Popeye (1980)
Título original: Popeye
Direção: Robert Altman
Gênero: Ação, Aventura, Comédia, Família, Musical
Lançamento: 1980
Duração: 144 min.
Prêmios: 3 vitórias e 4 indicações.
Produção: Walt Disney Productions, Paramount
Sinopse: Numa noite de tempestade, o rabugento de bom-coração marinheiro Popeye
chega em um pequeno barco ao porto da comunidade litorânea de Sweethaven. Ele
aluga um quarto na pensão da família Palito e rapidamente se apaixona pela filha dos
proprietários, Olívia. Olívia está perturbada pois fora prometida em casamento para o
Capitão Brutus (que é chamado pelo nome original das tiras, Bluto), um encrenqueiro
rufião que oprime a comunidade cobrando impostos abusivos para o seu chefe, o
misterioso Comodoro. Popeye conta que está a procura de seu pai, o Vovô Popeye, que
sua mãe falecida lhe contara em sonho que ainda estaria vivo e morando naquele
lugar. Ninguém lhe dá atenção, até que Popeye mostra sua força ao enfrentar um
bando de valentões na taverna.
Enredo: O marinheiro Popeye chega em uma cidade à beira-mar chamada
Sweethaven. Lá ele conhece Wimpy, um homem amante de hambúrguer; Olive Oyl, o
futuro amor de sua vida; e Bluto, um enorme e malvado pirata que está disposto a
fazer Sweethaven pagar sem um bom motivo. Popeye também descobre seu Pappy há
muito perdido no meio de tudo, então com um bando de seus novos amigos, Popeye sai
para parar Bluto, e ele tem o poder de espinafre, que Popeye detesta, para arrebentar
Bluto direto no mush . Assista enquanto Popeye esfrega o chão com punks em uma
lanchonete, pára um homem de negócios ganancioso, derruba um boxeador campeão e
até encontra Baby Swee’pea abandonada. Ele é forte até o fim porque come seu

espinafre.
Classificação Indicativa (Estados Unidos): PG
Estreia no Cinema: 12/12/1980 (Estados Unidos)
Orçamento: U$ 20.000.000,00
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