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O MOTELX

O MOTELX é, há uma década, o Festival Internacional de Cinema  
de Terror de Lisboa. Um evento privilegiado de exibição do melhor 
do cinema de terror produzido nos últimos anos em todo o mundo, 
um espaço onde se premeia a produção nacional e europeia e se 
apresentam retrospectivas e debates que contribuem para que 
as novas gerações conheçam e possam contextualizar  
a cinematografia de terror ao longo dos tempos.

Depois de onze edições, o MOTELX conquistou um lugar de destaque 
na oferta cultural da cidade de Lisboa e do país e, a cada ano, 
consolida o seu lugar no circuito dos mais importantes festivais  
de cinema de género europeus. É o único festival português  
na Federação Europeia de Festivais de Cinema Fantástico, uma rede 
com 22 festivais presente em 16 países e uma audiência global 
na ordem dos 450 mil espectadores, que promove anualmente  
a competição internacional Méliès d’Or na qual concorrem a curta 
e a longa vencedoras do MOTELX. Em 2015 o MOTELX tornou-se 
também membro da Europe For Festivals, Festivals For Europe,  
uma organização europeia dedicada à promoção e fomento  
da criatividade dos festivais do espaço europeu. O ano passado 

integrou a comunidade de festivais da Federação Internacional 
de Associações de Produtores Cinematográficos (FIAPF).

O MOTELX é uma festa de cinema de terror que se complementa 
com workshops, masterclasses, exposições, concertos, 
sessões de cinema ao ar livre, zombie parades, jogos, quizes, 
lançamentos de livros, entre outras actividades. Estão também 
incluídos nesta programação variada os mais novos, na secção 
especial Lobo Mau. 

Na sua 11.ª edição, registou um número recorde de mais  
de 18 000 espectadores, continuando a ser um dos poucos festivais 
de cinema em Portugal que nunca parou de crescer em público. 
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O LOBO MAU

Muitos autores definem o filme de terror como “contos de fadas 
para adultos” e a secção Lobo Mau pretende trabalhar esta afinidade 
do conto infantil com o universo do terror. Para além da exibição 
de filmes, esta secção compreende igualmente um acompanhamento 
posterior de trabalho em grupo relacionado com os temas  
da secção através de workshops criativos, ateliers, peças de teatro, 
entre outras actividades organizadas em colaboração com outras 
entidades. Mantém-se a parceria com a Cinemateca Júnior,  
um local mágico para os jovens espectadores do Festival e com  
o Museu Coleção Berardo. Em 2018 propomos dois fins-de-
semana intensivos dedicados ao nosso público mais jovem que 
conta como novidade o Projecto Bússola como novo espaço para 
algumas das actividades programadas.

Esta secção tem acolhido durante o Festival dezenas de crianças 
por dia com uma programação diversificada e surpreendente  
que tem vindo a propor ao público mais jovem ateliers de desenho 
e pintura, projecções de figuras místicas, e até uma sessão 
dobrada ao vivo pelos alunos da Academia Nicolau Breyner  
do filme “The Peanut Butter Solution”, entre outras actividades 

lúdicas e educativas.

Em 2018, a programação do Lobo Mau também fará parte da 
celebração do bicentenário da publicação do livro de Mary Shelley 
“Frankenstein: Ou O Moderno Prometeu”, em parceria com a 
Cinemateca e terá sessões de cinema todos os sábados do mês 
de Setembro dedicadas ao Dr. Frankenstein e o seu Monstro.  

Destacamos ainda novas actividades organizadas por Maria 
Brinca à Sombra e O Meu Monstrinho, onde as crianças poderão 
falar abertamente sobre os seus medos através da criação de 
monstros protectores e de ateliers de expressão plástica; um 
atelier de cozinha apresentado pela Ângela Pereira  
da Rub-a-Duckie, e claro sessões de cinema com o clássico 
do cinema infantil brasileiro “Castelo Rá-Tim-Bum” de Cao 
Hamburger.



5PROGRAMAÇÃO LOBO MAU

CELEBRAÇÃO DO BICENTENÁRIO  
DE “FRANKENSTEIN: OU O MODERNO 
PROMETEU”
Sessões Longas-Metragens

SOBRE A SESSÃO
Durante todo o mês de Setembro, os Sábados em Família na 
Cinemateca Júnior serão dedicados aos vários filmes inspirados  
pelo grande romance gótico de Mary Shelley “Frankenstein:  
Ou O Moderno Prometeu”. Vamos dar a conhecer ao nosso público 
mais jovem grandes clássicos do cinema como “A Noiva de 
Frankenstein” de James Whale ou “O Mundo é um Manicómio” de 
Frank Capra, mas também filmes de animação contemporâneos 
tais como “Frankenweenie” de Tim Burton e “Hotel Transylvania” 
de Genndy Tartakovsky, sempre com um dos monstros mais 
reconhecidos mundialmente como tema. 

Sessões: 
1 de Setembro 

A Noiva de Frankenstein 
15 de Setembro
Frankenweenie

22 de Setembro
O Mundo é um Manicómio

29 de Setembro
Hotel Transylvania

às 15h00 na Cinemateca Júnior 

Duração: 
Entre 71 e 118 minutos

Idades: 
Filme “Hotel Transylvania”: 6+

Os restantes: 12+

Preço:
Crianças até aos 16 anos: 1,10€

16+: 3,20€ 

Descontos:
Amigos da Cinemateca  

e Estudantes de Cinema: 1,35€
Estudantes, Cartão Jovem,  

65+, reformados: 2,15€ 
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CASTELO RÁ-TIM-BUM
de Cao Hamburger

Sessão Longa-Metragem  

SINOPSE 
Seguimos o jovem Nino, da família de feiticeiros Stradivarius, 
na sua viagem através do mundo mágico ao qual ele pertence. 
Nino tem que escrever o seu próprio livro de feitiços antes do 
alinhamento dos planetas. Com a ajuda dos seus tios, com quem 
vive, e dos seus novos amigos, Nino terá que conseguir completar 
este desafio para se tornar num verdadeiro feiticeiro. 

SOBRE A SESSÃO 
Depois do sucesso da sessão do Lobo Mau no Museu Coleção 
Berardo com o primeiro episódio da série de Cao Hamburger, 
“Que Monstro te Mordeu”, voltamos a dar destaque a este 
realizador brasileiro, mas agora no formato de uma  
longa-metragem desenvolvida a partir da sua série do mesmo  
nome que faz parte dos maiores êxitos da televisão brasileira.  
A adaptação em filme do “Castelo Rá-Tim-Bum” tornou-se 
também num clássico do cinema infantil brasileiro, tendo sido 
depois igualmente adaptado para teatro e comemorado com 
uma exposição em São Paulo.

Sessões:
7 de Setembro

às 10h30
9 de Setembro

às 14h00
Sala 3 no Cinema São Jorge  

Duração:
108 minutos

Idades: 
6+

Preço entrada geral: 
3€

Preço para escolas: 
1€ por criança (educadores gratuito)
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SUSTOS CURTOS
Sessões de Curtas-Metragens + Oficina 

SOBRE A SESSÃO 
Este ano, o Lobo Mau volta a propor três sessões de curtas-metragens na Cinemateca  
Júnior, com uma compilação para crianças a partir dos 6 anos e uma outra prevista para  
um público a partir dos 10 anos. Estas sessões de curtas vindas  do mundo inteiro  
pretendem estimular a imaginação dos mais pequenos e divertir toda a família com  
uma grande diversidade  de monstros e criaturas, mundos fantásticos  e imaginários. 

SOBRE A ACTIVIDADE 
Dentro dos Sábados em Família habitualmente organizados pela Cinemateca Júnior, durante  
o MOTELX o mais novos poderão igualmente desfrutar de uma actividade concebida e orientada 
por Maria Remédio onde serão criadores de criaturas temíveis. Do que têm medo? O que vos 
faz arrepiar? Quem conhece o Dr. Frankenstein e a criatura que fez nascer? Venham temê-lo 
numa sala escura de cinema e saber do que é capaz! Teremos espaço para sermos cientistas/
engenhocas/criadores de um mini-monstro com um conjunto variado de materiais  
disponíveis no nosso laboratório/atelier! Vamos fazer umas experiências?

Actividade limitada a 12 crianças. Marcação prévia obrigatória para  
a actividade até dia 4 de Setembro através de um dos seguintes contactos:
/ cinemateca.junior@cinemateca.pt
/ 213 462 157 ou 213 476 129

Sessões:
6 & 8 de Setembro: 6+

7 de Setembro: 10+
às 15h00

na Cinemateca Júnior

Duração: 
Sessões: até aos 70 minutos

Actividade: 120 minutos

Preço:  
Crianças até aos 16 anos: 1,10€

16+: 3,20€ 

Descontos:
Amigos da Cinemateca  

e Estudantes de Cinema: 1,35€
Estudantes, Cartão Jovem,  

65+, reformados: 2,15€ 

Actividade:
8 de Setembro: 7-10 anos 

às 11h00 na Cinemateca Júnior
Preço: 2,65€
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ATELIER DE COZINHA RUB-A-DUCKIE
Criação de doces assustadores com Ângela Pereira

SOBRE A ACTIVIDADE
Neste atelier propomos uma introdução ao cake design com  
a decoração de doces variados, subordinada à temática do terror. 
Serão feitas demonstrações com as técnicas e ferramentas 
mais usadas e todos os participantes poderão experimentar 
as mesmas para transformar simples bolachas, cupcakes, 
cakepops ou mini bolos em monstros assustadores e criaturas 
do outro mundo. Serão fornecidos todos os materiais para testar 
a criatividade e os participantes poderão levar para casa as suas 
criações e outros brindes.  

Marcação prévia obrigatória para a actividade através  
de um dos seguintes contactos:
/ festival@motelx.org
/ 213 545 158

Sessão:
2 de Setembro  

às 10h30 
na Espaço Projecto Bússola

Duração:
90 minutos

Idades:
6-12 anos

Capacidade:
10 crianças

Preço: 
10€ por criança
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WORKSHOP O MEU MONSTRINHO
Workshop apresentado por Susana Albiero  
e Gwendolyn Van der Velden

SOBRE A ACTIVIDADE
“O Meu Monstrinho” convida a artista Gwendolyn Van Der Velden 
para partilhar com os miúdos a possibilidade de construírem 
bonecos que os possam ajudar a proteger dos seus medos.  
As crianças serão incentivadas a falar sobre os seus receios  
e, assim, descobrir que os seus medos podem se transformar em 
monstrinhos protectores. Ao desenhar e construir o seu boneco, 
vão transformar a imagem negativa que têm de um monstro, 
num “cúmplice-escudo-protector-arma-secreta-luz- 
-de-presença”. 

Marcação prévia obrigatória para a actividade através  
de um dos seguintes contactos:
/ festival@motelx.org
/ 213 545 158

Sessões:
2 de Setembro

às 15h00
no Espaço Projecto Bússola

8 de Setembro
às 10h30

na Sala 2 do Cinema São Jorge 

Duração: 
120 minutos 

Idades:
6-12 anos

Capacidade:
15 crianças (mínimo 5 crianças)

Preço:
24€ por criança

42€ por 2 crianças 
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MARIA BRINCA À SOMBRA
Atelier Glow e Atelier Luz

SOBRE A ACTIVIDADE
A luz é uma ferramenta fundamental no cinema de terror.  
E, apesar de estarmos em constante contacto com ela, vamos 
apresentar duas experiências imersivas para explorarmos novas 
interpretações e possibilidades criativas. Nestes ateliers vamos 
ter oportunidade para manipular objectos, brincar de forma livre, 
fazer descobertas e criar cenários e histórias.

Marcação prévia obrigatória para a actividade através  
de um dos seguintes contactos:
/ ola@mariabrincasombra.com
/ 967 003 910

Sessões:
1 de Setembro:  

Atelier Glow
Espaço Projecto Bússola  

9 de Setembro:  
Atelier Luz

Sala 2 do Cinema São Jorge

às 10h30

Duração: 
60 minutos

Capacidade:
10 crianças (mínimo 5 crianças)

Idades: 
Atelier Glow: 3+

Atelier Luz: 18 meses+

Preço:
Atelier Glow: €18,00

Atelier Luz: €12,00



11PROGRAMAÇÃO LOBO MAU

PEDDY PAPER
Jogo de pistas imersivo

SOBRE A ACTIVIDADE
O Cinema São Jorge vai novamente transformar-se numa  
verdadeira casa assombrada com um percurso que irá passar  
pelas salas de projecção, pelo terraço e por outros locais nunca  
antes vistos pelo público, como os bastidores secretos do  
cinema. Vai ser preciso descobrir as pistas para passarem  
à etapa seguinte do percurso e pelo caminho vão encontrar  
os mais variados e engraçados objectos, sons estranhos  
e até monstros (pouco) assustadores.  

A entrada é livre mediante inscrição prévia.

Sessões:
9 de Setembro  

das 10h30 às 12h  
no Cinema São Jorge

Duração:
Turnos de 30 minutos

Idades:
6+

Capacidade:
6 crianças por turno 
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UMA NARRATIVA DE HORRORES
Sessão de curtas-metragens + Atelier 

SOBRE A SESSÃO
Este ano, o Lobo Mau regressa ao Museu Coleção Berardo
e vai levar o cinema de terror (mas pouco) às salas do Museu. 
Uma sessão especial para maiores de 8 anos apresentará uma 
selecção de curtas-metragens especialmente escolhidas pela 
equipa do Lobo Mau. Esta compilação abordará o tema do meio 
ambiente e as consequências das alterações climáticas de uma 
forma educativa, servindo assim de mote à actividade organizada 
pelo Serviço Educativo do Museu Coleção Berardo a seguir à 
sessão.

SOBRE A ACTIVIDADE
Gostas de desenhos e histórias assustadoras? Então vem 
jogar connosco este jogo de pistas e descobre as histórias que 
vagueiam na tua imaginação para depois desenhá-las com 
os materiais especiais que temos para experimentares. Através 
de 5 cartas tiradas à sorte, irás criar uma narrativa desenhada 
horripilante seguindo as pistas dadas em cada carta. 

Sessões:
8 de Setembro

às 10h30
no Museu Coleção Berardo

Duração:
Até 60 minutos

Idades:
8+

Preço entrada geral:
3€

Preço sessão escolas:
1€ (educadores gratuito)
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MOTELX - Festival Internacional de Cinema de Terror de Lisboa

CONTACTOS
Sara Lopo 

213 545 158
festival@motelx.org

www.motelx.org


