* Copa 2006 na Alemanha 
Legendado - Imagem: Ótima - 1 DVD  

 
 
* Tostão, a Fera de Ouro (1970) 
Direção de Paulo Laender e Ricardo Gomes Leite.  
A vida e a carreira do jogador de futebol Tostão. Parentes, técnicos, jogadores e o próprio Tostão prestam depoimentos que, intercalados 
a trechos de grandes jogadas, montam a trajetória do craque desde o início de sua carreira, num time de subúrbio, até a sua consagração 
na Copa do México, em 1970. 
Imagem: Boa - Duração: 70 min. - 1 DVD  

 
* Garrincha, a Alegria do Povo (1963, restaurada em 2006) e Mané Garrincha (1978) 
Direções de Luiz Carlos Barreto e Fábio Barreto, respectivamente. 
Dois documentários sobre Garrincha. O primeiro filme alterna imagens de Garrincha em ação, seus dribles desconcertantes e seus belos 
gols defendendo o Botafogo e a Seleção Brasileira nos mundiais, com algumas cenas do cotidiano. Acompanhando as imagens, o 
narrador Heron Domingues conta fatos sobre a vida do jogador. O segundo documentário mostra sua vida após a fase de glória no 
futebol. 
Imagem: Ótima - Origem: TV Canal Brasil - Duração: 70 min. - 1 DVD  

 
* Zico - Grandes Momentos do Esporte (2008) 
Na véspera de completar 55 anos, o craque do futebol mundial Zico é homenageado pelo programa 'Grandes Momentos do Esporte', da 
TV Cultura, que leva ao ar uma edição especial, com entrevista inédita do jogador, compactos dos melhores gols e depoimentos da 
família e dos amigos-fãs. 
Imagem: Ótima - Origem: TV Cultura-SP - 1 DVD  

 

PAL0002- ESPECIAL PALMEIRAS, CLUBES DO CORAÇÃO, ANOS 1990, 2000 e 2001 
Conteúdo: Três documentários da TV, exibidos pela emissora SporTV, produzidos pela Rede Globo e apresentados pelo jornalista 

Gilberto Hernandez.  

Mostra a paixão dos torcedores comuns, dos torcedores ilustres, dos ex-jogadores e ex-técnicos pelo Palmeiras, com muitos gols, 

conquistas e glórias. Além disso exibe a majestade do Palmeiras também em outros esportes, tais como: Basquete, Futebol de Salão, 

Judô, Hóquei sobre Patins e Voleibol. 

Narram toda a história do Palmeiras, desde sua fundação até os dias atuais, incluindo todas as grandes conquistas. 

Duração: 01h:03min 

Qualidade Imagem: Ótima 
 

PAL0003 - ESPECIAL ACADEMIA DO PALMEIRAS 
Conteúdo: Documentário gravado da TV em homenagem aos 80 anos do Palmeiras, produzido pela TV Cultura e apresentado por Luiz 

Alberto Volpe no programa "Grandes Momentos do Esporte" 
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Trechos de filmes antigos, fotos, entrevistas com ex-craques (dentre eles, Oberdan, Servílio, Dudu, Gildo, Ademar Pantera, César entre 

outros), gols antigos narrados com emoção e atualidade pelo locutor de rádio José Silvério e toda a história da Academia dos anos 60 e 

70. 

Duração: 01h:32min 

Qualidade Imagem:  Boa/Ótima 
 

* CANAL 100   
Documentários de Futebol – Origem: TV – Imagem: Boa – SÓ FUNCIONA EM APARELHOS DVD COM SOM STÉREO - 4 DVD  
"Os maiores jogos de futebol exibidos cinematograficamente. Veja os principais jogos dos maiores times do Brasil, com destaque para os 
jogos da Seleção Brasileira, Palmeiras, Flamengo, Santos, Vasco, Cruzeiro e muitos outros. São mais de 6 horas de gols. Imperdível !!." 

 
* Corinthians - Invasão de 1976   
Documentário Nacional - Origem: TV – Imagem: Regular/Boa - 1 DVD  
"Relatos da epopéia ocorrida no futebol brasileiro em 05/12/1976 no Rio de Janeiro quando cerca de 70 mil torcedores foram para o 
Maracanã assistir a partida entre Fluminense e Corinthians, semi-final do brasileiro daquele ano. Contém compacto do jogo e a decisão 
nos penaltis." 

 
* Copa 78 - O Poder do Futebol (Narração: Sérgio Chapelin) 
Documentário Nacional - 1979 – Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Documentário sobre a Copa do Mundo realizada na Argentina em 1978, focalizando a competição e os bastidores da mais importante 
disputa futebolística do mundo. Mostra as solenidades de abertura e encerramento da competição, os interesses políticos e comerciais 
em jogo." 

 
* Flamengo - Heróis de Uma Nação 
Documentário Nacional - 2007– Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Finalmente você vai assistir e entender a formação do maior time de futebol da história rubro-negra. Os gols, os títulos, as jogadas 
sensacionais que traduziram o futebol-arte e a força do grupo em conquistas que continuam encantando gerações. A emocionante 
relação entre o time e o 12º jogador: a nação Rubro-Negra. A união e a amiza de perpetuada entre os jogadores que escreveram a 
história do Mais Querido do Brasil… e do Mundo! Prepare-se… muita emoção aguarda por você: depoimentos de Zico e demais estrelas 
que fizeram parte do maravilhoso elenco, além de jornalistas e artistas." 

 
* Passe Livre (de OSWALDO CALDEIRA) (AFONSINHO, AMARILDO, BARBOSA, PELÉ, JOÃO SALDANHA, ZAGALO) 
Documentário Naciona - 1974 – Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Passe livre é um filme documentário de longa metragem, realizado em 1974 e dirigido por Oswaldo Caldeira, baseado na vida do jogador 
Afonsinho, que foi proibido de jogar futebol em plena época da ditadura militar por deixar crescer a barba e os cabelos e ter se recusado a 
cortá-los. Lutando por seus direitos, o jogador conseguiu tornar-se proprietário de seu passe. A partir deste incidente, o filme examina as 
relações de trabalho no futebol brasileiro." 

 
* Tostão, a Fera de Ouro (1970) 
Documentário Nacional . Direção de Paulo Laender e Ricardo Gomes Leite.  
A vida e a carreira do jogador de futebol Tostão. Parentes, técnicos, jogadores e o próprio Tostão prestam depoimentos que, intercalados 
a trechos de grandes jogadas, montam a trajetória do craque desde o início de sua carreira, num time de subúrbio, até a sua consagração 
na Copa do México, em 1970. 
Imagem: Boa - Duração: 70 min.- 1 DVD  

 
* Atletas X Ditadura: A Geração Perdida 
Legendado -  2007 - Origem: TV CANAL BRASIL - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"A vida era mais segura no alto do pódio. Mas eles preferiram descer e enfrentar um adversário que tinha criado as próprias regras do 
jogo. É um documentário que revela a cruel relação entre o esporte e a Ditadura Militar na Argentina. Em apenas oito anos de regime 
(1976-1983), cerca de trinta mil pessoas morreram ou desapareceram. Entre elas, jovens atletas que deixaram as competições para lutar 
pela liberdade." 

 
* Quando Éramos Reis (When We Were Kings) (MUHAMMAD ALI, GEORGE FOREMAN, DON KING, JAMES BROWN, SPIKE LEE) 
Legendado -  1996 - Origem: TV CULT - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"A crônica dos eventos que levaram ao histórico confronto, no Zaire, em 1974, entre dois dos maiores pesos-pesados de todos os 
tempos: Muhammad Ali e George Foreman. O episódio foi retratado também em ''Ali'', estrelado por Will Smith." 

 
* Quando Éramos Reis (When We Were Kings) (MUHAMMAD ALI, GEORGE FOREMAN, DON KING, JAMES BROWN, SPIKE LEE) 
Dublado/Herbert Richers -  1996 - Origem: TV Space - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"A crônica dos eventos que levaram ao histórico confronto, no Zaire, em 1974, entre dois dos maiores pesos-pesados de todos os 
tempos: Muhammad Ali e George Foreman. O episódio foi retratado também em ''Ali'', estrelado por Will Smith." 

 
* Thriller in Manilla (Thriller in Manilla) (JOE FRAZIER, MUHAMMAD ALI, IMELDA MARCOS, MARVIS FRAZIER) 
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Legendado, com narração em português -  2008 - Origem: TV Space - Imagem: Ótima - 1 DVD  
“Em Outubro de 1975 o campeão de boxe Muhammad Ali foi para o ringue pela terceira vez contra o seu arqui-rival Joe Frazier. A luta 
nas Filipinas, apelidada de "Thrilla in Manila",  é considerada uma das mais dramáticas lutas de boxe de todos os tempos. Com o farto 
auxílio de material documental e de depoimentos de época, o documentário não só reconstrói o combate mas mostra também o que 
ocorreu nos seus bastidores.” 

 
* Memórias do Chumbo – O Futebol nos Tempos do Condor (de Lucio de Castro) 
Narração em português de Luis Alberto Volpe -  2011 - Origem: TV ESPN - Imagem: Ótima - 2 DVD  
“Documentário em 4 capítulos (Argentina, Uruguai, Brasil e Chile).  O quanto o futebol foi utilizado pelas ditaduras militares nesses 
países? Como? Quem? Em que momento foi mais utilizado? A que nível de utilização, vigilância e controle o regime militar chegou sobre 
esse esporte? As respostas encontram-se neste documentário feito pela TV ESPN.” 

 
* Mundialito (Mundialito, de Sebástian Bednarik)  
Legendado -  2010 -  Duração: 71 minutos - Origem: TV , Canal Brasil - Imagem: Ótima - 1 DVD 
“O documentário investiga as relações entre poder e esporte na concepção da Copa de Ouro, realizada no Uruguai em 1980. A 
competição reuniu os campeões mundiais de futebol até então.” 

 
* Uma Noite em Turim (One Night in Turin) (de James Erskine) 
Dublado -  2010 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
“A Inglaterra perdeu, nas semifinais, o Mundial de 1990. Mesmo com a decepção o time voltou pra casa pra ser recebido com festa. O 
filme “Uma noite em Turim” conta a trajetória do time de Gascoigne e Lineker. Uma história de sangue, sour e lágrimas.” 
 
 
 
 

DOCUMENTÁRIOS INTERNACIONAIS: 
 
à SOBRE O 11 DE SETEMBRO DE 2001: 
 
*  102 Minutos Que Abalaram o Mundo (102 Minutes That Changed America, 2008) 
O documentário narra em tempo real o acontecimento histórico, do primeiro ataque ao colapso da segunda torre do World Trade Center. 
Embora existam imagens cedidas por emissoras de televisão, a maior parte do documentário é ilustrado por imagens e sons captados por 
cidadãos comuns, sem edição. Uma obra colaborativa, feita por mais de 100 fontes, que venceu diversos prêmios. A obra mostra a 
História como aconteceu, pelos olhos de seus próprios protagonistas. Onde o diretor vira apenas um curador, que organizou tudo o que 
estava fragmentado e guardado em um registro definitivo. Algo que chega a um nível inalcançável para o jornalismo tradicional. 
Legendado - Imagem: Ótima - Origem: TV History - 1 DVD 

 
*  11/09: Alerta Vermelho (9/11: State Of Emergency, 2010) 
Este documentário conta a história do fatídico 11 de setembro nas palavras de personagens chave, líderes políticos e militares; homens e 
mulheres comuns que se encontraram à frente desta nova guerra. A Secretária de Estado, Condoleezza Rice, o Chefe de Gabinete, 
Andrew Card, o Chefe do Estado Maior Conjunto, Richard Myers, o Secretário de Defesa, Donald Rumsfeld, e outros altos funcionários 
oferecem seus pontos de vista e interpretações sobre o Estado de Emergência vivido durante o dia mais dramático: o 11 de setembro 
Dublado - Imagem: Ótima - Origem: TV History - 1 DVD 

 
*  11/09: Os Dias Depois (9/11: The days After, 2010) 
Legendado - Imagem: Ótima - Origem: TV History -  Duração:  87 min. - 1 DVD 
“Passaram-se onze anos desde aquele trágico momento que marcou a história mundial enchendo-a de temor e incerteza. Desde o 
momento no qual caíram as Torres Gêmeas, 11 de setembro de 2001 é considerada uma data que mudou tudo e, a partir da qual, nada 
voltará a ser igual novamente. Este especial narra a história dos dias posteriores ao atentado, na voz das testemunhas, sobreviventes e 
envolvidos, com a ajuda de material audiovisual. Como resultado temos uma visão honesta e legítima dos fatos depois da tragédia: uma 
crônica da vida em um mundo que mudou” 

 
* 10 MANEIRAS DE MATAR BIN LADEN (10 Ways to Kill Bin Laden)  
Dublado – Documentário - 2010 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
“Osama Bin Laden, o homem mais procurado na história do mundo, tem sido constantemente ameaçado em sua vida. 10 Maneiras de 
Matar Bin Laden apresenta as missões que foram postas em prática para capturar o responsável pelo 11 de Setembro. Com a presença 
de agentes da CIA, forças especiais e figuras governamentais que serão entrevistados neste programa, você poderá conhecer os 
detalhes estratégicos dos planos para sua captura. A ação poderá ser visualizada através de gravações militares, arquivos 
governamentais e ilustrações, que reconstituirão o que aconteceu na realidade. As estratégias apresentadas vão desde lançamentos de 
mísseis e ataques aéreos em naves invisíveis aos radares até invasões e bombas subterrâneas.” 

* O Julgamento de Saddam Hussein / À Procura de Osama Bin Laden  
Dublado - 2 Documentários Discovery - Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"1. Mostra em detalhes como Saddam orquestrou sua campanha de terror no Iraque, ascensão e queda de um líder.  
2. Após a captura de Saddam Hussein, saiba por que o governos dos EUA não consegue capturar o líder da Al Qaeda, Osama Bin." 

* Vôo de Heróis (The Flight That Fought Back) 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


Legendado e Dublado - Documentário Discovery - 2005 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"Veja a reconsituição da ação dos passageiros do vôo 93 da United Airlines, que caiu no estado da Pensilvânia, nos EUA, em 
11/09/2001." 

 
 
 
 
à SOBRE O NAZISMO, HITLER, 2º GUERRA MUNDIAL E OUTRAS GUERRAS: 
 
*  A Vida de Hitler (Das Leben von Hitler, de Paul Rotha, 1961) 
Filme-biografia alemão feito somente com imagens e fotos reais obtidas de arquivos de bibliotecas de vários países do mundo mostrando 
a ascenção e queda do homem mais fotografado e filmado do mundo: Adolf Hitler. Um dos melhores documentários de todos os tempos 
existentes sobre o líder alemão feito para a televisão 
Legendado - Imagem: Ótima - 98 min. - Origem: TV History Channel - 1 DVD  

 
*  Hitler, Um Retrato de Família (2005) 
Adolf Hitler, apesar de ter idéias sobre uma raça superior possuía uma família onde o incesto e a bigamia abundavam. A história da 
família que ficou marcada pela ação de seu membro mais famoso, o homem que ergueu o moral de um país destruído pela Primeira 
Guerra Mundial, mas, não parou por aí... Veja e conheça a história não só do fuhrer, mas também dos seus familiares! 
Legendado - Imagem: Ótima - 50 min. - Origem: TV History Channel - 1 DVD  

 
*  Plano Secreto Para Matar Hitler (Secret Plot to Kill Hitler, 2004) + O Assassinato de Hitler (Killing Hitler, 2004) 
20 de julho de 1944, um dia que poderia ter mudado o curso da Segunda Guerra Mundial. Hitler havia transferido uma reunião com seus 
generais por ocasião de uma visita de Mussolini. O Coronel Claus von Stauffenberg planeja matar o Füher com um explosivo escondido 
em sua pasta.Hitler sobreviveu e agora acredita que seu destino é salvar a Alemanha. Este documentário com detalhes os fatos que 
ocorreram no dia 20 de julho, um dos dias mais relevantes da Segunda Guerra Mundial. Através do uso da computação gráfica e de 
recriações históricas fiéis, acompanharemos todos os passos de Hitler, Roosevelt, Stalin e Churchill durante esse fatídico dia. Saberemos 
sobre detalhes íntimos só conhecidos através de livros e documentos secretos. Vejam esses grandes líderes mundiais como jamais foram 
vistos. 
Em 'O Assassinato de Hitler', um grupo de especialistas recria o ambiente em que ocorreu a última tentativa de assassinato de Hitler e 
tenta  explicar os motivos do Fuhrer não ter morrido. 
Dublado - Imagem: Ótima - 134 min. - Origem: TV Discovery - 1 DVD  

 
 *  ÓVNI Nazista (Nazi UFO Conspiracy, 2008)  
Hitler estaria tentando construir uma arma secreta que se moveria como um disco voador? Este programa revela evidências de que um 
disco voador nazista realmente voou, e mostra qual seria sua aparência e o caos que provocaria entre as aeronaves aliadas. 
Dublado - Imagem: Ótima - 44 min. - Origem: TV Discovery - 1 DVD  

 
 *  Quem Traiu Anne Frank? (Who Betrayed Anne Frank?, 2004)  
Anne Frank foi uma entre os seis milhões de judeus que morreram durante o Holocausto. Até hoje, um único e terrível segredo ainda não 
foi revelado: quem enviou a Gestapo ao esconderijo de Anne Frank e a sua família? 
Dublado - Imagem: Ótima - 47 min. - Origem: TV Discovery - 1 DVD  

 
*  A Conspiração Nazista (Nazis The Occult Conspiracy, 2006)  
O Nazismo já foi abordado por muitos filmes e documentários, mas este tem um ponto diferente, fala da nova religião que Hitler estava 
querendo impor aos Alemães. Falsas profecias que eram divulgadas falando sobre o domínio Alemão que seria inevitável a ponto de 
tentar amedrontar os outros países. Mas ao mesmo tempo usava-se de magia negra para tentar prever o futuro. Mostra as formas mais 
baixas que Hitler usou para tentar chegar ao poder mundial e a chamada "raça pura". Uma farsa que nenhum documentário até hoje falou 
sobre. 
Dublado - Imagem: Ótima - 47 min. - Origem: TV Discovery - 1 DVD  

 
* A Fuga de Hitler / A Ascensão do Quarto Reich – Caçadores de Mistérios (Misteryquest: Hitler’s Escape / The Risk of the Fourth 
Reich) 
Dublado – 2009 - 2 Documentários - Origem: TV History - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"1. A Fuga de Hitler: Segundo é de conhecimento público, Adolf Hitler se suicidou em seu bunker subterrâneo, enquanto os Aliados 
invadiam Berlim com suas tropas no final da II Guerra Mundial. Mas ninguém o viu morrer e seu corpo não foi encontrado no local nem há 
fotos que comprovem o fato. Alguns acreditam que Hitler escapou, e durante anos pessoas supostamente parecidas com o ditador foram 
vistas em diferentes partes do mundo. Na década de 90, os russos revelaram evidências secretas de que Hitler morreu realmente em seu 
bunker, apresentando um crânio como prova. Mysteryquest teve acesso aos resultados dos testes realizados para comprovação. Os 
resultados são impressionantes.  
 
2. A Ascensão do Quarto Reich. 1946, Berlin, Alemanha. Fim da guerra, é a queda do terceiro Reich nazista. Os responsáveis pelos 
piores crimes do holocausto começam a fugir e a ajuda vem de uma sinistra organização criada para assegurar a ascenção de um novo 
império, o quarto Reich. O nome dessa organização é "Odessa". 

* O Dia "D" - Homens e Máquinas 
Foram três anos de planejamento e o mais absoluto sigilo. Uma operação de guerra que mudou o curso da história. Em 1944, 200 mil 
tropas aliadas invadiram as praias da Normandia.... saiba tudo sobre o Dia D neste documentário envolvente da National Geographic. 
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Dublado - Imagem: Ótima - 100 min. - Origem: TV - 1 DVD  

* Sobreviventes (Fighter) (de Amir Bar-Lev) 
Legendado – Documentário - 2000 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"Dois amigos em viagem para a Europa visitam juntos campos de concentração onde foram priosioneiros. Eles relembram suas incríveis 
histórias de sobrevivência do holocausto.Ganhador de prêmios em Karlovy Vary, Hamptons e Newport." 
* Vietnã: Os Arquivos Perdidos (Vietnã) 
Dublado – Documentário - 2012 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  3 DVD 
"Esta história, que se encontrava em risco de cair no esquecimento, traz o testemunho de homens que voltaram para casa 
depois da guerra do Vietnã, tentando esquecer. Mas é hora de ouvir suas histórias, reviver sua coragem, seus temores e lutas. 
Esta minissérie de 6 horas, cobre desde o início da guerra em 1965 até a queda de Saigon em 1975." 

 
* ROBERT CAPA – NO AMOR E NA GUERRA (Robert Capa: In Love and War) 
Legendado - Documentário - 2003 - Origem: TV Cultura - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"Robert Capa, o grande documentarista da guerra no século 2º, fotografou cinco conflitos épicos, em três continentes nos 40 curtos anos 
de sua vida. Era um pacifista que andou em tanques, desviou-se de balas e marchou nas linhas de frente. Ele migrou dos cafés 
esquerdistas da Europa Oriental para Hollywood no seu apogeu. Foi o único fotógrafo que estava com a primeira onda de soldados no 
desembarque na Normandia, no Dia-D. Jogou pôquer com Ernest Hemingway, fotografou Pablo Picasso e teve um romance com Ingrid 
Bergman. Foi um dos fundadores da pioneira Agência Magnum de Fotografia. Viveu uma vida movimentada e alegre, contribuindo para 
seu próprio mito.” 

 
 
 
à SOBRE MITOLOGIA: 
 
* Confronto dos Deuses: Minotauro / Medusa (Clash of The Gods: Minotaur / Medusa)  
Dublado - 2 Documentários - Origem: TV History - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"1. Minotauro. Metade homem, metade touro, o Minotauro é um dos monstros mitológicos mais aterrorizantes. Com uma estranha história 
sobre guerra e sacrifícios humanos, o Minotauro se mantém como símbolo da besta que há dentro de todos os homens.   
2. Medusa. Medusa foi a mais famosa vilã da mitologia grega, cujo olhar era capaz de transformar qualquer ser vivo em pedra. Mas, qual 
seria a verdadeira história por trás desta górgone com cabelos de serpente? 

 
* Confronto dos Deuses: Ulisses: A Maldição dos Mares e a Vingança do Guerreiro (Clash of The Gods: Odysseus: Curse of the Sea 
and Warrioor’s Revenge)  
Dublado - 2 Documentários - Origem: TV History - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"1. A Odisséia de Homero é o poema épico mais famoso já escrito. A\companhamos o herói arquétipo Odisseu enquanto embarca em 
uma aventura de mais de 20 anos para regressar ao seu lar e reclamar sua esposa e seu reino. Uma incrível história de bestas 
mitológicas e deuses cheios de ira. Mas, poderia ter acontecido na realidade?  
2. A história de Odisseu continua. Pistas astronômicas e dados geológicos descobertos recentemente podem trazer evidências sobre a 
realidade por trás deste famoso épico.   

 
* Confronto dos Deuses: A Teologia de Tolkien / Beowulf (Clash of The Gods: Odysseus: Tolkien’s Monsters / Beowulf)  
Dublado - 2 Documentários - Origem: TV History - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"1. A Teologia de Tolkien. Este é um dos mais famosos mitos modernos. Prepare-se para entrar no fantástico mundo de J.R.R Tolkien, 
cheio de hobbits, orcs, magos e elfos. Examinaremos as influências mitológicas que o levaram a escrever um dos livros mais influentes 
do século XX: "O Senhor dos Anéis".  

2. Beowulf. A lenda de Beowulf, a história do guerreiro mais famoso do mundo Viking, é definitivamente uma história sobre a 
coragem.Tendo enfrentado sedentos dragões, monstros bárbaros e um dragão que cospe fogo, ele é conhecido como o maior herói da 
mitologia nórdica.  

 

* Confronto dos Deuses: Hades, O Inferno Grego e Thor (Clash of The Gods: Hades. Clash of The Gods: Thor )  
Dublado - 2 Documentários - Origem: TV History - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"1. O mito de um dos deuses mais temidos da Antiga Grécia e os mortais que tentaram cruzar seu caminho. Hades nos leva pelo mito 
grego da vida após a morte, e pelas estranhas conexões com maldições reais, fantasmas e cultos secretos. 
2. Idealizado na antiga mitologia Nórdica como o o Deus Protetor, Thor combate com ogros malignos e com uma serpente gigante que 
quer destruir a humanidade.  

 
 
 
à SOBRE O EGITO ANTIGO, GRÉCIA E OUTRAS CIVILIZAÇÕES ANTIGAS: 
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* Cleópatra: 'A Morte Misteriosa' e 'O Palácio, Em Busca de Uma Lenda' (The Mysterious Death of Cleopatra-2009 and El Palacio de 
Cleopatra, en Busca de una Letenda-1999) 
Dublado - Documentário Discovery - Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"Dois documentários históricos e arqueológicos sobre a rainha mais famosa da antiguidade. O primeiro mostra como foi a sua morte: foi 
suicídio ou foi assassinato? Quem seria o seu assassino? O segundo documentário mostra a procura pelo famoso palácio de Cleópatra 
submergido nas águas." 

 
* Legados do Egito: Pirâmides e Túmulos (Out of Egypt: Pyramids and Tumbs) 
Dublado - Documentário Discovery - 2009 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"Dois documentários históricos e arqueológicos sobre as pirâmides e túmulos egípcios e como esses monumentos foram levados para 
outras culturas." 

 
* Nefertiti (Nefertiti Revealed) 
Dublado - Documentário Discovery - 2003 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"Documentário histórico e arqueológico de 94 minutos que exibe como foram encontrados os restos mortais da grande rainha egipcia 
Nefertiti." 

 
* Maldições Egípcias: 'A Maldição de Tutancamon' e 'A Violação do Nilo: A Vingança' (The Curse of Tutanchmamon-1999 and 
Pharaoh's Revenge: Egypt's Lost Treasure-2004) 
Dublado - Documentário Discovery - Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
""Dois documentários históricos e arqueológicos sobre as famosas maldições que ocorreram quando foram abertos os túmulos dos faraós 
do antigo Egito. O que aconteceu como foram as mortes e as lendas que floreiam esses mitos." 

 
* AUTÓPSIAS DE MÚMIAS – 1 (Mummy Autopsy) 
Dublado -  2 Documentários - Origem: TV Discovery - Imagem: Ótima -  1 DVD  
1. Fundadores da Irlanda: Múmias de Vikings, talvez os primeiros habitantes de Dublin, na Irlanda e múmias de Incas em Lima, no Peru. 
(2004) 
2. Mistérios Revelados: Mistério de Palau, a múmia de uma rainha de Palau, ilha do Pacífico (2008) 

 
* AUTÓPSIAS DE MÚMIAS – 2 (Mummy Autopsy) 
Dublado -  2 Documentários - Origem: TV Discovery - Imagem: Ótima -  1 DVD  
1. Múmias de crianças sacrificadas no Peru (2005)  
2. Múmia de um jovem cristão no Egito há mais de 1500 anos (2007) 

 
* CIVILIZAÇÃO GREGA 
Dublado -  2 Documentários - Origem: TV Discovery - Imagem: Ótima -  1 DVD  
1. O Mistério do Partenon (The Mistery of Parthenon) (2001)  
2. Sabedoria e Antiguidade: Os Gregos (What the Ancients Knew the Greeks) (2006) 

 
* CIVILIZAÇÃO EGÍPCIA 
Dublado -  2 Documentários - Origem: TV Discovery - Imagem: Ótima -  1 DVD  
1. O Egito Romano (When Rome Ruled Egypt). Como foi a invasão romana no Egito e como se conseguiu destruir uma civilização secular  
2. Pirâmides (Understanding Pyramids)Como foram construídas as edificações mais interessantes da história universal  

 
*  Coleção Civilizações Perdidas (Time Life’s: Lost Civilizations) 
Viaje 7000 anos no passado. Dos reis a última jornada dos faraós egípcios, até os segredos do império romano. Filmado em mais de 25 
países, de Cuzco no Perú a Petra no Jordânia. Da antiga Mesopotâmia até o moderno Tibet, as civilizações perdidas vivem novamente 
nesta premiada série alemã narrada em português pelo saudoso Darcy Pedrosa o mesmo narrador do Jack Palance na série ‘Acredite se 
Quiser’. 
Dublado/TELECINE - Imagem: Ótima - Origem: VHS - 7 DVD  
 
DVD 01: 
HUNOS, Cavaleiros Mortais das Estepes (1994) 
ROMA, o Derradeiro Império (1995) 
 
DVD 02:  
MESOPOTÂMIA, O Retorno ao Éden (1994) 
EGEU, O Legado da Atlântida (1995) 
 
DVD 03: 
GRÉCIA, Tempos de Supremacia (1995) 
CRETA, O Paraíso Perdido (1994) 
 
DVD 04: 
RAMSÉS, O Preferido dos Deuses (1995) 
NERO,  A Lenda de Um Monstro (1995) 
 
DVD 05: 
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VIKINGS, Os Guerreiros do Norte (1995) 
MAIAS, O Sangue dos Reis (1995) 
 
DVD 06: 
ALEXANDRE, O Império de Alexandre, o Grande (1994) 
CLEÓPATRA, A Última Graça dos Faraós (1994) 
 
DVD 07: 
INCAS,  Segredos dos Ancestrais (1995) 
CHINA,  Poderosas Dinastias (1995) 
 
DVD 08: 
EGITO, Em Busca da Imortalidade (1995) 
ÁFRICA,  Uma História Rejeitada (1995) 
 
DVD 09: 
TIBETE, O Final do Tempo (1995) 

 
* BATALHAS A.C. (Alexandre, Davi, Aníbal, Josué, Moisés, César e Ramsés)  
Dublado – 7 Documentários - 2007 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  3 DVD  
"Para eles a guerra era uma aventura criativa, com o destino de civilizações inteiras em jogo. Através de diferentes episódios 
conheceremos as verdades e os mitos que se escondem por trás do mundo dos heróis épicos e dos vilões. Suas estratégias militares 
serão estudadas graças à tecnologia da computação gráfica, que recriará antigas batalhas no estilo de sua época. Conheça aqui a 
história de Alexandre o Grande contra os indianos, do Rei Davi contra Golias e os filisteus,  de Aníbal, general cartaginês que derrotou 
Roma, dos heróis bíblicos Josué e Moisés, além do grande conquistador César e do egípicio Ramsés.” 

*  Exploração Inca  
Governantes do império mais extenso da América pré-colombiana, os incas alcançaram um alto nível de civilização urbana, produto de 
um sistema de transportes eficiente, que lhes possibilitou controlar e distribuir as colheitas, fiscalizar e conectar milhares de comunidades. 
A partir da cidade sagrada de Cuzco, os incas consolidaram um estado que, por sua extraordinária capacidade de organização, 
conseguiu sintetizar e difundir os múltiplos conhecimentos artísticos, científicos e tecnológicos de seus antecessores. 
Episódio 01 - Collasuyo (Sul) - O Mistério das Construções Megalíticas 
Episódio 02 – Constisuyo (Oeste) - As Bases do Império 
Dublado - Imagem: Ótima - Origem: TV History - 1 DVD 

 
* Império Guerreiro: Os Mogóis da Ìndia   
Documentário Dublado - 2006 – Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"O Império Mogol, os últimos descendentes dos Mongóis, foi fundado por Babar, em 1526. Estes ousados guerreiros dominaram o 
sudeste asiático por mais de 300 anos e se converteram em uma das dinastias que deu forma ao continente. No entanto, sua história 
nunca foi contada, até agora." 

* A BATALHA FINAL DOS 300 (Last Stand of The 300)  
Dublado – Documentário - 2007 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"No ápice da guerra greco-pérsica, Xerxes, Rei da Pérsia, reuniu o maior exército já formado, buscando conquistar o grande império 
helênico. Em notável contrapartida, o Rei Leônidas de Esparta – região onde a guerra era ensinada às crianças desde tenra idade – 
reuniu 300 de seus mais aguerridos combatentes e alguns aliados gregos para frear o avanço do exército persa, calculado em cerca de 
um milhão de homens. No desfiladeiro das Termópilas aconteceu estão o confronto épico, onde a quase totalidade de guerreiros 
espartanos morreu, mas não sem antes causar grandes baixas em seus oponentes persas, em uma demonstração memorável de 
coragem e fé.” 

* Quest for Atlantis: Starting New Secrets 
Documentário de 2007 que mostra fatos, lendas e histórias sobre o continente perdido de Atlântida e sua ligação com os mitos diluvianos 
ao redor do mundo. 
Dublado - Imagem: Boa – Origem: TV - 1 DVD  

 
*  Extraterrestres Entre Nós – Coleção Planeta  - Completa 
Universo, Vida e Extraterrestres (vídeo 01), A Nasa e os Discos Voadores (vídeo 02), UFOS: Uma Nova Tecnologia (vídeo 03), UFOS: 
Viajantes Interdimensionais (vídeo 04), UFOS: Uma Nova Relação Cósmica (vídeo 05), As Leis Cósmicas da Vida (vídeo 06) Episódio 02  
Legendado - Imagem: Boa - Origem: VHS - 2 DVD  

 
* Com As Mãos Na Terra (Las Manos Em La Terra) (de Virginia Martinez) 
Legendado – Documentário Uruguaio - 2010 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"Filme retrata a busca dos restos mortais dos desaparecidos na ditadura uruguaia (1973-1985). Reconstrói toda a trama do processo de 
escavações na busca dos desaparecidos políticos, que marca o antes e o depois da história do país. Pela primeira vez, um grupo de 
arqueólogos da Universidade da República entra em um quartel no Uruguai. Sua missão: escavar à procura dos restos mortais de presos 
políticos que desapareceram durante a ditadura militar. Porém, os corpos não aparecem e este acontecimento tenta desmentir a 
afirmação de que, quando se comete um crime, a dificuldade não reside no ato criminoso em si, mas em apagar os vestígios." 
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à SOBRE HISTÓRIA UNIVERSAL: 
 
* A Batalha de Gettysburgh (Gettysburg, de Tony e Ridley Scott) 
Dublado – Documentário - 2012 – Origem: TV History – Duração: 85 min. - Imagem: Ótima -  1 DVD  
“Para comemorar o 150º aniversário da Guerra Civil, este especial do History, produzido pelos afamados Tony e Ridley Scott, narra de 
um ponto de vista visceral, o que na realidade ocorreu durante a importante Batalha de Gettysburg..” 

* A Revolução Francesa (The French Revolution) 
Dublado - Documentário  - 2005 – 88 minutos - Origem: TV History Channel- Imagem: Ótima -  1 DVD  
"Filme documentário histórico completo sobre o início, o desenrolar e o fim da  Revolução Francesa com ênfase nos principais 
personagens desse período: Luis XVI, Maria Antonieta, Marat, Danton, Robespierre. Imperdível para quem precisa conhecer e/ou estudar 
esses fatos históricos que mudaram a história universal " 

 
* Angola - Cantos de Guerra e Liberdade (de Luiz Fernando Goulart) 
Documentário Nacional - 1989 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"Documentário que conta a luta do povo angolano pela sua libertação do jugo português e comemora os primeiros dez anos da República 
Popular de Angola." 

*  Mandela - Um Grito de Vitória (Mandela: Son of Africa, Father of a Nation ) (1995) 
Filho de um povo. Símbolo de uma luta. Pai de uma nação. A história de uma das personalidades mais marcantes de nosso século, cuja 
vida marcada pela luta contra a opressão, é um exemplo de dignidade, esperança, disciplina e responsabilidade - virtudes que lhe 
valeram a vitória sobre o ódio, desespero e intolerância. A instauração do regime do apartheid, em 1948, regulamentando sob a força da 
lei a dominação da minoria branca sobre a maioria negra, provocou uma política segregacionista no país, levando Mandela a encorajar 
protestos pela via da não-violência. 
***RECEBEU UMA INDICAÇÃO AO OSCAR DE MELHOR DOCUMENTÁRIO*** 
Legendado - Imagem: Ótima - 118 min. - Origem: TV - 1 DVD  

* Os Conquistadores da América: Colombo e Cortez (Quest for Columbus in Search of the Santa Maria e Crônica de Una Conquista) 
Dublado – 2 Documentários - 2007 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"Em busca da nau Santa Maria, pesquisadores partem para descobrir o que aconteceu com a mais famosa nau da comitiva em que 
Cristóvão Colombo descobriu a América. Depois, Hernan Cortez é tido como um dos maiores conquistadores de todos tempos. Herói ou 
traidor? 

 
* Os Samurais (The Samurai)  
Dublado – Documentário - 2009 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"Mark Dacascos, ator e campeão de artes marciais, explora a história de Miyamoto Musashi, o samurai mais famoso de todos os tempos, 
fazendo com que este especial de duas horas seja uma viagem através da história do Japão. Seguindo os passos de Musashi, Mark 
aprende tudo sobre a cultura samurai, treinando inclusive com o armamento e a sabedoria destes guerreiros japoneses. Toda a ação é 
vivida através de imagens computadorizadas de última geração.” 

 
* Máquinas Mortais: Máquinas Antigas e A Inquisição (Machines of Malice: Ancient Machines e The Inquisition)  
Dublado – 2 Documentários - 2009 – Origem: TV Discovery - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"Touro de Bronze, Guilhotina, O Homem de Palha, A Roda, A Dama de Ferro...Documentário traça uma analogia entre as máquinas de 
tortura e morte mais terríveis da História, com a tecnologia atual mostrando que muitas das invenções que hoje nos trazem conforto e 
prazer tiveram sua tecnologia inspiradas nessas máquinas mortais.Explore a engenharia por trás das máquinas mortíferas da Idade 
Média, incluindo instrumentos perversos como a Roda da Morte de Aragon e um dispositivo de tortura conhecido como a Filha do 
Carniceiro.” 
 
 
* ESTOU VIVO: MILAGRE NOS ANDES (I Am Alive: Surviving the Andes Plane Crash)  
Dublado – Documentário - 2010 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
“Esta é tida como uma das mais emocionantes histórias de sobrevivência humana – e que envolveu pessoas cuja única forma de se 
manter com vida foi se alimentando dos corpos dos mortos ao seu lado. Esta história teve início na sexta-feira, 13 de outubro de 1972, 
com a decolagem de um avião com 45 membros de um time de rugby, e que mais tarde cairia na remota Cordilheira dos Andes. Após 72 
dias, o mundo pensou que estavam mortos. Mas o que os sobreviventes tiveram que suportar foi muito pior do que a morte.” 

 
 
à SOBRE MÚSICA, ARTES, LITERATURA: 
 
* Carmen Miranda - Banana Is My Business   
Documentário Dublado - 1995 – Origem: TV – Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Obra sobre Carmen Miranda, cantora que conquistou a América com seu "jeitinho brasileiro", apesar de ser portuguesa." 

 
* Hollywood Singing and Dancing (Hollywood Singing and Dancing) 
Legendado - Documentário - 2008 – Origem: TV TCM - Imagem: Ótima -  1 DVD  
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"Documentário sobre a evolução dos musicais de Hollywood desde os anos 20 até agora. Contém vários depoimentos atuais dos atores e 
atrizes participantes dessa época esplendorosa do cinema mundial." 

 
* Janis Joplin (The Way She Was Janis) 
Documentário - 1974 – Origem: TV Cult - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"Janis, produção de 1974 sobre a carreira de uma das maiores vozes da história do rock. O filme exibe detalhes da vida de Joplin, desde 
o início de tudo, no estado do Texas, passando por Woodstock." 

* Eastwood por Eastwood (Eastwood on Eastwood) 
Documentário - 1997 – Origem: TV TCM - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"Autobiografia de Clint Easwood. Documentário escrito, produzido e dirigido por Richard Schickel, crítico da revista TIME e autor da 
biografia autorizada "Eastwood". A narração é de John Cusack, e o próprio Eastwood participa repassando sua carreira em detalhes." 

 
* Rita Hayworth - Dancing Into the Dream 
O resultado do documentário é um retrato íntimo e inesquecível da atriz cujo poder nas telas escondia uma mulher tímida e insegura. 
Casada com uma série de homens dominantes (incluindo o brilhante ator e diretor Orson Welles), Hayworth buscava satisfação pessoal e 
amor duradouro. Mas, ironicamente, essa busca a iludiu até ter de enfrentar momentos difíceis no fim de sua vida. 
Imagem: Ótima – Origem: TV - 1 DVD  

* A Verdadeira História de Sherlock Holmes (Sherlock Holmes, The True History) 
Dublado - Documentário  - 200 – 46 minutos - Origem: TV Discovery - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"Filme documentário apresentando a verdadeira história de Sherlock Holmes, o detetive mais famoso do mundo" 

* The Music Of Bee Gees 
Legendado - Documentário  - 2011 – 59 minutos - Origem: TV Multishow - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"O filme celebra os 50 anos do grupo, entrevistas com os irmãos Gibb e pessoas próximas deles.Robin, falecido recentemente em 2012, 
aparece em algumas dessas entrevistas. Neste trecho, o músico comenta como as músicas do Bee Gees se tornaram a trilha sonora de 
um dos maiores sucessos do cinema nos anos 70, "Os Embalos de Sábado À Noite"." 

 
* Cenas do Crime de Famosos (Famous Crime Scene) 
Documentários - 2009 – Origem: TV VH1- Imagem: Ótima -  1 DVD  
"Alguns crimes marcaram a história do show business para sempre. Cinco documentários sobre as investigações das causas das mortes 
misteriosas de cinco estrelas famosas do mundo artístico: John Lennon (músico, 1980), Marvin Gaye (músico, 1984), Anna Nicole Smith 
(atriz, 2007), Selena Quintanilla (cantora, 1995) e Notorius B.I.G. (rapper, 1997). Todos com animações forenses e recriações das cenas 
dos crimes e acompanhamento das investigações policiais." 

*  Muito Além do Cidadão Kane (Beyond Citizen Kane, 1993) 
Documentário feito pela BBC de Londres. A obra detalha a posição dominante da Rede Globo na sociedade brasileira, debatendo a 
influência do grupo, seu poder e suas relações políticas. Segundo o documentário, a Globo emprega a mesma manipulação grosseira de 
notícias para influenciar a opinião pública como fazia Kane no filme 'Cidadão Kane'. 
Dublado - Imagem: Boa - 92 min. - 1 DVD  

 
 
à SOBRE O CRISTIANISMO, JESUS CRISTO E RELIGIÕES: 
 
* Quem Foi Jesus? Sua Infância e Sua Missão (Who Was Jesus? Childhood and The Mission )   
Documentários Dublados - 2012 – Duração:  87 min - Origem: TV Discovery – Imagem: Ótima - 1 DVD  
" Jesus era um homem jovem com uma determinação para mudar o mundo e tirar seu povo da fome e da opressão com a qual ele 
conviveu. Em 30 d.C., a Galiléia era uma terra sob a ocupação do Império Romano, muitos líderes carismáticos judeus pregavam rebelião 
e resistência.Jesus pregou uma mensagem de paz, mas ele não era o único. Hoje é considerado o único criador de milagres em seu 
tempo. Três estudiosos da Bíblia seguem seus passos para descobrir o mundo real de Jesus – a partir do encontro com João Baptista, 
passando por seu ministério às margens do Mar da Galiléia, até a sua entrada em Jerusalém.” 

 
* Jesus:  Os 40 dias Perdidos (Jesus: The  Lost 40 Days)   
Documentário Dublado - 2012 – Duração:  87 min - Origem: TV History – Imagem: Ótima - 1 DVD  
" Segundo a Bíblia, Jesus ressuscitou e andou pela Terra durante 40 dias antes de subir ao céu. Mas o Novo Testamento revela muito 
pouco sobre este milagre determinante para a fé cristã. Com a utilização de ferramentas históricas, da tecnologia, da ciência e da fé, 
revelaremos um relato pouco conhecido e enterrado em fontes não bíblicas, como o Evangelho de São Tomás, o Evangelho de Maria 
Madalena, a revelação secreta de João e os escritos do historiador judeu Flavio Josefo. As palavras de Jesus podem estar nestes 
manuscritos antigos?”  

 
*  Crucificação (Crucifixion)   
Documentário Dublado - 2006 – Duração:  87 min - Origem: TV History – Imagem: Ótima - 1 DVD  
" É uma das maneiras mais cruéis, degradantes e atrozes de se morrer. No entanto, desde que os romanos executaram Jesus desta 
forma, a maioria das pessoas associa a crucificação a um símbolo estritamente sagrado ou religioso. A realidade é que as crucificações 
não começaram com os romanos, porque pelo menos 500 anos antes foi documentada a crucificação de 3000 inimigos políticos do rei 
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Dario na Babilônia. Durante o império de Calígula, os judeus foram crucificados, inclusive em anfiteatros locais para entreter os cidadãos 
de Alexandria. A crucificação viajou através da história, dos impérios e das culturas, e hoje ainda se encontra em uso”  

 
* Segredos Milenares da Bíblia (Ancient Secrets of the Bible) (ZACHERY TY BRYAN, MAC BRANDT) 
Dublado - Documentários Bíblicos - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Pela primeira vez, esta série confirma cientificamente que as mais misteriosas e controversas histórias bíblicas podem ser pautadas em 
fatos e fontes confiáveis. Passeie pelos mais intrigantes acontecimentos com acadêmicos, teólogos, religiosos e céticos. Contém 
experiências científicas, declarações de especialistas, fundamentação sólida na Bíblia, e grande entretenimento para toda a família. 
Contém 4 títulos:  A ARCA DE NOÉ,  DAVI E GOLIAS e SODOMA E GOMORRA"

 
* O Livro Perdido de Nostradamus (Lost Book of Nostradamus)  
Dublado - Documentários Bíblicos – Origem: TV History – Duração: 90 min. - Imagem: Ótima - 1 DVD  
"Em 1994, enquanto fazia um trabalho de investigação na Biblioteca Nacional em Roma, a jornalista italiana Enza Massa tropeçou com 
um manuscrito incomum intitulado Nostradamus: Vatinicia Code. Estava assinado por Michel de Notredame, conhecido como "O Profeta 
Nostradamus" e continha ilustrações feitas pelo próprio autor. Como este livro teria chegado até ali? Por que se manteve escondido por 
mais de 400 anos? Este especial oferece informação atualizada sobre a vida de Nostradamus, enquanto segue o caminho percorrido por 
este manuscrito e o conteúdo do mesmo." 

* Raízes da Violência entre Árabes e Judeus / Inimigos Mortais (Raíces del Conflito - 2005 / Behind The Hatred - Mortal Enemies- 
2002) 
Dublado - Documentário Discovery - Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"1. Descubra as raízes do conflito internacional no Oriente Médio e saiba como palestinos e israelenses habitam juntos a região de Israel 
há séculos e porque este pequeno pedaço de terra tem gerado guerras sangrentas. 
2. Cenas reais de documentários europeus, israelenses e da OLP que examinam o caos em Israel e na Cisjordânia através da luta de 
inimigos mortais, Yasser Arafat e Ariel Sharon, e a revolta de seu povo." 

* Munique 72, Um Dia em Setembro (One Day in September, de Kevin MacDonald) 
Legendado - Documentário - 1999 – Origem: TV History - Imagem: Ótima -  1 DVD  
***GANHADOR DO OSCAR 1999 DE MELHOR DOCUMENTÁRIO*** 
"É a  mais completa reconstituição de atentado terrorista que chocou o mundo no início dos anos 70. 8 terroristas palestinos fazem 11 
atletas da delegação israelense como reféns. Através de imagens de arquivo, depoimentos de parentes das vítimas, de autoridades e 
políticos alemães, e do depoimento inédito do único terrorista sobrevivente, o diretor Kevin MacDonald mostra todos os detalhes deste 
trágico evento histórico. Com narração do ator Michael Douglas e produção do renomado Arthur Cohn (Amadeus), Munique, 1972 é um 
filme obrigatório para quem quer entender a fundo um dos maiores atentados terroristas da história." 

 
 
*  Atiradores Exímios (Extreme Marksmen)  
Dublado – 2008 - Imagem: Ótima - Origem: TV History - 1 DVD  
Neste especial, atiradores profissionais realizarão façanhas incríveis. Conheceremos atiradores capazes de reproduzir disparos famosos 
dos filmes de Hollywood,veremos franco-atiradores do exército americano que acertam um alvo a um quilômetro de distância, dar um tiro 
em uma arruela arremessada para o alto, reproduzir a façanha de Robin Hood atirando uma flecha dentro da outra e muito mais.” 

 
* Série Adventure de Adrian Cowell:  O Destino do Coronel Fawcett, A Caminho da Extinção – A Destruição do Índio e Romeiros 
(de Adrian Cowell) 
Dublado – 3 Documentários - Imagem: Ótima - 100 min. - Origem: TV - 1 DVD – P&B 
“Três documentários em curta-metragem do famoso cineasta inglês Adrian Cowell, Ele ficou conhecido por produzir, para a televisão 
britânica, documentários sobre a destruição da floresta amazônica e retratou como poucos os impactos dessa devastação sobre as 
populações indígenas e ribeirinhas.” 

 
* Reescrevendo a História: As Misteriosas Mortes de Marilyn Monroe e Princesa Diana (Unsolved History: Death of Marilyn Monroe 
and Death of Princess Diana)  
Dublado – 2 Documentários - 2003 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"Esta famosa série de TV mostra toda a história das misteriosas mortes de duas beldades da história mundial. Como morreram, qual a 
causa das mortes e todo o mistério envolvendo esses casos são aqui descritos e revividos.” 

 
* Reescrevendo a História: O Incêndio de Chicago e O Grande Terremoto de São Francisco de 1906 (Unsolved History: Great 
Chicago Fire and San Francisco's Earthquake of 1906) 
Dublado – 2 Documentários - 2003 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"Esta famosa série de TV mostra: Todo mundo já ouviu a história de como a vaca da sra. O'Leary's derrubou uma lanterna, causando o 
maior incêndio da história, em Chicago. Mas será que foi isso mesmo que aconteceu? Em 18 de abril de 1906 um terremoto devastou 
São Francisco deixando 400 mil pessoas desabrigadas e um prejuízo de US$ 400 milhões. Como isso pode ter acontecido?” 

 
* Reescrevendo a História: Templo de Sangue dos Astecas e A História dos Donner (Unsolved History: Aztecs Temple of Blood and 
The Donner Party)  
Dublado – 2 Documentários - 2003 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"Esta famosa série de TV mostra: como foi o sacrifício de cerca de 20 mil vidas humanas pelos Astecas em 1487. Ocorreu mesmo? Qual 
o motivo? No inverno de 1846, um grupo de 87 pioneiros ficou isolado nas montanhas de Sierra Nevada durante 4 meses e apenas a 
metade sobreviveu. Saiba o que leva alguém a comer carne humana para sobreviver.” 
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* Segredos de Vampiros (Vampyre Secrets)  
Dublado – Documentário - 2009 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"Os vampiros são uma lenda ou ficção? Desde que Bram Stoker publicou seu romance (Drácula) em 1897, esse popular livro jpa foi 
traduzido para mais de 44 idiomas. E Quando se ouve a palavra “vampiro” de imediato pensamos no mítico Conde Drácula. Mas os 
especialistas nos lembram que o mito dos vampiros já existia há 1000 anos atrás, tanto em Atenas como na antiga China.” 

 
* GLENN GOULD: A VIDA INTERIOR (Genius Within: The Inner Life of Glenn Gould) 
Legendado - Documentário - 2009 - Origem: TV Cultura - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"Documentário sobre o misterioso e influente pianista, que contribuiu para a trilha sonora de filmes como Noites de Tormenta, As 
Bicicletas de Belleville e Solaris. Glenn Gould: A vida interior penetra nos mitos, revelando o homem por trás do ícone e reconstrói seus 
pensamentos a respeito de música, arte, sociedade, amor e vida. Reúne uma série sem precedentes de filmes de arquivo raros com 
entrevistas de amigos íntimos de Gould, entre eles alguns que nunca falaram antes dele, e nem haviam ouvido algumas gravações feitas 
em casa e trechos de seus diários particulares. No nosso mundo atual atulhado pela mídia, onde a informação valoriza mais os triunfos 
do que a verdadeira sabedoria, temos uma profunda necessidade de quem penetre a estática e nos fale com um tom claro, sincero, 
intemporal. Imperdível.” 

 
 
* O Verdadeiro Lobisomem (Real Wolfman) 
Dublado – Documentário - 2009 – Origem: TV History - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"Um especialista, conhecedor de lobos, e um agente do FBI investigam através da Europa o mistério do Lobisomem. Dizem que é um ser 
humano que, na Lua cheia, se transforma instantaneamente em lobisomem, assassinando qualquer vítima que apareça em seu caminho. 
Aprofundando-se na mitologia e no folclore destes seres, veremos que eles estão ligados a transformações paranormais, a práticas 
estranhas e ocultas, a enfermidades que transformam homens em animais e, por último, a histórias extraordinárias de crianças criadas 
por lobos desde pequenas.” 

 
* Viva Zapatero! (Viva Zapatero!) (de Sabina Gazantti) 
Legendado – Documentário - 2005 – Origem: TV - Imagem: Ótima -  1 DVD  
"A italiana Sabina Guzzanti escreveu para a emissora estatal RAI um programa de humor intitulado "RaiOT", uma mistura do americano 
"Saturday Night Live" com o brasileiro "Casseta e Planeta". No primeiro dia o programa foi cancelado, sendo chamado pela emissora de 
vulgar no tratamento com o governo. Nesse documentário, Guzzanti questiona os motivos do cancelamento e retrata as discussões sobre 
censura na Itália pós-RaiOT". "Zapatero" é uma referência a José Luis Rodríguez Zapatero, paradigma da liberdade de expressão na 
televisão espanhola." 

 
 
 
VARIEDADES: 
 
* Top Shot – 1ª Temporada (Top Shot – First Season) 
Dublado – Competição de Tiro ao Alvo - 2010 - Origem: TV History - Imagem: Ótima -  4 DVD com a Série Completa  
"Top Shot é um reality show de 10 episódios feito para a TV onde 16 atiradores, vindos de eliminatórias entre milhares de competidores, 
disputam vários tipos de desafios de tiro ao alvo, utilizando-se das mais variadas armas existentes, antigas e atuais. Um a um os 
competidores são eliminados até que o vencedor receba o prêmio de 100 mil dólares e o título de ‘Top Shot’.” 
 
* Top Shot – 2ª Temporada (Top Shot – Second Season) 
Dublado – Competição de Tiro ao Alvo - 2010 - Origem: TV History - Imagem: Ótima -  6 DVD –  com a Série Completa  
"Top Shot é um reality show de 10 episódios feito para a TV onde 16 atiradores, vindos de eliminatórias entre milhares de competidores, 
disputam vários tipos de desafios de tiro ao alvo, utilizando-se das mais variadas armas existentes, antigas e atuais. Um a um os 
competidores são eliminados até que o vencedor receba o prêmio de 100 mil dólares e o título de ‘Top Shot’.” 

 
* Aula de Dança de Pagode 
Em Português - Imagem: Ótima - 1 DVD  
”Vídeo-aula com os professores Paulo Aguiar e Sandra Ribeiro, com técnicas e dicas, do básico ao avançado, para dançar o ritmo do 
pagode em dupla. Muito didático e fácil, em pouco tempo você conseguirá dar os primeiros e principais passos desta dança típica 
brasileira.” 

 
* Curso de Inglês Disney Magic English, para Crianças  - Completo – 31 Lições 
Dublado – Imagem: Ótima - 8 DVD  

 
* Curso de Inglês – Family Album U.S.A 
Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
”Vídeo-aulas em 4 episódios do curso da Macmillan INC. Family Album, U.S.A. é um curso baseado em vídeos através de seriados de TV 
para o ensino da língua inglesa. Organizado por experts em ELT do mundo e produtores de televisão premiados,  em cooperação com o 
U.S.I.A, Family Album U.S.A. tem sido transmitido em mais de 50 paises.” 

 
* Curso de Inglês – Vídeo Mac For Teens 
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Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
”Vídeo-aula de 58 minutos para iniciantes adolescentes dos 11 aos 14 anos. Com sistemática silábica,  o vídeo mostra adolescentes dos 
EUA e Inglaterra em seus estilos próprios provando que a língua inglesa não é tão difícil assim para se aprender. Curso da Macmillan 
INC. ” 

 
* Quebrando o Código dos Mágicos (Breaking the Magician’s Code) 
Legendado – 10 Episódios - Origem: TV A&E - Imagem: Ótima -  5 DVD 
"Ninguém sabe de onde ele veio nem qual é o seu rosto. Também não se sabe quando aprendeu o sortilégio do ilusionismo nem porque 
se empenha em revelar seus truques. Mas o Mágico Mascarado chegou para se tornar o terror dos prestidigitadores acomodados, que 
costumam fazer as mesmas mágicas de sempre, como cortar uma mulher ao meio ou fazer sair coelhos da cartola. Os maiores segredos 
da mágica serão finalmente revelados e ele dirá como...” 

 
* O Estranho Mundo de Zé do Caixão 
4 programas com o mestre do terror do cinema brasileiro. Entrevistas com: Padre Quevedo, com o comediante Agildo Ribeiro, com o 
escritor Sérgio Cabral e com o cantor Arrigo Barnabé. 
Duração: 94 minutos - Imagem: Ótima - Origem: TV - 1 DVD 

 
* Bozo   
Relembre alguns programas desse palhaço que fez muito sucesso entre as crianças brasileiras nos anos 80. 
Imagem: Regular/Boa - 2 DVD  

 
* Bronco (Ronald Golias) Nair Bello, Renata Fronzi e outros. 
Imagem: Boa, som no fim do 1º DVD com um pouco de ruído - 2 DVD  

 
* Clube do Bolinha 
Mais de 9 horas com vários programas do apresentador Edson Cury, o Bolinha (1936-1998). O programa ficou por mais de 20 anos 
sendo apresentado na TV Bandeirantes, onde aparecem as "boletes" e o famoso quadro "Eles e Elas". 
Imagem: Boa - Origem: TV - 4 DVD  

 
* Gigantes do Ringue 
Ótimos momentos do programa de luta-livre que era exibido na TV nas décadas de 80/90. Podemos rever os lutadores Aquiles, Múmia, 
Michel Serdan, Belo e muitos outros. 
Imagem: Boa - Origem: TV - 1 DVD 

 
* Os Vídeos Mais Incríveis do Mundo 1 
Dublado – Imagem: Ótima - 1 DVD  

 
* Os Vídeos Mais Incríveis do Mundo 2 
Dublado - Imagem: Ótima - 1 DVD  

 
* Vídeo Cassetadas - Faustão 
Português - Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD 

 
* Vídeo Cassetadas – Faustão - 2 
Português - Imagem: Ótima - 1 DVD  

 
* 36 Pegadinhas - Sílvio Santos e João Kleber 
Português -  Imagem: Regular - Com Menu - 1 DVD  

 
* 2 Horas de Pegadinhas do Sílvio Santos - I 
Imagem: Ótima - Origem: TV SBT -  1 DVD  

 
* 2 Horas de Pegadinhas do Sílvio Santos - II 
Imagem: Ótima - Origem: TV SBT -  1 DVD  

 
* 2 Horas de Pegadinhas do Sílvio Santos - III 
Imagem: Ótima - Origem: TV SBT -  1 DVD  

 
* 14 Pegadinhas - Sílvio Santos 
Português – Imagem: Regular. Com Menu - 1 DVD  

 
* Aberturas de Novelas Anos 70/Fantástico/Seriados 
Português - Imagem: variando de Regular até Ótima - 1 DVD  

 
* 7 Aulas Completas de Ginástica - GYM/SPORTV 
Português - Imagem: Ótima - 1 DVD  
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* CAVALOS: Treinamento Para Apartação, com Loly, Campeão Brasileiro de Apartação 
Mostra todas as etapas do treinamento para apartação, desde a escolha do equipamento necessário, assim como todas as fases para se 
chegar a ter um cavalo para competições.  
Imagem: Boa/Ótima – 1 DVD  
 
* CAVALOS: Cuidados Com O Potro, com Dr. Orphel Ávila Jr 
Mostra todos os cuidados que devem ser observados: imunidade passiva, placenta, exame geral do recém-nascido, aleitamento artificial, 
desmame e crescimento.  
Imagem: Boa/Ótima – 1 DVD 
 
* CAVALOS: Treinamento Para Provas de Tambor e Baliza, com João Fernandes, Campeão Brasileiro 
Mostra a preparação do cavalo e cavaleiro  para provas de tambor e baliza, bem como todos os equipamentos corretos e dicas para se 
alcançar resultados desejados. 
Imagem: Boa/Ótima – 1 DVD  

 
* Predadores Selvagens: Chita e Leopardo 
Vídeo de animais movidos por puro instinto e pela imutável compulsão de matar. 
Dublado - Imagem: Ótima - Origem: VHS Abril/Time Life/1992 - 1 DVD  
 
* Predadores Selvagens: Tubarão 
Penetre no reino dos mais famosos devoradores de homens, o tubarão. Descubra suas intenções letais que os impelem a necessidade 
ancestral de caçar. 
Dublado - Imagem: Ótima - Origem: VHS Abril/Time Life/1992 - 1 DVD  
 
* Predadores Selvagens: Tarântula Gigante 
Saiba por que este caçador silencioso, cujo veneno e força, condizem com seu tamanho grotesco, tornou-se um dos matadores mais 
horripilantes que este planeta conhece. 
Dublado - Imagem: Ótima - Origem: VHS Abril/Time Life/1992 - 1 DVD  
 
 
 
ESPORTES: 
 
OLIMPÍADAS: 
 
* Olimpíadas Pequim-2008, Cerimônia de Abertura em 08/08/2008 
Imagem: Boa – 4 Horas de Duração - 1 DVD  
 
 
 

BASQUETE: 
 
* Basquete: EUA 115 x 120 Brasil - Jogos Pan Americanos de Indianápolis, 23/08/1987 *** IMPERDÍVEL *** 
Jogo completo da maior vitória brasileira no basquete mundial masculino, derrotando o "Dream Team" na disputa pela medalha de ouro. 
Reveja a fantástica atuação do jogador Oscar que, com suas cestas de três pontos, levou o time norte-americano à sua primeira derrota 
dentro de seu próprio país. 
Imagem: Regular - Transmissão: TVE-RJ, ao vivo - 1 DVD  
 
* BRASIL 89 X 93 ARGENTINA, Campeonato Mundial de Basquete 2010 
Jogo completo de um dos maiores duelos sul-americanos pelo Campeonato Mundial ocorrido em 07/09/2010, em Istambul, Turquia.  
Transmissão: SporTV, ao vivo.   
Imagem: Ótima - 1 DVD  
 
FÓRMULA 1: 
 
 
FÓRMULA 1 - 1984: 
 
* Fórmula 1: Grande Prêmio de Mônaco de 1984  
Corrida completa da vitória de Alain Prost no autódromo de Mônaco. Ayrton Senna, pela Toleman, ficou em 2º lugar após ter largado em 
13º, fez uma brilhante ultrapassagem em Niki Lauda e só não ganhou porque a corrida foi interrompida devido às chuvas. 03/06/1984 
Imagem: Regular -  TV Globo - 1 DVD  
 
FÓRMULA 1 - 1985: 
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* Fórmula 1: Grande Prêmio de Portugal de 1985 - 1ª Vitória de Senna 
Corrida completa da histórica e emocionante 1ª vitória de Ayrton Senna em sua carreira na Fórmula 1, correndo pela Lotus. Autódromo de 
Estoril, em 21/04/1985.  
Imagem: Regular -  TV Globo - 1 DVD  
 
FÓRMULA 1 - 1986: 
 
* Fórmula 1: Grande Prêmio da Espanha de 1986 - 3ª Vitória de Senna 
Corrida completa no autódromo de Jerez de la Frontera em 13/04/1986. Vitória espetacular de Ayrton Senna pela Lotus, que superou 
NIgel Mansell por questão de centímetros. Este DVD possui clip especial com os grandes momentos dos brasileiros na Fórmula 1. 
Imagem: Regular/Boa - TV Globo - 1 DVD  
 
* Fórmula 1: Grande Prêmio dos Estados Unidos de 1986 - 4ª Vitória de Senna 
Corrida completa no autódromo de Detroit em 22/06/1986 com narração original em inglês e imagens da TV americana. Senna foi o 
vencedor pela equipe Lotus. Possui também um compacto especial em português da TV Globo.  
Imagem: Regular - 1 DVD  
 
FÓRMULA 1 - 1987: 
 
* Fórmula 1: Grande Prêmio de Mônaco de 1987 - 5ª Vitória de Senna 
Corrida no autódromo de Monte Carlo em 31/05/1987, vitória com a equipe Lotus  
Imagem: Regular -  TV Globo - 1 DVD  
 
FÓRMULA 1 - 1988: 
 
* Fórmula 1: Grande Prêmio de San Marino de 1988  
Corrida no autódromo de Ímola em 01/05/1988, vitória de Ayrton Senna, ficando Nelson Piquet em 3º lugar.  
Imagem: Boa - TV Globo - 1 DVD  
 
* Fórmula 1: Grande Prêmio do Japão de 1988 - 1º Título Mundial de Senna 
Corrida no autódromo de Suzuka em 30/10/1988, vitória e conquista do 1º título mundial de Fórmula 1 pela equipe McLaren.  
Imagem: Regular/Boa - TV Globo - 1 DVD  
 
 
FÓRMULA 1 - 1989: 
 
* Fórmula 1: Grande Prêmio de Mônaco de 1989 - 16ª Vitória de Senna 
Corrida completa no autódromo de Monte Carlo em 07/05/1989. 2ª Vitória de Ayrton Senna em Monte Carlo, pela equipe McLaren 
Imagem: Regular - TV Globo - 1 DVD  
 
FÓRMULA 1 - 1990: 
 
* Fórmula 1: Grande Prêmio dos Estados Unidos de 1990 - 21ª Vitória de Senna 
Corrida completa no autódromo de Phoenix em 11/0/1990. 4ª Vitória de Ayrton Senna nesse circuito, pela equipe McLaren 
Imagem: Ótima - TV Globo - 1 DVD  
 
* Fórmula 1: Grande Prêmio de Mônaco de 1990 - 22ª Vitória de Senna 
Corrida completa no autódromo de Monte Carlo em 27/05/1990. 3ª Vitória de Ayrton Senna em Monte Carlo, pela equipe McLaren 
Imagem: Ótima - TV Globo - 1 DVD  
 
 
FÓRMULA 1 - 1991: 
 
* Fórmula 1: Grande Prêmio do Brasil de 1991 - 1ª Vitória de Senna no Brasil 
*** RARO E IMPERDÍVEL *** 
Corrida completa da histórica e emocionante 1ª vitória de Ayrton Senna em sua carreira no Brasil, correndo pela McLaren. Ele conseguiu 
chegar em primeiro lugar mesmo com o carro com o câmbio quebrado, tendo que ser medicado na chegada. Autódromo de Interlagos, 
em 24/03/1991.  
Imagem: Regular/Boa -  TV Globo - 1 DVD  
 
* Fórmula 1: Grande Prêmio de Mônaco de 1991 - 29ª Vitória de Senna 
Corrida completa da vitória de Ayrton Senna no autódromo de Monte Carlo, pela equipe McLaren, em 12/05/1991. Inclui o treino oficial 
que deu a Senna a Pole-Position. 
Imagem: Ótima -  TV Globo - 1 DVD  
 
* Fórmula 1: Grande Prêmio do Japão de 1991 - Corrida do Tri-campeonato de Senna 
Corrida completa da histórica e emocionante conquista do tri-campeonato por Ayrton Senna. Ele ficou em 2º lugar pois deixou seu 
companheiro de equipe, Gerhard Berger, gentilmente passar à sua frente a poucos metros da chegada. Autódromo de Suzuka, em 
20/10/1991.  
Imagem: Regular/Boa -  TV Globo - 1 DVD  
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FÓRMULA 1 - 1992: 
 
* Fórmula 1: Grande Prêmio de Mônaco de 1992 - 33ª Vitória de Senna 
Corrida completa da 6ª vitória de Ayrton Senna no autódromo de Monte Carlo, pela equipe McLaren, em 31/05/1992.  
Imagem: Ótima -  TV Globo - 1 DVD  
 
FÓRMULA 1 - 1993: 
 
* Fórmula 1: Grande Prêmio da África do Sul de 1993  
Corrida completa da vitória de Alain Prost no autódromo de Kyalami. Ayrton Senna do Brasil ficou em 2º lugar. Foi a primeira corrida de 
Rubens Barrichello na Fórmula 1. 14/03/1993 
Imagem: Boa -  TV Globo - 1 DVD  
 
* Fórmula 1: Grande Prêmio do Brasil de 1993 *** RARO E IMPERDÍVEL *** 
Corrida completa da grande vitória de Ayrton Senna do Brasil no GP em Interlagos que com carro inferior superou as favoritas Willians, 
mesmo com chuva. Foi a 2ª e última vitória de Senna nesse autódromo e uma das corridas mais emocionantes da Fórmula 1. A torcida 
invadiu o autódromo, pela primeira vez na história, para comemorar com Senna. 28/03/1993 
Imagem: Boa -  Quase 3 horas de transmissão - TV Globo - 1 DVD  
 
* Fórmula 1: Grande Prêmio de San Marino de 1993 
Corrida completa da vitória de Alain Prost no GP de Ímola, Itália.  Presença de Ayrton Senna. 25/04/1993 
Imagem: Regular - 1 DVD  
 
* Fórmula 1: Grande Prêmio da Espanha de 1993 
Corrida completa da vitória de Alain Prost no GP de Barcelona. Ayrton Senna ficou em 2º lugar. 09/05/1993 
Imagem: Regular/Boa - 1 DVD  
 
* Fórmula 1: Grande Prêmio de Mônaco de 1993 
Corrida completa da grande vitória de Ayrton Senna do Brasil no GP em Monte Carlo. Foi a 6ª e última vitória de Senna nesse autódromo, 
que o imortalizou como "Rei de Mônaco"! 23/05/1993 
Imagem: Regular/Boa - 1 DVD  
 
* Fórmula 1: Grande Prêmio do Canadá de 1993 
Corrida completa no Circuito Gilles Villeneuve, em Montreal, em 13/06/1993. Vitória de Alain Prost (França). 
Imagem: Boa - 1 DVD  
 
* Fórmula 1: Grande Prêmio da França de 1993 
Corrida completa no Circuito de Magny-Cours, em 04/07/1993. Vitória de Alain Prost (França). Ayrton Senna ficou em 4º lugar, Barrichello 
em 6º e Christian Fittipaldi em 8º. 
Imagem: Regular/Boa - 1 DVD  
 
* Fórmula 1: Grande Prêmio da Inglaterra de 1993 
Corrida completa no Circuito de Silverstone, em 11/07/1993. Vitória de Alain Prost (França). 
Um dos maiores duelos da fórmula 1 entre Prost, Senna e Schumacher ocorreu no início desta corrida. Senna ficou em 5º lugar após 
estar em 2º e parar a poucos metros do fim na última volta com pane seca. 
Imagem: Regular - 1 DVD  
 
* Fórmula 1: Grande Prêmio da Alemanha de 1993 
Corrida completa no Circuito de Hockenheimring, em 25/07/1993. Vitória de Alain Prost, com Ayrton Senna ficando em 4º lugar.  
Imagem: Regular/Boa - 1 DVD  
 
* Fórmula 1: Grande Prêmio da Hungria de 1993 
Corrida completa no Circuito de Budapeste, em 15/08/1993. Vitória de Damon Hill. Pela primeira vez na história da Fórmula 1, o filho de 
um campeão mundial era o vencedor de uma corrida. 
Imagem: Boa - 1 DVD  
 
* Fórmula 1: Grande Prêmio da Bélgica de 1993 
Corrida completa no Circuito de Spa-Francochamps, em 29/08/1993. Vitória de Damon Hill. Ayrton Senna, com carro inferior, fica em 4º 
lugar. 
Imagem: Boa - 1 DVD  
 
* Fórmula 1: Grande Prêmio de Portugal de 1993 
Corrida completa no Circuito de Estoril, em 26/09/1993. Vitória de Michael Schumacher. Alain Prost sagrou-se nesta corrida, com seu 2º 
lugar, Tetra Campeão Mundial de Fórmula 1. 
Imagem: Boa - 1 DVD  
 
* Fórmula 1: Grande Prêmio da Austrália de 1993 
Corrida completa no Circuito de Adelaide, em 26/09/1993. Grande vitória de Ayrton Senna. 
Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
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FÓRMULA 1 - 1994: 
 
* Fórmula 1: Grande Prêmio do Brasil de 1994 
Corrida completa em Interlagos/SP, com vitória de Schumacher, em 27/03/1994. Última corrida de Ayrton Senna no Brasil antes de sua 
morte. Pole-position do tri-campeão. 
Imagem: Ótima - 1 DVD  
 
* Fórmula 1: Grande Prêmio do Pacífico de 1994 
Corrida completa no autódromo de Aida no Japão em 17/04/1994. Vitória de Schumacher, Berger em 2º e Rubens Barrichello em 3º. O 
Christian Fittipaldi ficou em 4º. Foi a última corrida de Senna antes de sua morte em Ímola, vindo a bater ainda na primeira volta.  
Imagem: Boa - 1 DVD  
 
* Fórmula 1: Última Corrida de Ayrton Senna do Brasil, em 01/05/1994, pelo Grande Prêmio de San Marino, em Ímola - Itália 
Corrida completa, incluindo o acidente fatal, às 13h 40min na curva Tamburello. 
Imagem: Ótima - 1 DVD  
 
* Adeus Senna! 
Reportagens que foram exibidas na TV entre o dia da morte de Ayrton Senna em Ímola até o seu enterro, em São Paulo. Flashes ao vivo, 
comentários de pilotos e autoridades sobre o acidente fatal, investigações, palavra dos familiares e amigos, o último dia de Senna vivo e 
muita emoção dos torcedores e fãs brasileiros. Vídeo mostra também a chegada do corpo ao Brasil, o seu traslado pelas ruas de São 
Paulo, o velório na Assembléia Legislativa, as visitas do povo. Termina com uma Suíte musical, a Suíte da Despedida, feita a partir do 
Hino da Vitória. Adeus Senna!  
Imagem: Regular -  3 Horas de duração - 1 DVD  
 
* Ayrton Senna - TV Cultura 
Documentário feito pela TV Cultura de SP exibindo a trajetória do nosso herói desde os tempos do kart até os seus últimos dias na 
Fórmula 1. Inédito. 
Imagem: Boa - Duração: 01h e 12 min - 1 DVD  
 
* Senna, O Brasileiro, o Herói, o Campeão (Senna) (AYRTON SENNA) 
Dublado – Documentário Esportivo -  2011 - Origem: TV - Imagem: Ótima - 1 DVD  
“O documentário da vida do tricampeão mundial da fórmula 1” 
 
* Fórmula 1: Grande Prêmio de Mônaco de 1994 
Corrida completa no autódromo de Monte Carlo, em 15/05/1994. Vitória de Michael Schumacher, de ponta à ponta. Foi a primeira corrida 
que em 10 anos teve outro vencedor que não Ayrton Senna ou Alain Prost. 
Imagem: Boa - 1 DVD  
 
* Fórmula 1: Grande Prêmio da Espanha de 1994 
Corrida completa no autódromo de Barcelona, em 29/05/1994. Vitória de Damon Hill da Willians.  
Imagem: Boa - 1 DVD  
 
* Fórmula 1: Grande Prêmio do Canadá de 1994 
Corrida completa no autódromo de Gilles Villeneuve, em 12/06/1994. Vitória de Michael Schumacher da Benetton.  
Imagem: Boa - 1 DVD  
 
* Fórmula 1: Grande Prêmio da França de 1994 
Corrida completa no autódromo de Magny-Cours, em 03/07/1994. Vitória de Michael Schumacher da Benetton.  
Imagem: Boa - 1 DVD  
 
* Fórmula 1: Grande Prêmio da Inglaterra de 1994 
Corrida completa no autódromo de Silverstone, em 10/07/1994. Vitória de Damon Hill da Willians.  
Imagem: Boa - 1 DVD  
 
* Fórmula 1: Grande Prêmio da Alemanha de 1994 
Corrida completa no autódromo de Hockenheim em 31/07/1994. Corrida com muitas batidas e incêndio. Vitória de Gerhard Berger, com a 
Ferrari, primeira vitória da escuderia italiana após 4 anos sem vitórias. O Christian Fittipaldi ficou em 4º. 
Imagem: Boa - 1 DVD  
 
* Fórmula 1: Grande Prêmio da Hungria de 1994 
Corrida completa no autódromo de Hungaroring em 13/08/1994. Vitória de Schumacher, com a Benetton,  
Imagem: Boa - 1 DVD  
 
* Fórmula 1: Grande Prêmio da Bélgica de 1994 
Corrida completa no autódromo de Spa-Francochamps em  28/08/1994. Foi a primeira Pole Position do brasileiro Rubens Barrichello. 
Vitória de Michael Schumacher. 
Imagem: Boa - 1 DVD  
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* Fórmula 1: Grande Prêmio de Portugal de 1994 
Corrida completa no Circuito de Estoril, em 25/09/1994. Vitória de Damon Hill. 
Imagem: Regular/Boa - 1 DVD  
 
* Fórmula 1: Grande Prêmio da Austrália de 1994 
Corrida completa no Circuito de Adelaide, em 13/11/1994. Vitória de Nigel Mansell com o carro que era de Ayrton Senna. Michael 
Schumacher sagrou-se nesta corrida pela primeira vez Campeão Mundial de Fórmula 1, após ter colidido intencionalmente com Damon 
Hill e acabando com as chances deste último de ser campeão. Esta foi a última corrida da equipe Lotus na fórmula 1. 
Imagem: Regular/Boa - 1 DVD  
 
FÓRMULA 1 - 1995: 
 
* Fórmula 1: Grande Prêmio do Brasil de 1995 
Corrida completa em Interlagos/SP, com vitória de Gerhard Berger, em 26/03/1995. Michael Schumacher e David Coulthard, que ficaram 
nas duas primeiras colocações na corrida foram desclassificados por utilizarem combustível fora das especificações da FIA. O brasileiro 
Pedro Paulo Diniz ficou em 8º lugar. 
Imagem: Ótima - 1 DVD  
 
* Fórmula 1: Grande Prêmio da Argentina de 1995 
Corrida completa no circuito de Oscar Gálvez, com vitória de Damon Hill da Willians, em 09/04/1995.  
Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
 
* Fórmula 1: Grande Prêmio da Espanha de 1995 
Corrida completa da vitória de Michael Schumacher no GP em Barcelona, em 14/05/1995. 
Imagem: Boa - 1 DVD  
 
* Fórmula 1: Grande Prêmio de Mônaco de 1995 
Corrida completa da vitória de Michael Schumacher no GP em Monte Carlo, em 28/05/1995. 
Imagem: Regular/Boa - 1 DVD  
 
* Fórmula 1: Grande Prêmio do Canadá de 1995 
Corrida completa da vitória de Jean Alesi, tendo como segundo lugar o brasileiro Rubens Barrichello, em 11/06/1995. Os primeiros 
minutos do DVD são um especial em homenagem a Ayrton Senna, inclusive com o Hino da Vitória sendo tocado por uma orquestra no 
autódromo de Interlagos bem na curva do "S". 
Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
 
* Fórmula 1: Grande Prêmio da França de 1995 
Corrida completa da vitória de Schumacher, pela Benetton,  no GP de Magny-Cours, em 02/07/1995. 
Imagem: Regular/Boa - 1 DVD   
 
* Fórmula 1: Grande Prêmio da Inglaterra de 1995 
Corrida completa da primeira vitória de Herbert no GP de Silverstone, em 16/07/1995. 
Imagem: Regular/Boa - 1 DVD   
 
* Fórmula 1: Grande Prêmio da Alemanha de 1995 
Corrida completa da primeira vitória de Michael Schumacher na Alemanha no GP de Hockenheimring, em 30/07/1995. 
Imagem: Regular/Boa - 1 DVD   
 
* Fórmula 1: Grande Prêmio da Hungria de 1995 
Corrida completa da vitória de Damon Hill no GP de Hungaroring, em 13/08/1995. 
Imagem: Regular/Boa - 1 DVD   
 
* Fórmula 1: Grande Prêmio da Bélgica de 1995 
Corrida completa da vitória de Schumacher (Benetton) no GP de Spa-Francorchamps, em 27/08/1995. O brasileiro Barrichello ficou em 6ª 
lugar. 
Imagem: Regular - 1 DVD   
 
* Fórmula 1: Grande Prêmio da Itália de 1995 
Corrida completa da vitória de Johnny Herbert no GP de Monza, em 10/09/1995.  
Imagem: Regular/Boa - 1 DVD  
 
* Fórmula 1: Grande Prêmio da Europa de 1995 
Corrida completa da vitória de Michael Schumacher no GP da Europa, em Nurburgring, Alemanha, em 01/10/1995. 
Imagem: Ótima - 1 DVD  
 
* Fórmula 1: Grande Prêmio do Pacífico de 1995 
Corrida completa da vitória de Michael Schumacher no GP de Aida, no Japão, em 22/10/1995. Com esta vitória Schumacher se 
consagrou bi-campeão mundial da fórmula 1. 
Imagem: Boa - 1 DVD  
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* Fórmula 1: Grande Prêmio da Austrália de 1995 
Corrida completa da vitória de Damon Hill no GP de Adelaide, na Austrália, em 12/11/1995.  
Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
 
 
FÓRMULA 1 - 1996: 
 
* Fórmula 1: Grande Prêmio da Argentina de 1996 
Corrida completa da vitória de Damon Hill no GP em Buenos Aires, em 07/04/1996. 
Rubens Barrichello ficou em 4º lugar. O carro de Pedro Paulo Diniz explodiu o motor com o piloto dentro. 
Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
 
 

 
BOXE: 
 
* BOXING'S BEST: ROCKY MARCYANO  
As maiores lutas de Rocky Marcyano exibidas pelo programa da TV americana ESPN 'Night At The Fights', todas com narração ao vivo 
em inglês. Imperdível! 
Imagem: Ótima - 1 DVD  

 
*  MUHAMMAD ALI X JOE FRAZIER 2  
Segunda luta entre dois dos maiores lutadores de boxe do século XX, ocorrida em Nova York, em 24 de Janeiro de 1974. 
Em Inglês, sem legendas - Imagem: Ótima - 1 DVD  

 
*  MUHAMMAD ALI X GEORGE FOREMAN (Rumble in the Jungle) e  MUHAMMAD ALI  X JOE FRAZIER 3 (Thrilla in Manilla) 
Duas das maiores lutas do século XX. A primeira ocorreu em Kinshasa no Zaire em 30 de Outubro de 1974, pelo título mundial quando se 
enfrentaram o muçulmano contra o cristão. A segunda luta ocorreu em 01 de Outubro de 1975 na cidade de Manilla, nas Filipinas. Nos 14 
roundes disputados, dois dos maiores pesos pesados de todos os tempos foram exigidos ao máximo. Nunca mais Ali e Frazier foram os 
mesmos depois daquela manhã no Araneta Coliseum, em Quezon City. Era o terceiro confronto entre Ali e Frazier. Em 1971, no Madison 
Square Garden, em Nova York, Frazier venceu de forma magnífica, por pontos, após 15 eletrizantes roundes e frustrou temporariamente 
a tentativa de Ali reconquistar o título. Em 1974, em eliminatória para se saber quem pegaria o então campeão George Foreman, Ali 
venceu claramente por pontos.  
Era o momento do tira-teima. Quem era o melhor. A resposta veio em 42 minutos sensacionais, brilhantes, fantásticos e brutais. 
Em Inglês, sem legendas - Imagem: Ótima - 1 DVD  

 
* BOXE INTERNACIONAL: Disputa do Título Mundial dos Pesos Pesados (AMB e FIB) entre Evander Holyfield e Riddick Bowe, 
em Las Vegas 07/11/1993.  
Grande revanche da 1ª luta e recuperação do título por Evander Holyfield. 
Cenas antológicas: mesmo após soar o fim do 4º e do último rounds, os lutadores continuaram a brigar. No 7º round a luta foi 
interrompida pela queda de um paraquedista no meio da platéia. Imperdível! 
Imagem: Ótima - 1 DVD  

 
* Mike Tyson X Evander Holyfield 1 - 09/Novembro/1996 
Primeiro duelo entre os dois pesos pesados. Holyfield venceu por nocaute técnico no 11º asssalto. Luta completa, sendo exibidos os 
bastidores da luta e todos os detalhes que a antecederam. Local: Las Vegas, EUA. 
Transmissão: TV japonesa,   
Narração: em japonês, sem legendas, ao vivo 
Imagem: Ótima - 1 DVD  

 
* Mike Tyson X Evander Holyfield 2 - 28/Junho/1997 
Segundo duelo entre os dois pesos pesados. Em um dos combates mais polêmicos da história do boxe, Tyson foi desclassificado após 
morder a orelha do . Holyfield. Local: Las Vegas, EUA. 
Transmissão: TV japonesa 
Narração: em japonês, sem legendas, ao vivo 
Imagem: Ótima - 1 DVD  

 
* Mike Tyson X James "Buster" Douglas - 11/Fevereiro/1990 
1ª derrota na carreira de Tyson, após ter vencido 37 lutas consecutivas. Perdeu por nocaute. Local: Tóquio, Japão. 
Narração: em espanhol, sem legendas 
 
* Mike Tyson X Frank Bruno - 25/Fevereiro/1989 
Grande vitória de Tyson por nocaute técnico. Local: Las Vegas, EUA. 
Narração: em inglês, sem legendas 

 
* Mike Tyson X Jesse Ferguson - 16/Fevereiro/1986 
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18ª vitória consecutiva de Tyson. Local: Troy, EUA. 
Transmissão: TV americana   
Narração: em inglês, sem legendas 
 
 

FUTEBOL: 
 
* NEW YORK COSMOS (EUA) 2 X 2 DALLAS TORNADO (EUA) - Estréia de Pelé nos EUA 
Data: 15/06/1975 Local: New York / Estados Unidos 
Gols: Shpliger, Pelé, Mackenzie e Shadwick. 
NEW YORK: Musan; Mahy, Roth, Dillon e Piccieno; Kerr e Lamas; Correa, Shpliger, Pelé e Liveric. 
DALLAS: Cooper; Gore, Jackson, Moffat e Ley; Renshaw e Reynolds; More, Shadwick, Rote e Mackenzie 
Imagem: Ótima - Narração original em inglês - 1 DVD  
 
* NEW YORK COSMOS (EUA) 2 x 1 SANTOS (BRA) - Despedida de Pelé dos gramados, jogando um tempo pelo Cosmos e outro 
pelo Santos 
Data: 01/10/77 Local: Giants Stadium / Nova York 
Gols: Pelé 42/1º, Ramon Miflin 4/2º; Reinaldo 14(Santos) 
COSMOS: Messing (Yasin), Nelsi (Hunter), Roth, Carlos Alberto (Bob Smith) e Rildo (Formoso); Garbett (Vitor) e Beckenbauer; Tony 
Field (Ord), Chinaglia, Pelé (Ramon Miflin) e Hunt (Oliveira). 
SANTOS: Ernani, Fernando, Joãozinho, Alfredo e Neto; Zé Mario e Ailton Lira (Pelé); Nilton Batata, Rubens (Bianchi), Carlos Roberto e 
Reinaldo (Juari). 
Imagem: Regular/Boa - Narração original em inglês - 1 DVD  
 
* NEW YORK COSMOS (EUA) 2 x 1 SEATTLE SOUNDERS (EUA) - Pelé e Beckenbauer juntos 
Data: 28/08/1977 Campeonato: Final do North American Soccer Bowl 77' 
Local: Portland / Oregon 
Gols: Chinaglia e Hunt (Cosmos) 
Imagem: Boa - Narração original em inglês - 1 DVD  
 
SANTOS >>> 
 
* Santos Campeão Torneio Roberto Gomes Pedrosa 1959 *** RARO E IMPERDÍVEL *** 
Conteúdo:  Melhores momentos do jogo Santos 3 X 2 Flamengo em 12/04/1959 em São Paulo. O time do Santos tinha Pelé com 19 anos 
de idade, Pepe, Coutinho e Dorval. Este jogo é uma das raridades da TV Cultura-SP em preto e branco. Este DVD contém também os 
gols dos seguintes jogos: Flamengo 5 X 1 Corinthians (17/04/1983), Corinthians 4 X 1 Flamengo (01/05/1983), Santos 2 x 1 Atlético/MG 
(12/06/1989) e jogo de basquete pelo sul-americano de 1983 entre brasil e Argentina. 
Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
 
* Santos Campeão do Torneio de Paris 1960 *** RARO E IMPERDÍVEL *** 
Conteúdo:  Jogo Santos 4 X 1 Racing Club de Paris, em 09/06/1960, em Paris, França. 
Narração: em francês 
Imagem: Regular/Boa/P&B - 1 DVD  
 
* Santos Bi-Campeão da Libertadores 1963 *** RARO E IMPERDÍVEL *** 
Conteúdo:  Jogo completo de Santos 3 X 2 Boca Juniors, em 04/09/1963, no Maracanã, RJ e compacto de Boca Juniors 1 X 2 Santos, 
em 11/09/1963, em La Bombonera, Buenos Aires. 
Imagem: Regular/P&B - 1 DVD  
 
* Santos Bi-Campeão da Libertadores 1963  
Conteúdo:  Jogos Para Sempre: Boca Juniors 1 X 2 Santos, em 11/09/1963, no La Bombonera, Argentina. Melhores momentos e 
comentários do jogo pelos ex-jogadores: Lima e Pepe. 
Imagem: Ótima - 1 DVD  
 
* Santos 4 X 0 Benfica(POR) 1966 - PELÉ X EUSÉBIO  
Conteúdo:  Compacto do amistoso realizado em Nova Iorque, EUA, entre Santos e Benfica, em 21/08/1966. 
Narração: Geraldo José de Almeida 
Imagem: Ótima - 1 DVD  
 
* Santos 4 X 0 Corinthians, Campeonato Brasileiro 1972 
Conteúdo:  Santos 4 X 0 Corinthians. Jogo completo pela 23ª rodada, em 25/11/1972, no Morumbi, SP. Gols: Clodoaldo, Nenê(2), e Edu. 
Transmissão: TV Cultura, ao vivo, narração: Luiz Noriega 
Imagem: Ótima - 1 DVD  
 
* Santos Campeão Torneio Triangular de Leon - México 1977 
Conteúdo:  Santos 2 X 2 América(MEX), nas penalidades Santos 7 X 5.  
Narração: em espanhol 
Imagem: Boa - 1 DVD  
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* Santos Campeão Paulista 1978 
Conteúdo: Santos 0 X 2 São Paulo. Jogo completo da final, incluindo a prorrogação.  
Narração: Luciano do Valle, ao vivo 
Qualidade da Imagem: Boa  
 
* Santos Campeão Paulista de 1984 
Conteúdo:  Santos 1 X 0 Corinthians. Jogo completo, em 02/12/1984, no Morumbi, SP. Gol de Serginho. 
Transmissão: TV Globo, narração: Luiz Alfredo 
Imagem: Ótima - 1 DVD  
 
* Santos Vice-Campeão da Libertadores 2003 
Conteúdo: Santos 1 X 0 Independiente/COL. Jogo completo da 1ª partida da semi-final, na Vila Belmiro, SP, em 04/06/2003. 
Transmissão: Globo, narração: Galvão Bueno 
Imagem: Ótima - 1 DVD  
 
* Santos Vice-Campeão da Libertadores 2003 
Conteúdo: Independiente/COL 2 X 3 Santos. Jogo completo da 2ª partida da semi-final, em Medellin, Colômbia, em 18/06/2003. 
Transmissão: Globo, narração: Cleber Machado 
Imagem: Ótima - 1 DVD  
 
* Santos Vice-Campeão da Libertadores 2003 
Conteúdo: Boca Juniors/ARG 2 X 0 Santos. Jogo completo da 1ª partida da final, no La Bombonera, Agentina, em 25/06/2003. 
Transmissão: Globo, narração: Cleber Machado 
Imagem: Ótima - 1 DVD  
 
* CAMPEONATO PAULISTA 2011 – SEMI-FINAL 
Conteúdo: São Paulo 0 X 2 Santos. Jogo completo da semi-final, realizado no Morumbi em 30/04/2011. 
Transmissão; SporTV 
Imagem: Ótima - 1 DVD  
 
ATLÉTICO PARANAENSE >>> 
 
* Atlético Paranaense Campeão Brasileiro 2001 
Conteúdo:  Atlético/PR 2 X 1 São Caetano. Jogo completo da 1ª partida da final, em 16/12/2001, na Arena da Baixada, PR. 3 gols de Alex 
Mineiro. 
Transmissão: TV Globo, narração: Galvão Bueno 
Imagem: Ótima - 1 DVD  
 
* Atlético Paranaense Campeão Brasileiro 2001 
Conteúdo:  São Caetano 0 X 1 Atlético/PR. Jogo completo da 2ª partida da final, em 23/12/2001, no estádio Anacleto Campanella em São 
Caetano, SP. Inclui comemoração do título. Gol de Alex Mineiro. 
Transmissão: TV Globo, narração: Galvão Bueno 
Imagem: Ótima - 1 DVD  
 
 
FLAMENGO >>> 
 
* Flamengo Super Campeão (1895-1980) - CANAL 100 
Imagem: Ótima - 1 DVD  
 
* Flamengo 5 X 1 Atlético/MG - Amistoso, PELÉ e ZICO JUNTOS 
Conteúdo: Flamengo 5 X 1 Atlético/MG. Jogo completo da única partida em que Pelé e Zico jogaram juntos pelo Flamengo, com o 
Maracanã lotado com 140 mil torcedores, em 06/04/1979. Pelé jogou com a "10" e Zico com a "9". Três gols de Zico. 
Transmissão: TV Globo, narração: Luciano do Valle, ao vivo 
Imagem: Ótima - 1 DVD  
 
* Flamengo Campeão Libertadores 1981 
Conteúdo: Flamengo 2 X 1 Cobreloa(CHI). Jogo completo da 1ª partida final no Maracanã, RJ, em 13/11/1981. Dois gols de Zico. 
Transmissão: TV Globo, narração: Galvão Bueno, ao vivo 
Imagem: Boa - 1 DVD  
 
* Flamengo Campeão Libertadores 1981 
Conteúdo: Cobreloa(CHI) 1 X 0 Flamengo. Jogo completo da 2ª partida final em Santiago, Chile, em 20/11/1981. 
Transmissão: TV Globo, narração: Luciano do Valle, ao vivo 
Imagem: Boa - 1 DVD  
 
* Flamengo Campeão Libertadores 1981 
Conteúdo: Cobreloa(CHI) 0 X 2 Flamengo. Jogo completo da 3ª partida final em Montevidéu, Uruguai, em 23/11/1981. 
Transmissão: TV Globo, narração: Luciano do Valle, ao vivo 
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Imagem: Regular - 1 DVD  
 
* Flamengo Campeão Mundial Interclubes 1981 
Conteúdo: Flamengo 3 X 0 Liverpool. Jogo completo da final da Copa Toyota em Tóquio, Japão. 
Transmissão: TV Globo, narração: Galvão Bueno, ao vivo 
Imagem: Boa - 1 DVD  
 
* Flamengo Campeão Brasileiro 1982  
Conteúdo: Flamengo 1 X 1 Grêmio, Jogo completo da 1ª partida da final em 18/04/1982, no Maracanã, RJ. Gols: Tonho e Zico. 
Transmissão: TV Globo, narração: Luciano do Valle, ao vivo 
Imagem: Regular - 1 DVD  
 
* Flamengo Campeão Brasileiro 1982  
Conteúdo: Grêmio 0 X 0 Flamengo, Jogo completo da 2ª partida da final em 21/04/1982, no Olímpico, RS. Com o empate foi necessário 
jogar a 3ª partida. 
Transmissão: TV Globo, narração: Galvão Bueno, ao vivo 
Imagem: Regular - 1 DVD  
 
* Flamengo Campeão Brasileiro 1982  
Conteúdo: Grêmio 0 X 1 Flamengo, Jogo completo da 3ª partida da final em 25/04/1982, no Estádio Olímpico, em Porto Alegre. Árbitro: 
Oscar Scolfaro. O Flamengo tinha: Júnior, Adílio, Nunes e Zico. O Grêmio tinha: Leão, Batista, Renato Gaúcho e Baltazar. Gol: Nunes 10' 
do 1º. 
Transmissão: TV Globo, narração: Luciano do Valle, ao vivo 
Imagem: Regular - 1 DVD  
 
* Flamengo Campeão Brasileiro 1983 (Taça de Ouro) 
Conteúdo: Flamengo 3 X 0 Santos, Jogo completo da final do Campeonato Brasileiro de Futebol de 1983 em 29/03/1983, no Estádio 
doMaracanã, Rio de Janeiro. Decisão com prorrogação e penâltis. Árbitro: Arnaldo César Coelho. O Flamengo tinha: Júnior, Adílio, 
Baltazar e Zico. O Santos tinha: Gilberto, Pita, Serginho Chulapa e João Paulo. Após o 3º gol do Flamengo do Adílio os jogadores 
santistas partiram para agredir os jornalistas que estavam dentro do campo. Gols: Zico 40s e Leandro 39' do 1º; Adílio 24' do 2º. 
Transmissão: TV Globo, narração: Galvão Bueno, ao vivo 
Imagem: Ótima - 1 DVD  
 
* Flamengo Campeão Brasileiro de 1992 
Conteúdo: Flamengo 2 X 2 Botafogo/RJ. Jogo completo da 2ª partida final realizado no Maracanã em 19/07/1992. 
Transmissão: TV Globo, narração: Oliveira Andrade, ao vivo 
Imagem: Boa - 1 DVD  
 
* Flamengo Tri-Campeão Carioca (1999 / 2000 / 2001) 
Conteúdo: Todos os gols do Flamengo nessas disputas e compactos dos jogos finais 
Imagem: Ótima - 1 DVD  
 
* Flamengo Campeão da Mercosul 1999 
Conteúdo: Palmeiras 3 X 3 Flamengo/RJ. Jogo completo da 2ª partida da final em 20/12/1999 + comemoração do título. 
Imagem: Ótima - 1 DVD  
 
* Flamengo Vice-Campeão Mercosul 2001 
Conteúdo: San Lorenzo-ARG 1 X 1 Flamengo. Nas penalidades: San Lorenzo 4 x 3 Flamengo. Jogo completo pela segunda partida da 
final, realizado na Argentina em 24/01/2002. Inclui comemoração do título. 
Transmissão: Globo, narração: Cleber Machado 
Imagem: Ótima – 1 DVD –  
 
* Santo André Campeão da Copa do Brasil 2004 
Conteúdo: Santo André 2 X 2 Flamengo-RJ. Jogo completo da primeira partida da final, realizado em 23/06/2004 , no Palestra Itália, SP. 
Transmissão: TV Globo, narração: Galvão Bueno, ao vivo 
Imagem: Ótima- 1 DVD  
 
* Flamengo Campeão Copa do Brasil 2006 
Conteúdo: Flamengo 2 X 0 Vasco da Gama. Jogo completo da 1ª partida final realizado no Maracanã em 19/07/2006. 
Transmissão: TV Globo, ao vivo 
Imagem: Ótima - 1 DVD  
 
FLUMINENSE >>> 
 
* Fluminense Vice-Campeão Copa do Brasil 2005 
Conteúdo: Paulista 2 X 0 Fluminense. Jogo completo da 1ª partida final em Jundiaí, SP, em 15/06/2005. 
Transmissão: TV Record, narração: Luciano do Valle, ao vivo 
Imagem: Ótima - 1 DVD  
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* Fluminense Vice-Campeão Copa do Brasil 2005 
Conteúdo: Fluminense 0 X 0 Paulista. Jogo completo da 2ª partida final em Jundiaí, SP, em 22/06/2005. 
Transmissão: TV Record, narração: Luciano do Valle, ao vivo 
Imagem: Ótima - 1 DVD  
 
* Fluminense Campeão Carioca 2005 
Conteúdo: Volta Redonda 1 X 3 Fluminense. Jogo completo da segunda partida da final no Maracanã, em 17/04/2005. Inclui 
comemoração do título. 
Transmissão: Globo, narração: Luiz Roberto 
Imagem: Ótima – 1 DVD –  
 
* Fluminense na Libertadores da América 2008 
Conteúdo: Fluminense 3 X 1 Boca Juniors (ARG). Jogo completo da 2ª partida pela semi-final da Copa Toyota Libertadores. 
Transmissão: TV Globo, narração: Galvão Bueno, ao vivo 
Imagem: Razoável - 1 DVD  
 
* Fluminense na Libertadores da América 2008 
Conteúdo: Fluminense 3 X 1 São Paulo. Jogo completo da 2ª partida pela Quarta de final da Copa Toyota Libertadores. 
Transmissão: TV Globo, narração: Cleber Machado, ao vivo 
Imagem: Boa - 1 DVD  
 
* Fluminense na Libertadores da América 2008 
Conteúdo: Fluminense 3 X 1 LDU (Equador), nos pênaltis LDU 3 X 1. Jogo completo da 2ª partida da Final da Copa Toyota Libertadores. 
Transmissão: TV Globo, narração: Cleber Machado, ao vivo 
Imagem: Boa - 1 DVD  
 
CRUZEIRO >>> 
 
* Cruzeiro Campeão da Libertadores 1976 
Conteúdo: Cruzeiro 5 X 4 Internacional/RS. Gols e grandes momentos comentados por Nelinho, ex-jogador do Cruzeiro. Jogo realizado 
em 07/03/1976, no Mineirão.  
Transmissão: SporTV 
Imagem: Ótima - 1 DVD  
 
* Cruzeiro Vice-Campeão da Supercopa 1988 
Conteúdo: Racing/ARG 2 X 1 Cruzeiro. Jogo completo da primeira partida da final, realizado na Argentina, 14/06/1988.   
Transmissão:  TV Argentina, ao vivo 
Imagem: Regular - 1 DVD  
 
* Cruzeiro Bi-Campeão da Libertadores 1997 
Conteúdo: Cruzeiro 1 X 0 Sporting Cristal(PER). Jogo completo da 2ª partida das finais. O Cruzeiro sagrou-se campeão em 01/07/2004, 
no Mineirão lotado com gol de Elivélton.  
Transmissão: TV Globo 
Imagem: Ótima - 1 DVD  
 
* Cruzeiro Campeão da Supercopa 1992 
Conteúdo: Cruzeiro 4 X 0 Racing(ARG). Jogo completo da 1ª partida das finais, em 18/11/1992, no Mineirão.  
Transmissão: Band 
Imagem: Ruim/Regular - 1 DVD  
 
* Cruzeiro Campeão da Supercopa 1992 
Conteúdo: Racing(ARG) 1 X 0 Cruzeiro. Jogo completo da 2ª partida das finais, em 25/11/1992, na Argentina.  
Transmissão: Band 
Imagem: Ruim/Regular - 1 DVD  
 
* Cruzeiro na Supercopa 1993 
Conteúdo: Cruzeiro 6 X 1 Colo-Colo(CHI). Jogo completo da 1ª partida , no Mineirão. Em 06/10/1993, no Mineirão. Três gols do menino 
Ronaldo. 
Transmissão: Band 
Imagem: Ótima - 1 DVD  
 
* Cruzeiro Vice-Campeão Mundial Interclubes 1997 
Conteúdo: Borussia Dortmund(ALE) 2 X 0 Cruzeiro. Jogo completo, em 02/11/1997, em Tóquio, Japão.  
Transmissão: Globo 
Imagem: Ótima - 1 DVD  
 
* Cruzeiro Campeão da Copa do Brasil 2000 
Conteúdo: São Paulo 0 X 0 Cruzeiro.. Jogo completo da primeira partida da final, realizado em 05/07/2000, no Morumbi, SP. 
Transmissão: ESPN, ao vivo 
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Imagem: Ótima- 1 DVD  
 
* Cruzeiro Campeão Brasileiro 2003 
Conteúdo: Cruzeiro 2 X 1 Paysandu. Jogo completo da partida que deu o título ao time mineiro, em 30/11/2003.  Gols: Zinho e Mota, 
Aldrovani (P). 
Transmissão: TV Record, narração: Nivaldo Prieto, ao vivo 
Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
 
* Cruzeiro Campeão da Copa do Brasil 2003 
Conteúdo:Flamengo 1 X 1 Cruzeiro. Jogo completo da primeira partida da final, realizado em 08/06/2003, no Maracanã, RJ. 
Transmissão: GLOBO, ao vivo 
Imagem: Ótima- 1 DVD  
 
* Cruzeiro Campeão da Copa do Brasil de 2003 
Conteúdo: Cruzeiro 3 X 1 Flamengo. Jogo completo da partida que deu o título ao time mineiro, em 11/06/2003.   
Transmissão: TV Globo, narração: Galvão Bueno, ao vivo 
Imagem: Ótima - 1 DVD  
 
* Cruzeiro Vice-Campeão da Copa Libertadores 2009 - Final: 1º Jogo 
Conteúdo: Estudiantes(ARG) 0 X 0 Cruzeiro. Jogo completo da 1ª partida da final ocorrida em Buenos Aires, em 08/07/2009.   
Transmissão: SporTV, ao vivo 
Imagem: Ótima - 1 DVD  
 
* Cruzeiro Vice-Campeão da Copa Libertadores 2009 - Final: 2º Jogo 
Conteúdo: Cruzeiro 1 X 2 Estudiantes(ARG). Jogo completo da 2ª partida da final ocorrida no Mineirão Buenos Aires, em 15/07/2009.  
Contém festa do título dos argentinos 
Transmissão: SporTV, ao vivo 
Imagem: Ótima - 1 DVD  
 
* COPA LIBERTADORES 2010 
Conteúdo: Cruzeiro 0 X 2 São Paulo, 1º jogo pelas quartas de final em 12/05/2010, no Mineirão, MG. 
Transmissão: TV Globo, jogo completo 
Narração: Cleber Machado, ao vivo 
Imagem: Ótima - 1 DVD  
 
SÃO PAULO >>> 
 
* São Paulo - Supercampeão 1970-1994 
Documentário. Conteúdo: Todos os gols das principais decisões em que o São Paulo foi campeão, incluindo campeonatos Paulistas, 
Campeonatos Brasileiros, Copa Libertadores, Mundial Interclubes no período entre 1970 e 1994.  
Qualidade da Imagem: Boa  
 
* São Paulo Campeão Brasileiro 1977 
Conteúdo: Atlético/MG (2) 0 X 0 (3) São Paulo, Jogo completo da final do Campeonato Brasileiro de Futebol de 1977 em 05/03/1978, no 
Estádio do Mineirão em Belo Horizonte/MG. Decisão com prorrogação e penâltis. Árbitro: Arnaldo César Coelho. O Atlético tinha: João 
Leite, Cerezo, Paulo Isidoro. O São Paulo tinha: Valdir Peres, Getúlio, Chicão, Dario Pereyra, Zé Sérgio e Mirandinha. 
Transmissão: TV Globo, narração: Luciano do Valle, ao vivo 
Imagem: Regular - 1 DVD  
 
* São Paulo Campeão Brasileiro 1986 
Conteúdo: Guarani (3) 3 X 3 (4) São Paulo, Jogo completo da final do Campeonato Brasileiro de Futebol de 1986 em 25/02/1987, no 
Estádio  Brinco de Ouro, Campinas/SP. Decisão com prorrogação e penâltis. Árbitro: José de Assis Aragão. O Guarani tinha: Ricardo 
Rocha, Zé Mário, Tite, Evair e João Paulo. O São Paulo tinha: Silas, Muller, Pita e Careca.  Gols: Nelsinho (SP-contra) 2' e 
Ricardo Rocha (GUA-contra) 9' do 1º; Pita 1' e Boiadeiro 7' do 1º da prorrogação; João Paulo 5' e Careca 14' do 2º da prorrogação. 
Transmissão: TV Manchete, narração: Walter Abrahão, ao vivo 
Imagem: Boa - 1 DVD  
 
* São Paulo Campeão da Libertadores da América 1992 
Conteúdo: Campanha completa com gols e compactos de todos os jogos do São Paulo além da comemoração do título. 
Imagem: Regular/Boa - 1 DVD  
 
* São Paulo Campeão da Libertadores da América 1992 
Conteúdo: São Paulo 1 X 0 Newells Old Boys(ARG). Jogo completo da segunda partida da final incluindo comemoração do título. 
Transmissão: Rede OM, ao vivo, narração: Galvão Bueno 
Imagem: Boa - 1 DVD  
 
* São Paulo Campeão Mundial Interclubes 1992 
Conteúdo: Barcelona/ESP 1 X 2 São Paulo, Jogo completo + comemoração do título da final em Tóquio, Japão. 
Transmissão: TV Globo, narração: Luiz Alfredo/Oliveira Andrade, ao vivo 
Imagem: Regular - 1 DVD  
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* São Paulo Campeão Mundial Interclubes 1992 
Conteúdo: Barcelona/ESP 1 X 2 São Paulo, Jogo completo + comemoração do título da final em Tóquio, Japão. 
Transmissão: TV Band, narração: Luciano do Valle, ao vivo 
Imagem: Ótima - 1 DVD  
 
* São Paulo na Libertadores da América 1993 
Conteúdo: São Paulo 2 X 0 Flamengo, Jogo completo da 2ª partida das quartas-de-final da  Copa Toyota Libertadores, em 28/04/1993, no 
Morumbi, SP. 
Transmissão: TV Globo, narração: Galvão Bueno, ao vivo 
Imagem: Ruim/Regular - 1 DVD  
 
* São Paulo na Libertadores da América 1993 
Conteúdo: Universidad Católica 2 X 0 São Paulo, Jogo completo da 2ª partida da final da  Copa Toyota Libertadores, em 26/05/1993, em 
Santiago, Chile. Inclui comemoração do título e entrega da taça ao capitão Rai. 
Transmissão: TV OEM, narração: Galvão Bueno, ao vivo 
Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
 
* São Paulo Campeão da Libertadores da América 1993 
Conteúdo: Campanha completa com gols e compactos de todos os jogos do São Paulo além da comemoração do título. 
Imagem: Regular/Boa - 1 DVD  
 
* São Paulo Campeão da SUPER COPA 1993 
Conteúdo: Campanha completa contendo todos os compactos de todos os jogos do São Paulo nesse torneio que foi conquistado pelo 
time do Morumbi. Todos os jogos com transmissão ao vivo da TV Band, narração de Luciano do Valle, exceto o jogo final com 
transmissão de Galvão Bueno. Jogos contra Independente/ARG, Gremio, Nacional /COL e a decisão contra o Flamengo 
Imagem: Boa - 1 DVD  
 
* São Paulo Bi-Campeão Mundial Interclubes 1993 
Conteúdo: Milan/ITA 2 X 3 São Paulo, Jogo completo + comemoração do título da final em Tókio, Japão  + Compacto do Jogo. 
Transmissão: TV Globo, narração: Galvão Bueno, ao vivo 
Imagem: Boa - 1 DVD  
 
* São Paulo na Libertadores da América 1994 
Conteúdo: São Paulo 2 X 1 Palmeiras, Jogo completo da 2ª partida das oitavas-de-final da  Copa Toyota Libertadores, em 24/07/1994. 
Telê Santana X Wanderley Luxemburgo. 
Transmissão: TV Globo, narração: Oliveira Andrade, ao vivo 
Imagem: Ótima - 1 DVD  
 
* São Paulo na Libertadores da América 1994 
Conteúdo: Unión Española (CHI) 1 X 1 São Paulo, Jogo completo da 1ª partida das quartas-de-final da  Copa Toyota Libertadores, em 
29/07/1994, em Santiago. 
Transmissão: TV Globo, narração: Oliveira Andrade, ao vivo 
Imagem: Ótima - 1 DVD  
 
* São Paulo na Libertadores da América 1994 
Conteúdo: São Paulo 1 X 0 Velez Sarsfield/ARG, Jogo completo da 2ª partida das finais da  Copa Toyota Libertadores, em 31/08/1994, 
no Morumbi. Velez campeão. 
Transmissão: TV Globo, narração: Galvão Bueno, ao vivo 
Imagem: Regular - 1 DVD  
 
* São Paulo na Libertadores da América 1994: Finais 
Conteúdo: Compacto especial, ao vivo, das duas partidas finais, incluindo a decisão nos penaltis e a festa do Velez Sarsfield/ARG em 
pleno Morumbi. 
Imagem: Regular - 1 DVD  
 
* São Paulo na Libertadores da América 1994 
Conteúdo: Compacto de todos os jogos das oitavas, quartas e semi-finais da campanha do São Paulo. 
Imagem: Regular/Boa - 1 DVD  
 
* São Paulo Campeão da Conmebol 1994 
Conteúdo: São Paulo 6 X 1 Peñarol/URU. Jogo completo da 1ª partida da final, no Morumbi/SP, em 14/12/1994. 
Transmissão: Band, narração: Jota Jr. 
Imagem: Regular/Boa - 1 DVD  
 
* São Paulo Campeão da Conmebol 1994 
Conteúdo: Peñarol/URU 3 X 0 São Paulo. Jogo completo da 2ª partida da final, em Montevidéu, Uruguai, em 19/12/1994. 
Transmissão: Band, narração: Silvio Luiz. 
Imagem: Regular - 1 DVD  
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* São Paulo no Campeonato Brasileiro 1995 
Conteúdo: São Paulo 1 X 1 Internacional/RS, Jogo completo da última partida da 1ª fase, onde os dois times precisavam da vitória para 
passar para a fase semi-final. Em 08/10/1995, no Morumbi. 
Transmissão: TV Globo, narração: Galvão Bueno, ao vivo 
Imagem: Regular - 1 DVD  
 
* São Paulo na Libertadores 2005 
Conteúdo: Palmeiras 0 X 1 São Paulo, Jogo completo da 1ª partida das oitavas-de-final em 18/05/2005. 
Transmissão: TV Globo, narração: Cleber Machado, ao vivo 
Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
 
* São Paulo Campeão da Libertadores da América 2005 
Conteúdo: Atlético/PR 1 X 1 São Paulo. Jogo completo da 1ª partida da final, no Beira Rio/RS, em 06/07/2005. 
Transmissão: Globo ao vivo, narração: Cleber Machado 
Imagem: Ótima - 1 DVD  
 
* São Paulo Campeão da Libertadores da América 2005 
Conteúdo: São Paulo 4 X 0 Atlético/PR. Jogo completo da 2ª partida da final, no Morumbi/SP, em 14/07/2005, incluindo comemoração do 
título. 
Transmissão: Globo ao vivo, narração: Galvão Bueno 
Imagem: Ótima - 1 DVD  
 
* São Paulo Campeão Brasileiro 2008 
Conteúdo: Vasco 1 X 2 São Paulo, Jogo completo realizado no estádio de São Januário, Rio de Janeiro, em 23/11/2008. 
Transmissão: TV Globo 
Narração: Cleber Machado, ao vivo 
Imagem: Ótima - 1 DVD  
 
* COPA LIBERTADORES 2010 
Conteúdo: Cruzeiro 0 X 2 São Paulo, 1º jogo pelas quartas de final em 12/05/2010, no Mineirão, MG. 
Transmissão: TV Globo, jogo completo 
Narração: Cleber Machado, ao vivo 
Imagem: Ótima - 1 DVD  
 
SPORT >>> 
 
* Sport/PE Campeão da Copa do Brasil 2008 
Conteúdo: Sport/PE 2 X 0 Corinthians, Jogo completo da 2ª partida final + comemoração do título da final. 
Transmissão: TV Globo, narração: Cleber Machado, ao vivo 
Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
 
BOTAFOGO >>> 
 
* Botafogo/RJ Campeão Carioca 1989 
Conteúdo: gols da campanha e a final Botafogo 1 X 0 Flamengo, jogo completo da 2ª partida final em 21/06/19890, no Maracanã, RJ. 
Contém comemoração do título após 21 anos sem conquistar a copa Rio. 
Transmissão: TV Manchete, ao vivo. Narração: Paulo Stein 
Imagem: Ótima - 1 DVD  
 
* Botafogo/RJ Campeão Carioca 1990 
Conteúdo: Botafogo 1 X 0 Vasco, Jogo completo da final em 29/07/1990, no Maracanã, RJ. 
Transmissão: TV Manchete, ao vivo. Narração: Paulo Stein 
Imagem: Boa - 1 DVD  
 
* Botafogo-RJ Campeão da Conmebol 1993 
Conteúdo: Botafogo 2 X 2 Peñarol/URU. Nos Penaltis: Botafogo 3 X 1 Peñarol. Jogo completo da segunda partida da final, realizada no 
Maracanã, RJ, em 29/091993, Contém a festa do título. 
Transmissão: TV Globo, ao vivo 
Imagem: Boa - 1 DVD  
 
* Botafogo/RJ Campeão Conmebol 1993 
Conteúdo: Botafogo/RJ 2 X 2 Peñarol, 3 X 1 nos Penaltis, Jogo completo da 2ª partida da final da Copa Conmebol em 29/09/1993, no 
Maracanã, RJ. Possui também os gols do Botafogo em todos os jogos e comemoração do título. 
Transmissão: TV Band, ao vivo 
Imagem: Ótima - 1 DVD  
 
* Botafogo/RJ Campeão Brasileiro 1995 
Conteúdo: Botafogo/RJ 2 X 1 Santos, Jogo completo da 1ª partida da final do Campeonato Brasileiro de Futebol de 1995 em 14/12/1995, 
no Maracanã, RJ.  
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Transmissão: TV Band 
Narração: Luciano do Valle, ao vivo 
Imagem: Boa - 1 DVD  
 
* Botafogo/RJ Campeão Brasileiro 1995 
Conteúdo: Santos 1 X 1 Botafogo/RJ, Jogo completo da 2ª partida da final do Campeonato Brasileiro de Futebol de 1995 em 17/12/1995, 
no Estádio do Pacaembu em São Paulo.  
Transmissão: TV Band 
Narração: Luciano do Valle, ao vivo 
Imagem: Boa - 1 DVD  
 
* Botafogo/RJ Campeão Teresa Herrera 1996 
Conteúdo: Juventus(ITA) 4 X 4 Botafogo/RJ, 0 X 3 nas penalidades, Jogo completo da final com prorrogação e cobrança de penalidades 
em 10/08/1996, em La Coruña, Espanha.  
Transmissão: SporTV, ao vivo 
Imagem: Boa - 1 DVD  
 
* Botafogo Campeão Carioca 2006 
Conteúdo: Botafogo 3 x 1 Madureira. Jogo completo pela segunda partida da final, realizado no Maracanã em 09/04/2006. Inclui 
comemoração do título. 
Transmissão: Globo, narração: Luiz Roberto. 
Imagem: Ótima – 1 DVD –  
 
* Campeonato Carioca 2007 
Conteúdo: Botafogo 2 x 0 Vasco da Gama. Jogo completo pela 5.a rodada da Taça Rio, realizado no Maracanã em 01/04/2007. 
Transmissão: PFC 
Imagem: Ótima – 1 DVD –  
 
VASCO >>> 
 
* Vasco Campeão Brasileiro 1989 
Conteúdo: São Paulo 0 X 1 Vasco, Jogo completo + festa do título da única partida final do Campeonato Brasileiro de Futebol de 1989 em 
16/12/1989, no Estádio do Morumbi em São Paulo.  Gol de Sorato.  
Transmissão: TV Globo 
Narração: Galvão Bueno, ao vivo 
Imagem: Ótima - 1 DVD  
 
* Vasco da Gama Campeão da Libertadores 1998 
Conteúdo: Vasco da Gama 1 X 0 River Plate/ARG. Jogo completo da primeira partida da semi-final, realizada no Rio de Janeiro, em 
16/07/1998, 
Transmissão: TV Globo, ao vivo 
Imagem: Boa - 1 DVD  
 
* Vasco Campeão do Torneio RIO-SP 1999 
Conteúdo: Santos 1 X 2 Vasco, Jogo completo da 2ª partida da final em 03/03/1999, no Morumbi, SP.  
Transmissão: TV Globo 
Narração: Galvão Bueno, ao vivo 
Imagem: Boa - 1 DVD  
 
* Vasco da Gama Vice-Campeão Mundial Interclubes 2000 
Conteúdo: Vasco da Gama 3 X 1 Manchester United-ING.. Jogo completo da partida realizada no Maracanã, RJ, em 08/01/2000, pela 
primeira fase. 
Transmissão: TV Band, narração: Luciano do Valle 
Imagem: Boa – 1 DVD –  
 
* Vasco da Gama Campeão Brasileiro 2000 
Conteúdo: São Caetano 1 X 1 Vasco da Gama. Jogo completo da primeira partida da final, realizada no Palestra Itália, SP, em 
27/12/2000, 
Transmissão: TV Globo, ao vivo 
Imagem: Boa - 1 DVD  
 
* Vasco da Gama Campeão Taça Guanabara 2000 
Conteúdo: Vasco da Gama 5 X 1 Flamengo. Jogo completo da final no Maracanã em 23/04/2000. “Chocolate de Páscoa”. Inclui 
comemoração do título. 
Transmissão: Globo 
Imagem: Ótima – 1 DVD –  
 
* Vasco da Gama Campeão Brasileiro 2000 
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Conteúdo: Vasco da Gama 0 X 0 São Caetano. Jogo que foi interrompido aos 23 minutos do primeiro tempo devido a uma parte do 
alambrado do estádio de São Januário ter cedido. Inclui todas as cenas da tragédia. Em 20/12/2000. 
Transmissão: PFC 
Imagem: Ótima – 1 DVD –  
 
* Vasco da Gama Campeão Brasileiro 2000 
Conteúdo: Campanha completa do título do Vasco da Gama, todos os gols e os jogos das finais com o São Caetano. 
Imagem: Ótima – 1 DVD –  
 
* Vasco da Gama, a Queda de Um Gigante - 2008 
Conteúdo: Documentário mostrando os motivos e o caminho da queda do Vasco da Gama para a segunda divisão do futebol brasileiro. 
Transmissão: ESPN 
Imagem: Ótima – 1 DVD –  
 
 
CORINTHIANS >>> 
 
* CAMPEONATO PAULISTA 1977 
Conteúdo: Todos os gols da campanha do Corinthians, além dos compactos dos dois primeiros jogos da final contra a Ponte Preta e o 
jogo completo da terceira partida final. 
Imagem: Regular/Boa - 1 DVD  
 
* CAMPEONATO PAULISTA 1982 
Conteúdo: Corinthians 3 X 1 São Paulo, Jogo completo da final. 
Transmissão: TV Cultura 
Narração: José Carlos Cicarelli, ao vivo 
Imagem: Boa - 1 DVD  
 
* CAMPEONATO PAULISTA 1983 
Conteúdo: Corinthians 1 X 1 São Paulo, Jogo completo da final. 
Transmissão: TV Globo 
Narração: Galvão Bueno, ao vivo 
Imagem: Boa - 1 DVD  
 
* Corinthians Campeão Paulista 2001 
Conteúdo: Corinthians 2 X 1 Santos. Jogos Para Sempre, jogo condensado de 13/05/2001, comentado por Marcelinho Carioca..  
Transmissão: TV Cultura 
Imagem: Ótima – 1 DVD –  
 
* Corinthians Campeão Paulista 2003 
Conteúdo: Corinthians 3 X 2 São Paulo. Jogo completo da primeira partida da final no Morumbi, SP, em 22/03/2003.  
Transmissão: PFC 
Imagem: Ótima – 1 DVD –  
 
* Corinthians Campeão Brasileiro 2005 
Conteúdo: Campanha completa e último jogo. Todos os gols e melhores momentos da conquista do título..  
Imagem: Ótima – 1 DVD –  
 
* COPA DO BRASIL 2009 
Conteúdo: Itumbiara/GO 0 X 2 Corinthians, Jogo completo realizado em Goiânia/GO em 04/03/2009. Jogo da estréia de Ronaldo no 
Corinthians. 
Transmissão: TV Globo 
Narração: Cleber Machado, ao vivo 
Imagem: Ótima - 1 DVD  
 
* COPA DO BRASIL 2009 - FINAL 
Conteúdo: Internacional/RS 2 X 2 Corinthians, 2º jogo completo da final realizada no Beira Rio, em Porto Alegre, RS, quando Corintihians 
se sagrou campeão, em 01/07/2009.  
Transmissão: TV Globo 
Narração: Cleber Machado, ao vivo 
Imagem: Ótima - 1 DVD  
 
* CAMPEONATO PAULISTA 2009 
Conteúdo: Corinthians 1 X 1 Santos, Jogo completo da 2ª partida da final realizada no Pacaembu, SP quando o Corinthians sagrou-se 
Campeão Paulista. Inclui comemoração e entrega da taça. 
Transmissão: TV Globo 
Narração: Cleber Machado, ao vivo 
Imagem: Ótima - 1 DVD  
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


GRÊMIO >>> 
 
* GRÊMIO - Supercampeão 1977-1995 
Conteúdo: Todos os gols das principais decisões em que o Grêmio foi campeão, incluindo campeonatos gaúchos, Copa do Brasil, Copa 
Libertadores, Mundial Interclubes no período entre 1977 e 1995.  
Qualidade da Imagem: Boa  
 
* GRÊMIO Campeão Brasileiro 1981 
Conteúdo: Grêmio 2 X 1 São Paulo, 1º Jogo da Final, Estádio Olímpico, Jogo Completo, com dois gols de Paulo Isidoro 
Transmissão: TV Globo 
Narração: Luciano do Valle, ao vivo 
Qualidade da Imagem: Boa/Ótima  
 
* GRÊMIO Campeão Brasileiro 1981 
Conteúdo: São Paulo 0 X 1 Grêmio, 2º Jogo da Final, Estádio Morumbi, Jogo Completo, com gol de Baltazar 
Transmissão: TV Globo 
Narração: Luciano do Valle, ao vivo 
Qualidade da Imagem: Boa/Ótima  
 
* GRÊMIO Campeão da Libertadores 1983 
Conteúdo: Estudiantes(ARG) 3 X 3 Grêmio, Jogo pela 2ª fase realizado na Argentina, em 08/07/1983, Jogo completo. 
Transmissão: TV Gaucha 
Narração: sem som 
Qualidade da Imagem: Regular  
 
* GRÊMIO Campeão da Libertadores 1983 
Conteúdo: Peñarol/URU 1 X 1 Grêmio, 1º Jogo da Final, Estádio Centenário, Montevidéu, Uruguai, em 22/07/1983, Jogo completo, com 
gol de Tita. 
Transmissão: TV Uruguaia 
Narração: em espanhol, ao vivo 
Qualidade da Imagem: Regular  
 
* GRÊMIO Campeão da Libertadores 1983 
Conteúdo: Grêmio 2 X 1 Peñarol/URU, 2º Jogo da Final, Estádio Olímpico, Jogo Completo em 28/07/1983, com gols de Caio e César. 
Transmissão: TV Globo 
Narração: Galvão Bueno, ao vivo 
Qualidade da Imagem: Boa/Ótima  
 
* GRÊMIO Campeão Mundial Interclubes 1983 
Conteúdo: Grêmio 2 X 1 Hamburgo/ALE. Jogo completo, incluindo a prorrogação e a comemoração do título pelos jogadores. Em Tóquio, 
Japão. Jogo Completo em 11/12/1983, com 2 gols de Renato Gaúcho. 
Transmissão: TV Globo 
Qualidade da Imagem: Regular/Boa  
 
* GRÊMIO Vice-Campeão do Mundial Interclubes 1995 
Conteúdo: Grêmio 0 X 0 AJAX (HOL), Com prorrogação. Nos pênaltis, Ajax 4 X 3. Jogo da Final completo, Estádio Nacional, Tóquio, 
Japão, em 28/11/1995. 
Qualidade da Imagem: Regular/Boa  
 
* GRÊMIO Campeão Brasileiro 1996 
Conteúdo: Portuguesa 2 X 0 Grêmio, Jogo completo da 1ª partida da final realizada no Estádio do Morumbi, SP, em 11/12/1996. Gols de 
Gallo e Rodrigo Fabri. 
Transmissão: SporTV 
Qualidade da Imagem: Ótima  
 
* GRÊMIO Campeão Brasileiro 1996 
Conteúdo: Grêmio 2 X 0 Portuguesa, Jogo completo da 2ª partida da final realizada no Estádio Olímpico, Porto Alegre/RS, em 
15/12/1996. Gols de Paulo Nunes e Aílton. 
Transmissão: TV Globo 
Qualidade da Imagem: Ótima  
 
* GRÊMIO Campeão da Recopa Sul Americana 1996 
Conteúdo: Grêmio 4 X 1 Independiente/ARG, Jogo completo da final realizado em Kobe, Japão em 07/04/1996. 
Transmissão: TV RBS 
Qualidade da Imagem: Boa/Ótima  
 
* GRÊMIO Campeão Brasileiro da Série B 2005 
Conteúdo: Náutico 0 X 1 Grêmio,  JOGO COMPLETO da final realizado em Recife, PE, em 26/11/2005. Gol de Anderson. 
Transmissão: TV Globo 
Qualidade da Imagem: Ótima  
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INTERNACIONAL >>> 
 
* INTERNACIONAL Campeão Brasileiro 1976 
Conteúdo: Compacto da final Internacional 2 X 0 Corinthians, Final realizada em Porto Alegre, em 12/12/1976. 
Transmissão: TV Cultura-SP, narração ao vivo de Walter Abrahão (42 minutos). 
Qualidade da Imagem: Regular  
 
* Internacional Campeão Brasileiro 1979 
Conteúdo: Internacional 2 X 1 Vasco da Gama. Jogo completo da segunda partida da final, realizado no Beira Rio, RS em 06/08/1979. 
Transmissão: SEM ÁUDIO 
Imagem: Ótima – 1 DVD –  
 
* Internacional Campeão Gaucho 2005 
Conteúdo: Internacional 2 X 0 XV de Novembro.. Jogo completo da primeira partida da final no Beira Rio, RS, em 10/04/2005. 
Transmissão: SporTV 
Imagem: Ótima – 1 DVD –  
 
* Internacional Campeão Gaucho 2005 
Conteúdo: XV de Novembro 2 X 0 Internacional, na prorrogação Inter  2 X 1.. Jogo completo da segunda partida da final em Campo 
Bom, RS,  em 17/04/2005. 
Transmissão: SporTV 
Imagem: Ótima – 1 DVD –  
 
* Internacional Campeão da Libertadores 2006 
Conteúdo: São Paulo 1 X 2 Internacional. Jogo completo da primeira partida da final, realizada no Morumbi, SP, em 09/08/2006. 
Transmissão: TV Globo, ao vivo 
Imagem: Ótima- 1 DVD  
 
* Internacional Campeão da Libertadores 2006 
Conteúdo: Internacional 2 X 2 São Paulo. Jogo completo da segunda partida da final, realizada no Beira Rio, RS, em 16/08/2006, Contém 
a festa do título. 
Transmissão: TV Globo, ao vivo 
Imagem: Ótima- 1 DVD  
 
* Internacional Campeão da Libertadores 2006 
Conteúdo: Campanha completa, gols de todos os jogos e a decisão na íntegra: Inter 2 X 2 São Paulo. 
Imagem: Ótima – 1 DVD –  
 
* Internacional Campeão Mundial Interclubes 2006 
Conteúdo: Internacional 1 X 0 Barcelona/ESP. Jogo completo da final, realizado em 17/12/2006,em Yokohama, Japão. Gol de Adriano, 
26' do 2.o tempo. Contém a festa do título e a entrega das premiações. 
Transmissão: TV Globo, narração: Galvão Bueno, ao vivo 
Imagem: Ótima- 1 DVD  
 
* Internacional Campeão Sul-Americana 2008 
Conteúdo: Estudiantes-ARG 0 X 1 Internacional.. Jogo completo da primeira partida da final em La Plata, Argentina, em 26/11/2008. 
Transmissão: SporTV 
Imagem: Ótima – 1 DVD –  
 
* INTERNACIONAL Campeão da Copa Sul Americana 2008 
Conteúdo: Estudiantes(ARG) 0 X 1 Internacional. Jogo completo da 1ª partida da final realizada em La Plata/ARG, em 26/11/2008. 
Transmissão: SporTV, ao vivo 
Qualidade da Imagem: Ótima  
 
* INTERNACIONAL Campeão da Copa Sul Americana 2008 
Conteúdo: Internacional 0 X 1 Estudiantes(ARG), na prorrogação Inter 1 X 0 Estudiantes. Jogo completo da 2ª partida da final realizada 
no Beira Rio, RS, em 03/12/2008, mais a comemoração do título. 
Transmissão: Globo, ao vivo 
Qualidade da Imagem: Ótima  
 
* INTERNACIONAL Vice-Campeão da Recopa Sul Americana 2009 
Conteúdo: LDU(EQU) 3 X 0 Internacional, Jogo completo da 2ª partida da final realizada em Quito, em 09/07/2009. 
Transmissão: SporTV 
Qualidade da Imagem: Boa/Ótima  
 
BAHIA >>> 
 
* Bahia Campeão Brasileiro 1988 
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Conteúdo: Bahia 2 X 1 Internacional, 1º Jogo da Final, Estádio Fonte Nova, BA. Jogo Completo, com gols de Leomir (INT) e Bobô (2)  
Transmissão: TV Globo, ao vivo 
Qualidade da Imagem: Regular  
 
* Bahia Campeão Brasileiro 1988 
Conteúdo: Internacional 0 X 0 Bahia, 2º Jogo da Final, Estádio Beira Rio, RS. Jogo Completo e festa do título do Bahia no campo do 
adversário. 
Transmissão: TV Globo, ao vivo 
Qualidade da Imagem: Boa  
 
ATLÉTICO/MG >>> 
 
* Atlético/MG Vice-Campeão Copa de Ouro 1993 
Conteúdo: Boca Juniors(ARG) 1 X 0 Atlético/MG, 2º Jogo da Final, Estádio La Bombonera, Argentina. Jogo Completo.  
Transmissão: TV Band, ao vivo 
Qualidade da Imagem: Ótima  
 
* Reinaldo - Um Grande Artilheiro 
Conteúdo: Documentário sobre o maior artilheiro do Galo de todos os tempos. Contém ainda um compacto de 35 minutos do jogo da 
semi-final do Brasileiro de 1980 Internacional 0 X 3 Atlético/MG, em Porto Alegre.  
Qualidade da Imagem: Ótima, Regular para o compacto  
 
* Atlético Mineiro - Esquadrão de 1971 a 1981 
Conteúdo: Documentário de 90 minutos contendo os principais jogos e decisões envolvendo o Atlético/MG nesses 10 anos gloriosos do 
Galo.  
Qualidade da Imagem: Ótima  
 
* Jogos Para Sempre: Atlético/MG 4 X 2 Cruzeiro - 1999 
Conteúdo: Documentário sobre um dos maiores clássicos mineiros de futebol, 1º jogo das quartas-de-final do Brasileiro de 1999.  
Qualidade da Imagem: Ótima  
 
* COPA DO BRASIL 1996 - Semi-finais e Finais 
Conteúdo: Todos os compactos dos jogos das semi-finais: Flamengo e Cruzeiro (1 x 1 , 0 x 0), Palmeiras e Grêmio (3 x 1, 1 x 2) e 
também das finais Cruzeiro 1 x 1 Palmeiras e Palmeiras 1 x 2 Cruzeiro. Cruzeiro campeão. 
Transmissão: TV Band 
Qualidade da Imagem: Boa/Ótima  

* Maravilhas do Futebol  
Conteúdo: Lances, dribles, gols e jogadas espetaculares de vários jogadores brasileiros e internacionais. Além disso, tem também: Kaká 
X Ronaldinho Gaúcho e Maradona X Ronaldinho Gaúcho: quem é melhor? 
Qualidade da Imagem: Boa - 1 DVD  

JOGO DO BRASIL NA COPA 54 – SUIÇA: 

* Brasil 2 X 4 Hungria, 27/06/1954 – QUARTA-DE-FINAL 
Gols: Djalma Santos, Julinho, Kocsis, Lantos 
Transmissão: TV Suiça 
Narração: em língua estrangeira, melhores momentos 
Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  

JOGOS DO BRASIL NA COPA 58 – SUÉCIA: 

* Brasil 5 X 2 França, 24/06/1958 – SEMI-FINAL 
Gols: Vavá, Didi, Pelé(3), Fontaine, Piantoni 
Transmissão: TV Sueca 
Narração: em sueco, ao vivo 
Imagem: Ótima/P&B - 1 DVD  
 
* Brasil 5 X 2 Suécia, 29/06/1958 – FINAL 
Gols: Vavá(2), Pelé(2), Zagalo, Liedholm, Simonsson 
Transmissão: TV Sueca 
Narração: Rádio Nacional RJ, ao vivo 
Imagem: Boa/P&B - 1 DVD  
 
* Compacto de Brasil 5 X 2 Suécia, 29/06/1958 – FINAL 
Transmissão: TV Cultura 
Narração: Walter Abrahão 
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Imagem: Boa/P&B - 1 DVD  

JOGOS DO BRASIL NA COPA 62 – CHILE: 

* Brasil 2 X 0 México, 30/05/1962 – 1º JOGO 
Gols: Zagallo, Pelé 
Transmissão: TV Chilena 
Narração: em espanhol, ao vivo, jogo completo 
Imagem: RegularP&B - 1 DVD  
 
* Brasil 2 X 1 Espanha, 06/06/1962 – 3º JOGO 
Gols: Amarildo(2) 
Transmissão: TV Chilena 
Narração: em espanhol, ao vivo, jogo completo 
Imagem: Boa/Ótima/P&B - 1 DVD  
 
* Brasil 3 X 1 Inglaterra, 10/06/1962 – QUARTAS-DE-FINAL 
Gols: Garrincha(2), Vavá, Hitchens 
Transmissão: TV BBC 
Narração: em inglês, ao vivo, jogo completo 
Imagem: Regular/P&B - 1 DVD  
 
* Brasil 4 X 2 Chile, 13/06/1962 – SEMI-FINAL 
Gols: Garrincha(2), Vavá(2), Toro, Sanchez 
Transmissão: TV Chilena 
Narração: sem narração, som ambiente, jogo completo 
Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
 
* Brasil 3 X 1 Tchecoslováquia, 17/06/1962 – FINAL 
Gols: Amarildo, Zito, Vavá, Masopust 
Transmissão: TV Chilena 
Narração: em espanhol, ao vivo, jogo completo 
Imagem: Boa - 1 DVD  
 
JOGOS DO BRASIL NA COPA 66 – INGLATERRA: 
 
* Brasil 2 X 0 Bulgária, 12/07/1966 – 1ª JOGO 
Gols: Pelé, Garrincha 
Transmissão: BBC 
Narração: em inglês, ao vivo, jogo completo 
Imagem: Regular/P&B - 1 DVD  
 
* Brasil 1 X 3 Hungria, 15/07/1966 – 2ª JOGO 
Gols: Tostão 
Transmissão: TV ESPN Brasil 
Narração: não ao vivo, em Português, jogo completo 
Imagem: Boa/P&B - 1 DVD  
 
* Brasil 1 X 3 Portugal, 19/07/1966 – 3ª JOGO 
Gols: Rildo 
Transmissão: TV ESPN Brasil 
Narração: não ao vivo, em Português, jogo completo 
Imagem: Regular/P&B - 1 DVD  

JOGOS DO BRASIL NA COPA 70 – MÉXICO: 

* Brasil 1 X 0 Inglaterra, 07/06/1970 – 1ª FASE 
Gol: Jairzinho 
Transmissão: ESPN, jogo completo 
Narração: não ao vivo, José Silvério 
Imagem: Regular/Boa - 1 DVD  
 
* Brasil 3 X 1 Uruguai, 17/06/1970 – SEMI-FINAL 
Gols: Clodoaldo, Jairzinho , Rivelino 
Transmissão: ESPN, jogo completo 
Narração: não ao vivo, José Silvério 
Imagem: Regular/Boa - 1 DVD  
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* Brasil 3 X 1 Uruguai, 17/06/1970 – SEMI-FINAL 
Gols: Clodoaldo, Jairzinho , Rivelino 
Transmissão: TV Cultura, jogo completo 
Narração: Orlando Duarte 
Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
 
* Brasil 4 X 1 Itália, 21/06/1970 – FINAL 
Gols: Pelé, Gerson, Jairzinho, Clodoaldo, Bonisegna 
Transmissão: TV Cultura 
Narração: ao vivo, Luiz Noriega 
Imagem: Boa - 1 DVD  
 
* Brasil 4 X 1 Itália, 21/06/1970 – FINAL 
Gols: Pelé, Gerson, Jairzinho, Clodoaldo, Bonisegna 
Transmissão: TV Band 
Narração: ao vivo, José Paulo de Andrade 
Imagem: Regular/Boa - 1 DVD  

JOGOS DO BRASIL NA COPA 74 – ALEMANHA: 

* Brasil 0 X 0 Iugoslávia, 13/06/1974 (1º Jogo) 
Transmissão: Band Sports, jogo completo 
Narração: não ao vivo, Alexandre Santos 
Imagem: Regular - 1 DVD  
 
* Brasil 0 X 0 Escócia, 18/06/1974 (2º Jogo) 
Transmissão: Jogo completo 
Narração: sem narração, som ambiente 
Imagem: Regular - 1 DVD  
 
* Brasil 1 X 0 Alemanha Oriental, 26/06/1974 (4º Jogo) 
Gol: Rivelino 
Transmissão: Band Sports, jogo completo 
Narração: não ao vivo, Alexandre Santos 
Imagem: Ótima - 1 DVD  
 
* Brasil 2 X 1 Argentina, 30/06/1974 (5º Jogo) 
Gols: Rivelino e Jairzinho 
Transmissão: Band Sports, jogo completo 
Narração: ao vivo, Luiz Noriega  
Imagem: Ótima - 1 DVD  
 
* Brasil 0 X 2 Holanda, 03/07/1974 (6º Jogo) 
Gols: Neeskens, Cruijff 
Transmissão: ESPN 
Narração: não ao vivo, jogo completo 
Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
 
* Especial Brasil na Copa 74 
Conteúdo: melhores momentos dos jogos: Brasil 0 X 0 Iugoslávia, Brasil 0 X 0 Escócia, Brasil 3 X 0 Zaire, Brasil 1 X 0 Alemanha Oriental, 
Brasil 2 X 1 Argentina e Brasil 0 X 2 Holanda 
Transmissão: TV Cultura 
Narração: Luiz Noriega, ao vivo 
Imagem: Regular/Boa - 1 DVD  

JOGOS DO BRASIL NA COPA 78 - ARGENTINA 

* Brasil 1 X 1 Suécia, 03/06/1978 
Gol: Reinaldo 
Transmissão: TV Globo, jogo completo 
Narração: Luciano do Valle (ao vivo) 
Imagem: Regular - 1 DVD  
 
* Brasil 0 X 0 Espanha, 07/06/1978 
Transmissão: TV Globo, jogo completo 
Narração: Luciano do Valle (ao vivo) 
Imagem: Regular, 2º tempo com alguns congelamentos de imagem - 1 DVD  
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* Brasil 1 X 0 Áustria, 11/06/1978 
Gol: Roberto Dinamite 
Transmissão: TV Globo, jogo completo 
Narração: Luciano do Valle (ao vivo) 
Imagem: Ótima - 1 DVD  
 
* Brasil 3 X 0 Peru, 14/06/1978 
Gols: Dirceu (2), Zico 
Transmissão: TV Globo, jogo completo 
Narração: Luciano do Valle (ao vivo) 
Imagem: Boa - 1 DVD  
 
* Brasil 0 X 0 Argentina, 18/06/1978 
Transmissão: ESPN, jogo completo 
Narração: Luciano do Valle (ao vivo) 
Imagem: Boa - 1 DVD  
 
* Brasil 3 X 1 Polônia, 21/06/1978 
Gols: Nelinho, Roberto Dinamite (2) 
Transmissão: TV Globo, jogo completo 
Narração: Luciano do Valle (ao vivo) 
Imagem: Regular, som abafado - 1 DVD  
 
* Brasil 2 X 1 Itália, 24/06/1978 
Gols: Nelinho e Dirceu 
Transmissão: ESPN, jogo completo 
Narração: Milton Leite (não ao vivo) 
Imagem: Boa - 1 DVD  
 
JOGOS DO BRASIL NAS ELIMINATÓRIAS DA COPA 82: 
 
* Brasil 5 X 0 Venezuela, Eliminatórias da Copa 1982 
Conteúdo: Brasil 5 X 0 Venezuela. Jogo completo realizado no Estádio Serra Dourada, Goiânia, GO, em 29/03/1981. Gols: Zico, Júnior, 
Tita (2) e Sócrates. 
Transmissão: TV Globo, ao vivo. Narração da TV Anhanguera, GO. 
Imagem: Ótima - 1 DVD  
 
* Venezuela 0 X 1 Brasil, Eliminatórias da Copa 1982 
Conteúdo: Venezuela 0 X 1 Brasil. Jogo completo realizado em Caracas, Venezuela, em 08/02/1981. Gol: Zico. 
Transmissão: TV Globo, ao vivo. Narração: Luciano do Valle 
Imagem: Boa - 1 DVD  
 
* Brasil 3 X 1 Bolívia, Eliminatórias da Copa 1982 
Conteúdo: Brasil 3 X 1 Bolívia. Jogo completo realizado no Estádio do Maracanã, RJ, em 22/03/1981. Gols: Zico (3), Aragonés. 
Transmissão: TV Globo, ao vivo. Narração: Luciano do Valle. 
Imagem: Regular - 1 DVD 
 

JOGOS DO BRASIL NA COPA 82 – ESPANHA: 

* Brasil 2 X 1 URSS, 14/06/1982 – 1ª Fase 
Gols: Sócrates, Éder 
Transmissão: TV Globo, jogo completo 
Narração: Luciano do Valle, ao vivo 
Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
 
* Brasil 4 X 1 Escócia, 18/06/1982 – 1ª Fase 
Gols: Zico, Oscar, Éder e Falcão 
Transmissão: TV Globo, jogo completo 
Narração: Luciano do Valle, ao vivo 
Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
 
* Brasil 4 X 0 Nova Zelândia, 23/06/1982  - 1ª Fase 
Gols: Zico(2), Falcão, Serginho 
Transmissão: TV Globo, jogo completo 
Narração: Luciano do Valle, ao vivo 
Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
 
* Brasil 3 X 1 Argentina, 02/07/1982 – 2ª Fase 
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Gols: Zico, Serginho, Junior 
Transmissão: TV Globo, jogo completo 
Narração: Luciano do Valle, ao vivo 
Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
 
* Brasil 2 X 3 Itália, 05/07/1982, “Tragédia do Sarriá” – 2ª Fase 
Gols: Sócrates,  Falcão 
Transmissão: TV Globo, jogo completo 
Narração: Luciano do Valle, ao vivo 
Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
 
JOGOS DO BRASIL NA COPA 86 – MÉXICO: 
 
* Brasil 1 X 0 Espanha, 01/06/1986, 1ª Fase 
Gol: Sócrates 
Transmissão: TV Globo, jogo completo 
Narração: Osmar Santos, ao vivo 
Imagem: Regular/Boa - 1 DVD  
 
* Brasil 1 X 0 Argélia, 06/06/1986, 1ª Fase 
Gol: Careca 
Transmissão: TV Globo, jogo completo 
Narração: Osmar Santos, ao vivo 
Imagem: Regular/Boa - 1 DVD  
 
* Brasil 3 X 0 Irlanda do Norte, 12/06/1986, 1ª Fase 
Gols: Careca(2) e Josimar 
Transmissão: TV Globo, jogo completo 
Narração: Osmar Santos, ao vivo 
Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
 
* Brasil 4 X 0 Polônia, 16/06/1986, Oitavas-de-final 
Gols: Sócrates, Josimar, Edinho e Careca 
Transmissão: TV Globo, jogo completo 
Narração: Osmar Santos, ao vivo 
Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
 
* Brasil 1 X 1 França, 21/06/1986, Quartas-de-final 
Gol: Careca, Prorrogação 0 X 0. Nos Pênaltis: França 4 X 3 Brasil 
Transmissão: TV Globo, jogo completo 
Narração: Osmar Santos, ao vivo 
Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
 
  
 
JOGO DO BRASIL NAS ELIMINATÓRIAS DA COPA 90: 
 
* Brasil 1 X 0 Chile, 03/09/1989 - Jogo do Rojão em Rojas 
Gol: Careca 
Transmissão: TV Globo, jogo completo, que foi interrompido devido ao falso incidente  
Narração: Galvão Bueno, ao vivo 
Imagem: Ótima - 1 DVD  
 
 
JOGOS DO BRASIL NA COPA 90 – ITÁLIA: 
 
* Brasil 2 X 1 Suécia, 10/06/1990, 1ª Fase 
Gols: Careca(2) 
Transmissão: TV Globo, jogo completo 
Narração: Galvão Bueno, ao vivo 
Imagem: Boa - 1 DVD  
 
* Brasil 1 X 0 Costa Rica, 16/06/1990, 1ª Fase 
Gol: Muller 
Transmissão: TV Globo, jogo completo 
Narração: Galvão Bueno, ao vivo 
Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
 
* Brasil 1 X 0 Escócia, 20/06/1990, 1ª Fase 
Gol: Muller 
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Transmissão: TV Globo, jogo completo 
Narração: Galvão Bueno, ao vivo 
Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
 
* Brasil 0 X 1 Argentina, 20/06/1990, Oitavas-de-final 
Gol: Caniggia 
Transmissão: TV Globo, jogo completo 
Narração: Galvão Bueno, ao vivo 
Imagem: Ótima - 1 DVD  
 
 
JOGOS DO BRASIL NA COPA 94 – EUA: 
 
* Brasil 2 X 0 Rússia, 20/06/1994 - 1ª Fase 
Gols: Romário e Rai 
Transmissão: TV Globo, jogo completo  
Narração: Galvão Bueno. ao vivo 
Imagem: Regular/Boa - 1 DVD  
 
* Brasil 3 X 0 Camarões, 24/06/1994 - 1ª Fase 
Gols: Romário, Márcio Santos e Bebeto 
Transmissão: TV Globo, jogo completo  
Narração: Galvão Bueno, ao vivo 
Imagem: Regular/Boa - 1 DVD  
 
* Brasil 1 X 1 Suécia, 28/06/1994 - 1ª Fase 
Gol: Romário 
Transmissão: TV Globo, jogo completo  
Narração: Galvão Bueno, ao vivo 
Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
 
* Brasil 1 X 0 EUA, 04/07/1994 - Oitavas-de-final 
Gols: Bebeto 
Transmissão: TV Globo, jogo completo  
Narração: Galvão Bueno, ao vivo 
Imagem: Boa - 1 DVD  
 
* Brasil 3 X 2 Holanda, 09/07/1994 - Quartas-de-final 
Gols: Romário, Bebeto, Branco 
Transmissão: TV Globo, jogo completo  
Narração: Galvão Bueno.ao vivo 
Imagem: Regular/Boa - 1 DVD  
 
* Brasil 3 X 2 Holanda, 09/07/1994 - Quartas-de-final 
Gols: Romário, Bebeto, Branco 
Transmissão: TV PFC, jogo completo  
Narração: Luiz Carlos Jr., ao vivo 
Imagem: Ótima - 1 DVD  
 
* Brasil 1 X 0 Suécia, 13/07/1994 - Semi-final 
Gols: Romário 
Transmissão: TV Globo, jogo completo  
Narração: Galvão Bueno, ao vivo 
Imagem: Regular/Boa - 1 DVD  
 
* Brasil 0 X 0 Itália, nos pênaltis Brasil 3 X 2 
Brasil Tetra-Campeão Mundial de Futebol. 17/07/1994 - FINAL 
Transmissão: TV Globo, jogo completo + comemoração do título 
Narração: Galvão Bueno, ao vivo 
Imagem: Ótima - 1 DVD  
 

JOGOS DO BRASIL NA COPA 98 – FRANÇA: 

* Brasil 2 X 1 Escócia, 10/06/1998 - 1ª Fase 
Gols: César Sampaio, Boyd(Contra) 
Transmissão: TV Globo, jogo completo  
Narração: Galvão Bueno. ao vivo 
Imagem: Regular - 1 DVD  
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* Brasil 3 X 0 Marrocos, 16/06/1998 - 1ª Fase 
Gols: Ronaldo, Rivaldo, Bebeto 
Transmissão: TV Globo, jogo completo  
Narração: Galvão Bueno. ao vivo 
Imagem: Boa - 1 DVD  
 
* Brasil 1 X 2 Noruega, 23/06/1998 - 1ª Fase 
Gols: Bebeto 
Transmissão: TV Globo, jogo completo  
Narração: Galvão Bueno. ao vivo 
Imagem: Regular/Boa - 1 DVD  
 
* Brasil 4 X 1 Chile, 27/06/1998 - Oitavas-de-final 
Gols: César Sampaio(2), Ronaldo(2) 
Transmissão: TV Globo, jogo completo  
Narração: Galvão Bueno. ao vivo 
Imagem: Boa - 1 DVD  
 
* Brasil 3 X 2 Dinamarca, 03/07/1998 - Quartas-de-final 
Gols: Bebeto, Rivaldo(2) 
Transmissão: TV Globo, jogo completo  
Narração: Galvão Bueno. ao vivo 
Imagem: Boa - 1 DVD  
 
* Brasil 1 X 1 Holanda, 07/07/1998, nos pênaltis Brasil 4 X 2 - Semi-final 
Gol: Ronaldo 
Transmissão: TV Globo, jogo completo 
Narração: Galvão Bueno, ao vivo 
Imagem: Boa - 1 DVD  
 
* Brasil 0 X 3 França, 12/07/1998 - Final 
Gols: Zidane(2) e Petit 
Transmissão: TV Globo, jogo completo 
Narração: Galvão Bueno, ao vivo 
Imagem: Boa - 1 DVD  
 

JOGOS DO BRASIL NA COPA 2002 – CORÉIA DO SUL / JAPÃO: 

* Brasil 1 X 0 Turquia, 03/06/2002, 1º jogo da 1ª Fase 
Gols: Ronaldo, Rivaldo 
Transmissão: TV Globo, jogo completo 
Narração: Galvão Bueno, ao vivo 
Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
 
* Brasil 4 X 0 China, 08/06/2002, 2º jogo da 1ª Fase 
Gols: Roberto Carlos, Rivaldo, R. Gaucho, Ronaldo 
Transmissão: TV Globo, jogo completo 
Narração: Galvão Bueno, ao vivo 
Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
 
* Brasil 5 X 2 Costa Rica, 13/06/2002, 3º jogo da 1ª Fase 
Gols: Ronaldo (2),  Edmilson, Rivaldo, Júnior 
Transmissão: TV Globo, jogo completo 
Narração: Galvão Bueno, ao vivo 
Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
 
* Brasil 2 X 0 Bélgica, 17/06/2002, Oitavas-de-Final. 
Gols: Rivaldo, Ronaldo 
Transmissão: TV Globo, jogo completo 
Narração: Galvão Bueno, ao vivo 
Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
 
* Brasil 2 X 1 Inglaterra, 21/06/2002, Quartas-de-Final. 
Gols: Rivaldo, Ronaldinho Gaucho 
Transmissão: TV Globo, jogo completo 
Narração: Galvão Bueno, ao vivo 
Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
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* Brasil 1 X 0 Turquia, 26/06/2002, Semi-Final. 
Gols: Ronaldo 
Transmissão: TV Globo, jogo completo 
Narração: Galvão Bueno, ao vivo 
Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
 
* Brasil 2 X 0 Alemanha, 30/06/2002, Final. 
Gols: Ronaldo (2) 
Transmissão: TV Globo, jogo completo + festa do título 
Narração: Galvão Bueno, ao vivo 
Imagem: Ótima - 1 DVD  
 
JOGOS DO BRASIL NA COPA 2006 – ALEMANHA 
 
* Brasil 1 X 0 Croácia, 13/06/2006, 1º jogo da 1ª Fase 
Gols: Ronaldo, Kaká 
Transmissão: TV Globo, jogo completo 
Narração: Galvão Bueno, ao vivo 
Imagem: Ótima - 1 DVD  
 
* Brasil 2 X 0 Austrália, 18/06/2006, 2º jogo da 1ª Fase 
Gols: Adriano, Fred 
Transmissão: TV Globo, jogo completo 
Narração: Galvão Bueno, ao vivo 
Imagem: Ótima - 1 DVD  
 
* Brasil 4 X 1 Japão, 22/06/2006, 3º jogo da 1ª Fase 
Gols: Ronaldo(2), Juninho, Gilberto 
Transmissão: TV Globo, jogo completo 
Narração: Galvão Bueno, ao vivo 
Imagem: Ótima - 1 DVD  
 
* Brasil 3 X 0 Gana, 27/06/2006, Oitavas-de-final 
Gols: Zé Roberto, Adriano, Ronaldo 
Transmissão: TV Globo, jogo completo 
Narração: Galvão Bueno, ao vivo 
Imagem: Ótima - 1 DVD  
 
* Brasil 0 X 1 França, 01/07/2006, Quartas-de-final 
Gol: Henry 
Transmissão: TV Globo, jogo completo 
Narração: Galvão Bueno, ao vivo 
Imagem: Ótima - 1 DVD  
 

JOGOS DO BRASIL NA COPA 2010 – ÁFRICA DO SUL: 

* Brasil 2 X 1 Coréia do Norte, 15/06/2010,  1º Jogo 
Gols: Maicon, Elano 
Transmissão: TV Globo, jogo completo 
Narração: Galvão Bueno, ao vivo 
Imagem: Ótima - 1 DVD  
 
* Brasil 3 X 1 Costa do Margim, 20/06/2010,  2º Jogo 
Gols: Luis Fabiano (2), Elano, Drogba 
Transmissão: SporTV, jogo completo 
Narração: Luiz Carlos Jr., ao vivo 
Imagem: Ótima - 1 DVD  
 
* Brasil 0 X 0 Portugal, 25/06/2010, 3º Jogo 
Transmissão: TV Globo, jogo completo 
Narração: Galvão Bueno, ao vivo 
Imagem: Ótima - 1 DVD  
 
* Brasil 3 X 0 Chile, 28/06/2010,  Oitavas de final 
Gols: Juan, Luis Fabiano e Robinho 
Transmissão: TV Globo, jogo completo 
Narração: Galvão Bueno, ao vivo 
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Imagem: Ótima - 1 DVD  
 
* Brasil 1 X 2 Holanda, 02/07/2010,  Quartas de final 
Gols: Robinho, Sneijder (2) 
Transmissão: TV Globo, jogo completo 
Narração: Galvão Bueno, ao vivo 
Imagem: Ótima - 1 DVD  
 
ESPECIAL COPA 2010 – ÁFRICA DO SUL: 
 
* Coleção Exclusiva Especial da Copa 2010 DVD TV®: 
São 5 DVDs contendo compactos especiais de 40 jogos da Copa do Mundo de 2010, com todos os jogos das Seleções que se 
classificaram na 1ª fase da competição mais todos os jogos das fases de Oitavas, Quartas, Semi-finais e Finais . São mais de 7 horas de 
compactos, todos com a emoção da narração ao vivo.  
Imagem: Ótima 
Transmissão: SporTV 
 
Conteúdos:  
1º DVD: Compactos dos jogos da 1ª Fase e Oitavas (Duração: 1h 40 min): 
da Argentina (contra NIgéria, Coréia do Sul, Grécia e México) 
do Brasil (contra Coréia do Norte, Costa do Marfim, Portugal e Chile) 
da Espanha (contra Suiça, Honduras, Chile e Portugal) 
do Paraguai (contra Itália, Eslováquia, Nova Zelândia e Japão) 
 
2º DVD: Compactos dos jogos da 1ª Fase e Oitavas (Duração: 1h 48 min): 
do Uruguai (contra França, Àfrica do Sul, México e Coréia do Sul) 
de Gana (contra Sérvia, Austrália, Alemanha e EUA) 
da Alemanha (contra  Austrália, Sérvia, Gana e Inglaterra) 
da Holanda (contra  Dinamarca, Japão, Camarões e Eslováquia) 
 
3º DVD: Compactos dos jogos das Quartas-de-final (Duração:1h 18 min): 
HOLANDA x BRASIL, URUGUAI x GANA, ALEMANHA x ARGENTINA,  
ESPANHA x PARAGUAI 
 
4º DVD: Compactos das Semi-finais (Duração 53 min):  
HOLANDA x URUGUAI, ESPANHA x ALEMANHA 
 
5º DVD: Compactos das Finais (Duração: 1h 18 min): 
ALEMANHA x URUGUAI (Disputa do 3º lugar) 
ESPANHA x HOLANDA (Grande Final) 
 
* 7 Compactos Especiais da Copa 2010: 
Alemanha X Austrália, Alemanha X Inglaterra, Alemanha X Argentina, Espanha X Suiça, Espanha X Portugal, Espanha X Paraguai e 
Brasil X Holanda 
Transmissão: SporTV, ao vivo 
Duração: 02h 04 min 
Imagem: Ótima - 1 DVD  
 
* COPA DO MUNDO DE 2010 - ÁFRICA DO SUL – SEMI-FINAL 
Conteúdo; Espanha 1 X 0 Alemanha. Jogo completo da semi-final. 
Transmissão: SporTV, ao vivo 
Imagem: Ótima - 1 DVD  
 
 
ESPECIAIS DE FUTEBOL: 
 
* O Brasil em Toda as Copas e a História das Copas de 1930-1994 
5 vídeos com os melhores momentos da seleção brasileira, do primeiro mundial até a consquista do tetra, com imagens da FIFA, além de 
imagens com os melhores momentos das Copas do Mundo de 1930 a 1994. Narração e comentários de Orlando Duarte. 
Dublado - 200 min - Imagem: Boa – Origem: VHS - 1 DVD  
 
FILMES OFICIAIS DA COPA DO MUNDO 
Documentários com imagens oficiais de todos os jogos e todos os gols das Copas, no estilo “CANAL 100”: 
 
* Copa 1954 na Suiça 
Dublado - Imagem: Ótima/P&B – Origem: SporTV - 1 DVD  
 
* Copa 1958 na Suécia, Brasil Campeão 
Legendado - 88 min - Imagem: Boa/Ótima – Origem: SporTV - 1 DVD  
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* Copa 1962 no Chile, Brasil Bi-Campeão 
Legendado - 88 min - Imagem: Regular/Boa – Origem: SporTV - 1 DVD  
 
* Copa 1970 no México, Brasil Tri-Campeão 
Como pano de fundo, a história de um menino que amava futebol. A final, Brasil X Itália, é exibida na famosa “câmera oposta”. 
Legendado - 82 min - Imagem: Regular - 1 DVD  
 
* Copa 1974 na Alemanha 
Dublado - Imagem: Ótima – Origem: SporTV - 1 DVD  
 
* Copa 1978 na Argentina 
Dublado - Imagem: Boa – Origem: SporTV - 1 DVD  
 
* Copa 1982 na Espanha 
Dublado - Imagem: Ótima – Origem: SporTV - 1 DVD  
 
* Copa 1986 no México 
Dublado - Imagem: Ótima – Origem: SporTV - 1 DVD  
 
* Copa 1990 na Itália 
Dublado - Imagem: Boa – Origem: SporTV - 1 DVD  
 
* História da Copa do Mundo de 1994 nos EUA, Brasil Tetra-Campeão 
Todos os gols de todos os jogos da Copa. 
Em Português - 60 min - Imagem: Ótima - Origem: VHS - 1 DVD  
 
* Copa 1994 nos EUA, Brasil Tetra-Campeão 
Todos os jogos da campanha do Brasil, narrados e comentados por Zagallo. 
Em Português - 30 min - Imagem: Boa/Ótima - Origem: SporTV - 1 DVD  
 
* Copa 1998 na França 
Dublado - Imagem: Ótima – Origem: SporTV - 1 DVD  
 
* Copa 2002 na Coréia/Japão, Brasil Penta-Campeão 
Dublado - Imagem: Ótima – Origem: SporTV - 1 DVD  
 
* Copa 2006 na Alemanha 
Legendado - Imagem: Ótima - 1 DVD  
 
* Torneio Independência 1972 - Brasil Campeão 
Conteúdo: Brasil 1 X 0  Portugal, jogo completo da final realizado no Maracanã em 09/07/1972, Contém ainda os melhores momentos dos 
dois primeiros jogos do Brasil no torneio: Brasil 0 X 0 Tchecoslováquia e Brasil 3 X 0 Iugoslávia. 
Gol: Jairzinho 
Transmissão: RBT (Rede Brasileira de Televisão) 
Narrações: Walter Abrahão, Raul Tabajara e Geraldo José de Almeida ("pool de narradores") 
Imagem: Boa/Ótima/P&B - 1 DVD  
 
* Torneio Bicentenário dos Estados Unidos 1976 - Brasil Campeão 
Conteúdo: Brasil 4 X 1 Itália, Compacto especial da grande virada brasileira realizada em New Heaven em 31/05/1976, Com esta vitória o 
Brasil sagrou-se campeão do torneio. 
Gols: Capello 2', Gil 29', Gil 53', Zico 73', Roberto Dinamite 75' 
Transmissão: TV Cultura, ao vivo 
Narrações: Luiz Noriega 
Imagem: Ótima - 1 DVD  
 
* Copa do Atlântico 1976 - Brasil Campeão 
Conteúdo: Brasil 2 X 1  Uruguai, Jogo completo da grande virada brasileira realizada no Maracanã em 28/04/1976, Um dos jogos mais 
violentos da história do futebol, Neste jogo ocorreu a antológica briga entre Rivelino e Ramirez. O brasileiro escorregou na escada do 
Maracanã para fugir dos golpes do uruguaio. 
Gols: Rivelino, Zico, Torres 
Transmissão: TV Cultura, ao vivo 
Narrações: José Carlos Cicarelli 
Imagem: Ótima - 1 DVD  
 
* Torneio Bicentenário dos Estados Unidos 1976 - Brasil Campeão 
Conteúdo: Brasil 4 X 1 Itália, Compacto especial da grande virada brasileira realizada em New Heaven em 31/05/1976, Com esta vitória o 
Brasil sagrou-se campeão do torneio. 
Gols: Capello 2', Gil 29', Gil 53', Zico 73', Roberto Dinamite 75' 
Transmissão: TV Cultura, ao vivo 
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Narrações: Luiz Noriega 
Imagem: Ótima - 1 DVD  
 
* Mundialito 1980/81: Brasil 4 X 1 Alemanha Oc. em 07/01/1981 
Transmissão: Globo, jogo completo 
Narração: Luciano do Valle (ao vivo) 
Imagem: Boa - 1 DVD  
 
* Copa América 1995 - Brasil 3 X 0 Colômbia, 13/07/1995, 3º Jogo 
Gols: Leonardo, Túlio e Juninho (Gol Olímpico) 
Transmissão: TV Globo, jogo completo 
Narração: Galvão Bueno, ao vivo 
Imagem: Boa - 1 DVD  
 
* Copa América 1995 - Brasil 2 X 0 Argentina, 17/07/1995, Quartas de Final 
Nos pênaltis: Brasil 4 X 2 Argentina  
Transmissão: TV Globo, jogo completo 
Narração: Galvão Bueno, ao vivo 
Imagem: Boa - 1 DVD  
 
* Copa América 1995 - Brasil 1 X 0 EUA, 20/07/1995, Semi Final 
Transmissão: TV Globo, jogo completo 
Narração: Galvão Bueno, ao vivo 
Imagem: Boa - 1 DVD  
 
* Jogo da Paz -  Amistoso: Haiti 0 X 6 Brasil, 18/08/2004 
Transmissão: TV Globo, jogo completo, ao vivo 
Imagem: Boa - 1 DVD  
 
* Tostão, a Fera de Ouro (1970) 
Direção de Paulo Laender e Ricardo Gomes Leite.  
A vida e a carreira do jogador de futebol Tostão. Parentes, técnicos, jogadores e o próprio Tostão prestam depoimentos que, intercalados 
a trechos de grandes jogadas, montam a trajetória do craque desde o início de sua carreira, num time de subúrbio, até a sua consagração 
na Copa do México, em 1970. 
Imagem: Boa - Duração: 70 min. - 1 DVD  
 
* Garrincha, a Alegria do Povo (1963, restaurada em 2006) e Mané Garrincha (1978) 
Direções de Luiz Carlos Barreto e Fábio Barreto, respectivamente. 
Dois documentários sobre Garrincha. O primeiro filme alterna imagens de Garrincha em ação, seus dribles desconcertantes e seus belos 
gols defendendo o Botafogo e a Seleção Brasileira nos mundiais, com algumas cenas do cotidiano. Acompanhando as imagens, o 
narrador Heron Domingues conta fatos sobre a vida do jogador. O segundo documentário mostra sua vida após a fase de glória no 
futebol. 
Imagem: Ótima - Origem: TV Canal Brasil - Duração: 70 min. - 1 DVD  
 
* Zico - Grandes Momentos do Esporte (2008) 
Na véspera de completar 55 anos, o craque do futebol mundial Zico é homenageado pelo programa 'Grandes Momentos do Esporte', da 
TV Cultura, que leva ao ar uma edição especial, com entrevista inédita do jogador, compactos dos melhores gols e depoimentos da 
família e dos amigos-fãs. 
Imagem: Ótima - Origem: TV Cultura-SP - 1 DVD  
 
* Copa do Mundo 1966 - Inglaterra - Final 
Conteúdo: Inglaterra 4 X 2 Alemanha Ocidental. Jogo completo da final realizada em 30/07/1966, em Londres, Estádio Wembley. 
Gols: ING: Hurst (3), Peters. ALE: Haller, Weber 
Narração: em inglês, ao vivo 
Imagem: Ótima - 1 DVD  
 
* Copa do Mundo 1974 - Alemanha - 2ª Fase 
Conteúdo: Holanda 4 X 0 Argentina. Jogo completo realizado em 26/07/1974, em Gelsenkirchen. 
Gols: Cruijff(2), Krol, Rep 
Narração: em espanhol, ao vivo 
Imagem: Boa - 1 DVD  
 
* Copa do Mundo 1974 - Alemanha - Final 
Conteúdo: Alemanha Ocidental 2 X 1 Holanda. Jogo completo da final realizada em 07/07/1974, em Munique. 
Gols: Neeskens, Breitner, Müller 
Narração: em inglês, ao vivo 
Imagem: Ótima - 1 DVD  
 
* Copa do Mundo 1978 - Argentina - 1ª Fase 
Conteúdo: Argentina 0 X 1 Itália. Jogo completo realizado em 10/06/1978, em Buenos Aires. 
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Gol: Bettega 
Narração: em espanhol, ao vivo 
Imagem: Ótima - 1 DVD  
 
* Copa do Mundo 1978 - Argentina - 2ª Fase 
Conteúdo: Argentina 6 X 0 Peru. Jogo completo realizado em 21/06/1978, em Rosário. Confira se o Peru entregou ou não o jogo para os 
argentinos. 
Gols: Kempes(2), Tarantini, Luque, Houseman 
Narração: em espanhol, ao vivo 
Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
 
* Copa do Mundo 1978 - Argentina - Final 
Conteúdo: Argentina 3 X 1 Holanda. Jogo completo da final realizada em 25/06/1978, em Buenos Aires, no Monumental de Nuñez. 
Gols: Kempes(2), Bertoni, Poortvliet 
Narração: Luciano do Valle, ao vivo 
Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
 
* Copa do Mundo 1982 - Espanha - Final 
Conteúdo: Itália 3 X 1 Alemanha. Jogo completo da final realizada em 11/07/1982, em Madrid. 
Gols: Rossi, Tardelli, Altobelli, Breitner 
Narração: Luciano do Valle, ao vivo 
Imagem: Boa/Ótima - 1 DVD  
 
* EUROCOPA 2008 – Quartas-de-Final: Alemanha 3 X 2 Portugal 
Jogo Completo da partida de despedida do Técnico Felipão da Seleção Portuguesa, em 18/06/2008 
Transmissão: TV Record 
Narração: Éder Luiz 
Qualidade da Imagem: Ótima - 1 DVD  
 
* EUROCOPA 2008 – Quartas-de-Final: Espanha 0 X 0 Itália (4 X 2, Nos Pênaltis) 
Jogo Completo deste clássico entre a Fúria e a Azurra, em 22/06/2008 
Transmissão: TV Record 
Narração: Éder Luiz 
Qualidade da Imagem: Ótima - 1 DVD  
 
* EUROCOPA 2008 – Quartas-de-Final: Rússia 1 X 1 Holanda (2 X 0, Na Prorrog.) 
Jogo Completo da melhor partida de futebol da Copa da UEFA, em 21/06/2008 
Transmissão: TV Record 
Narração: Éder Luiz 
Qualidade da Imagem: Ótima - 1 DVD  
 
* EUROCOPA 2008 – Quartas-de-Final: Turquia 1 X 1 Croácia (3 X 1, Nos Pênaltis.) 
Jogo Completo da melhor partida de futebol da Turquia na Copa da UEFA, em 20/06/2008 
Transmissão: TV Record 
Qualidade da Imagem: Ótima - 1 DVD  
 
* EUROCOPA 2008 – Semi-Final: Alemanha 3 X 2 Turquia 
Jogo Completo pela Copa da UEFA, em 25/06/2008 
Transmissão: TV Record 
Narração: Éder Luiz 
Qualidade da Imagem: Ótima - 1 DVD  
 
* EUROCOPA 2008 – Semi-Final: Espanha 3 X 0 Rússia 
Jogo Completo pela Copa da UEFA, em 26/06/2008 
Transmissão: TV Record 
Narração: Éder Luiz 
Qualidade da Imagem: Ótima - 1 DVD  
 
* EUROCOPA 2008 – Final: Espanha 1 X 0 Alemanha 
Jogo Completo da grande final da Copa da UEFA, em 29/06/2008, com o jogador brasileiro  Marcos Senna jogando pela “Fúria” 
espanhola. Festa do título, entrega das medalhas e troféu para a Espanha. 
Transmissão: TV Record 
Narração: Éder Luiz 
Qualidade da Imagem: Ótima - 1 DVD  
 
* LIGA DOS CAMPEÕES DA UEFA 2009 - Final: Barcelona  2 X 0 Manchester Utd. 
Jogo Completo da grande final da Liga dos Campeões da UEFA, em 27/05/2009. Possui também a festa do título, entrega das medalhas 
e troféu para o time da Espanha. 
Transmissão: TV Record 
Narração: Éder Luiz 
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Qualidade da Imagem: Ótima - 1 DVD  
 
* Brasil Penta-Campeão Mundial SUB-20 2011 
Conteúdo: Brasil 3 x 2 Portugal. Jogo completo da final realizada na Colômbia, em 20/08/2011. Contém a prorrogação completa, 
comemoração do título e entrega das premiações. 
Transmissão: Band, ao vivo, narração: Luciano do Valle 
Imagem: Ótima - 1 DVD  
 
* Brasil Vice-Campeão Olímpico em Londres 2012 
Conteúdo: Brasil 1 x 2 México. Jogo completo da final. 
Transmissão: SporTV, ao vivo, narração: Milton Leite 
Imagem: Ótima - 1 DVD 
 
 
* Brasil Campeão da Copa das Confederações 2013 
Conteúdo: Brasil 3 x 0 Espanha. Jogo completo da final, em 30/06/2013. 
Transmissão: Globo, ao vivo, narração: Galvão Bueno 
Imagem: Ótima - 1 DVD 
 
 
 

TUDO SOBRE O PALMEIRAS EM DVD  
  

[DVDs especiais sobre o Campeão do Século XX] 
  

* PAL0001 - PALMEIRAS SUPER CAMPEÃO DE 1959 a 2003 

Conteúdo: Gols e compactos de grandes jogos e decisões desse período, alguns com imagens do CANAL 100, uns com 

muita emoção com a narração do locutor de rádio José Silvério, e outros com narração de Luiz Noriega (da TV Cultura). 

Duração: 01h:50min 

Qualidade da imagem: Boa/Ótima. Alguns trechos trechos estão com imagem excelente (maioria), outros (minoria) 

foram convertidos de VHS com qualidade de imagem Regular. 

1. 1959 - Palmeiras Campeão Paulista, 1963 - Palmeiras Campeão Paulista, 1972 - Palmeiras 
Campeão Paulista, 1972 - Palmeiras Campeão Brasileiro, 1973 - Palmeiras Campeão Brasileiro, 
1974 - Palmeiras Campeão Paulista, 1976 - Palmeiras Campeão Paulista, 1993 - Palmeiras 
Campeão Paulista, 1993 - Palmeiras Campeão Rio São Paulo, 1993 - Palmeiras Campeão 
Brasileiro, 1994 - Palmeiras Campeão Paulista, 1994 - Palmeiras Campeão Brasileiro, 1996 - 
Palmeiras Campeão Paulista, 1998 - Palmeiras Campeão Copa do Brasil, 1998 - Palmeiras 
Campeão Copa Mercosul, 1999 - Palmeiras Campeão Libertadores da América, 2000 - Palmeiras 
Campeão Rio São Paulo, 2000 - Palmeiras Campeão Copa dos Campeões e 2003 - Palmeiras 
Campeão Brasileiro Série B 
 
* PAL0002- ESPECIAL PALMEIRAS, CLUBES DO CORAÇÃO, ANOS 1990, 2000 e 2001 

Conteúdo: Três documentários da TV, exibidos pela emissora SporTV, produzidos pela Rede Globo e apresentados pelo 

jornalista Gilberto Hernandez.  

Mostra a paixão dos torcedores comuns, dos torcedores ilustres, dos ex-jogadores e ex-técnicos pelo Palmeiras, com 

muitos gols, conquistas e glórias. Além disso exibe a majestade do Palmeiras também em outros esportes, tais como: 

Basquete, Futebol de Salão, Judô, Hóquei sobre Patins e Voleibol. 

Narram toda a história do Palmeiras, desde sua fundação até os dias atuais, incluindo todas as grandes conquistas. 

Duração: 01h:03min 

Qualidade Imagem: Ótima 

 

* PAL0003 - ESPECIAL ACADEMIA DO PALMEIRAS 
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Conteúdo: Documentário gravado da TV em homenagem aos 80 anos do Palmeiras, produzido pela TV Cultura e 

apresentado por Luiz Alberto Volpe no programa "Grandes Momentos do Esporte" 

Trechos de filmes antigos, fotos, entrevistas com ex-craques (dentre eles, Oberdan, Servílio, Dudu, Gildo, Ademar 

Pantera, César entre outros), gols antigos narrados com emoção e atualidade pelo locutor de rádio José Silvério e toda a 

história da Academia dos anos 60 e 70. 

Duração: 01h:32min 

Qualidade Imagem:  Boa/Ótima 

 

* PAL0004 - PALMEIRAS CAMPEÃO DA LIBERTADORES 1999 

Conteúdo: Vídeo Oficial. Bastidores do título, campanha e comemoração do título 

Duração: 1h 03min 

Qualidade Imagem: Ótima 

 

* PAL0118 – PALMEIRAS VICE-CAMPEÃO DA COPA LIBERTADORES 1961 

Conteúdo: Palmeiras 1 X 1 Peñarol (URU). Melhores momentos da 2ª partida das finais realizada em 11/06/1961, no 

Pacaembu, SP. 

Gols: Sasía (PEN) 5' do 1º; Nardo(PAL) 24' do 2º tempo. 

Transmisão: TV Cultura 

Narração: José Goes, com comentários de Valdemar Carabina 

Qualidade da Imagem: Boa/Ótima/P&B 

 

* PAL0119 – AMISTOSO INTERNACIONAL 1971: ADEMIR DA GUIA X EUSÉBIO 

Conteúdo: Palmeiras 1 X 1 Benfica (POR). Compacto especial de 31 minutos do confronto entre Ademir da Guia, o 

Divino, e Eusébio, o Pantera Negra, artilheiro da Copa do Mundo de 1966 por Portugal. Jogo realizado no Pacaembu, SP, 

em 13/01/1971.  

Gols de César Maluco (PAL) e Artur Jorge (BEN).  

Transmisão: TV Cultura Narração: Orlando Duarte, ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima/P&B 

 

* PAL0139 – CAMPEONATO PAULISTA 1971 

Conteúdo: Palmeiras 3 X 4 Corinthians. Jogo completo pela 10ª rodada , no Morumbi, em 25/04/1971. 

Gols: César (35 segundos - 1º), César (9 - 1º), Mirandinha (5 - 2º), Adãozinho (24 - 2º), Leivinha (25 - 2º), Tião (26 - 

2º) e Mirandinha (43 - 2º) 

Transmisão: TV Cultura 

Narração: Luiz Noriega, ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima/P&B 

 

* PAL0005 - PALMEIRAS CAMPEÃO PAULISTA 1972 

Campeão do Sesquicentenário da Independência do Brasil (150 anos) 

Conteúdo: Palmeiras 0x0 São Paulo - Pacaembu - SP - Super compacto de 53 min da decisão final 

Transmissão: TV2 Cultura/SP 

Narração: Luiz Noriega 

Qualidade Imagem: PRECIOSIDADE: Imagem original em Preto e Branco, mas gravado com qualidade ótima em 

transmissão recente da TV Cultura. Podemos rever Leão, Luiz Pereira, Dudu, Ademir da Guia, César Maluco, Leivinha, 

Madurga e muitos outros. Termina com a antológica cena do torcedor tentando roubar o calção do César. 
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* PAL0120 - PALMEIRAS VICE-CAMPEÃO BRASILEIRO 1978 

Conteúdo: Guarani 1 X 0 Palmeiras. Jogo completo da segunda partida da final realizado no Estádio Brinco de Ouro 

em Campinas, SP, em 13/08/1978. Jogaram: Rosemiro, Beto Fuscão, Pedrinho, Jorge Mendonça, Escurinho, Nei. 

Transmissão: TV Globo, ao vivo 

Narração: Luciano do Valle 

Qualidade da Imagem: Boa/Ótima 

 

* PAL0070– CAMPEONATO BRASILEIRO 1983: 

Conteúdo: Palmeiras 3 X 1 Flamengo/RJ. Jogo completo pela 2ª fase em 17/03/1983, no Morumbi, com público de 

70.816 pagantes. O time do Palmeiras, de Rubens Minelli, jogou com João Marcos, Luis Pereira, Vagner Bacharel, 

Batista, Enéas e Carlos Henrique. O Flamengo, do técnico Carpeggiani  tinha em campo um timaço: Raul, Marinho, 

Leandro, Lico, Adílio, Zico, Júnior e Baltazar. 

Gols: Adílio(FLA) 6', Batista(PAL)  38', Carlos Henrique(PAL) 57', Cléo(PAL)  89' 

Transmisão: TV Globo, Galvão Bueno 

Qualidade da Imagem: Boa 

 

* PAL0006 - PALMEIRAS VICE-CAMPEÃO PAULISTA 1986 

Conteúdo: Palmeiras 1 x 2 Inter de Limeira/SP - Jogo completo da segunda partida da final do Paulista 1986 (Éder, 

Mirandinha. Jorginho, Edimar, Denis..., Kita) 

Gols: Kita, Tato, Amarildo(PAL) 

Transmissão: TV2 Cultura/SP, Narração: José Carlos Cicarelli 

Qualidade da Imagem: Regular/Boa 

 

* PAL0133 - CAMPEONATO BRASILEIRO 1986 

Conteúdo: Compactos dos dois jogos pelas Oitavas-de-final: Bahia 2 X 0 Palmeiras (em Salvador, 01/02/1987) e 

Palmeiras 1 x 0 Bahia (em São Paulo, 05/02/1987)  

Qualidade da Imagem: Regular/Boa 

 

* PAL0144 - CAMPEONATO BRASILEIRO 1988 

Conteúdo: FLAMENGO 1 X 1 PALMEIRAS. Nos Penaltis: PALMEIRAS 5 X 4  FLAMENGO. Jogo histórico realizado no 

Maracanã no qual o centro-avante Gaucho do Palmeiras teve que substituir o goleiro Zetti, lesionado, defendeu dois 

penaltis (de Aldair e Zinho)  e ainda fez um gol garantindo a vitória do time. Em 18/11/1988.  

Transmissão: TV Globo, jogo completo, narração: Galvão Bueno 

Qualidade da Imagem: Regular/Boa 

 

* PAL0135 - COPA DO BRASIL 1992 

Conteúdo: Palmeiras 0 X 2 Internacional/RS. Jogo completo da 1ª partida válida pela semi-final, em 27/11/1992, no 

Parque Antártica, SP.  

Qualidade da Imagem: Regular 

 

* PAL0074 - PALMEIRAS CAMPEÃO PAULISTA 1993 

Conteúdo: Palmeiras 2 X 1 Santos. Jogo completo pela 2ª fase em 03/04/1993, quando o Palmeiras fez a estréia da 

nova camisa Rhumell. 

Transmissão: TV Band, Narração: Silvio Luiz, ao vivo 

Qualidade da Imagem: Boa 
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* PAL0007 - PALMEIRAS CAMPEÃO PAULISTA 1993 

Conteúdo: Campanha Completa. Mais de duas horas de gravação com todos os gols.  Compacto dos principais jogos, 

compacto extenso da final com o Corinthians (4X0) e comemoração do título. Clip especial com todos os gols do matador 

Evair no campeonato 

Qualidade da Imagem: Regular/Boa.  

 

* PAL0008 - PALMEIRAS CAMPEÃO PAULISTA 1993 

Conteúdo: Palmeiras 4 X 0 Corinthians (Segundo Jogo da Final - Completo) 

Transmissão: TV Globo, narração: Luiz Alfredo, ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0076 - PALMEIRAS CAMPEÃO PAULISTA 1993 

Conteúdo: Palmeiras 4 X 0 Corinthians (Segundo Jogo da Final - Completo) 

Transmissão: TV Manchete, Narração: Osmar Santos, ao vivo (Raridade!!!) 

Qualidade da Imagem: Regular  

 

* PAL0009 - PALMEIRAS CAMPEÃO DO RIO-SP 1993 

Conteúdo: Campanha Completa. Todos os gols da campanha com narração, compacto dos principais jogos, compacto 

extenso da final com o Corinthians (0 x 0) e comemoração do título. 

Transmissão da final: TV Band, narração: Sílvio Luiz, ao vivo 

Qualidade da Imagem: Regular 

 

* PAL0010 - PALMEIRAS CAMPEÃO DO RIO-SP 1993 

Conteúdo: Palmeiras 0 x 0 Corinthians, último jogo da decisão 

Transmissão: TV Band 

Narração: Silvio Luiz e comentários de Mário Sérgio 

Qualidade da Imagem: Boa 

 

* PAL0147 - PALMEIRAS CAMPEÃO BRASILEIRO 1993 

Conteúdo: PALMEIRAS 3 X 1 GRÊMIO. Jogo pela 11ª rodada realizado em São Paulo. Em 30/10/1993. Virada 

espetacular do Verdão. 

Transmissão: BAND SPORTS, narração Alexandre Santos 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0011 - PALMEIRAS CAMPEÃO BRASILEIRO 1993 

Conteúdo: Palmeiras 2 X 0 São Paulo, semi-final do Brasileiro de 1993. Golaço inesquecível de César Sampaio. O São 

Paulo tinha: Zetti, Cafu, Palhinha e Muller. O Palmeiras contava com Sérgio, Roberto Carlos, Edílson, Zinho, Edmundo e 

Evair 

Transmissão: TV Globo, narração: Galvão Bueno 

Qualidade da Imagem: Regular 

 

* PAL0055 – PALMEIRAS CAMPEÃO BRASILEIRO 1993 

Conteúdo: Vitória/BA 0 X 1 Palmeiras. 1º Jogo da decisão completo, 12/12/1993.  

Transmisão: TV Globo, ao vivo 

Qualidade da Imagem: Regular 
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* PAL0056 – PALMEIRAS CAMPEÃO BRASILEIRO 1993 

Conteúdo: Palmeiras 2 X 0 Vitória/BA. 2º Jogo da decisão completo, 19/12/1993.  

Transmisão: TV Globo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0012 - PALMEIRAS CAMPEÃO BRASILEIRO 1993 

Conteúdo: Campanha completa. Todos os gols da campanha, com narração, compacto dos principais jogos, compacto 

extenso da final com o Vitória/BA (2 X 0) e comemoração do título 

Transmissão da final: TV Globo 

Narração da final: Galvão Bueno, ao vivo 

Qualidade da Imagem: Boa       Duração: 2 horas 

 

* PAL0057 - PALMEIRAS BI-CAMPEÃO PAULISTA 1994 

Conteúdo: Palmeiras 3 X 2 São Paulo. Jogo completo pelo 2º turno. (01/05/1994, dia da morte de Ayrton Senna do 

Brasil) 

Qualidade da Imagem: Boa 

Transmissão: TV Band, narração: Jota Jr. 

 

* PAL0013 - PALMEIRAS BI-CAMPEÃO PAULISTA 1994 

Conteúdo: Santo André 0 x 1 Palmeiras (Jogo completo que deu o título ao Palmeiras) 

Qualidade da Imagem: Boa 

Transmissão:TV Band, narração: Silvio Luiz 

 

* PAL0014 - PALMEIRAS BI-CAMPEÃO PAULISTA 1994 

Conteúdo: Campanha completa. Todos os gols da campanha, com narração, compacto dos principais jogos, compacto 

extenso da final com o Corinthians (1 X 1) e comemoração do título 

Qualidade da imagem: Regular/Boa 

 

* PAL0015 - PALMEIRAS, GOLEADA HISTÓRICA NO BOCA JUNIORS (ARG) NA LIBERTADORES 1994 

Conteúdo: PALMEIRAS 6 x 1 BOCA JUNIORS, no Parque Antárctica. Jogo completo. 

Transmissão: TV Globo, narração: Galvão Bueno 

Qualidade da Imagem: Boa/Ótima 

 

* PAL0154 - COPA LIBERTADORES 1994 

Conteúdo: VELEZ SARSFIELD/ARG 1 X 0 PALMEIRAS. Jogo pela 1ª fase realizado em Buenos Aires/Arg, em 

17/03/1994.  

Transmissão: TV GLOBO, Galvão Bueno 

Qualidade da Imagem: Regular 

 

* PAL0121 - COPA LIBERTADORES DA AMÉRICA - 1994 

Conteúdo: Palmeiras 4 X 1 Vélez Sarsfield (ARG). Jogo completo pela 6ª partida da 1ª fase. Jogo realizado no 

Parque Antártica, SP, em 07/04/1994. 

Transmissão: TV Globo, ao vivo, narração: Oliveira Andrade 

Qualidade da Imagem: Regular/Boa 

 

* PAL0058 - PALMEIRAS BI-CAMPEÃO BRASILEIRO 1994 
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Conteúdo: PALMEIRAS 2 X 2 SÃO PAULO. Jogo completo onde ocorreu briga generalizada iniciada pelo Edmundo 

(30/10/1994) 

Transmissão:  TV SporTV 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0085 - PALMEIRAS BI-CAMPEÃO BRASILEIRO 1994 

Conteúdo: Palmeiras 3 X 1  Guarani. Jogo completo, 1ª partida da Semi-Final em 08/12/1994, no Pacaembu, São 

Paulo.  

Transmissão: TV Band, narração: Sílvio Luiz 

Qualidade da Imagem: Regular/Boa 

 

* PAL0086 - PALMEIRAS BI-CAMPEÃO BRASILEIRO 1994 

Conteúdo: Guarani 1 X 2 Palmeiras. Jogo completo, 2ª partida da Semi-Final em 11/12/1994, no Brinco da Princesa, 

Campinas, São Paulo.  

Transmissão: TV Band, narração: Sílvio Luiz 

Qualidade da Imagem: Regular/Boa 

 

* PAL0016 - PALMEIRAS BI-CAMPEÃO BRASILEIRO 1994 

Conteúdo: Campanha completa. Todos os gols da campanha, com narração, compacto dos principais jogos, compacto 

extenso da final com o Corinthians (1 X 1) e comemoração do título 

Qualidade da Imagem: Boa 

 

* PAL0017 - PALMEIRAS BI-CAMPEÃO BRASILEIRO 1994 

Conteúdo: Corinthians 1 X 3 Palmeiras, primeiro jogo da final. 

Transmissão: TV Band, narração: Sílvio Luiz, repórter de campo o saudoso Eli Coimbra 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0018 - PALMEIRAS BI-CAMPEÃO BRASILEIRO 1994 

Conteúdo: Corinthians 1 X 3 Palmeiras, primeiro jogo da final. 

Transmissão:  TV SporTV, narração: Luiz Carlos 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0019 - PALMEIRAS BI-CAMPEÃO BRASILEIRO 1994 

Conteúdo: Palmeiras 1 X 1 Corinthians, segundo jogo da final. 

Transmissão:  TV Globo, narração: Galvão Bueno 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0051 – COPA LIBERTADORES 1995 

Conteúdo: Grêmio/RS 5 X 0 Palmeiras. Jogo completo da primeira partida das quartas-de-final.  

Transmisão: BANDSPORTS, narração: Sílvio Luiz 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0020- PALMEIRAS GOLEADA HISTÓRICA NO GRÊMIO NA LIBERTADORES 1995 

Conteúdo: Palmeiras 5 x 1 Grêmio/RS - Segunda partida das Quartas-De-Final da Libertadores 1995. O Palmeiras 

havia perdido o primeiro jogo em Porto Alegre por 5 X 0 e começou perdendo este com gol de Jardel...mais alguns 

minutos e a história seria outra. Torcida aplaude em pé a desclassificação heróica. 
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Data: 02/Agosto/1995 

Qualidade da Imagem: Boa 

Transmissão: TV Globo, narração: Galvão Bueno 

 

* PAL0098 - CAMPEÃO DA SUPERCOPA DE FUTEBOL JÚNIOR - 1995 

Conteúdo: PALMEIRAS 1 X 0 SÃO PAULO. Jogo da final a partir dos 30 minujtos do segundo tempo. No tempo normal 

o jogo foi 0 X 0. Na prorrogação, com a "morte-súbita", o Palmeiras venceu com gol de Rogério aos 5 minutos. A torcida 

do Palmeiras invadiu o campo para comemorar o título. Os Sãopaulinos ficaram irritados com a provocação, atiraram 

pedras e paus, gerando batalha campal, uma das maiores tragédias do futebol brasileiro: 100 feridos e 1 morto. 

20/08/1995, no Pacaembu, SP. 

Transmissão: TV Globo, narração: Cleber Machado 

Qualidade da Imagem: Regular 

 

* PAL0059 - PALMEIRAS CAMPEÃO PAULISTA 1996 

Conteúdo: Botafogo/SP 0 X 8 Palmeiras – Jogo completo da maior goleada do Palmeiras em 1996, válido pelo 1º 

turno do campeonato (16/03/1996). 

Transmissão: TV BandSports, narração: Luciano do Valle 

Qualidade da Imagem:  Ótima 

 

* PAL0021 - PALMEIRAS CAMPEÃO PAULISTA 1996 

Conteúdo: SANTOS 0 X 6 PALMEIRAS. Goleada histórica sobre o Santos na Vila Belmiro. 

Qualidade da Imagem: Boa 

Transmissão: ESPN, narração: Milton Leite 

 

* PAL0022 - PALMEIRAS CAMPEÃO PAULISTA 1996 

Conteúdo: Campanha completa. Todos os gols da campanha com narração, compacto dos principais jogos, compacto 

extenso da final com o Santos (2 x 0) e comemoração do título. Inclui também gols da campanha na Copa do Brasil 

1996 

Qualidade da Imagem: Boa 

 

* PAL0023 - PALMEIRAS CAMPEÃO PAULISTA 1996 

Conteúdo: PALMEIRAS 2 X 0 SANTOS - Jogo Do Título Paulista de 1996 

Transmissão: TV Globo, narração: Galvão Bueno 

Qualidade da Imagem:  Boa 

 

* PAL0024 - PALMEIRAS CAMPEÃO PAULISTA 1996 

Conteúdo: Palmeiras 1 x 0 XV De Jaú (SP) - Último Jogo do Paulista 1996 - Entrega Das Faixas e do Troféu (Galeano, 

Rivaldo, Marcos, Cafu) 

Transmissão: TV Record, narração: Luiz Alfredo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0122 - PALMEIRAS BI-CAMPEÃO DA COPA EURO-AMÉRICA 1996 

Conteúdo: Palmeiras 1 X 1 Flamengo. Jogo completo pela final do torneio, realizado no Estádio Castelão na cidade de 

Fortaleza, CE, em 25/01/1996. O Flamengo já comemorava o título e pedia o fim da partida quando aos 45 do segundo 

tempo Rivaldo fez o gol do empate dando o título ao Palmeiras. Romário havia feito o gol do Flamengo. 

Transmissão: TV Globo, ao vivo, narração: Cleber Machado 
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Qualidade da Imagem: Regular/Boa 

 

* PAL0123 - PALMEIRAS CAMPEÃO DO 2º TORNEIO MARIA QUITÉRIA 1997 

Conteúdo: Palmeiras 0 X 0 Flamengo, nos penaltis: Palmeiras 4 X 3. Jogo completo pela final do torneio, realizado no 

Estádio da Fonte Nova, Salvador, BA, em 03/07/1997. 

Transmissão: TV SBT, ao vivo, narração: Sílvio Luiz 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0134 - CAMPEÃO DO TORNEIO NARANJA 1997 

Conteúdo: Valência/ESP 3 X 1 Palmeiras. Nos pênaltis, Palmeiras 5 X 4 Valência. Jogo realizado em Valência 

(Espanha) em 20/08/1997.  

Transmissão: TV SporTV 

Qualidade da Imagem: Regular 

 

* PAL0125 - CAMPEÃO DO TORNEIO NARANJA 1997 

Conteúdo: PALMEIRAS 2 X 0 FLAMENGO. Nos pênaltis, Palmeiras 5 X 4 Flamengo. Jogo realizado em Valência 

(Espanha) em 22/08/1997. Gols de Zinho e Oséias. 

Transmissão: TV SporTV 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0025 - PALMEIRAS CAMPEÃO DA COPA DO BRASIL 1998 

Conteúdo: Campanha Completa. Jogo completo da final com o Cruzeiro/MG (2 X 0) no Morumbi 

Qualidade da Imagem: Boa. 

 

* PAL0026 - PALMEIRAS CAMPEÃO DA COPA DO BRASIL 1998 

Conteúdo: Palmeiras 2 x 0 Cruzeiro/MG - Segunda partida da Final Copa Do Brasil 1998 (Paulo Nunes, Oséas, Zinho, 

Junior, Fabio Junior) 

Transmissão: TV Globo, narração: Cleber Machado 

Qualidade da Imagem: Boa 

 

* PAL0128 - PALMEIRAS CAMPEÃO DA COPA MERCOSUL 1998 

Conteúdo: PALMEIRAS 2 X 1 INDEPENDIENTE(ARG), 1º jogo completo da 1ª fase em 29/07/1998. 

Transmissão da Final: SBT 

Qualidade da Imagem: Boa.  

 

* PAL0127 - PALMEIRAS CAMPEÃO DA COPA MERCOSUL 1998 

Conteúdo: PALMEIRAS 2 X 0 OLIMPIA(PAR), 1º jogo da semi-final completo em 10/11/1998. 

Transmissão da Final: SBT (Exclusivo) 

Qualidade da Imagem: Boa.  

 

* PAL0185 - PALMEIRAS CAMPEÃO DA COPA MERCOSUL 1998 

Conteúdo: OLÍMPIA(PAR) 1 X 0 PALMEIRAS, 2º jogo da semi-final completo em 17/11/1998. 

Transmissão da Final: FOX, ao vivo 

Qualidade da Imagem: Boa. 

 

* PAL0027 - PALMEIRAS CAMPEÃO DA COPA MERCOSUL 1998 
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Conteúdo: Campanha Completa + 3º jogo da final completo (Palmeiras 1 X 0 Cruzeiro/MG) e comemoração do título. 

Transmissão da Final: SBT (Exclusivo), narração da Final: Osmar de Oliveira 

Qualidade da Imagem: Boa.  

 

* PAL0028 - PALMEIRAS CAMPEÃO DA COPA MERCOSUL 1998 

Conteúdo: Palmeiras 1 x 0 Cruzeiro/MG. Segundo jogo da Final Copa Mercosul 1998 (Arce, Junior Baiano, Oséas, 

Paulo Nunes, Felipão, Muller) 

Transmissão: SBT.  

Qualidade da Imagem: Boa/Ótima 

 

* PAL0060 - CAMPEONATO PAULISTA 1999 

Conteúdo: Palmeiras 3 X 1 Corinthians – Jogo completo pela 2º fase do Paulistão 99 (28/03/1999). 

Transmissão: TV PFC 

Qualidade da Imagem:  Ótima 

 

* PAL0029 - PALMEIRAS 4 X 2 FLAMENGO/RJ - COPA DO BRASIL 1999 

Conteúdo: CONSIDERADO O JOGO MAIS EMOCIONANTE DA HISTÓRIA DO PALMEIRAS!!. Segundo Jogo das Oitavas-de-

final no Parque Antárctica 

Data: 21/05/1999 

Qualidade da Imagem:  Boa 

Transmissão: TV Globo, narração: Cleber Machado 

 

* PAL0030 - PALMEIRAS CAMPEÃO DA LIBERTADORES 1999 

Conteúdo: VASCO DA GAMA/RJ 2 X 4 PALMEIRAS - Oitavas-de-final - Segundo Jogo completo 

Qualidade da Imagem:  Ótima 

Transmissão: TV Globo, narração: Galvão Bueno 

 

* PAL0072 - PALMEIRAS CAMPEÃO DA LIBERTADORES 1999 

Conteúdo: Palmeiras 2 X 0 Corinthians. Jogo completo da 1ª partida das Quartas de final. 

Transmissão: TV Globo, narração: Galvão Bueno 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0031 - PALMEIRAS ELIMINA CORINTHIANS NA LIBERTADORES 1999 

Conteúdo: Corinthians 2 X 0 Palmeiras. Jogo completo da 2ª partida das Quartas de Final em 12/05/1999. Nos 

pênaltis: Corinthians 2 x 4 Palmeiras 

Qualidade da Imagem:  Ótima 

Transmissão: TV Globo, narração: Galvão Bueno 

 

* PAL0032 - PALMEIRAS CAMPEÃO DA LIBERTADORES 1999 

Conteúdo: Segundo Jogo da Semi-final: Palmeiras 3 X 0 River Plate (ARG) 

Transmissão: TV Globo,  narração: Galvão Bueno 

Qualidade da Imagem: Regular/Boa 

 

* PAL0061 - PALMEIRAS CAMPEÃO DA LIBERTADORES 1999 

Conteúdo: Compacto das duas partidas das Oitavas-de-final contra o Vasco/RJ: PALMEIRAS 1 X 1 VASCO DA 

GAMA/RJ e VASCO DA GAMA/RJ 2 X 4 PALMEIRAS – 
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Datas das partidas: 14/04 e 21/04/1999  

Qualidade da Imagem:  Regular/Boa 

Transmissão: TV Globo, narração: Galvão Bueno 

 

* PAL0126 - PALMEIRAS CAMPEÃO DA LIBERTADORES 1999 

Conteúdo: Deportivo Cali (COL) 1 X 0 Palmeiras - 1º jogo da final da Libertadores 1999 - Jogo Completo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

Transmissão:TV Globo, narração: Galvão Bueno 

 

* PAL0033 - PALMEIRAS CAMPEÃO DA LIBERTADORES 1999 

Conteúdo: Palmeiras 2 x 1 Deportivo Cali (COL) - Final Libertadores 1999 - Segundo Jogo Completo + Comemoração 

do Título (PARQUE ANTÁRCTICA) 

Qualidade da Imagem: Ótima 

Transmissão:TV Globo, narração: Galvão Bueno 

 

* PAL0087 - PALMEIRAS CAMPEÃO DA LIBERTADORES 1999 

Conteúdo: Compactos de todos os jogos do Palmeiras nas oitavas-de-final (Vasco), quartas-de-final (Corinthians), semi-

final (River Plate) e final (Deportivo Cali), além da festa do título. 

Transmissão: TV Globo, narração: Galvão Bueno 

Qualidade da Imagem: Regular/Boa 

 

* PAL0034 - PALMEIRAS VICE-CAMPEÃO MUNDIAL 1999 

Conteúdo: Palmeiras 0 x 1 Manchester United (ING) - Tókio, Japão. Final Mundial 1999 (Marcos, Zinho, Asprilla, 

Sampaio, P Nunes, Alex, Beckham, Keane) 

Data: 30/11/1999 

Qualidade da Imagem: Ótima 

Transmissão: TV Globo, narração: Galvão Bueno 

 

* PAL0045 – PALMEIRAS VICE-CAMPEÃO DA COPA MERCOSUL 1999 

Conteúdo: Palmeiras 7 X 3 Cruzeiro/MG.  Jogo completo da maior goleada do Palmeiras no time mineiro, em 

22/10/1999. 

Transmissão: SporTV 

Qualidade da Imagem: Regular 

 

* PAL0138– PALMEIRAS VICE-CAMPEÃO DA COPA MERCOSUL 1999 

Conteúdo: Flamengo 4 X 3 Palmeiras. Jogo completo da 1ª partida final  em 16/12/1999.  

Transmisão: TV Band, narração: Luciano do Valle 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0067– PALMEIRAS VICE-CAMPEÃO DA COPA MERCOSUL 1999 

Conteúdo: Palmeiras 3 X 3 Flamengo/RJ. Jogo completo da 2ª partida final  em 20/12/1999.  

Transmisão: TV Band, narração: Luciano do Valle 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0035 - PALMEIRAS CAMPEÃO RIO-SP 2000 

Conteúdo: Palmeiras 4 x 0 Vasco da Gama/RJ - Segundo jogo da final - O Vasco jogou com o Romário. 
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Transmissão: TV Globo, narração: Galvão Bueno 

Qualidade da Imagem: Boa/Ótima 

 

* PAL0036 - PALMEIRAS ELIMINA CORINTHIANS NA LIBERTADORES 2000 

Conteúdo: Palmeiras (5) 3 x 2 (4) Corinthians - Segundo jogo da Semifinal, Marcos defende pênalti histórico de 

Marcelinho Carioca 

Transmissão: TV Globo, narração: Galvão Bueno 

Qualidade da Imagem:Ótima 

 

* PAL0069– PALMEIRAS VICE-CAMPEÃO DA COPA LIBERTADORS 2000 

Conteúdo: Palmeiras 3 X 1 Peñarol (URU). Nas penalidades, Palmeiras 3 X 2. Jogo completo pelas Oitavas de Final, 

2ª partida em 30/05/2000.  

Transmisão: TV PSN, narração: Téo José 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0129 - PALMEIRAS VICE-CAMPEÃO DA COPA LIBERTADORES 2000 

Conteúdo: PALMEIRAS 3 X 2 ATLAS(MEX) - 2º jogo completo das Quartas-de-final em 25/05/2000, no Parque 

Antártica. 

Qualidade da Imagem:  Boa 

Transmissão: TV PSN, narração: em espanhol 

 

* PAL0131– PALMEIRAS VICE-CAMPEÃO DA COPA LIBERTADORES 2000 

Conteúdo: Boca Juniors (ARG) 2 X 2 Palmeiras. Jogo completo da 1ª partida da final, realizado no La Bombonera, 

Buenos Aires, Argentina. Gols: Pena e Euler. Em 14/06/2000.  

Transmisão: TV Globo, narração: Galvão Bueno 

Qualidade da Imagem: Boa 

 

* PAL0071– PALMEIRAS VICE-CAMPEÃO DA COPA LIBERTADORES 2000 

Conteúdo: Palmeiras 0 X 0 Boca Juniors (ARG). Nas penalidades, Palmeiras 2 X 4. Boca Juniors sagrou-se campeão. 

Jogo completo da 2ª partida da final em 21/06/2000.  

Transmisão: TV Globo, narração: Galvão Bueno 

Qualidade da Imagem: Boa 

 

* PAL0130 - PALMEIRAS CAMPEÃO DA COPA DOS CAMPEÕES 2000 

Conteúdo: Palmeiras 3 x 1 Cruzeiro - 1º jogo completo das quartas-de-final, em 12/07/2000, Maceió/AL. 

Transmissão: TV Globo 

Qualidade da Imagem: Boa 

 

* PAL0132 - PALMEIRAS CAMPEÃO DA COPA DOS CAMPEÕES 2000 

Conteúdo: Palmeiras 1 x 2 Flamengo/RJ - 1º jogo completo da semi-final, em 19/07/2000, Maceió/AL. 

Transmissão: SporTV 

Qualidade da Imagem: Boa 

 

* PAL0037 - PALMEIRAS CAMPEÃO DA COPA DOS CAMPEÕES 2000 

Conteúdo: Palmeiras 2 x 1 Sport/PE - Jogo completo da final Copa Dos Campeões 2000, em 25/07/2000. 

Transmissão: TV Band 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


Narração: Luciano do Valle 

Qualidade da Imagem: Boa 

 

* PAL0157 - PALMEIRAS VICE-CAMPEÃO DA COPA MERCOSUL 2000 

Conteúdo: Vasco da Gama 2 X 0 Palmeiras. Primeiro jogo da Final Copa Mercosul 2000  

Transmissão: TV Globo, Galvão Bueno  

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0156 - PALMEIRAS VICE-CAMPEÃO DA COPA MERCOSUL 2000 

Conteúdo: Palmeiras 1 x 0 Vasco da Gama. Segundo jogo da Final Copa Mercosul 2000  

Transmissão: TV Globo, Galvão Bueno  

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0155 - PALMEIRAS VICE-CAMPEÃO DA COPA MERCOSUL 2000 

Conteúdo: Palmeiras 3 x 4 Vasco da Gama. Terceiro jogo da Final Copa Mercosul 2000. Virada espetacular do Vasco 

em pleno Parque Antártica.  

Transmissão: TV Globo, Galvão Bueno  

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0062 – COPA LIBERTADORES 2001 

Conteúdo: Palmeiras 3 X 3 Cruzeiro/MG. 1º Jogo completo das Quartas-de-final. Três gols de Lopes contra o time 

mineiro comandado pelo Filipão (23/05/2001) 

Qualidade da Imagem:  Boa 

Transmissão: TV PSN, narração: Osmar de Oliveira 

 

* PAL0063 – COPA LIBERTADORES 2001 

Conteúdo: Cruzeiro/MG (3) 2 X 2 (4) Palmeiras. 2º Jogo completo das Quartas-de-final. Palmeiras cala o Mineirão 

lotado e elimina o rival nos pênaltis: SENSACIONAL: São Marcos pega três pênaltis (30/05/2001) 

Qualidade da Imagem:  Boa 

Transmissão: TV PSN 

 

* PAL0038 - PALMEIRAS NO TORNEIO RIO-SP 2002 (GOL DE PLACA DE ALEX) 

Conteúdo: Palmeiras 4 x 2 São Paulo (Alex, Magrão, Christian, R Ceni) - Gol Histórico, gol de placa de Alex 

chapelando Rogério Ceni aos 27 do Primeiro Tempo 

Transmissão: SporTV 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0064 – PALMEIRAS CAMPEÃO BRASILEIRO DA SÉRIE B - 2003 

Conteúdo: Palmeiras 4 X 1 Botafogo/RJ. Último jogo completo + comemoração do título + melhores momentos de 

Sport/PE 1 X 2 Palmeiras, jogo que deu a classificação do Palmeiras para a série A. (30/05/2001) 

Qualidade da Imagem:  Boa/Ótima 

Transmissão: TV Globo 

 

* PAL0068– COPA LIBERTADORES 2005 

Conteúdo: Palmeiras 3 X 0 Deportivo Tachira (VEN). Jogo completo da 2ª partida da 1ª fase em 10/03/2005.  

Transmisão: SporTV 
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Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0073 – COPA LIBERTADORES 2005 

Conteúdo: Palmeiras 0 X 1 São Paulo. Jogo completo da 1ª partida das Oitavas de Final em 18/05/2005.  

Transmisão: TV Globo, narração: Cleber Machado 

Qualidade da Imagem: Boa/Ótima 

 

* PAL0088 - JOGO BENEFICENTE: PALMEIRAS 2005 X PALMEIRAS 93/94 

Conteúdo: Jogo completo realizado em 12/07/2005 em prol do ex-jogador e lateral direito Jefferson.  

Transmissão: SporTV 

Qualidade da Imagem: Boa 

 

* PAL0053 – CAMPEONATO BRASILEIRO 2007 

Conteúdo: Flamengo/RJ 2 X 4 Palmeiras. Jogo completo pela 1ª rodada (13/05/2007). Dois gols de Edmundo, um 

golaço de cobertura no goleiro Bruno 

Transmisão: TV Globo, narração: Cleber Machado 

Qualidade da Imagem: Regular/Boa 

 

* PAL0039 - CAMPEONATO BRASILEIRO 2007 

Conteúdo: Jogo completo Palmeiras 1 X 0 Corinthians, em 23/09/2007, gol de Nen aos 14 do segundo tempo. 

Palmeiras jogando com a sua camisa número 3 (verde-limão) 

Transmissão: TV Globo, narração: Cleber Machado 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0041 - COPA DO BRASIL 2008 

Conteúdo: Cene/MS 0 X 2 Palmeiras. Jogo completo ao vivo do Estádio Morenão em Campo Grande/MS, em 

27/02/2008. 

Transmissão: TV Band, narração: Luciano do Valle 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0044 - COPA DO BRASIL 2008 

Conteúdo: Palmeiras 0 X 0 Sport/PE 

Transmissão: SporTV, narração: Milton Leite 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0040 - PALMEIRAS CAMPEÃO PAULISTA 2008 

Conteúdo: Bragantino/SP 2 X 5 Palmeiras, Campeonato Paulista 2008 (Virada Histórica: estava 2 X 0 para o 

Bragantino e o goleiro Marcos havia sido expulso). Jogo completo, ao vivo, direto do Estádio Marcelo Stéfani em 

09/03/2008. 

Transmissão: TV Globo, narração: Cléber Machado 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0065 – PALMEIRAS CAMPEÃO PAULISTA 2008: 

Conteúdo: Palmeiras 1 X 0 Corinthians. Gol de Valdívia que imita “choro”, em 02/03/2008; 

Qualidade da Imagem: Ótima 

Transmissão: TV Globo 
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* PAL0046 – PALMEIRAS CAMPEÃO PAULISTA 2008  

Conteúdo: Palmeiras 4 X 1 São Paulo. Jogo completo onde o Palmeiras massacrou o time do Morumbi de virada na 

cidade de Ribeirão Preto, pela 6ª Rodada (16/03/2008) 

Transmissão: TV Globo, narração: Cléber Machado 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0047 – PALMEIRAS CAMPEÃO PAULISTA 2008  

Conteúdo: Palmeiras 2 X 1 Ponte Preta. Jogo completo da fase de classificação (12/03/2008) 

Transmissão: TV PFC 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

*PAL0042 - PALMEIRAS CAMPEÃO PAULISTA 2008 

Conteúdo: Palmeiras 3 X 1 Guarani (SP), Campeonato Paulista 2008 (Sensacional: 3 gols de Alex Mineiro). Jogo 

completo , ao vivo, direto do Estádio Teixeirão em São José do Rio Preto. 09/02/2008. 

Transmissão: PFC (SporTV) 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0075 - PALMEIRAS CAMPEÃO PAULISTA 2008: 

Conteúdo: Palmeiras 2 X 0 São Paulo. Jogo completo, 2ª partida da semi-final em 20/04/2008, no Palestra Itália. 

Transmissão: TV Globo, narração: Cleber Machado 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0077 - PALMEIRAS CAMPEÃO PAULISTA 2008: 

Conteúdo: São Paulo 2 X 1 Palmeiras. Jogo completo, 1ª partida da semi-final em 13/04/2008, no Morumbi. Gol de 

“mão” do Adriano, só assim!! 

Transmissão: TV Globo, narração: Cleber Machado 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0043 - PALMEIRAS CAMPEÃO PAULISTA 2008 

Conteúdo: Palmeiras 5 x 0 Ponte Preta (SP), Partida Final do Campeonato Paulista 2008, comemoração do título 

Transmissão:TV Globo, narração: Cleber Machado 

Qualidade da Imagem: Boa/Ótima 

 

* PAL0048 – CAMPEONATO BRASILEIRO 2008  

Conteúdo: Palmeiras 5 X 2 Cruzeiro/MG. Jogo completo da 1ª fase (12/06/2008) 

Transmissão: TV PFC 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0049 – CAMPEONATO BRASILEIRO 2008  

Conteúdo: Grêmio/RS 1 X 1 Palmeiras. Jogo completo, 15ª Rodada (27/07/2008) 

Transmissão: TV Globo, narração: Cléber Machado 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0050 – CAMPEONATO BRASILEIRO 2008  

Conteúdo: Palmeiras 1 X 0 Flamengo/RJ. Jogo completo, 16ª Rodada (30/07/2008) 
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Transmissão: TV PFC, Narração: Jota Jr. 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0084 - CAMPEONATO BRASILEIRO 2008: 

Conteúdo: Botafogo/RJ 1 X 0 Palmeiras. Jogo completo, pela 19ª rodada em 10/08/2008, no Engenhão, Rio de 

Janeiro.  

Transmissão: TV Globo, narração: Cleber Machado 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0052 – CAMPEONATO BRASILEIRO 2008 

Conteúdo: Atlético Paranaense/PR 1 X 2 Palmeiras. Jogo completo pela 23ª rodada (31/08/2008). 

Transmisão: TV Globo, narração: Cleber Machado 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0054 – CAMPEONATO BRASILEIRO 2008 

Conteúdo: Palmeiras 2 X 0 Vasco/RJ. Jogo completo pela 26ª rodada (21/09/2008). Jogo de Número 400 do Goleiro 

Marcos. 

Transmisão: TV Globo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0066– CAMPEONATO BRASILEIRO 2008: 

Conteúdo: Palmeiras 3 X 1 Atlético/MG. Jogo completo pela 28ª rodada (04/10/2008). Goleiro Marcos joga com a 

camisa Nº 400. 

Transmisão: PFC,  narração: Milton Leite 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0078 - CAMPEONATO BRASILEIRO 2008: 

Conteúdo: Palmeiras 2 X 2 São Paulo. Jogo completo, pela 30ª rodada em 19/10/2008, no Palestra Itália. Empate 

heróico após estar perdendo de 2 X 0. 

Transmissão: TV Globo, narração: Cleber Machado 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0079 - CAMPEONATO BRASILEIRO 2008: 

Conteúdo: Palmeiras 1 X 0 Goiás. Jogo completo, pela 32ª rodada em 29/10/2008, no Palestra Itália.  

Transmissão: TV Globo, narração: Cleber Machado 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0080 - CAMPEONATO BRASILEIRO 2008: 

Conteúdo: Santos 1 X 2 Palmeiras. Jogo completo, pela 33ª rodada em 02/11/2008, em pleno estádio da Vila Belmiro, 

em Santos.  

Transmissão: TV Band, narração: Luciano do Valle 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0083 - CAMPEONATO BRASILEIRO 2008: 

Conteúdo: Flamengo/RJ 5 X 2 Palmeiras. Jogo completo, pela 35ª rodada em 16/11/2008, no Maracanã, Rio de 

Janeiro.  
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Transmissão: TV Globo, narração: Cleber Machado 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0082 - CAMPEONATO BRASILEIRO 2008: 

Conteúdo: Vitória/BA 0 X 0 Palmeiras. Jogo completo, pela 37ª rodada em 30/11/2008, no Barradão, Salvador.  

Transmissão: TV PFC, narração: Jota Júnior 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0081 - CAMPEONATO BRASILEIRO 2008: 

Conteúdo: Palmeiras 0 X 1 Botafogo/RJ. Jogo completo, pela 38ª rodada em 07/12/2008, no Parque Antártica.  

Transmissão: TV PFC, narração: Jota Júnior 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0089 - CAMPEONATO PAULISTA 2009 

Conteúdo: PALMEIRAS 3 X 0 MARÍLIA. Jogo completo realizado em 27/01/2009 no Parque Antártica, em São Paulo. 

Jogo das estréias de Edmilson e de Pablo Armero. 

Transmissão: PFC 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0090 - COPA LIBERTADORES DA AMÉRICA - 2009 

Conteúdo: PALMEIRAS 5 X 1 Real Potosi (BOL). Jogo completo pela primeira partida da "pré-Libertadores". Edmilson 

faz o primeiro gol com a camisa do Verdão. 

Transmissão: TV SporTV 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0091 - COPA LIBERTADORES DA AMÉRICA - 2009 

Conteúdo: Real Potosi(BOL) 0 X 2 Palmeiras. Jogo completo pela segunda partida da "pré-Libertadores" que 

classificou o Verdão para a fase de grupos. "Desafio de Potosi": o jogo foi a mais de 4.000 metros de altitude 

Transmissão: TV SporTV 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0092 - CAMPEONATO PAULISTA 2009 

Conteúdo: MIRASSOL 2 X 3 PALMEIRAS. Jogo completo realizado em 11/02/2009, pela 7ª rodada, em Mirassol. 

Transmissão: TV GLOBO 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0093 - CAMPEONATO PAULISTA 2009 

Conteúdo: PALMEIRAS 1 X 0 PAULISTA. Jogo completo realizado em 14/02/2009, pela 8ª rodada, no Pacaembu, São 

Paulo. 

Transmissão: TV PFC 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0094 - COPA LIBERTADORES DA AMÉRICA - 2009 

Conteúdo: LDU (EQU) 3 x 2 Palmeiras. Jogo completo pela primeira rodada da fase de grupos em 17/02/2009. 

Transmissão: TV SporTV 

Qualidade da Imagem: Ótima 
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* PAL0095 - CAMPEONATO PAULISTA 2009 

Conteúdo: SÃO CAETANO 3 X 4 PALMEIRAS. Jogo completo pela 10ª rodada em 25/02/2009. Virada espetacular do 

Palmeiras que perdia o jogo por 2 X 0 em 10 minutos de jogo. Dois gols de Keirrison, que se tornou o artilheiro isolado 

da competição, nesse momento. 

Transmissão: TV Band, narração: Luciano do Valle 

Qualidade da Imagem: Boa/Ótima 

 

* PAL0096 - CAMPEONATO PAULISTA 2009 

Conteúdo: PALMEIRAS 1 X 0 GUARANI. Jogo completo pela 11ª rodada em 28/02/2009.  

Transmissão: TV PFC 

Qualidade da Imagem: Boa/Ótima 

 

* PAL0097 - COPA LIBERTADORES DA AMÉRICA - 2009 

Conteúdo: Palmeiras 1 X 3 Colo Colo (CHI). Jogo completo pela segunda rodada da fase de grupos em 03/03/2009. 

Transmissão: TV SporTV 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0099 - CAMPEONATO PAULISTA 2009 

Conteúdo: PALMEIRAS 1 X 1 CORINTHIANS. Jogo completo pela 12ª rodada em 08/03/2009, realizado na cidade de 

Presidente Prudente/SP. 

Transmissão: TV Band 

Qualidade da Imagem: Boa/Ótima 

 

* PAL0100 - CAMPEONATO PAULISTA 2009 

Conteúdo: PALMEIRAS 3 X 0 GRÊMIO BARUERI. Jogo completo pela 14ª rodada em 14/03/2009, realizado no Parque 

Antártica, SP. Neste jogo foi comemorada a 100ª partida do jogador Pierre. Como presente ele acabou fazendo um dos 

gols. 

Transmissão: TV PFC 

Qualidade da Imagem: Regular/Boa 

 

* PAL0101 - CAMPEONATO PAULISTA 2009 

Conteúdo: PALMEIRAS 2 X 0 NOROESTE. Jogo completo pela 5ª rodada em 17/03/2009, realizado no Parque 

Antártica, SP. Dois gols do artilheiro Keirrison. 

Transmissão: TV PFC 

Qualidade da Imagem: Boa 

 

* PAL0102 - CAMPEONATO PAULISTA 2009 

Conteúdo: PALMEIRAS 2 X 1 BRAGANTINO. Jogo completo pela 16ª rodada em 24/03/2009, realizado no Parque 

Antártica, SP. Dois gols do artilheiro paraguaio Ortigoza. 

Transmissão: TV PFC 

Qualidade da Imagem: Boa 

 

* PAL0103 - CAMPEONATO PAULISTA 2009 

Conteúdo: OESTE 1 X 1 PALMEIRAS. Jogo completo pela 18ª rodada em 31/03/2009, realizado em Itápolis, SP. 

Transmissão: TV PFC 
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Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0104 - CAMPEONATO PAULISTA 2009 

Conteúdo: PALMEIRAS 2 X 1 BOTAFOGO/SP. Jogo completo pela 19ª rodada em 05/04/2009, realizado no Parque 

Antártica, SP. Com este resultado o Palmeiras terminou a primeira fase em 1º lugar. 

Transmissão: TV PFC 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0105 - COPA LIBERTADORES DA AMÉRICA - 2009 

Conteúdo: SPORT/PE 0 X 2 PALMEIRAS. A "Batalha da Ilha do Retiro". Jogo completo pela 3ª rodada em 08/04/2009, 

realizado em Recife, Pernambuco. Vitória espetacular do Verdão com um golaço de Diego Souza e outro de Keirrison. 

Transmissão: TV Globo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0106 - COPA LIBERTADORES DA AMÉRICA - 2009 

Conteúdo: PALMEIRAS 1 X 1 SPORT/PE. Jogo completo pela 4ª rodada em 15/04/2009, realizado No Parque 

Antártica, SP. Gol do artilheiro Keirrison. 

Transmissão: SporTV 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0107 - CAMPEONATO PAULISTA 2009 

Conteúdo: PALMEIRAS 1 X 2 SANTOS. Jogo completo pelo 2º jogo da Semi-Final em 18/04/2009, realizado no Parque 

Antártica, SP. Com este resultado o Palmeiras foi eliminado do campeonato. Valeu foi o frango tomado pelo goleiro 

santista Fábio Costa no chute do gol de Pierre. 

Transmissão: SporTV 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0108 - COPA LIBERTADORES DA AMÉRICA - 2009 

Conteúdo: COLO COLO (CHI) 0 X 1 PALMEIRAS. A "Batalha dos Andes". Jogo completo pela 6ª rodada em 

29/04/2009, realizado em Santiago, Chile. Golaço de Cleiton Xavier que classificou o time para a próxima fase mesmo 

jogando com 10 jogadores. 

Transmissão: SporTV 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0109 - COPA LIBERTADORES DA AMÉRICA - 2009 

Conteúdo: PALMEIRAS 2 X 0 LDU (EQU). Jogo completo pela 5ª rodada em 21/04/2009, realizado no Parque 

Antártica, SP. 

Transmissão: SporTV 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0110 - COPA LIBERTADORES DA AMÉRICA - 2009 

Conteúdo: PALMEIRAS 1 X 0 SPORT. Primeiro jogo completo pelas oitavas-de-final  em 05/05/2009, realizado no 

Parque Antártica, SP. Gol de Ortigoza. 

Transmissão: SporTV 

Qualidade da Imagem: Ótima 
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* PAL0111 - COPA LIBERTADORES DA AMÉRICA - 2009 

Conteúdo: SPORT 1 X 0 PALMEIRAS. PALMEIRAS 3 X 1 SPORT NAS PENALIDADES. 

Segundo jogo completo pelas oitavas-de-final  em 12/05/2009, realizado em Recife, PE. Na decisão por penalidades o 

goleiro São Marcos defendeu 3 pênaltis e o Palmeiras eliminou os pernambucanos.  

Transmissão: SporTV 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0112 - CAMPEONATO BRASILEIRO 2009 

Conteúdo: INTERNACIONAL/RS 2 X 0 PALMEIRAS. Jogo pela 2ª rodada realizado no Beira-Rio, Porto Alegre/RS.  

Transmissão: TV Globo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0113 - CAMPEONATO BRASILEIRO 2009 

Conteúdo: PALMEIRAS 0 X 0 SÃO PAULO. Jogo pela 3ª rodada realizado no Parque Antártica, SP, em 24/05/2009.  

Transmissão: TV PFC 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0114 - COPA LIBERTADORES DA AMÉRICA - 2009 

Conteúdo: PALMEIRAS 1 X 1 NACIONAL(URU). Primeiro jogo completo pelas quartas-de-final  em 28/05/2009, 

realizado no Parque Antártica, SP. Gol de Diego Souza. 

Transmissão: TV PFC 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0115 - CAMPEONATO BRASILEIRO 2009 

Conteúdo: GRÊMIO BARUERI 2 X 2 PALMEIRAS. Jogo pela 4ª rodada realizado na Arena Barueri, SP, em 31/05/2009. 

Primeiro gol do artilheiro Obina pelo Palmeiras, o segundo gol foi marcado pelo Keirrison 

Transmissão: TV PFC 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0116 - CAMPEONATO BRASILEIRO 2009 

Conteúdo: PALMEIRAS 3 x 1 CRUZEIRO/MG. Jogo pela 6ª rodada realizado no Parque Antártica, SP, em 14/06/2009. 

Dois gols do artilheiro Keirrison. 

Transmissão: TV PFC 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0117 - COPA LIBERTADORES DA AMÉRICA - 2009 

Conteúdo: NACIONAL(URU) 0 X 0 PALMEIRAS. Segundo jogo completo pelas quartas-de-final  em 17/06/2009, 

realizado no Estádio Centenário, Montevidéu, Uruguai. 

Transmissão: SporTV 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0124 - CAMPEONATO BRASILEIRO 2009 

Conteúdo: PALMEIRAS 1 X 1 SANTOS. Jogo pela 8ª rodada realizado no Parque Antártica, SP, em 28/06/2009. Gol do 

artilheiro Obina. 

Transmissão: TV PFC 

Qualidade da Imagem: Ótima 
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* PAL0136 - CAMPEONATO BRASILEIRO 2009 

Conteúdo: AVAI/SC 0 X 3 PALMEIRAS. Jogo pela 9ª rodada realizado no Estádio da Ressacada, Florianópolis, SC. Dois 

gols do artilheiro Obina e outro de Clayton Xavier.  

Transmissão: TV PFC 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0137 - CAMPEONATO BRASILEIRO 2009 

Conteúdo: FLAMENGO 1 X 2 PALMEIRAS. Jogo pela 11ª rodada realizado no Maracanã, RJ, em 15/07/2009. 

Transmissão: TV Globo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0140 - CAMPEONATO BRASILEIRO 2009 

Conteúdo: GOIÁS 2 X 1 PALMEIRAS. Jogo pela 13ª rodada realizado no Serra Dourada, Goiás, 23/07/2009. 

Transmissão: PFC 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0141 - CAMPEONATO BRASILEIRO 2009 

Conteúdo: CORINTHIANS 0 X 3 PALMEIRAS. Jogo pela 14ª rodada realizado na cidade de Presidente Prudente, SP, 

em 26/07/2009. Obina fez os três gols do Palmeiras e o Ronaldo abandonou o campo com dor na "mãozinha". 

Transmissão: TV Globo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0142 - CAMPEONATO BRASILEIRO 2009 

Conteúdo: PALMEIRAS 1 X 0 FLUMINENSE. Jogo pela 15ª rodada realizado no Parque Antártica. Foi a 100ª partida de 

Diego Souza pelo Palmeiras que acabou marcando o gol da vitória. Em 29/07/2009.  

Transmissão: TV PFC 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0143 - CAMPEONATO BRASILEIRO 2009 

Conteúdo: PALMEIRAS 1 X 1 GRÊMIO. Jogo pela 17ª rodada realizado no Parque Antártica. Gol de Cleiton Xavier. Em 

06/08/2009.  

Transmissão: TV PFC 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0145 - CAMPEONATO BRASILEIRO 2009 

Conteúdo: CORITIBA 1 X 0 PALMEIRAS. Jogo pela 20ª rodada realizado no Couto Pereira, em Curitiba. Em 

19/08/2009.  

Transmissão: TV BAND 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0146 - CAMPEONATO BRASILEIRO 2009 

Conteúdo: ATLÉTICO/MG 1 X 1 PALMEIRAS. Jogo pela 18ª rodada realizado no Mineirão, em Belo Horizonte. Em 

12/08/2009.  

Transmissão: TV Globo 

Qualidade da Imagem: Ótima 
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* PAL0148 - CAMPEONATO BRASILEIRO 2009 

Conteúdo: PALMEIRAS 2 x 1 GRÊMIO BARUERI. Jogo pela 23ª rodada realizado no Parque Antártica, em São Paulo, 

em 05/09/2009. Gols de Diego Souza e Vagner Love. Jogo da reestréia de Vagner Love no Verdão. Palmeiras jogou de 

camisa azul.  

Transmissão: TV PFC, Jota Júnior 

Qualidade da Imagem: Boa  

 

* PAL0149 - CAMPEONATO BRASILEIRO 2009 

Conteúdo: CRUZEIRO 1 X 2 PALMEIRAS. Jogo pela 25ª rodada realizado no Mineirão/MG, em 23/09/2009. Gols de 

Diego Souza e Vagner Love.  

Transmissão: TV Globo, Cleber Machado 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0150 - CAMPEONATO BRASILEIRO 2009 

Conteúdo: PALMEIRAS 2 X 2 AVAÍ/SC. Jogo pela 28ª rodada realizado no Mineirão/MG, em 08/10/2009. Gols de 

Vagner Love e Robert.  

Transmissão: TV PFC, Jota Jr. 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0151 - CAMPEONATO BRASILEIRO 2009 

Conteúdo: VITÓRIA/BA 3 X 2 PALMEIRAS. Jogo pela 24ª rodada realizado em Salvador/BA, em 13/09/2009. Dois 

gols de Robert.  

Transmissão: TV Globo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0152 - CAMPEONATO BRASILEIRO 2009 

Conteúdo: SPORT/PE 0 X 1 PALMEIRAS. Jogo pela 16ª rodada realizado em Recife/PE, em 01/08/2009.  

Transmissão: SporTV 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0153 - CAMPEONATO BRASILEIRO 2009 

Conteúdo: NÁUTICO 3 X 0 PALMEIRAS. Jogo pela 29ª rodada realizado em Recife/PE, em 12/10/2009.  

Transmissão: TV GLOBO 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0158 - CAMPEONATO BRASILEIRO 2009 

Conteúdo: PALMEIRAS 0 X 2 FLAMENGO. Jogo pela 30ª rodada realizado no Palestra Itália, São Paulo/SP, em 

18/10/2009.  

Transmissão: TV PFC 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0159 - CAMPEONATO BRASILEIRO 2009 

Conteúdo: SANTO ANDRÉ 2 X 0 PALMEIRAS. Jogo pela 31ª rodada realizado em Santo André, SP, em 21/10/2009.  

Transmissão: TV GLOBO 

Qualidade da Imagem: Ótima 
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***NÃO TEMOS ****PAL0160 - CAMPEONATO BRASILEIRO 2009 

Conteúdo: PALMEIRAS 4 X 0 GOIÁS. Jogo pela 32ª rodada realizado no Palestra Itália, SP, em 29/10/2009.  

Transmissão: TV PFC 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0161 - CAMPEONATO BRASILEIRO 2009 

Conteúdo: FLUMINENSE 1 X 0 PALMEIRAS. Jogo pela 34ª rodada realizado no Maracanã, RJ, em 08/11/2009.  

Transmissão: TV GLOBO 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0162 - CAMPEONATO BRASILEIRO 2009 

Conteúdo: PALMEIRAS 2 X 2 SPORT. Jogo pela 35ª rodada realizado no Parque Antártica, SP, em 11/11/2009.  

Transmissão: TV GLOBO 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0163 - CAMPEONATO BRASILEIRO 2009 

Conteúdo: GRÊMIO 2 X 0 PALMEIRAS. Jogo pela 36ª rodada realizado no Estádio Olímpico, RS, em 22/11/2009.  

Transmissão: TV GLOBO 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0164 - CAMPEONATO BRASILEIRO 2009 - GOL DE PLACA DE DIEGO SOUZA 

Conteúdo: PALMEIRAS 3 X 1 ATLÉTICO/MG. Jogo pela 37ª rodada realizado no Parque Antártica, SP, em 29/11/2009.  

GOL DE PLACA DE DIEGO SOUZA, CONSIDERADO O GOL MAIS BONITO DE TODA A HISTÓRIA DO CAMPEONATO 

BRASILEIRO!!! 

Transmissão: TV PFC, ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0165 - CAMPEONATO BRASILEIRO 2009 

Conteúdo: BOTAFOGO/RJ 2 X 1 PALMEIRAS. Jogo pela 38ª rodada realizado no Engenhão, RJ, em 06/12/2009.  

Transmissão: TV Globo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0166 - COPA SÃO PAULO JUNIOR 2010 

Conteúdo: PALMEIRAS 4 X 2 PORTUGUESA. Jogo pelas quartas de final, em São Carlos/SP, em 20/01/2010.  

Transmissão: SporTV 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0167 - CAMPEONATO PAULISTA 2010 

Conteúdo: GRÊMIO BARUERI 2 X 2 PALMEIRAS. Jogo pela 2ª rodada, em Presidente Prudente/SP, em 21/01/2010. 

Gols de Deyvid Sacconi e Diego Souza, 

Transmissão: SporTV 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0168 - COPA SÃO PAULO JUNIOR 2010 
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Conteúdo: PALMEIRAS 3 X 3 SANTOS. Jogo pela semi-final, em São Carlos/SP, em 23/01/2010. Empate histórico após 

estar perdendo por 3 X 1. 

Transmissão: SporTV 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0169 - CAMPEONATO PAULISTA 2010 

Conteúdo: PALMEIRAS 3 X 3 ITUANO. Jogo pela 3ª rodada, no Parque Antártica,SP, em 24/01/2010. Gols de Diego 

Souza, Deyvid Sacconi e Robert 

Transmissão: PFC 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0170 - CAMPEONATO PAULISTA 2010 

Conteúdo: MONTE AZUL 0 X 1 PALMEIRAS. Jogo pela 4ª rodada, em Ribeirão Preto,SP, em 27/01/2010. Gol de 

Cleiton Xavier 

Transmissão: TV Globo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0171 - COPA DO BRASIL 2010 

Conteúdo: FLAMENGO/PI 0 X 1 PALMEIRAS. Jogo pela 1ª fase, em Teresina, PI, em 10/02/2010. Gol de Diego 

Souza. 

Transmissão: SporTV 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0172 - CAMPEONATO PAULISTA 2010 

Conteúdo: CORINTHIANS 1 X 0 PALMEIRAS. Jogo pela 5ª rodada, no Pacaembu, SP, em 31/01/2010.  

Transmissão: Globo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0173 - CAMPEONATO PAULISTA 2010 

Conteúdo: PALMEIRAS 1 X 1 PORTUGUESA. Jogo pela 6ª rodada, no Palestra Itália, SP, em 04/02/2010.  

Transmissão: TV PFC 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0174 - CAMPEONATO PAULISTA 2010 

Conteúdo: BRAGANTINO 2 X 3 PALMEIRAS. Jogo pela 7ª rodada, em Bragança Paulista, SP, em 07/02/2010.  

Transmissão: Band 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0175 - CAMPEONATO PAULISTA 2010 

Conteúdo: PALMEIRAS 1 X 3 SÃO CAETANO. Jogo pela 9ª rodada, no Parque Antártica, SP, em 17/02/2010. Último 

jogo de Muricy Ramalho como técnico. 

Transmissão: TV PFC 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0176 - CAMPEONATO PAULISTA 2010 
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Conteúdo: PALMEIRAS 2 X 0 SÃO PAULO. Jogo pela 10ª rodada, no Parque Antártica, SP, em 21/02/2010. Dois gols 

de Robert. 

Transmissão: TV PFC 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0177 - COPA DO BRASIL 2010 

Conteúdo: PALMEIRAS 4 X 0  FLAMENGO/PI. Jogo pela 1ª fase, no Pq. Antártica, SP, em 25/02/2010. Transmissão: 

SporTV 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0178 - CAMPEONATO PAULISTA 2010 

Conteúdo: RIO CLARO 1 X 0 PALMEIRAS. Jogo pela 1ª fase, em Rio Claro, SP, em 29/02/2010. Transmissão: Globo, 

ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0179 - CAMPEONATO PAULISTA 2010 

Conteúdo: PALMEIRAS 1 X 3 SANTO ANDRÉ. Jogo pela 1ª fase, no Parque Antártica, SP, em 03/03/2010.  

Transmissão: TV PFC, ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0180 - CAMPEONATO PAULISTA 2010 

Conteúdo: PALMEIRAS 3 X 2 Sertãozinho. Jogo pela 1ª fase, no Pq. Antártica, SP, em 08/03/2010. Transmissão: PFC, 

ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0182 - CAMPEONATO PAULISTA 2010 

Conteúdo: PALMEIRAS 0 X 2 Ponte Preta. Jogo pela 1ª fase, no Pq. Antártica, SP, em 20/03/2010. Transmissão: PFC, 

ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0183 - COPA DO BRASIL 2010 

Conteúdo: PAYSANDU 1 X 2 PALMEIRAS. Jogo pela 2ª fase, em Belém, PA, em 17/03/2010. Transmissão: TV BAND, 

ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0184 - CAMPEONATO PAULISTA 2010 

Conteúdo: PALMEIRAS 1 X 1 Mirassol. Jogo pela 1ª fase, no Pq. Antártica, SP, em 27/03/2010. Transmissão: PFC, ao 

vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0186 - COPA DO BRASIL 2010 

Conteúdo: PALMEIRAS 1 X 0 ATLÉTICO PARANAENSE. Jogo pela 3ª fase, no Palestra Itália, SP, em 15/04/2010. Gol 

de Robert. Transmissão: SPORTV, ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0187 - COPA DO BRASIL 2010 
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Conteúdo: PALMEIRAS 1 X 0 ATLÉTICO PARANAENSE. Jogo pela 3ª fase, no Palestra Itália, SP, em 15/04/2010. Gol 

de Robert. Transmissão: SPORTV, ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0188 - COPA DO BRASIL 2010 

Conteúdo: PALMEIRAS 1 X 0 ATLÉTICO GOIANIENSE. Jogo pela 4ª fase, no Palestra Itália, SP, em 29/04/2010. Gol 

de Cleiton Xavier. Transmissão: SPORTV, ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0189 - COPA DO BRASIL 2010 

Conteúdo: ATLÉTICO GOIANIENSE  1 X 0 PALMEIRAS. Nos Penaltis: Atlético/GO 2 X 1.Jogo pela 4ª fase, no Serra 

Dourada, GO, em 05/05/2010. Transmissão: SPORTV, ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0190 - CAMPEONATO BRASILEIRO 2010 

Conteúdo: PALMEIRAS 0 X 1 FLAMENGO/RJ. Jogo pela 6ª rodada, no Parque Antártica, SP, em 02/06/2010. 

Transmissão: PFC, ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0191 - CAMPEONATO BRASILEIRO 2010 

Conteúdo: SÃO PAULO 1 X 0 PALMEIRAS. Jogo pela 5ª rodada, no Morumbi, SP, em 26/05/2010. 

Transmissão: PFC, ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0192 - CAMPEONATO BRASILEIRO 2010 

Conteúdo: INTERNACIONAL 1 X 1 PALMEIRAS. Jogo pela 7ª rodada, no Beira Rio, RS, em 06/06/2010.  

Transmissão: SporTV, ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0193 - AMISTOSO INTERNACIONAL - ÚLTIMO JOGO NO PALESTRA ITÁLIA 

Conteúdo: PALMEIRAS 0 X 2 BOCA JRS. (ARG). Última partida do Palmeiras no Palestra Itália antes da reforma para 

a construção da Arena. Em 09/07/2010. 

Transmissão: TV RECORD, ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0194 - CAMPEONATO BRASILEIRO 2010 

Conteúdo: PALMEIRAS 2 X 1 SANTOS. Jogo pela 8ª rodada, no Pacaembu, SP, em 15/07/2010.  

Transmissão: SporTV, ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0195 - CAMPEONATO BRASILEIRO 2010 

Conteúdo: AVAÍ 4 X 2 PALMEIRAS. Jogo pela 9ª rodada, no Estádio Ressacada, SC, em 18/07/2010. 

Transmissão: Globo, ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0196 - CAMPEONATO BRASILEIRO 2010 
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Conteúdo: PALMEIRAS 2 X 2 BOTAFOGO/RJ. Jogo pela 10ª rodada, no Pacaembu, SP, em 22/07/2010. 

Transmissão: SporTV, ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0197 - CAMPEONATO BRASILEIRO 2010 

Conteúdo: PALMEIRAS 1 X 1 CORINTHIANS. Jogo pela 12ª rodada, no Pacaembu, SP, em 01/08/2010. 

Transmissão: Globo, ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0198 - CAMPEONATO BRASILEIRO 2010 

Conteúdo: PALMEIRAS 2 X 0 ATLÉTICO/PR. Jogo pela 14ª rodada, no Pacaembu, SP, em 14/08/2010. 

Transmissão: PFC, ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0199 - COPA SULAMERICANA 2010 

Conteúdo: VITÓRIA/BA 2 X 0 PALMEIRAS. 1º Jogo da 1ª fase. no Barradão, BA, em 11/08/2010. 

Transmissão: Globo, ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

****NÃO TEMOS ****** PAL0200 - COPA SULAMERICANA 2010 

Conteúdo: PALMEIRAS 3 X 0 VITÓRIA/BA. 2º Jogo da 1ª fase. no Pacaembu, SP, em 19/08/2010. 

Foi a 500ª partida do goleiro Marcos pelo Palmeiras. 2 gols de Tadeu e 1 de Marcos Assunção. 

Transmissão: SporTV, ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0201  - CAMPEONATO BRASILEIRO 2010 

Conteúdo: GUARANI 0 X 0 PALMEIRAS. Jogo pela 15ª rodada, em Campinas, SP, em 22/08/2010. 

Transmissão: PFC, ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0202    - CAMPEONATO BRASILEIRO 2010 

Conteúdo:  FLUMINENSE 1 X 1 PALMEIRAS. Jogo pela 18ª rodada, no Rio de Janeiro, RJ, em 01/09/2010. 

Transmissão: GLOBO, ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0203 - CAMPEONATO BRASILEIRO 2010 

Conteúdo: PALMEIRAS 2 X 3 CRUZEIRO. Jogo pela 19ª rodada, no Pacaembu, SP, em 05/09/2010. 

Transmissão: PFC, ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0204 - CAMPEONATO BRASILEIRO 2010 

Conteúdo:  VITÓRIA 1 X 1 PALMEIRAS. Jogo pela 20ª rodada, em Salvador, BA,  em 10/10/2010. 

Transmissão: GLOBO, ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0205 - CAMPEONATO BRASILEIRO 2010 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


Conteúdo:  GRÊMIO 1 X 2 PALMEIRAS. Jogo pela 22ª rodada, em Porto Alegre, RS, em 15/09/2010. 

Transmissão: GLOBO, ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0206 - CAMPEONATO BRASILEIRO 2010 

Conteúdo:  PALMEIRAS 0 X 2 SÃO PAULO. Jogo pela 23ª rodada, em São Paulo, SP, em 19/09/2010. 

Transmissão: GLOBO, ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0207 - CAMPEONATO BRASILEIRO 2010 

Conteúdo:  GRÊMIO PRUDENTE 0 X 1 PALMEIRAS. Jogo pela 24ª rodada, em Prudente Prudente, SP, em 

22/09/2010. 

Transmissão: PFC, ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0208 - CAMPEONATO BRASILEIRO 2010 

Conteúdo:  PALMEIRAS 2 X 0 INTERNACIONAL/RS. Jogo pela 26ª rodada, em São Paulo - SP, em 29/09/2010. 

Transmissão: PFC, ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0209  - CAMPEONATO BRASILEIRO 2010 

Conteúdo: SANTOS 1 X 1 PALMEIRAS. Jogo pela 27ª rodada, na Vila Belmiro, Santos - SP, em 02/10/2010. 

Transmissão: Globo, ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0210 - CAMPEONATO BRASILEIRO 2010 

Conteúdo:  PALMEIRAS 4 X 1 AVAÍ/SC. Jogo pela 28ª rodada, em São Paulo - SP, em 07/10/2010. 

Transmissão: PFC, ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0211 - CAMPEONATO BRASILEIRO 2010 

Conteúdo:  BOTAFOGO 0 X 0 PALMEIRAS. Jogo pela 29ª rodada, no Engenhão, RJ, em 10/10/2010. 

Transmissão: GLOBO, ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0212 - COPA SUL-AMERICANA 2010 

Conteúdo: ATLÉTICO/MG 1 X 1 PALMEIRAS. 1º Jogo das quartas-de-final. em Minas Gerais, em 27/10/2010. 

Transmissão: SporTV, ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0213    - CAMPEONATO BRASILEIRO 2010 

Conteúdo:  PALMEIRAS 3 X 2 GOIÁS. Jogo pela 32ª rodada, na Arena Barueri, SP,  em 10/10/2010. 

Transmissão: PFC, ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0214 - COPA SUL-AMERICANA 2010 
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Conteúdo: PALMEIRAS 3 X 1 UNIVERSITÁRIO SUCRE/BOL. 2º Jogo das oitavas. no Pacaembu, SP, em 20/10/2010. 

Transmissão: SporTV, ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0215 - CAMPEONATO BRASILEIRO 2010 

Conteúdo:  ATLÉTICO/PR 1 X 0 PALMEIRAS. Jogo pela 33ª rodada, na Arena da Baixada, PR,  em 04/11/2010. 

Transmissão: SporTV, ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0216 - COPA SUL-AMERICANA 2010 

Conteúdo: UNIVERSITÁRIO SUCRE/BOL 0 X 1 PALMEIRAS. 1º Jogo das oitavas. em Sucre, Bolívia, em 13/10/2010. 

Transmissão: SporTV, ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0217 - CAMPEONATO BRASILEIRO 2010 

Conteúdo:  CORINTHIANS 1 x 0 PALMEIRAS. Jogo pela 31ª rodada, no Pacaembu, SP,  em 24/10/2010. 

Transmissão: PFC, ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0218  - CAMPEONATO BRASILEIRO 2010 

Conteúdo:  PALMEIRAS 1 X 0 GUARANI. Jogo pela 34ª rodada, na Arena Barueri, SP,  em 07/11/2010. 

Transmissão: PFC, ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0219 - COPA SUL-AMERICANA 2010 

Conteúdo: PALMEIRAS 2 X 0 ATLÉTICO/MG. 2º Jogo das quartas. no Pacaembu, SP, em 10/11/2010. 

Transmissão: SporTV, ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0220 - COPA SUL-AMERICANA 2010 

Conteúdo: GOIÁS 0 X 1 PALMEIRAS. 1º Jogo das semi-finais. no Serra Dourada, GO, em 17/11/2010. 

Transmissão: SporTV, ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0221 - COPA SUL-AMERICANA 2010 

Conteúdo: PALMEIRAS 1 X 2 GOIÁS. 2º Jogo das semi-finais. no Pacaembu, SP em 24/11/2010. 

Transmissão: Band, ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0222 – CAMPEONATO BRASILEIRO SUB 20 2010 

Conteúdo: PALMEIRAS 0 (2) X (4) 0 CRUZEIRO. Jogo da final ocorrido em 21/12/2010. 

Transmissão: SporTV, ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0223 - CAMPEONATO PAULISTA 2011 

Conteúdo: OESTE 0 x 1 PALMEIRAS. Jogo pela 3ª rodada, em Itápolis, SP, em 23/01/2011. 
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Transmissão: SporTV, ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0224 - CAMPEONATO PAULISTA 2011 

Conteúdo: PALMEIRAS 3 x 1 PAULISTA. Jogo pela 4ª rodada, no Pacaembu,  SP, em 27/01/2011. 

Transmissão: PFC, ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0225 - CAMPEONATO PAULISTA 2011 

Conteúdo: ITUANO 1 X 4 PALMEIRAS. Jogo pela 2ª rodada, em Itu, SP, em 20/01/2011. 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0226 - CAMPEONATO PAULISTA 2011 

Conteúdo: PALMEIRAS 1 X 0 AMERICANA. Jogo pela 8ª rodada, no Pacaembu, SP, em 12/02/2011. 

Transmissão: PFC, ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0227 - CAMPEONATO PAULISTA 2011 

Conteúdo: MIRASSOL 0 X 1 PALMEIRAS. Jogo pela 6ª rodada, em Mirassol, SP, em 06/02/2011. 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0228 - COPA DO BRASIL 2011 

Conteúdo: COMERCIAL/PI 1 X 2 PALMEIRAS. Primeiro jogo pela primeira fase. Realizado em Teresina, PI em 

23/02/2011. Gols: Adriano (PAL) 31' do 1º; Kléber (PAL) 1' e Rafael (COM) 30' do 2º 

Transmissão: TV Globo, ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0229 - COPA DO BRASIL 2011 

Conteúdo: PALMEIRAS 5 X 1 COMERCIAL/PI. Segundo jogo pela primeira fase. Realizado no Pacaembu, SP, em 

02/03/2011. Gols: Adriano (PAL) 17', Adriano (PAL) 20', Binha (COM) 27', Adriano (PAL) 32', Adriano (PAL) 34' e Gabriel 

Silva (PAL) 38' do 2º 

Transmissão: TV Band, ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0230 - COPA DO BRASIL 2011 

Conteúdo: UBERABA/MG 0 X 4 PALMEIRAS. Primeira e única partida da segunda fase. Realizado em Uberaba/MG, em 

16/03/2011. Gols: Luan 11', Luan 21' e Kléber 42' do 1º; Kléber 45' do 2º 

Transmissão: TV Band, ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0231 - COPA DO BRASIL 2011 

Conteúdo: SANTO ANDRÉ/SP 1 X 2 PALMEIRAS. Primeiro jogo pela terceira fase. Realizado em Santo André/SP, em 

13/04/2011. Gols: Kléber (PAL) 22' do 1º; Kléber (PAL) 24' e Anderson (SA) 43' do 2º; 

Transmissão: TV Globo, ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 
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* PAL0232 - CAMPEONATO PAULISTA 2011 

Conteúdo: SÃO PAULO 1 X 1 PALMEIRAS. Jogo pela 10ª rodada, no Morumbi, SP, em 27/02/2011. 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0233 - CAMPEONATO PAULISTA 2011 

Conteúdo: NOROESTE 1 X 2 PALMEIRAS. Jogo pela 12ª rodada, em Bauru, SP, em 20/03/2011. 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0234 - CAMPEONATO PAULISTA 2011 

Conteúdo: PALMEIRAS 2 X 0 SÃO BERNARDO. Jogo pela 13ª rodada, no Canindé, SP, em 12/03/2011. 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0235 - CAMPEONATO PAULISTA 2011 

Conteúdo: SÃO CAETANO 1 X 1 PALMEIRAS. Jogo pela 14ª rodada, em São Caetano do Sul , SP, em 19/03/2011. 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0236 - CAMPEONATO PAULISTA 2011 

Conteúdo: PALMEIRAS 3 X 0 LINENSE. Jogo pela 15ª rodada, na Arena Barueri , SP, em 23/03/2011. 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0237 - CAMPEONATO PAULISTA 2011 

Conteúdo: PALMEIRAS 3 X 0 BRAGANTINO. Jogo pela 16ª rodada, no Canindé, SP, em 26/03/2011. 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0238 - CAMPEONATO PAULISTA 2011 

Conteúdo: PALMEIRAS 2 X 0 GRÊMIO PRUDENTE. Jogo pela 18ª rodada, no Canindé , SP, em 09/04/2011. 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0239 - CAMPEONATO PAULISTA 2011 

Conteúdo: PONTE PRETA 2 X 1 PALMEIRAS. Jogo pela 19ª rodada, em Campinas, SP, em 17/04/2011. 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0240 - CAMPEONATO PAULISTA 2011 

Conteúdo: PALMEIRAS 2 X 1 MIRASSOL. Jogo pelas Quartas de Final, no Pacaembu , SP, em 24/04/2011. 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0241 - CAMPEONATO PAULISTA 2011 

Conteúdo: PALMEIRAS 1 X 1 CORINTHIANS. Jogo pela Semi-final, no Pacaembu , SP, em 01/05/2011. 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0242 - COPA DO BRASIL 2011 

Conteúdo: CORITIBA 6 X 0 PALMEIRAS. Primeiro jogo pelas oitavas. Realizado em Curitiba, PR, em 05/05/2011.  

Transmissão: TV Globo, ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0243 - COPA DO BRASIL 2011 
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Conteúdo: PALMEIRAS 2 x 0 CORITIBA. Segundo jogo pelas oitavas. Realizado no Pacaembu, SP,  em 11/05/2011.  

Transmissão: TV Band, ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0244 – BRASILEIRO 2011 

Conteúdo: CRUZEIRO 1  X 1 PALMEIRAS. Jogo completo pela 2ª rodada, em Sete Lagoas/MG, em 29/05/2011.  

Gols: Luan (PAL) 14' e Anselmo Ramón (CRU) 28' do 2º; 

Transmissão: TV Globo, ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0245 - BRASILEIRO 2011 

Conteúdo: PALMEIRAS 1 X 0 ATLÉTICO/PR. Jogo completo pela 3ª rodada. Realizado no Canindé/SP, em 

04/06/2011.  

Gol: Chico 29' do 2º; 

Transmissão: TV PFC, ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0246 - BRASILEIRO 2011 

Conteúdo: INTERNACIONAL/RS 2 X 2 PALMEIRAS  Jogo completo pela 4ª rodada. Realizado no Beira Rio/RS, em 

12/06/2011; 

Gols: Márcio Araújo (PAL-contra) 5', Rodrigo (INT-contra) 9',Luan (PAL) 21' e Leandro Damião (INT) 45' do 2º; 

Transmissão: TV Band, ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0247 - BRASILEIRO 2011 

Conteúdo: PALMEIRAS 5 X 0 AVAÍ/SC. Jogo completo pela 5ª rodada. Realizado no Canindé/SP, em 19/06/2011. 

Gols: Lincoln 18', Luan 21', Luan 41' e Kléber 43' do 1º; Kléber (pênalti) 25' do 2º; 

Transmissão: TV PFC, ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0248 - BRASILEIRO 2011 

Conteúdo: CEARÁ 2 X 0 PALMEIRAS. Jogo completo pela 6ª rodada. Realizado em Fortaleza/CE, em 26/06/2011.  

Gols: Washington 7' e Thiago Humberto 45' do 1º; 

Transmissão: TV PFC, ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0249 - BRASILEIRO 2011 

Conteúdo: AMÉRICA/MG 1 X 1 PALMEIRAS. Jogo completo pela 8ª rodada. Realizado em Sete Lagoasw/MG, em 

07/07/2011.  

Gols: Alessandro (AME) 20' e Maurício Ramos (PAL) 30' do 2º; 

Transmissão: SporTV, ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0250 - BRASILEIRO 2011 

Conteúdo: PALMEIRAS 3 X 0 SANTOS. Jogo completo pela 9ª rodada. Realizado no Pacaembu/SP, em 10/07/2011.  

O Verdão destruiu o Santos de Neymar, Ganso e Cia.Gols: Maikon Leite 20', Maurício Ramos 29' e Patrick 44' do 1º.  
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Transmissão: TV PFC, ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0251 - BRASILEIRO 2011 

Conteúdo: PALMEIRAS 0 X 0 FLAMENGO/RJ. Jogo completo pela 10ª rodada. Realizado no Pacaembu/SP, em 

20/07/2011.  

Transmissão: TV PFC, ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0252 - BRASILEIRO 2011 

Conteúdo: FIGUEIRENSE 0 X 1 PALMEIRAS. Jogo completo pela 12ª rodada. Realizado em Florianópolis/SC, em 

27/07/2011.  

Gol: Maurício Ramos 37' do 2º; 

Transmissão: TV PFC, ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0253 - BRASILEIRO 2011 

Conteúdo: PALMEIRAS 3 X 2 ATLÉTICO/MG. Jogo completo pela 13ª rodada. Realizado no Canindé/SP, em 

30/07/2011.  

Gols: Marcos Assunção (PAL) 14' e Magno Alves (ATL) 16' do 1º; Luan (PAL) 16', Patrick (PAL) 33' e Wesley (ATL) 34' do 

2º; 

Transmissão: TV PFC, ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0254 - BRASILEIRO 2011 

Conteúdo: PALMEIRAS 2 X 0 ATLÉTICO/GO. Jogo completo pela 7ª rodada. Realizado no Canindé/SP, em 

29/06/2011.  

Gols: Maikon Leite 27' e Marcos Assunção (pênalti) 34' do 1º; 

Transmissão: TV PFC, ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0255 - BRASILEIRO 2011 

Conteúdo: CORITIBA 1 X 1 PALMEIRAS. Jogo completo pela 14ª rodada. Realizado em Curitiba, PR,  em 03/08/2011. 

Gols: Jeci (COR) 8' e Marcos Assunção (PAL) 19' do 1º; 

Transmissão: TV Globo, ao vivo, Cleber Machado. 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0256 - BRASILEIRO 2011 

Conteúdo: PALMEIRAS 0 X 0 GRÊMIO/RS. Jogo completo pela 15ª rodada. Realizado no Canindé, SP,  em 

06/08/2011.  

Transmissão: TV Globo, ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0257 – PALMEIRAS: VELHOS TEMPOS 

Conteúdo: Especial inédito de quase 2 horas com inúmeros gols dos anos 70, 80 e 90, relembrando grandes 

jogadores e lances de Ademir da Guia, Leivinha, Edu, Hector Silva, Dudu, César Maluco, Fedato, Luiz Pereira 
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e muitos outros, com narrações antigas e originais de Luiz Noriega, João Carlos Cicarelli, Walter Abraão, 

Luciano do Valle etc. além de entrevistas com 3 palmeirenses ilustres: César Maluco, Servílio e Jorge 

Mendonça. Para finalizar, um clipe musical com um ilustre palestrino, o Rei Roberto Carlos. 

Imagem: Ótima – Origem: TV Cultura, TV Band – 1 DVD 

 

* PAL0258 – COPA SULAMERICANA 2011 

Conteúdo: VASCO 2 X 0 PALMEIRAS. Jogo completo pela 1ª fase. Realizado em São Januário, RJ, em 11/08/2011.  

Transmissão: TV PFC, ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0259 - BRASILEIRO 2011 

Conteúdo: PALMEIRAS 1 X 1 BAHIA. Jogo completo pela 17ª rodada. Realizado no Canindé, SP, em 18/08/2011.  

Gols: Valdívia (PAL) 9' e Titi (BAH) 21' do 2º; 

Transmissão: TV PFC, ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0260 - BRASILEIRO 2011 

Conteúdo: SÃO PAULO 1 X 1 PALMEIRAS. Jogo completo pela 18ª rodada. Realizado no Morumbi, SP, em 

21/08/2011.  

Gols: Dagoberto (SP) 41' do 1º; Henrique (PAL) 16' do 2º; 

Transmissão: TV Globo, ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0261 – COPA SULAMERICANA 2011 

Conteúdo: PALMEIRAS 3 X 1 VASCO. Jogo de volta completo pela 1ª fase. Realizado no Pacaembu, SP, em 

25/08/2011.  

Gols: Luan, Kleber, Marcos Assunção 

Transmissão: SporTV, ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0262 - BRASILEIRO 2011 

Conteúdo: PALMEIRAS 2 X 1 CORINTHIANS. Jogo completo pela 19ª rodada. Realizado em Presidente Prudente/SP, 

em 28/08/2011.  

Gols: Emerson (COR) 18' e Luan (PAL) 35' do 1º; Fernandão (PAL) 7' do 2º; 

Transmissão: TV PFC, ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0263 - BRASILEIRO 2011 

Conteúdo: CORINTHIANS 0 X 0 PALMEIRAS. Jogo completo pela 38ª rodada – Jogo da Final. Realizado no 

Pacaembu/SP, em 06/12/2011. 

Transmissão: TV Globo, ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0264 – AMISTOSO INTERNACIONAL – TAÇA MONGERAL AEGON 

Conteúdo: PALMEIRAS 1 X 0 AJAX (HOLANDA). Jogo completo pela 19ª rodada. Realizado em Presidente 

Prudente/SP, em 14/01/2012.  
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Gol: Pedro Carmona 

Transmissão: TV BAND, ao vivo – Narração: Téo José 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0265 - PAULISTÃO 2012 

Conteúdo: PBRAGANTINO 1 X 2 PALMEIRAS. Jogo completo pela 1ª rodada. Realizado em Bragança Paulista/SP, em 

22/01/2012. 

Gols: Leandro Amaro e Maikon Leite 

Transmissão: TV Globo, ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0266 - PAULISTÃO 2012 

Conteúdo: SANTOS 0 X 1 PALMEIRAS. Jogo completo pela 4ª rodada. Realizado em Presidente Prudente/SP, em 

05/02/2012.  

Gol: Juninho 

Transmissão: TV Globo, ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0267 - PAULISTÃO 2012 

Conteúdo: PALMEIRAS 3 X 2 XV DE PIRACICABA. Jogo completo pela 5ª rodada. Realizado no Pacaembu/SP, em 

08/02/2012.  

Gols: Artur, Daniel Carvalho e Marcos Assunção. 

Transmissão: TV PFC, ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0268 - PAULISTÃO 2012 

Conteúdo: PALMEIRAS 3 X 0 ITUANO. Jogo completo pela 6ª rodada. Realizado no Pacaembu/SP, em 11/02/2012. 

Gols: Artur, Barcos e Patrik 

Transmissão: TV PFC, ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0269 - PAULISTÃO 2012 

Conteúdo: PALMEIRAS 1 X 1 OESTE. Jogo completo pela 9ª rodada. Realizado no Pacaembu/SP, em 23/02/2012.  

Gol: Maikon Leite 

Transmissão: TV PFC, ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0270 - PAULISTÃO 2012 

Conteúdo: PALMEIRAS 3 X 3 SÃO PAULO. Jogo completo pela 10ª rodada. Realizado em Presidente Prudente/SP, em 

26/02/2012. Gols: Daniel Carvalho e Barcos (2) 

Transmissão: TV Globo, ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0271 - PAULISTÃO 2012 

Conteúdo: LINENSE 1 X 3 PALMEIRAS. Jogo completo pela 11ª rodada. Realizado em Lins/SP, em 29/02/2012. 

Gols: Maikon Leite, Daniel Carvalho e Barcos 
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Transmissão: TV Globo, ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0272 - BRASILEIRO 2011 

Conteúdo:  BOTAFOGO/RJ 3 X 1 PALMEIRAS. Jogo completo pela 20ª rodada. Realizado no Engenhão, Rio de Janeiro, 

RJ,  em 31/08/2011.  

Gols: Herrera (BOT) 3' e Gustavo (BOT) 23' do 1º; Maicosuel (BOT) 17' e Marcos Assunção (PAL) 45' do 2º. 

Transmissão: TV Globo, ao vivo, Cleber Machado. 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0273 - BRASILEIRO 2011 

Conteúdo:  PALMEIRAS 1 X 1 CRUZEIRO. Jogo completo pela 21ª rodada. Realizado no Pacaembu, São Paulo, SP,  em 

04/09/2011. 

Gols: Luan (PAL) 23' e Montillo (CRU) 39' do 2º 

Transmissão: TV PFC, ao vivo, Jota Junior. 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0274 - BRASILEIRO 2011 

Conteúdo:  ATLÉTICO/PR 2 X 2 PALMEIRAS. Jogo completo pela 22ª rodada. Realizado na Arena da Baixada, 

Curitiba, PR,  em 07/09/2011.  

Gols: Henrique (PAL) 15' e Guerrón (ATL) 34' do 1º; Fernandão (PAL) 7' e Marcinho (ATL-pênalti) 24' do 2º  

Transmissão: TV Globo, ao vivo, Cleber Machado.. 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0275 - BRASILEIRO 2011 

Conteúdo:  PALMEIRAS 0 X 3 INTERNACIONAL/RS. Jogo completo pela 23ª rodada. Realizado na Arena da Baixada, 

Curitiba, PR,  em 11/09/2011.  

Gols: Leandro Damião 24' do 1º; Leandro Damião 37' e Leandro Damião 46' do 2º 

Transmissão: TV PFC, ao vivo, Jota Junior. 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0276 - BRASILEIRO 2011 

Conteúdo:  AVAÍ/SC 1 X 1 PALMEIRAS. Jogo completo pela 24ª rodada. Realizado na Ressacada, Florianópolis,SC,  

em 18/09/2011.  

Gols: Henrique (PAL-contra) 5' e Chico (PAL) 41' do 1º  

Transmissão: TV Globo, ao vivo, Cleber Machado. 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0277 - BRASILEIRO 2011 

Conteúdo:  PALMEIRAS 1 x 0 CEARÁ. Jogo completo pela 25ª rodada. Realizado no Canindé, São Paulo, SP,  em 

22/09/2011.  

Gol: Thiago Mathias (contra) 43' do 1º 

Transmissão: TV PFC, ao vivo. 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0278 - BRASILEIRO 2011 
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Conteúdo:  ATLÉTICO/GO 1 X 1 PALMEIRAS. Jogo completo pela 26ª rodada. Realizado no Serra Dourada/ Goiânia, 

GO, em 25/09/2011.  

Gols: Henrique (PAL) 24' do 1º; Thiago Feltri (ATL) 35' do 2º 

Transmissão: TV SporTV, ao vivo. Milton Leite 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0279 - BRASILEIRO 2011 

Conteúdo:  PALMEIRAS 1 x 1 AMÉRICA/MG. Jogo completo pela 27ª rodada. Realizado no Canindé, São Paulo, SP,  

em 01/10/2011.  

Gols: Marcos Assunção (PAL) 30' e Kempes (AME) 45' do 1º 

Transmissão: TV PFC, ao vivo, Jota Junior. 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0280 - BRASILEIRO 2011 

Conteúdo:  FLAMENGO 1 X 1 PALMEIRAS. Jogo completo pela 29ª rodada. Realizado no Engenhão, Rio de Janeiro, RJ 

em 12/10/2011.  

Gols: Thiago Neves (FLA) 10' e Maikon Leite (PAL) 18' do 2º 

Transmissão: TV PFC, ao vivo, Luiz Carlos Junior. 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0281 - PAULISTÃO 2012 

Conteúdo: PALMEIRAS 0  X 0 SÃO CAETANO. Jogo completo pela 12ª rodada. Realizado no Pacaembu/SP, em 

04/03/2012.  

Transmissão: TV PFC, ao vivo,  Jorge Vinicius 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0282 - PAULISTÃO 2012 

Conteúdo: BOTAFOGO 2 X 6 PALMEIRAS. Jogo completo pela 13ª rodada. Realizado no Santa Cruz, Ribeirão Preto, 

SP, em 11/03/2012.  

Gols: Maikon Leite, Marquinhos (contra), Barcos, Ricardo Bueno, Juninho, Barcos 

Transmissão: TV Globo, ao vivo,  Cleber Machado 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0283 - PAULISTÃO 2012 

Conteúdo: CORINTHIANS 2 X 1 PALMEIRAS. Jogo completo pela 15ª rodada. Realizado no Pacaembu, SP, em 

25/03/2012.  

Gol: Marcos Assunção 

Transmissão: TV Globo, ao vivo,  Cleber Machado 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0284 - PAULISTÃO 2012 

Conteúdo: PAULISTA 0 X 1 PALMEIRAS. Jogo completo pela 16ª rodada. Realizado no Jaime Cintra, Jundiaí, SP, em 

28/03/2012.  

Gol: João Vítor 

Transmissão: TV Globo, ao vivo,  Cleber Machado 

Qualidade da Imagem: Ótima 
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* PAL0285 – COPA DO BRASIL 2012 

Conteúdo: CORURIPE/AL 0 X 1 PALMEIRAS. Jogo completo pela 1ª fase, jogo de ida. Realizado no Rei Pelé, Maceió, 

AL, em 14/03/2012.  

Gol: Barcos 2' do 1º 

Transmissão: TV SporTV, ao vivo, Jota Junior. 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0286 – COPA DO BRASIL 2012 

Conteúdo: PALMEIRAS 3 X 0 CORURIPE/AL. Jogo completo pela 1ª fase, jogo de volta. Realizado no Jaime Cintra, 

Jundiaí, SP, em 22/03/2012.  

Gols: Marcos Assunção 10', Barcos 13' e Juninho 39' do 2º 

Transmissão: TV SporTV, ao vivo,  Milton Leite. 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0287 – COPA DO BRASIL 2012 

Conteúdo: HORIZONTE/CE 1 X 3 PALMEIRAS. Jogo completo pela 2ª fase, jogo de ida. Realizado no Domingão, 

Horizonte, CE, em 04/04/2012.  

Gols: Mateus (HOR) 17' e Leandro Amaro (PAL) 34' do 1º; Leandro Amaro (PAL) 22' e Maikon Leite (PAL) 26' do 2º 

Transmissão: TV SporTV, ao vivo,  Milton Leite. 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0288 – COPA DO BRASIL 2012 

Conteúdo: PARANÁ 1 X 2 PALMEIRAS. Jogo completo pela 3ª fase, jogo de ida. Realizado no Durival de Brito, 

Curitiba, PR, em 25/04/2012.  

Gols: Marcos Assunção (PAL) 22', e Luisinho (PAR) 39' do 1º; Henrique (PAL-pênalti) 33' do 2º  

Transmissão: TV SporTV, ao vivo,  Luiz Carlos Jr. 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0289 – COPA DO BRASIL 2012 

Conteúdo: PALMEIRAS 4 X 0 PARANÁ. Jogo completo pela 3ª fase, jogo de volta. Realizado na Arena Barueri, Barueri, 

SP, em 09/05/2012.  

Gols: Mazinho 26' do 1º; Mazinho 7', Valdivia 18' e Maikon Leite 27' do 2º 

Transmissão: TV Band, ao vivo,  Luciano do Valle. 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0290 – COPA DO BRASIL 2012 

Conteúdo: ATLÉTICO/PR 2 X 2 PALMEIRAS. Jogo completo pela 4ª fase, jogo de ida. Realizado no Durival de Brito, 

Curitiba, PR, em 16/05/2012.  

Gols: Bruno Mineiro (ATL) 16', Barcos (PAL) 21' e Edigar Junio (ATL) 22' do 1º; Maikon Leite (PAL) 14' do 2º 

Transmissão: TV SporTV, ao vivo,  Jota Junior. 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0291 – COPA DO BRASIL 2012 

Conteúdo: PALMEIRAS 2 X 1 ATLÉTICO/PR. Jogo completo pela 4ª fase, jogo de volta. Realizado na Arena Barueri, 

Barueri, SP, em 23/05/2012.  
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Gols: Luan 22' e Henrique 37' do 2º 

Transmissão: TV SporTV, ao vivo,  Jota Junior. 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0292 – COPA DO BRASIL 2012 

Conteúdo: GRÊMIO/RS 0 X 2 PALMEIRAS. Jogo completo pela SEMI-FINAL, jogo de ida. Realizado no Olímpico, Porto 

Alegre, RS, em 13/06/2012.  

Gols: Mazinho 41' e Barcos 46' do 2º 

Transmissão: TV SporTV, ao vivo,  Jota Junior. 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0293 – COPA DO BRASIL 2012 

Conteúdo: PALMEIRAS 1 X 1 GRÊMIO/RS. Jogo completo pela SEMI-FINAL, jogo de volta. Realizado na Arena Barueri, 

Barueri, SP, em 20/06/2012.  

Gols: Fernando 21' e Valdivia 27' do 2º 

Transmissão: TV SporTV, ao vivo,  Jota Junior. 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0294 – COPA DO BRASIL 2012 

Conteúdo: PALMEIRAS 2 X 0 CORITIBA. Jogo completo pela FINAL, 1º jogo. Realizado na Arena Barueri, Barueri, SP, 

em 05/07/2012. Contém pré-jogo pela TV Gazeta e pela SporTV. 

Gols: Valdivia (pênalti) 48' do 1º; Thiago Heleno 19' do 2º 

Transmissão: TV SporTV, ao vivo,  Milton Leite. 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0295 – ESPECIAL PALMEIRAS BI-CAMPEÃO DA COPA DO BRASIL 2012 (DISCO 1 de 3) 

Conteúdo:  Gols das partidas da semi-final contra o Grêmio/RS (2X0 e 1X1), gols da primeira partida da final contra o 

Coritiba (2X0), festa após vitória na primeira partida da final. Pré-jogo da segunda final pela TV ESPN, pela TV SBT, pela 

TV Band e PRIMEIRO TEMPO completo da segunda partida da final, CORITIBA 1 X 1 PALMEIRAS. 

Local: Couto Pereira, Curitiba, PR, em 11/07/2012 

Gols: Ayrton 16' e Betinho 20' do 2º 

Transmissão: TV ESPN, ao vivo. 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0296 – ESPECIAL PALMEIRAS BI-CAMPEÃO DA COPA DO BRASIL 2012 (DISCO 2 de 3) 

Conteúdo:  SEGUNDO TEMPO completo da segunda partida da final, CORITIBA 1 X 1 PALMEIRAS. 

Local: Couto Pereira, Curitiba, PR, em 11/07/2012 

Gols: Ayrton 16' e Betinho 20' do 2º 

Transmissão: TV ESPN, ao vivo. 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0297 – ESPECIAL PALMEIRAS BI-CAMPEÃO DA COPA DO BRASIL 2012 (DISCO 3 de 3) 

Conteúdo:  Comemorações pelo Bi-campeonato: 

- Narração do gol com vídeo e áudio com a vibração de Dema Pascovich da Rádio CBN-SP;  

- Programa “É GOL”, da SporTV, com especial de 23 minutos sobre o Palmeiras na Copa do Brasil; 

- Comemorações pela TV Band, TV Record e TV SBT, cenas da carreata do título pelas ruas de São Paulo; 
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- Úúltimos minutos emocionantes da final e a festa pela SporTV (em 23 minutos); 

- A visita do conjunto musical norte-americano “The Platters” ao CT do Palmeiras; 

- Programa “Esporte Espetacular”, da TV Globo, sobre o Palmeiras campeão, (14 minutos); 

- e entrevista com Felipão sobre a Copa do Mundo 2002 no “Esporte Espetacular” da TV Globo. 

 

* PAL0298 – COPA SUL-AMERICANA 2012 

Conteúdo: PALMEIRAS 2 X 0 BOTAFOGO/RJ. Jogo completo pela segunda fase, jogo de ida. Realizado na Arena 

Barueri, Barueri, SP, em 01/08/2012. 

Gols: Barcos (2) 

Transmissão: FOX Sports, ao vivo,  João Guilherme. 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0299 – COPA SUL-AMERICANA 2012 

Conteúdo: BOTAFOGO/RJ 3 X 1 PALMEIRAS. Jogo completo pela segunda fase, jogo de volta. Realizado no 

Engenhão, Rio de Janeiro, RJ, em 22/08/2012. Palmeiras classificado para a próxima fase. 

Gol: Patrik 

Transmissão: TV Band, ao vivo, Luciano do Valle. 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0300 – COPA SUL-AMERICANA 2012 

Conteúdo: PALMEIRAS 3 X 1 MILLONARIOS-COL. Jogo completo pela terceira fase, jogo de ida. Realizado no 

Pacaembu, São Paulo, SP, em 02/10/2012. 

Gols: Obina (PAL) 12' do 1º; Tiago Real (PAL) 9', Artur (PAL-contra) 39' e Luan (PAL) 42' do 2º 

Transmissão: FOX Sports, ao vivo,  Marco de Vargas 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0301 – CAMPEONATO BRASILEIRO 2012 

Conteúdo: PALMEIRAS 1 X 1 PORTUGUESA. Jogo completo pela 1ª rodada. Realizado no Pacaembu, São Paulo, SP, 

em 19/05/2012. 

Gols: Luan (PAL) 37' do 1º; Rodriguinho (POR) 41' do 2º 

Transmissão: SporTV, ao vivo,  Linhares Junior 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0302 – CAMPEONATO BRASILEIRO 2012 

Conteúdo: PALMEIRAS 3 X 1 FIGUEIRENSE/SC. Jogo completo pela 7ª rodada. Realizado na Arena Barueri, Barueri, 

SP, em 01/07/2012. 

Gols: Júlio César (FIG) 30' e Román (PAL) 37' do 1º; Barcos (PAL) 39' e Maikon Leite (PAL) 41' do 2º 

Transmissão: PFC , ao vivo,  Jorge Vinicius 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0303 – CAMPEONATO BRASILEIRO 2012 

Conteúdo: PALMEIRAS 3 X 0 NÁUTICO. Jogo completo pela 11ª rodada. Realizado na Arena Barueri, Barueri, SP, em 

22/07/2012. 

Gols: Obina 18' e Mazinho 30' do 1º; Márcio Araújo 5' do 2º  

Transmissão: PFC , ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 
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* PAL0304 – CAMPEONATO BRASILEIRO 2012 

Conteúdo: FIGUEIRENSE 1 X 3 PALMEIRAS. Jogo completo pela 26ª rodada. Realizado no Orlando Scarpelli, 

Florianópolis/SC, em 22/09/2012. 

Gols: Thiago Heleno (PAL) 7' e Henrique (PAL) 9' do 1º; Aloísio (FIG) 19' e Marcos Assunção (PAL) 22' do 2º 

Transmissão: SporTV , ao vivo, Milton Leite. 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0305 – CAMPEONATO BRASILEIRO 2012 

Conteúdo: PALMEIRAS 1 X 0 FLAMENGO/RJ. Jogo completo pela 17ª rodada. Realizado na Arena Barueri, Barueri, 

SP, em 15/08/2012. 

Gol: Barcos 32' do 1º 

Transmissão: PFC , ao vivo, Odinei Ribeiro 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0306 – CAMPEONATO BRASILEIRO 2012 

Conteúdo: PALMEIRAS 0 X 0 GRÊMIO/RS. Jogo completo pela 21ª rodada. Realizado no Pacaembu, São Paulo, SP, 

em 01/09/2012. 

Transmissão: PFC , ao vivo, Linhares Junior 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0307 – CAMPEONATO BRASILEIRO 2012 

Conteúdo: BOTAFOGO 1 X 2 PALMEIRAS. Jogo completo pela 15ª rodada. Realizado no Engenhão, Rio de Janeiro, RJ 

em 08/08/2012. 

Gols: Barcos (PAL) 14' do 1º; Andrezinho (BOT) 12' e Barcos (PAL) 27' do 2º 

Transmissão: Globo, ao vivo,  Cleber Machado. 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0308 – CAMPEONATO BRASILEIRO 2012 

Conteúdo: BAHIA 0 X 1 PALMEIRAS. Jogo completo pela 31ª rodada. Realizado no Pituaçu, Salvador, BA em 

17/10/2012. 

Gol: Betinho 19' do 1º 

Transmissão: PFC , ao vivo,  Thiago Mastroianni 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0309 – CAMPEONATO BRASILEIRO 2012 

Conteúdo: PALMEIRAS 2  X 0 CRUZEIRO. Jogo completo pela 32ª rodada. Realizado na Fonte Luminosa, Araraquara, 

SP em 20/10/2012. 

Gols: Barcos 28' e Barcos 31' do 2º 

Transmissão: PFC , ao vivo,  Linhares Junior 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0310 – DESPEDIDA DE SÃO MARCOS 

Conteúdo: PALMEIRAS 1999 2  X 2 SELEÇÃO BRASILEIRA 2002. Jogo completo com as principais estrelas do 

Verdão na conquista da Libertadores 99 contra a Seleção Brasileira campeã do mundo em 2002. Realizado no Pacaembu 

São Paulo, SP em 11/12/2002. O primeiro e único gol da carreira do goleiro Marcos foi marcado neste jogo que ainda 
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jogou na linha pela primeira vez também. Presença do mito Ademir da Guia aos 70 anos de idade. 

Gols: Marcos (pênalti), Paulo Nunes, Edílson(BRA) , Luizão(BRA) 

Transmissão: SporTV , ao vivo,  Jota Junior 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0311 – CAMPEONATO PAULISTA 2013 

Conteúdo: OESTE 1 X 3 PALMEIRAS. Jogo completo pela 2ª rodada. Realizado no Teixeirão, São José do Rio Preto, SP 

em 23/01/2013. 

Gols: Barcos , Patrick Vieira, Luan 

Transmissão: PFC , ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0312 – CAMPEONATO PAULISTA 2013 

Conteúdo: XV DE PIRACICABA 3 X 3 PALMEIRAS. Jogo completo pela 5ª rodada. Realizado no Barão de Serra Negra, 

Piracicaba, SP em 02/02/2013. 

Gols: Henrique (2) e Marcio Araujo 

Transmissão: SporTV , ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0313 – ESPECIAIS COM SÃO MARCOS 

Conteúdo: Para homenagear a despedida de São Marcos dos gramados, um especial contendo dois programas de TV  

apresentando o grande goleiro alvi-verde:  

1. Programa “Bem, Amigos!”, da SporTV, com duração de 38 minutos, com a participação ao vivo do ídolo; 

2. Especial “Amém, São Marcos”, programa especial da  série “SporTV Repórter””, com duração de 49 

mintuos. 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0314 – CAMPEONATO BRASILEIRO 2012 

Conteúdo: PALMEIRAS 2  X 2 BOTAFOGO/RJ. Jogo completo pela 34ª rodada. Realizado na Fonte Luminosa, 

Araraquara, SP em 04/11/2012. 

Gols: Lodeiro (BOT) 21' e Barcos (PAL) 28' do 1º; Elkeson (BOT) 18' e Barcos (PAL) 45' do 2º; 

Transmissão: TV Globo , ao vivo,  Cleber Machado 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0315 – CAMPEONATO PAULISTA DE SHOWBOL 2012 

Conteúdo: PALMEIRAS 10  X 12 GUARANI/SP e PALMEIRAS 10 X 6 PORTUGUESA. Jogos completos.  

Revendo grandes ex-jogadores e que foram ídolos no campo. 

Transmissão: SporTV , ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0316 – CAMPEONATO PAULISTA 2013 

Conteúdo: PALMEIRAS 2 X 0 ATLÉTICO SOROCABA. Jogo completo pela 6ª rodada. Realizado no Pacaembu, São 

Paulo, SP em 07/02/2013. 

Gols: Marcio Araújo, Henrique 

Transmissão: PFC , ao vivo, Odinei Ribeiro 

Qualidade da Imagem: Ótima 
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* PAL0317 – CAMPEONATO PAULISTA 2013 

Conteúdo: MOGI MIRIM 2 X 2 PALMEIRAS. Jogo completo pela 7ª rodada. Realizado em Mogi Mirim, SP em 

10/02/2013. 

Gols: Marcio Araújo, Souza 

Transmissão: SporTV , ao vivo, Linhares Jr. 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0318 – COPA LIBERTADORES 2013 

Conteúdo: PALMEIRAS 2 X 1 SPORTING CRISTAL (PERU). Jogo completo pela 1ª fase de grupos. Realizado no 

Pacaembu, São Paulo, SP em 14/02/2013. 

Gols: Henrique e Patrick Vieira 

Transmissão: ESPN , ao vivo, Marco de Vargas 

Qualidade da Imagem: Ótima (HD) 

 

* PAL0319 – CAMPEONATO PAULISTA 2013 

Conteúdo: CORINTHIANS 2 X 2 PALMEIRAS. Jogo completo pela 8ª rodada. Realizado no Pacaembu, São Paulo, SP 

em 17/02/2013. 

Gols: Vilson, Vinicius 

Transmissão: TV Globo , ao vivo, Cleber Machado 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0320 – CAMPEONATO PAULISTA 2013 

Conteúdo: PALMEIRAS 1 X 0 UNIÃO BARBARENSE. Jogo completo pela 9ª rodada. Realizado no Pacaembu, São 

Paulo, SP em 24/02/2013. 

Gols: Leandro 

Transmissão: PFC , ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0321 – COPA LIBERTADORES 2013 

Conteúdo: LIBERTAD (PAR) 2 X 0 PALMEIRAS. Jogo completo pela 1ª fase de grupos. Realizado no Nicolas leoz, 

Assunção, Paraguai, em 28/02/2013. 

Transmissão: SporTV, ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0322 – COPA LIBERTADORES 2013 

Conteúdo: TIGRE (ARG) 1 X 0 PALMEIRAS. Jogo completo pela 1ª fase de grupos. Realizado em Victoria, Argentina,  

em 06/03/2013. 

Transmissão: Fox Sports, ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0323 – COPA LIBERTADORES 2013 

Conteúdo: PALMEIRAS 2 X 0 TIGRE (ARG). Jogo completo pela 1ª fase de grupos. Realizado no Pacaembu, SP, em 

02/04/2013. 

Gols: Charles e Caio. 

Transmissão: SporTV, ao vivo 
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Qualidade da Imagem: Ótima 

 

 

* PAL0324 – COPA LIBERTADORES 2013 

Conteúdo: PALMEIRAS 1 X 0 LIBERTAD (PAR). Jogo completo pela 1ª fase de grupos. Realizado no Pacaembu, SP, 

em 11/04/2013. 

Gol: Charles. 

Transmissão: Fox Sports, ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0325 – COPA LIBERTADORES 2013 

Conteúdo: SPORTING CRYSTAL (PER) 1 X 0 PALMEIRAS. Jogo completo pela 1ª fase de grupos. Realizado em Lima, 

Peru, em 18/04/2013. 

Transmissão: Fox Sports, ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0326 – COPA LIBERTADORES 2013 

Conteúdo: TIJUANA(MEX) 0 X 0 PALMEIRAS. Jogo completo da 1ª partida das Oitavas. Realizado em Tijuana, 

México, em 30/04/2013. 

Transmissão: Fox Sports, ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0327 – COPA LIBERTADORES 2013 

Conteúdo: PALMEIRAS 1 X 2 TIJUANA(MEX). Jogo completo da 2ª partida das Oitavas. Realizado no Pacaembu, SP, 

em 14/05/2013. 

Gol: Souza. 

Transmissão: Fox Sports, ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0328 – CAMPEONATO PAULISTA 2013 

Conteúdo: SÃO PAULO 0 X 0 PALMEIRAS. Jogo completo pela 11ª rodada. Realizado no Morumbi, São Paulo, SP em 

10/03/2013. 

Transmissão: Globo , ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0329 – CAMPEONATO PAULISTA 2013 

Conteúdo: PALMEIRAS 2 X 1 PAULISTA. Jogo completo pela 10ª rodada. Realizado no Pacaembu, São Paulo, SP em 

14/03/2013. 

Gols: Vilson, Dráusio(contra) 

Transmissão: PFC , ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0330 – CAMPEONATO PAULISTA 2013 

Conteúdo: SÃO CAETANO 1 X 1 PALMEIRAS. Jogo completo pela 12ª rodada. Realizado em São Caetano do Sul, São 

Paulo, SP em 16/03/2013. 

Gol: Leandro 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


Transmissão: Globo , ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0331 – CAMPEONATO PAULISTA 2013 

Conteúdo: PALMEIRAS 2 X 0 BOTAFOGO/SP. Jogo completo pela 13ª rodada. Realizado no Pacaembu, São Paulo, SP 

em 20/03/2013. 

Gols: Leandro(2) 

Transmissão: PFC , ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0332 – CAMPEONATO PAULISTA 2013 

Conteúdo: PALMEIRAS 0 X 0 SANTOS. Jogo completo pela 14ª rodada. Realizado no Pacaembu, São Paulo, SP em 

24/03/2013. 

Transmissão: PFC , ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0333 – CAMPEONATO PAULISTA 2013 

Conteúdo: MIRASSOL 6 X 2 PALMEIRAS. Jogo completo pela 15ª rodada. Realizado em Mirassol, São Paulo, SP em 

27/03/2013. 

Gols: Caio e Ronny. 

Transmissão: SporTV , ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0334 – CAMPEONATO PAULISTA 2013 

Conteúdo: PALMEIRAS 2 X 1 LINENSE. Jogo completo pela 16ª rodada. Realizado no Pacaembu, São Paulo, SP em 

30/03/2013. 

Gols: Marcelo Oliveira, Leandro 

Transmissão: PFC , ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0335 – CAMPEONATO PAULISTA 2013 

Conteúdo: ITUANO 2 X 1 PALMEIRAS. Jogo completo pela 19ª rodada. Realizado em Itu, São Paulo, SP em 

21/04/2013. 

Gol: Tiago Real. 

Transmissão: SporTV , ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0336 – CAMPEONATO PAULISTA 2013 

Conteúdo: SANTOS 1 X 1 PALMEIRAS, NOS PENALTIS, 4 X 2. Jogo completo pelas quartas de final. Realizado na Vila 

Belmiro, Santos, SP em 27/04/2013. 

Gol: Kleber 

Transmissão: SporTV , ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0337 – CAMPEONATO BRASILEIRO – SÉRIE B - 2013 
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Conteúdo: PALMEIRAS 1 X 0 ATLÉTICO/GO. Jogo completo pela 1ª rodada. Realizado em Itu, São Paulo, SP em 

25/05/2013. 

Gol: Tiago Real 

Transmissão: PFC , ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0338 – CAMPEONATO BRASILEIRO – SÉRIE B - 2013 

Conteúdo: ASA 0 X 3 PALMEIRAS. Jogo completo pela 2ª rodada. Realizado em Arapiraca/, São Paulo, SP em 

25/05/2013. 

Gols: Juninho, Tiago Real e Kléber 

Transmissão: SporTV , ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0339 – CAMPEONATO BRASILEIRO – SÉRIE B - 2013 

Conteúdo: PALMEIRAS 0 X 1 AMÉRICA/MG. Jogo completo pela 3ª rodada. Realizado em Itu, São Paulo, SP em 

01/06/2013. 

Transmissão: PFC , ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0340 – CAMPEONATO BRASILEIRO – SÉRIE B - 2013 

Conteúdo: PALMEIRAS 2 X 1 AVAÍ/SC. Jogo completo pela 4ª rodada. Realizado em Itu, São Paulo, SP em 

04/06/2013. 

Gol: Leandro, Ronny 

Transmissão: PFC , ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0341 – CAMPEONATO BRASILEIRO – SÉRIE B - 2013 

Conteúdo: SPORT 1 X 0 PALMEIRAS. Jogo completo pela 5ª rodada. Realizado em Recife, PE,  em 08/06/2013. 

Transmissão: Globo , ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0342 – CAMPEONATO BRASILEIRO – SÉRIE B - 2013 

Conteúdo: AMÉRICA/RN 0 X 2 PALMEIRAS. Jogo completo pela 6ª rodada. Realizado em Ceará-Mirim, RN,  em 

11/06/2013. 

Gols: Vinicius, Fernandinho 

Transmissão: PFC , ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0343 – CAMPEONATO BRASILEIRO – SÉRIE B - 2013 

Conteúdo: PALMEIRAS 4 X 0 OESTE/SP. Jogo completo pela 7ª rodada. Realizado em Presidente Prudente, São Paulo, 

SP em 06/07/2013. 

Gol: Leandro(2), Charles(2) 

Transmissão: PFC , ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0344 – CAMPEONATO BRASILEIRO – SÉRIE B - 2013 
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Conteúdo: PALMEIRAS 4 X 1 ABC/RN. Jogo completo pela 8ª rodada. Realizado no Pacaembu, São Paulo, SP em 

12/07/2013. 

Gol: Luis Felipe, Wesley, Vinicius, Serginho 

Transmissão: PFC , ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0345 – CAMPEONATO BRASILEIRO – SÉRIE B - 2013 

Conteúdo: FIGUEIRENSE 2 X 3 PALMEIRAS. Jogo completo pela 9ª rodada. Realizado em Florianópolis, SC em 

20/07/2013. 

Gol: Vinicius, André Luiz e Valdivia 

Transmissão: Globo, ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0346 – CAMPEONATO BRASILEIRO – SÉRIE B – 2013 -------NÃO TEMOS 

Conteúdo: GUARATINGUETÁ 1 X 1 PALMEIRAS. Jogo completo pela 10ª rodada. Realizado em Guaratinguetá, SP em 

27/07/2013. 

Gol: Leandro 

Transmissão: GLOBO , ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0347– CAMPEONATO BRASILEIRO – SÉRIE B - 2013 

Conteúdo: PALMEIRAS 4 X 0 ICASA. Jogo completo pela 11ª rodada. Realizado no Pacaembu, São Paulo, SP em 

30/07/2013. 

Gol: Alan Kardec (2), Wesley, Vinicius 

Transmissão: PFC , ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 

 

* PAL0348– CAMPEONATO BRASILEIRO – SÉRIE B - 2013 

Conteúdo: PALMEIRAS 2 X 1 BRAGANTINO. Jogo completo pela 12ª rodada. Realizado no Pacaembu, São Paulo, SP 

em 02/08/2013. 

Gol: Alan Kardec, Valdivia 

Transmissão: PFC , ao vivo 

Qualidade da Imagem: Ótima 
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