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À meia-noite levarei sua alma 
MARINS, José Mojica, 1931- 
Brasil, 1964 
 
O cruel e sádico coveiro Zé do Caixão - temido e odiado pelos moradores de uma cidadezinha do interior - é 
obcecado em gerar o filho perfeito, que possa dar-lhe a continuidade de seu sangue. Sua esposa não pode 
engravidar e ele acredita que a namorada de seu melhor amigo seja a mulher ideal que procura. Após ser 
violentada por Zé, a moça jura cometer suicídio para retornar dos mortos e levar a alma daquele que a desgraçou. 
A saga de Zé do Caixão continua no filme "Esta noite encarnarei no teu cadáver". (Resumo extraído do livro 
"Maldito", de A. Barcinski e I. Finotti) 
 
DVD0123, DVD1580 
 
 
Alien 
Alien: o oitavo passageiro 
SCOTT, Ridley, 1939- 
Estados Unidos / Grã-Bretanha, 1979 
 
Criatura extraterrestre gruda no capacete de astronauta de cargueiro espacial e, recolhida pela tripulação, começa 
a crescer e a matar os tripulantes. Resumo: Vídeo 1997. 
VC0886 
 
 
Amor peligroso 
SILVA, Michelle 
2002 
DVD1982 
 
 
Between two deaths 
KREIDER, Wago 
2006 
DVD1982 
 
 
The birds 
Os pássaros 
HITCHCOCK, Alfred, 1899-1980 
Estados Unidos, 1963 
 
Milionária apaixona-se por solteirão da cidadezinha litorânea de Bodega Bay. Durante um final de semana na 
cidade, presencia ataques de diversas espécies de pássaros: gaivotas, pardais, corvos. A população entra em 
pânico e o acontecimento toma proporções de um verdadeiro apocalipse.  
VC0190, VC0368, VC0636, DVD0656 
 
 
The Blair witch project 
A bruxa de Blair 
MYRYCK, Daniel, 1964-; SÁNCHEZ, Eduardo, 1968- 
Estados Unidos, 1999 
 
Em outubro de 1994, três estudantes de cinema entraram na floresta de Black Hills, perto da pequena cidade de 
Burkittesville, para filmar um documentário sobre a Bruxa de Blair, uma lenda local. Nunca mais voltaram. Um ano 
depois o material que filmaram foi encontrado e montado, mostrando fragmentos do que lhes aconteceu na 
floresta. 
DVD0027 
 
 
Bram Stoker's Dracula 
Drácula de Bram Stoker 
COPPOLA, Francis Ford, 1939- 



Estados Unidos, 1991 
 
No século dezenove, ao colocar à venda seu castelo, conde romeno descobre que a noiva do corretor é a 
reencarnação da mulher que amou 400 anos antes.  
VC0686 
 
 
The bride of Frankenstein 
A noiva de Frankenstein 
WHALE, James, 1896-1957 
Estados Unidos, 1935 
 
O excêntrico Dr. Septimus Praetorius convence o Dr. Frankenstein a criar uma noiva para seu monstro. 
VC0884 
 
 
Buffy the vampire slayer 
Buffy, a caça-vampiros: primeira temporada 
WHEDON, Joss 
Estados Unidos, 1997 
 
A adolescente Buffy Summers, caçadora de vampiros por destino, muda-se para a pequena cidade de Sunnydale, 
depois de ter sido expulsa da escola por atear fogo ao ginásio. Na nova escola sua vida continua conturbada: além 
dos problemas de adaptação comuns na adolescência, descobre que Sunnydale é uma das portas do inferno. Com 
a ajuda do bibliotecário da escola seu guia e protetor, Buffy luta contra vampiros, bruxas, demônios e todo tipo de 
ameaça sobrenatural. 
DVD0369/71 
 
 
Das cabinett des Dr Caligari 
O gabinete do Dr. Caligari 
WIENE, Robert, 1873-1938 
Alemanha, 1919 
 
Num vilarejo alemão um misterioso hipnotizador, Dr. Caligari chega acompanhado do sonâmbulo Cesare que, 
supostamente, estaria adormecido por 23 anos. À noite, Cesare perambula pela cidade, matando inocentes - até 
que um jovem estudante começa a suspeitar de Caligari. 
VC0653, DVD1057 
 
 
Cape fear 
Cabo do medo 
SCORSESE, Martin, 1942- 
Estados Unidos, 1991 
 
Psicopata recém-saído da prisão vinga-se do advogado que foi negligente em sua defesa. Resumo: Vídeo 1997. 
VC0518 
 
 
Cat people 
Sangue de pantera 
TOURNEUR, Jacques, 1904-1977 
Estados Unidos, 1942 
 
Irena e Oliver  se conhecem no zoológico, enquanto Irena desenhava as panteras, e se apaixonam. Após o 
casamento, ela pede tempo antes de começar a manter relações com o marido, para se livrar de algo ruim que 
existe dentro de si. Irena acredita ser herdeira de uma antiga maldição que a levaria a se transformar num grande 
felino em momentos de paixão. O marido a convence a consultar um psiquiatra. Com ciúmes de Alice, colega de 
trabalho e confidente de Oliver,  Irena começa a seguí-la, mas Alice tem a impressão de estar sendo perseguida 
por uma fera. O psiquiatra tenta beijar Irena, mas é atacado por um animal e se defende usando uma espada 
oculta em sua bengala, mas é morto. Oliver encontra a esposa no zoológico, morta, ferida pela bengala do 
psiquiatra. 
DVD1399 
 
 
Dawn of an evil millennium 
PACKARD, Damon 



1988 
DVD1981 
 
 
Delírios de um anormal 
MARINS, José Mojica, 1931- 
Brasil, 1978 
 
Um psiquiatra é aterrorizado por pesadelos nos quais Zé do Caixão tenta roubar sua esposa, para gerar um filho 
perfeito. Seus colegas médicos procuram a ajuda do cineasta José Mojica Marins, que procura mostrar ao 
psiquiatra que Zé do Caixão é apenas um personagem criado por ele, Mojica. Contém cenas compiladas dos filmes 
Ritual dos sádicos, Esta noite encarnarei no teu cadáver, Exorcismo negro e O estranho mundo de Zé do Caixão. 
DVD0168, DVD1585 
 
 
Dr. Jekyll and Mr. Hyde 
O médico e o monstro 
FLEMING, Victor, 1883-1949 
Estados Unidos, 1941 
 
Dr. Jekyll, jovem médico, numa experiência toma sua própria poção e transforma-se no Mr. Hyde, seu lado 
monstro. 
DVD2017 
 
 
Dr. Jekyll and Mr. Hyde 
O médico e o monstro 
MAMOULIAN, Rouben, 1897-1987 
Estados Unidos, 1931 
 
Dr. Jekyll, jovem médico, numa experiência toma sua própria poção e transforma-se no Mr. Hyde, seu lado 
monstro. 
VC0270 
 
 
Dracula 
Drácula 
BROWNING, Tod, 1882-1962 
Estados Unidos, 1931 
 
Conde da Transilvânia carrega maldição milenar que à noite o obriga a sugar sangue humano. Um vampiro que 
aterroriza a sociedade londrina.  
VC0883 
 
 
Dressed to kill 
Vestida para matar 
DE PALMA, Brian, 1940- 
Estados Unidos, 1980 
 
Psicótico mata mulher casada após ela ter cometido adultério. O crime é testemunhado por uma prostituta. 
Resumo: Vídeo 1997. 
VC0185 
 
 
The early 70's horror trailer 
PACKARD, Damon 
1999 
DVD1982 
 
 
Esta noite encarnarei no teu cadáver 
MARINS, José Mojica, 1931- 
Brasil, 1966 
 
Após sobreviver ao ataque sobrenatural do final de "À meia-noite levarei sua alma", Zé do Caixão continua na 
busca obsessiva da mulher ideal capaz de gerar o filho perfeito. Com a ajuda do fiel criado Bruno, ele rapta seis 



belas moças, submetendo-as às mais terríveis torturas. Só a mais corajosa sobreviverá ao teste e poderá ser a 
mãe de seu filho. Mas Zé comete um crime imperdoável ao assassinar uma moça grávida. Atormentado pela culpa 
de ter matado uma criança inocente, ele sofre um pesadelo no qual é levado para um inferno gelado, onde 
reencontra suas vítimas (...). Resumo extraído do livro "Maldito", de A. Barcinski e I. Finotti. 
DVD0122, DVD1581 
 
 
O estranho mundo de Zé do Caixão 
MARINS, José Mojica, 1931- 
Brasil, 1967 
 
Filme com três episódios. Em "O fabricante de bonecas", marginais invadem a casa de um velhinho e descobrem o 
segredo da confecção de suas bonecas, cujo principal detalhe são seus olhos realistas. Em "Tara", um pobre 
vendedor de balões fica obcecado por uma garota que ele segue pelas ruas, só conseguindo possuí-la após sua 
morte. Em "Ideologia", o excêntrico professor Oaxiac Odez enfrenta um rival e tenta provar que o instinto prevalece 
sobre a razão, com fortes doses de canibalismo e sadomasoquismo. No DVD há um episódio extra: Pesadelo 
macabro, sobre um rapaz atormentado por sonhos nos quais é enterrado vivo. 
VC0968, DVD0119, DVD1582 
 
 
The fear 
NIEVES, Angel 
2001 
DVD1982 
 
 
Finis Hominis 
MARINS, José Mojica, 1931- 
Brasil, 1971 
 
Um homem completamente nu surge do mar e caminha pelas ruas da cidade, interferindo na rotina das pessoas. 
Surpreendido por um padre, que se espanta ao ver o herege bebendo vinho da comunhão, o misterioso visitante 
assume o nome de Finis Hominis (fim do homem, em latim). Tido pela população como um messias moderno, 
capaz de operar milagres, ele segue sua trajetória imprevisível, tendo como seguidores pessoas de diferentes 
classes sociais. 
DVD0166, DVD1584 
 
 
Frankenstein 
Frankenstein 
WHALE, James, 1896-1957 
Estados Unidos, 1931 
 
Desenvolvendo arrojadas experiências, um cientista cria em seu laboratório um ser completamente imprevisível, 
meio homem meio monstro.  
VC0882 
 
 
From dusk till dawn 
Um drink no inferno 
RODRIGUES, Robert, 1968- 
Estados Unidos, 1996 
 
Dois bandidos perigosos assaltam um banco, seqüestram uma família e fogem para o México, onde devem 
encontrar seus cúmplices. O ponto de encontro é uma boate de beira de estrada, que logo descobrem ser um antro 
de vampiros. Bandidos e reféns são obrigados a se unirem para tentar sobreviver até o dia seguinte. 
VC1354 
 
 
The fury 
A fúria 
DE PALMA, Brian, 1940- 
Estados Unidos, 1978 
 
Um ex-agente da CIA tem seu filho sequestrado por uma organização secreta que pretende usar os poderes 
telepáticos do rapaz. O pai tenta localizá-lo, contando com a ajuda de uma moça que também possui assustadoras 
habilidades paranormais. 



VC1314, DVD1862 
 
 
Hold my scissors 
ALSHAIBI, Usama 
2004 
DVD1982 
 
 
The hunchback of Notre Dame 
O corcunda de Notre Dame 
WORSLEY, Wallace, 1880-1944 
Estados Unidos, 1923 
 
Na Idade Média, em Paris, o corcunda Quasimodo, sineiro da Catedral de Notre Dame apaixona-se por jovem e 
bela cigana. 
VC0586 
 
 
Jaws 
Tubarão 
SPIELBERG, Steven, 1947- 
Estados Unidos, 1975 
 
Um gigantesco tubarão branco ataca banhistas e provoca pânico numa cidade de veraneio. 
DVD0011 
 
 
Journey into the unknown 
LAITALA, Kerry 
2002 
DVD1981 
 
 
King Kong 
King Kong 
COOPER, Merian C, 1893-1973; SCHOEDSACK, Ernest B, 1893-1979 
Estados Unidos, 1933 
 
Equipe de filmagem encontra em ilha desconhecida gorila gigantesco que aprisiona a atriz principal. Resumo: 
Vídeo 1997. 
VC0590, VC1603 
 
 
El laberinto del fauno 
O labirinto do fauno 
Del Toro, Guillermo, 1964- 
Espanha / México, 2006 
 
Na Espanha franquista, uma menina vai viver no interior com a mãe grávida e o padrasto, um brutal capitão do 
exército. Uma noite ela descobre as ruínas de um labirinto onde mora um velho fauno. Uma fada conta que ela é 
uma princesa e que precisa passar por três provas para poder regressar ao seu reino. Enquanto isso, o capitão 
persegue ferozmente um grupo de rebeldes antifranquistas, cujo líder é irmão da governanta da casa, que os 
ajuda. Em algum momento, a fantasia e a crua realidade vão se encontrar, na última prova que a menina deverá 
enfrentar. 
DVD2380 
 
 
Les lèvres rouges 
Escravas do desejo 
KÜMEL, Harry, 1940- 
Bélgica / França / Alemanha, 1971 
 
Recém-casado, Stefan hospeda-se com sua jovem esposa num hotel luxuoso, mas deserto, na Bélgica. No mesmo 
dia chegam ao hotel a Condessa Elizabeth Bathory e sua secretária. O porteiro mostra-se surpreso com a 
aparência da Condessa, que não envelheceu nos últimos 40 anos. A explicação não tarda: trata-se de uma 
vampira de mais de 300 anos, que decide seduzir o jovem casal. Outros segredos sombrios serão revelados, 



envolvendo a real natureza de Stefan, que espanca sadicamente a esposa e é sustentado por um homem mais 
velho. 
DVD1211 
 
 
The little shop of horrors 
A loja dos horrores 
CORMAN, Roger, 1926- 
Estados Unidos, 1960 
 
Tímido empregado de floricultura tem uma planta carnívora de estimação que se alimenta de sangue humano. 
VC0785 
 
 
The man who laughs 
O homem que ri 
LENI, Paul, 1885-1929 
Estados Unidos, 1928 
 
Gwinplayne, filho de um lorde inglês, devido a conflitos de seu pai com o rei, é raptado e tem seu rosto desfigurado 
por um cirurgião cigano, que o deixa com um sorriso permanente.Seu pai é executado e o menino, abandonado, 
anda sem rumo até que encontra Dea, uma menina cega, ainda bebê, cuja mãe morreu. Leva-a consigo, sendo 
acolhidos pelo filósofo Ursus. Os anos passam e Gwinplayne e Dea encenam a peça "O homem que ri", que atrai 
multidões curiosas para ver a aberração. Embora sofra muito pelas humilhações por que passa devido a sua 
aparência, encontra consolo no amor de Dea, que é a única que enxerga quem ele realmente é. Mas a descoberta 
da rainha de que o herdeiro do lorde ainda vive provocará a catarse que faz com que Gwinplayne lute por sua 
dignidade e seu amor e afirme sua humanidade. Baseado na novela de Victor Hugo, ambientado no século XVII. 
Resumo: Nara Carreira. 
DVD1395 
 
 
The mesmerist 
MORRISON, Bill, 1965- 
Estados Unidos, 2003 
 
Filme criado a partir de imagens de uma cópia deteriorada do filme The Bells (1926), re-editadas para contar uma 
nova história. Sinopse extraída do site Mubi (www.mubi.com). 
DVD1982 
 
 
Nosferatu: eine Symphonie des Grauens 
Nosferatu 
MURNAU, Friedrich Wilhelm, 1888-1931 
Alemanha, 1922 
 
Em 1838, estranho conde que mora em castelo nos montes Cárpatos decide viver em Bremen, na Alemanha. 
DVD1056 
 
 
Nosferatu: Phantom der Nacht 
Nosferatu: o vampiro da noite 
HERZOG, Werner, 1942- 
Alemanha / França, 1979 
 
Refilmagem do filme Nosferatu, de F.W. Murnau, baseado no livro de Bram Stoker. Jonathan é um corretor que 
viaja ao castelo do Conde Drácula, na Transilvânia, para vender-lhe uma propriedade em Virna, sua cidade. Ao ver 
uma foto de Lucy, mulher de Jonathan, o conde decide mudar-se rapidamente para Virna. Com ele, levará a morte 
e a peste.  
DVD0699 
 
 
Opus 5 
WILLIAMS, Lloyd M. 
1961 
DVD1982 
 
 



Outer space 
TSCHERKASSKY, Peter, 1958- 
Austria, 1999 
DVD1981 
 
 
The phantom of the opera 
O fantasma da ópera 
JULIAN, Rupert, 1889-1943 
Estados Unidos, 1925 
 
Um músico, autodidata e ligado à magia negra, após acidente, fica com o seu rosto desfigurado. Passa a viver nos 
porões de um Teatro em Paris e é tido como um fantasma. Apaixonado por uma jovem cantora lírica, vive 
observando-a e protegendo-a às escondidas. Esta paixão obcecada conduz ao rapto da jovem e à morte do 
músico. 
VC1085, DVD1630 
 
 
Psych-burn 
WILLIAMS, J. X. 
1968 
DVD1982 
 
 
Psycho 
Psicose 
HITCHCOCK, Alfred, 1899-1980 
Estados Unidos, 1960 
 
Um rapaz extremamente ligado à mãe torna-se um assassino psicopata. Depois de assassinar a mãe, assume a 
personalidade dela e passa a cometer crimes em seu motel à beira da estrada. 
VC1763, DVD0361, DVD1300/1 
 
 
Ritual dos sádicos (O despertar da besta) 
MARINS, José Mojica, 1931- 
Brasil, 1969 
 
Um psiquiatra injeta LSD em 4 voluntários para estudar os efeitos do tóxico sob a influência da imagem de Zé do 
Caixão. O personagem aparece de maneira diferente nos delírios psicodélicos de cada um, misturando sexo, 
perversão e sadismo.  
DVD0167, DVD1583 
 
 
Rosemary's baby 
O bebê de Rosemary 
POLANSKI, Roman, 1933- 
Estados Unidos, 1968 
 
Na cidade de Nova York, jovem recém-casada está grávida de seu primeiro filho. Ela suspeita que seu marido, um 
ator que não hesitaria em vender a alma ao diabo para conseguir um bom papel, mantém contato com vizinhos 
satanistas que desejam possuir a criança que vai nascer. 
DVD0112 
 
 
She sank on shallow bank 
CHILDREE, C.; ROLLASON, N. 
2006 
DVD1982 
 
 
The shining 
O iluminado 
KUBRICK, Stanley, 1928-1999 
Estados Unidos, 1980 
 



Jack Torrence, escritor desempregado e alcoólatra, vai trabalhar como zelador num hotel de luxo nas montanhas. 
Dadas as condições climáticas e a localização do hotel, ele, a esposa e o filho ficarão praticamente isolados 
durante todo o inverno. Jack volta a beber e começa a ter alucinações. Completamente enlouquecido, decide 
assassinar sua família, como fizera, há muitos anos, um dos antigos zeladores do local. 
VC0258, DVD0130, DVD0425, XDVD0180, DVD1829, DVD2940 
 
 
Shivers 
Calafrios 
CRONENBERG, David, 1943- 
Canadá, 1975 
 
Num condomínio fechado localizado numa ilha canadense, o cientista Dr. Hobbes utiliza uma jovem estudante 
como cobaia para suas experiências com um parasita mutante, mas descobre os efeitos nocivos do experimento e, 
para tentar evitar o contágio em outras pessoas, assassina a jovem e em seguida comete suicídio. Como a jovem 
infectada mantinha relações promíscuas com outros moradores do prédio, os parasitas se espalham rapidamente 
entre homens, mulheres e crianças, habitantes do condomínio, provocando uma epidemia. O Dr. Roger, médico do 
condomínio, inicia uma investigação e descobre, com a ajuda de outro cientista amigo do Dr. Hobbes, as 
experiências com os parasitas e seu desenvolvimento no sistema circulatório do hospedeiro, além das graves 
consequências da epidemia, que provoca exagerados acessos de violência e desejo sexual.   
DVD0570, DVD0607, XDVD0153 
 
 
The silence of the lambs 
O silêncio dos inocentes 
DEMME, Jonathan, 1944- 
Estados Unidos, 1991 
 
Uma agente do FBI entrevista um psicótico inteligente e violento para entender a mente de um assassino que está 
atacando moças. Resumo: Vídeo 1997. 
VC0560, VC1702 
 
 
Sisters 
Irmãs diabólicas 
DE PALMA, Brian, 1940- 
Estados Unidos, 1973 
 
Duas irmãs siamesas são separadas, já adultas, e uma delas morre durante a cirurgia. A sobrevivente, Danielle, 
age como se a irmã continuasse viva. A história secreta das irmãs e do médico que as separou é investigada por 
uma jornalista que vê, pela janela, um homem ser assassinado no apartamento de Danielle. 
DVD0216 
 
 
Tunning the sleeping machine 
SHERMAN, David 
1996 
DVD1981 
 
 
Twin Peaks: fire walk with me 
Twin Peaks: os últimos dias de Laura Palmer 
LYNCH, David, 1946- 
Estados Unidos / França, 1992 
 
Filme que narra os acontecimentos anteriores à morte de Laura Palmer, fato que marca o início da série de TV 
Twin Peaks. Laura é a adolescente cuja aparência saudável e inocente oculta segredos como o envolvimento com 
drogas, prostituição e a relação incestuosa com o pai dominado por um espírito maligno. 
VC1564, DVD0106, XDVD0186 
 
 
Ursula 
WILLIAMS, Lloyd M. 
Estados Unidos, 1961 
DVD1981 
 
 



Vampyr 
O vampiro 
DREYER, Carl Theodor, 1889-1968 
França / Alemanha, 1932 
 
Allan Gray, jovem estudioso de fenômenos como o vampirismo, hospeda-se num hotel no interior da França. 
Começa a suspeitar de que está cercado por vampiros e sonha com a própria morte. 
DVD0023, DVD0058, DVD2912 
 
 
The virgin sacrifice (fragmentos) 
WILLLIAMS, J. X. 
Estados Unidos, 1969 
DVD1981 
 
 
Warhol beyond the grave 
GIBEL, John Allen; DOWLING, Jason 
2006 
DVD1982 
 
 
 


