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HÁ MUITO TEMPO, 
                      NUMA GALÁXIA  MUITO DISTANTE...    … 

Em 1977 o mundo conheceu pela primeira vez os sabres laser, os droides, 
os stormtroopers e... o poder da Força. Desde então, a luta entre 
os Jedi e os Sith passou a ser uma referência para várias gerações, 
admiradoras incondicionais da galáxia de Star Wars.

Quem não reconhece a máscara de Darth Vader, o capacete de Boba Fett  
ou os uniformes stormtroopers? 
A Editorial Planeta DeAgostini apresenta-lhe uma coleção única de capacetes 
dos personagens mais emblemáticos da saga. Colecione os capacetes dos 
personagens de Star Wars em reproduções de grande qualidade!



REPRODUÇÕES À ESCALA DOS  
                    MÍTICOS CAPACETES DE STAR WARS

ESCALA
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• MINIATURAS FABRICADAS EM ABS

• REPRODUÇÕES FIÉIS DOS CAPACETES 
ORIGINAIS

• VISEIRAS REBATÍVEIS

• ACABAMENTOS DE GRANDE QUALIDADE 

• CADA MINIATURA TEM A SUA BASE 
PERSONALIZADA E TAMPA TRANSPARENTE 
PARA PROTEÇÃO

Boba Fett foi contratado pelo próprio Darth Vader para mover 
caça a Han Solo. O caçador de recompensas entregou-lhe a sua 
presa em Bespin, ajudado por Lando Calrissian.

Os stormtroopers eram os soldados de elite do Império e também os 
soldados que Palpatine mais frequentemente utilizou contra os Rebeldes.

Droides, caçadores de recompensas, clones, pilotos... 
Todos os amantes da saga Star Wars reconhecerão de imediato os uniformes, 
os capacetes e as máscaras que constituem esta coleção de miniaturas.

EDIÇÃO ESPECIAL COLECIONADOR
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Luke Skywalker pilotou o seu caça X-Wing em várias batalhas 
contra as forças imperiais, como em Yavin ou Hoth. 



PILOTO DE AT-AT
Os AT-AT encontram-se entre os 
maiores e mais demolidores veículos 
terrestres do Império e os seus pilotos 
são os responsáveis pelo avanço destes 
couraçados até ao seu destino para semear 
a destruição entre as tropas inimigas. 

PILOTO CLONE 
Criados nos centros de clonagem 
de Kamino, estes soldados eram 
responsáveis pela operação das 
naves do grande Exército da 
República durante as Guerras 
Clone. Eram clones do caçador de 
recompensas humano Jango Fett.

BOBA FETT 
A némesis de Han Solo usava um 
capacete mandaloriano que, quando 
criança, herdara de seu pai, Jango Fett. 
O implacável caçador de recompensas 
era reconhecido pelo seu capacete em 
toda a galáxia.

DARTH VADER 
O Lorde Sith mais aterrador da Galáxia, 
símbolo do jugo do Império e do lado 
negro da Força. A máscara e a armadura 
mantêm com vida o maltratado corpo 
de Anakin Skywalker.
.

LUKE SKYWALKER 
Os pilotos dos caças rebeldes deviam 
reunir perícia, pontaria e arrojo. Os seus 
capacetes protegiam-nos durante os seus 
voos trepidantes e também facilitavam a 
comunicação entre as suas esquadrilhas. 

COMANDANTE CODY 
Cody ajudou Obi-Wan Kenobi no seu 
combate em Utapau contra o General 
Grievous... para depois o atraiçoar quando 
o Imperador Palpatine  ordenou 
a execução da infame Ordem 66.

C-3PO 
Juntamente com o seu inseparável 
R2-D2, este fleumático droide 
de protocolo desempenhou 
involuntariamente um papel crucial 
em numerosos acontecimentos 
relacionados com a queda do Império. 

GUARDA IMPERIAL 
A guarda pessoal do Imperador 
Palpatine era formada pela elite do 
Exército Imperial. Os seus membros 
respondiam apenas perante o 
próprio Palpatine, por quem estavam 
dispostos a dar a vida.

OFICIAL DA 
ESTRELA DA MORTE
Os oficiais de artilharia da 
descomunal estação orbital tinham à 
sua disposição um poder destrutivo 
capaz de devastar planetas inteiros.

GENERAL GRIEVOUS 
O comandante supremo do exército 
droide usava um capacete de aspeto 
perturbador que na realidade fazia 
parte do seu corpo cibernético. Debaixo 
dele encontrava-se um génio militar 
moldado em incontáveis batalhas. 

STORMTROOPER 
O inconfundível capacete branco das 
tropas de assalto imperiais era uma 
variante do capacete original dos 
soldados clone. Envergando o seu 
uniforme branco, os stormtroopers 
faziam cumprir a vontade do 
Imperador na Galáxia. 

SCOUT TROOPER
Embora se encontrem entre as tropas 
mais ligeiras do Império, os scout 
troopers denotavam uma grande perícia 
e habilidade, necessárias para dominar 
os seus rapidíssimos veículos.

...E MUITOS MAIS.



UMA OBRA EDITORIAL 

APAIXONANTE E PORMENORIZADA

ARMAS E UNIFORMES

armes ARMAS

O
s Moff e Grandes Moff eram os ofi-

ciais de patente mais alta dentro da 

estrutura imperial e os responsáveis 

políticos e militares de todo um setor, uma 

divisão que podia compreender mais de 50 

planetas. A sua alta hierarquia conferia-lhes 

total controlo sobre os governadores plane-

tários ou outros burocratas encarregados da 

administração. 

Quando um sistema era especialmente 

conflituoso os grande Moff eram incumbi-

dos da tarefa de «pacificar» e governar esse 

setor, que era classificada como «de priori-

dade». Os Grandes Moff respondiam exclusi-

vamente perante o Imperador  em pessoa e 

gozavam de liberdade absoluta para agir por 

sua conta, sem avisar previamente outros 

Moff ou os governadores planetários.

O membro mais representativo dos Gran-

des Moff foi Wilhuff Tarkin, que foi promovi-

do ao cargo depois de ser governador das 

Regiões Exteriores. Tarkin, homem de con-

fiança do Imperador Palpatine desde o fim 

das Guerras Clone, recebeu como recompen-

sa pelos seus esforços e dedicação à Nova 

Ordem a honra de supervisionar o projeto 

Estrela da Morte, a superarma surgida da 

mente dos engenheiros bélicos geonosia-

nos para aniquilar os planetas opositores ao 

regime.

A Estrela da Morte e o Superdestroyer Estelar 

foram os expoentes máximos da doutrina Imperial 

criada por Tarkin para manter o controlo dos 

sistemas estelares através do medo.

O Grande Moff Tarkin 

não duvidou em 

desencadear o 

terrível poder 

da Estrela da Morte sobre o 

indefeso planeta de Alderaan, na sua tentativa de 

conseguir que a Princesa Leia revelasse o paradeiro secreto da 

base rebelde. 
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ALTOS COMANDOS 

DO IMPÉRIO

Os altos comandos imperiais eram nomeados por Palpatine de entre os oficiais com maior 

eficiência. Cruéis e ambiciosos, personificavam a vontade do Imperador.

O BONÉ DE OFICIAL

Um dos escassos ornamentos do uniforme dos 

oficiais do Império era um pequeno disco metálico 

nos bonés. Ao contrário dos oficiais da marinha 

ou do exército, os bonés dos oficiais que serviam 

habitualmente a bordo da Estrela da Morte eram 

de cor negra, o mesmo tom dos seus uniformes.

CILINDROS DE CÓDIGO

O zelo pela segurança nas instalações imperiais 

obrigava os oficiais a serem portadores no bolso 

peitoral de uns cilindros metálicos, graças aos 

quais podiam aceder a zonas restritas de 

segurança e aos diversos sistemas informáticos. 

Também serviam para identificar a patente 

militar de cada oficial.

Botas com biqueira de duraço

Placa de patente de Grande Moff

Fivela de oficial
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CAPACETES

BIOBIO
A HISTÓRIA DE UM CAPACETEA transformação do jovem Anakin Skywal-ker no sinistro Darth Vader foi tanto física como metafórica. Depois de se converter num poderoso jedi instruído por Obi-Wan Kenobi, Anakin foi aliciado por Palpatine até se deixar levar pelas suas paixões e caiu no Lado Negro. Essa corrupção espiritual viu-se refletida fisicamente após o terrível combate conta o seu próprio mestre, Obi-Wan Keno-bi, em que o seu corpo ficou horrivelmente mutilado. Anakin devia ter morrido nesse momento, mas Palpatine impediu-o criando uma terrível armadura negra que lhe permitia continuar a mover-se, bem como um capa-cete com máscara que lhe permitia respirar. Nascera Darth Vader, a figura que semearia o terror na galáxia durante os anos seguintes.

FECHA-SE O CÍRCULODepois de Luke conhecer a verdade em Bes-pin, pai e filho voltaram a encontrar-se du-rante a Batalha de Endor. Mas então Luke amadurecera e o seu domínio da Força era já comparável ao de Vader, que parecia de-bilitado pelas emoções que sentia pelo seu filho, há muito desaparecido. Luke derrubou--o e esteve prestes a liquidá-lo, mas ao ver como o corpo do seu pai estava arruinado, reconsiderou e ajudou Vader a tirar o capa-cete para que os seus últimos momentos de vida fossem menos traumáticos. Nesses instantes finais, Anakin pôde por fim falar li-vremente com o seu filho antes de dar o seu último suspiro.
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ENCONTRO PARA A HISTÓRIA Como lugar-tenente de Palpatine, Darth Vader 
dirigiu de forma implacável o Império. Nem os 
seus próprios oficiais se livravam dos seus ataques de ira. Vader utiliza o poder da Força para estrangular o 

almirante Motti.

DARTH VADER, O ÚLTIMO SENHOR NEGROA sinistra figura do Lorde Sith semeou o terror em 
todo o Império durante longos anos. Era o braço 
direito de Palpatine, o homem mais temido do 
universo.

“A sua falta de confiança é nociva.”

DADOS DADOSA ESPÉCIE_ Humano
A ALTURA_ 2,02 m 
A ORIGEM_ Escravo de Tatooine A APTIDÕES_ Lorde Sith especialista  

na Força, hábil em combate com sabre laser.A OUTROS_ Originalmente chamado Anakin 
Skywalker, foi um jedi que caiu no Lado Negro, 
seduzido por Palpatine, de quem foi fiel servidor.
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CAPACETES

Situadas nos cantos da boca, 
bombam ar purificado diretamente 
para os pulmões danificados de 
Vader. Também lhe fornecem 
os nutrientes necessários à sua 
sobrevivência.

MÁSCARA SEM COURAÇA

 A base do nariz é 
o principal sensor 
ambiental da máscara 
e pode medir radiação, 
temperatura e 
toxicidade do ambiente. 
Termina numa grelha 
triangular que funciona 
como filtro de ar. 

MÁSCARA SEM COURAÇA
Encaixes magnéticos

Sensor neural externo

Sensor multiusos

Mecanismo de engate

Multiplexor Granar

Boquilhas de respiração Forro funicular

Sensor atmosférico

Funcionam como filtros óticos 
que protegem da luz intensa as 

arruinadas retinas de Vader. Também 
expandem a sua visão, detetando 

leituras infravermelhas e ultravioletas, 
e analisam os ambientes em que Vader 

se movimenta, proporcionando-lhe 
dados atmosféricos e biométricos 

através do sistema computorizado 
da armadura.

Holoplacas de aço transparente

PLANO FRONTAL

Suporte e encaixe de gola

Entrada de ar principal

Processadores independentes

O capacete e a máscara 
de Darth Vader são os 

dois elementos mais 
característicos de um 

uniforme concebido para 
difundir terror e autoridade. 

Coberto pela sua terrível 
armadura negra, sempre 

armado com o seu inseparável 
sabre laser, o Lorde Sith é 

uma figura instantaneamente 
reconhecível em todos os 

confins do Império.

QUEDA E RESSUREIÇÃO 

Só a providencial intervenção de Palpatine 
impediu que Anakin morresse após o seu duelo 
com Obi-Wan. O seus droides reconstruíram 
parte do seu corpo e proporcionaram-lhe 
a armadura e o capacete com que ficaria  
conhecido a partir de então.

SINÓNIMO DE TERROR 

A máscara de Darth Vader, 
acompanhada pelo seu inconfundível 
som de respiração entrecortada, 
rapidamente ficaria infamemente 
famosa no Império. Sem a ajuda 
do Lorde Sith, Palpatine não teria 
conseguido consolidar o seu 
Império de forma tão brutal e eficaz.  

A unidade computorizada que Darth Vader 
transporta ao peito recebe e processa a 

informação transmitida pelo capacete e pelos 
sensores distribuídos por toda a armadura. 

Os seus três 
acessos principais 

controlam 
os dados 

neurológicos, 
respiratórios e 
pulmonares do 

Lorde Sith.

O cinturão de Darth Vader possui três 
compartimentos na sua parte frontal. O central 

dispõe de uma fivela prateada decorativa que 
permite ativar os sensores áudio. Os outros 

dois, simétricos, controlam os sistemas de 
respiração (esquerda) e os sistemas de 

temperatura (direita).

Computador central peitoral

Botas blindadas com duraço

Tabardo central

Unidade de transmissão mico-ótica

Orifícios de dispersão térmica

O capacete é o centro do 
sistema de suporte vital de 

Vader. Monitoriza e regula a 
sua temperatura corporal. 

Os orifícios de dispersão 
térmica eliminam o calor 

residual gerado pelos 
sistema da armadura.

 O processador eletrónico de voz 
amplificava os sons débeis das 
suas cordas vocais queimadas. Um 
sistema concebido para ser funcional 
mas simultaneamente produzir uma 
voz profunda e ameaçadora.

  

Couraça de duraço

O duraço é uma liga de 
vários metais extremamente 

dura e flexível. Pode suportar 
temperaturas e tensões 

extremas sem se quebrar.

Transmissor energético de gama baixa

DARTH VADER
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MARCOS STAR WARS 
Os momentos-chave 
da história galáctica 
analisados com todo 
o pormenor. As decisões, 
as batalhas, as traições 
e os seus protagonistas 
numa secção 
profusamente 
ilustrada.

CAPACETES 
Uma análise dos capacetes da coleção, 
acompanhada por uma ficha do personagem 
e um breve exame do seu uniforme ou traje 
característico.

ARMAS E UNIFORMES 
Cada entrega completa-se com uma 
secção dedicada aos uniformes e 
armamento de diferentes grupos 
e organizações 
galácticas: os 
oficiais imperiais, 
os caçadores de 
recompensas mais 
famosos, etc.  

 MARCOS STAR WARS

UM DUELO DE MORTE

Depois de escapar aos ataques de Boba Fett 

e ver como Han Solo era congelado num 

bloco de carbonite, Luke teve de enfrentar-

se com Vader. O duelo com sabres laser foi 

feroz, mas embora Luke fosse um promissor 

padawan, o seu poder ainda não podia ser 

comparado ao do temível Lorde Sith que, gra-

dualmente, foi fazendo retroceder o seu rival 

até lhe cortar a mão com um único e certeiro 

golpe. Tudo parecia estar perdido.

A GRANDE REVELAÇÃO

Porém, Vader não queria acabar com Luke 

mas sim recrutá-lo para a causa do Império. 

Estava convencido de que juntos no Lado Ne-

gro da Força poderiam pôr fim ao conflito que 

assolava a galáxia. Mas Luke era profunda-

mente fiel aos seus ideais e negou colocar-se 

ao lado de Vader. Como último recurso, Darth 

Vader revelou a Luke a verdade sobre o seu 

passado: num momento de transcendência 

galáctica, Vader disse a Luke quem, na rea-

lidade, era o seu pai, o lendário Anakin Sky-

walker.

Embora a revelação tenha emocionado 

Luke, nem sequer nesse momento mudou de 

opinião. Disposto a morrer 

mas nunca a passar para 

o Lado Negro, decidiu lan-

çar-se no vazio de um poço 

de ventilação. Só o oportu-

no aparecimento de Leia e 

Lando Calrissian a bordo 

da Millennium Falcon viria 

a salvar-lhe a vida. Juntos 

abandonaram a Cidade 

das Nuvens, mas a revela-

ção que Luke ali tivera mu-

dá-lo-ia para sempre.

A Cidade das Nuvens localiza-se em 

Bespin, um planeta do setor Anoat. 

O seu nome deriva das grandes 

massas de ar tibanna existentes 

sob a metrópole.BESPIN
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LOCALIZAÇÃO

LOCALIZAÇAO

Vader e Luke enfrentaram-se pela primeira vez 

nas entranhas da Cidade das Nuvens, um labirinto 

de corredores escuros e câmaras repletas de 

tubagens. Ali, Luke descobriria a verdade sobre 

o seu misterioso passado.

ENCONTRO PARA A HISTÓRIA 

Em Bespin, Darth Vader decidiu revelar 

a Luke Skywalker a verdade sobre o seu 

passado. Bastaram quatro palavras para lhe 

revelar que o seu pai não estava morto... mas 

que era, na realidade, o 

seu maior inimigo.

“Eu sou teu pai.”

ENCONTRO COM O DESTINO
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Opte pela modalidade GARANTIA E EXCLUSIVIDADE
Receba os exemplares enviados

em seu nome num ponto
de venda à sua escolha.

SEM COMPROMISSO
Pode anular o serviço
a qualquer momento,
sem qualquer custo.

Fácil e sem complicações! 
Informe-se no seu ponto de venda habitual, e consulte o cupão 
de Reserva Garantida que vem com este número.

LITOGRAFIAS
Entre no fabuloso universo de Star Wars com estas litografías 

que reproduzem alguns dos personagens mais emblemáticos 

da saga. Gratis com a entrega n.° 12.

Medidas: 44 x 31 cm

PLACA METÁLICA
Placa metálica que reproduz o cartaz original do primeiro filme, 

estreado em 1977. O mítico filme, que agora conhecemos como 

Episódio IV, iniciava o êxito da saga. Esta réplica em metal 

identifica os autênticos amantes de Star Wars!. 

Gratis com a entrega n.° 35.

Medidas: 28 x 42 cm aprox.

PEN DRIVE DE 8 GB
Remova o capacete de Darth Vader e descubra debaixo 

da sua máscara un pen drive de 8 GB de memória. 

Sem nunca perder a sua fé na Força, mantenha à mão 

este dispositivo para trazer consigo os seus ficheiros.

Gratis com a entrega n.° 50.



© & TM 2015 LUCASFILM LTD.


