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O MOTELX é organizado pelo CTLX, uma associação cultural sem fins lucrativos,
entidade de utilidade pública, com sede em Lisboa, Portugal.
Festival membro da Méliès International Festivals Federation (MIFF)
e da Europe for Festivals, Festivals for Europe (EFFE).
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O MOTELX
O MOTELX - Festival Internacional de Cinema de Terror de
Lisboa é, há quase duas décadas, 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. Passadas dezasseis edições, o MOTELX
continua a mostrar 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 Méliès
International Festivals Federation, uma rede com 26 festivais
presente em 19 países e uma audiência global na ordem dos
800 mil espectadores, que promove anualmente a competição
internacional Méliès d’or e na qual concorrem a curta e a
longa vencedoras do Méliès d’argent no 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 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,
organizada pelo CTLX - Cineclube de Terror de Lisboa, uma
associação cultural sem fins lucrativos e pessoa colectiva
de utilidade pública abrangida pela lei do mecenato cultural.
Estão também incluídos nesta programação variada os mais
novos, na secção especial Lobo Mau.
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O LOBO MAU
O Lobo Mau, secção direccionada para o público mais novo,
pretende trabalhar a afinidade do conto infantil com o
universo do terror, subvertendo a máxima de que “os filmes
de terror são contos de fada para adultos”. 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 várias outras actividades
organizadas em colaboração com diversas entidades.

MOTELX em 2019 com o “Workshop Monstruoso”, com o
novo Workshop Prático de Cinema, de modo a dar noções
básicas do aparelho cinematográfico aos mais pequenos.
São garantidas, também, sessões de cinema com longasmetragens e os habituais Sustos Curtos, compostos por uma
compilação de curtas-metragens com curadoria especial pela
equipa de programação do Lobo Mau.

Depois de dois anos de pausa imposta pela pandemia, as
actividades do Lobo Mau estão agora de volta. Em 2022
dá-se o regresso do famoso Peddy Paper, jogo de pistas
imersivo pelos bastidores do Cinema São Jorge. Regressa
também o Bernardo Gramaxo, que colaborou com o
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PLUFT, O FANTASMINHA
de Rosane Svartman (Brasil, 2022)

Sessões:
9 de Setembro | 15h00*
no Cinema São Jorge
Duração:
88 minutos
Idades:
6+
Preço escolas:
1€ por criança
(educadores gratuito)

Sessão Longa-Metragem
Falado em português

SINOPSE
Adaptado da peça homónima de Maria Clara Machado (que deu
origem à minissérie de televisão da TV Globo do mesmo nome),
“Pluft, o Fantasminha” conta a história de Maribel, que é raptada
pelo pirata malvado Perna-de-Pau, cuja ambição é encontrar o
tesouro do Capitão Bonança Arco-Íris, falecido avô da menina.
Enquanto espera pela ajuda de Sebastião, João e Juliano, três
marinheiros atrapalhados amigos do Capitão, Maribel esconde-se
num sótão e conhece uma família de fantasmas, acabando por
fazer amizade com Pluft, um fantasminha amoroso que tem
medo de pessoas.

*hora exacta por definir
PROGRAMAÇÃO LOBO MAU
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SUSTOS CURTOS
Sessões de Curtas-Metragens

Sessões:
8 de Setembro | 16h00*
no Cinema São Jorge
Duração:
60 minutos
Idades:
6+

SOBRE AS SESSÕES
Este ano, o Lobo Mau volta a propor sessões de curtas-metragens com
uma compilação para crianças a partir dos 6 anos. Exploramos curtas
vindas do mundo inteiro que pretendem estimular a imaginação e
criatividade dos mais pequenos e garantir diversão para toda a família.
Monstrinhos e criaturas de mundos fantásticos e imaginários, que vão
do espaço sideral às profundezas do mar preenchem o ecrã para as
sessões do Sustos Curtos.

Preço escolas:
1€ por criança
(educadores gratuito)

*hora exacta por definir
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PEDDY PAPER

Jogo de pistas imersivo

Sessões:
10 de Setembro
das 10h30 às 12h
no Cinema São Jorge
Duração:
Turnos de 30 minutos
Idades:
6+
Capacidade:
6 crianças por turno

SOBRE A ACTIVIDADE
Dois anos depois, o Peddy Paper regressa ao Cinema São
Jorge, que se transforma numa verdadeira casa assombrada.
Para descobrir as pistas e passarem as etapas do jogo, os
nossos pequenos aventureiros terão de desbravar um percurso
repleto de objectos engraçados, sons estranhos e monstros
(pouco) assustadores que habitam nas salas de projecção,
terraço e outros locais nunca antes vistos pelo público, como os
bastidores secretos do Cinema São Jorge.
A entrada é livre mediante inscrição prévia.
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CRIA A TUA HISTÓRIA DE TERROR!
Workshop prático com Bernardo Gramaxo

Sessões:
9 de Setembro | 13h00*
no Cinema São Jorge
Duração:
2 horas
Idades:
6+
Capacidade:
10 participantes

SOBRE A ACTIVIDADE
Neste workshop prático de cinema, o grande objectivo é criar
uma história a várias mãos. As crianças e jovens terão a
oportunidade de inventar e interpretar uma história de terror à
frente do ecrã, ao mesmo tempo que vão aprendendo noções
técnicas básicas de como mexer numa câmara de filmar.
Para isso, é preciso por as mãos à obra e dar asas à imaginação!
O resultado final será um pequeno filme de terror escrito,
filmado e interpretado pelos nossos participantes. Criatividade,
autoconfiança, representação e aprendizagem técnica serão
algumas das competências desenvolvidas ao longo do workshop
“Cria a Tua História de Terror”.

Preço:
10€ por criança

*hora exacta por definir
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A CAIXA DOS MEDOS
Workshop pelo Atelier Mina

Sessões:
8 de Setembro | 15h00*
no Cinema São Jorge
Duração:
2 horas
Idades:
6+

SOBRE A ACTIVIDADE
Numa atmosfera envolvente em que salta à vista obras artísticas
onde o terror é essencial, o Atelier Mina propõe um workshop
onde os medos de cada participante serão reunidos numa caixa.
Cada um agarra num medo do outro, para depois ilustrá-lo, para
mostrar que as representações serão, seguramente, diferentes
da original. Papel, caneta, cola, e outros elementos nojentos,
difíceis e repugnantes, ganham vida nesta oficina que pretende
desmistificar medos e dar-lhes novas interpretações.

Capacidade:
20 participantes
Preço:
13€ por criança

*hora exacta por definir
PROGRAMAÇÃO LOBO MAU
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/motelx

@motelx

/motelx

/MOTELxInternational

CONTACTOS
Sara Lopo
918 318 887
lobomau@motelx.org
www.motelx.org

MOTELX - Festival Internacional de Cinema de Terror de Lisboa
PARCERIA ESTRATÉGICA

CO-PRODUÇÃO
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PARCEIROS INTERNACIONAIS

ORGANIZAÇÃO

PROGRAMAÇÃO LOBO MAU

01

