
O Museu da Marioneta é parceiro do festival Monstra há mais de uma década. Este ano, num período atípico e híbrido, entre 
confinamento e desconfinamento, o cinema de animação mantém-se bem vivo, necessário e útil. É com imenso gosto que, 
apesar da conjuntura, acolhemos no Museu a 130 Exposição realizada no âmbito deste encontro internacional.  A Exposição 
deste ano é sobre o filme de animação «O Peculiar Crime do Estranho Senhor Jacinto», de Bruno Caetano, cujos cenários, 
adereços, personagens, materiais gráficos, poderão ser vistos no Museu de 17 de julho a 5 de setembro. Decidimos por isso 
consagrar o n0 2 da Notícias da Marioneta ao cinema de animação, ao festival Monstra - com uma entrevista do seu diretor 
Fernando Galrito – e aos filmes de animação dos quais pode ver cenários e personagens numa das salas do Museu.
O filme de Bruno Caetano não é apenas um filme de animação. O «Estranho Senhor Jacinto» é o mediador de uma forte men-
sagem de sensibilização para as questões ambientais e para a relação das pessoas com a natureza que as rodeia. Esta parce-
ria entre o Museu e a Monstra tem-se consolidado de ano para ano. O Museu e o festival MONSTRA partilham a transversali-
dade artística, partilham o encontro entre pessoas de diferentes horizontes, de diferentes formações artísticas, que se revêm 
na descoberta e na pluridisciplinaridade de algo que fascina as mais diversas faixas etárias: o teatro de marionetas e,  desde 
a sua invenção em finais do século XIX, o cinema de animação. Há 20 anos, logo no início do Museu, o diretor da MONSTRA, 
Fernando Galrito, sugeriu que tivéssemos uma sala dedicada ao cinema de animação, sala que ajudou a conceber e montar. 
Hoje somos um dos únicos museus da Europa, consagrados à Arte da Marioneta, que tem uma secção dedicada às marione-
tas de animação, com personagens, cenários e adereços, secção que esperamos continuar a desenvolver. São estas férteis 
parcerias que potenciam ideias, cruzamentos de artes, partilhas de conhecimento. O cinema de animação, nas suas mais 
diversas vertentes, seduz um público muito diversificado, agrega gerações, existe praticamente no mundo inteiro, sendo um 
mediador cuja linguagem, entre a imagem, a palavra e o movimento, nos projeta para universos imaginários ou realistas,  
e, mesmo na sua versão mais simples, tem a capacidade de passar  uma mensagem com uma abrangência universal. 
É um privilégio podermos fazer uma exposição sobre os bastidores do filme de Bruno Caetano, e mostrar ao público as 
figuras, cenários, adereços, e outros materiais utilizados para a realização de uma obra portuguesa de cinema de animação, 
amplamente premiada e reconhecida a nível nacional e internacional, apresentada em mais de uma centena de festivais 
internacionais, que nos deixa a esperança de que cada um de nós pode, à sua maneira, mudar o mundo para melhor.

Ana Paula Rebelo Correia
Diretora do Museu da Marioneta
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// Filmagens de O Peculiar Crime  
do Estranho Sr. Jacinto, um filme  
de animação de Bruno Caetano 
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O CINEMA DE ANIMAÇÃO
A palavra animação vem do latim Anima, que significa alma ou sopro de vida. Animação significa, de facto, 
dar vida: dar vida a desenhos, formas ou objetos. A animação é, na realidade, uma ilusão. Os animadores 
são os criadores da ilusão do movimento, dando sentido, sentimentos, alma e vida aos mais variados seres 
inanimados.

// Wallace and Gromit / Cenários e marionetas. A Magia dos Estúdios Aardman,  
exposição de cinema de animação / Museu da Marioneta |Monstra 2018 
Fotografia de José Frade
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No cinema de animação, o que se vê no ecrã é uma su-
cessão de imagens fixas, projetadas muito rapidamente. 
Esta sucessão rápida (24 imagens por segundo) impede 
o nosso cérebro de separar as imagens, misturando-as e 
dando a ideia de movimento. Este fenómeno é designa-
do, pelos teóricos do cinema, de persistência retiniana.
A base fundamental da técnica de animação por stop 
motion é pois a fotografia e a imagem fixa: é necessário 
primeiro fotografar cada fração do movimento de anima-
ção/manipulação; o movimento só acontece na junção 
das várias fotografias (imagens estáticas) que formam 
uma sequência animada. É possível criar movimento nos 
mais diversos materiais, como desenhos, recortes, obje-
tos, plasticina, areia, tintas... 
Antes da invenção do cinema de animação, houve várias 
tentativa para criar essa ilusão de movimento.  
Os primeiros brinquedos óticos tiveram algum suces-
so ainda na primeira metade do século XIX, mas será 
apenas com Emile Reynaud que se conseguirá esse 
movimento. Reynaud vai aperfeiçoar o fenaquistiscópio, 
de Plateau, e o Zootrópio, de Horner, criando o praxinos-
cópio.
 

Um ano mais tarde, associa a lanterna mágica à sua in-
venção, o que permite projetar imagens desenhadas  
e pintadas à mão num grande écran. Por fim, desenvolve 
uma verdadeira máquina de espetáculo, o «Theatre Opti-
que» - teatro ótico, que permitia projetar uma sequência 
de mais de 200 imagens sobre uma tela. 
Apresentado oficialmente no Museu Grévin, em Paris,  
a 28 de outubro de 1892, é nessa data que, desde 2002, 
se celebra o Dia Mundial da Animação.
Mas continuavam a ser ‘apenas’ imagens desenhadas. 
O cinema, tal como o conhecemos, nasce em 1895, 
pela mão de Thomas Edison nos Estados Unidos, e dos 
irmãos Lumière na Europa.
O cinematógrafo dos irmãos Lumière vai permitir proje-
tar filmes para uma vasta audiência. A primeira sessão 
ocorreu em 28 de dezembro de 1895.
O primeiro filme de animação foi realizado em 1899,  
por Arthur Melbourne-Cooper, em «Matches an appeal», 
onde as personagens são paus de fósforo. 
É com Georges Méliès que surgem os primeiros efeitos 
especiais no cinema...  e a marioneta entra no cinema  
de animação.



A MARIONETA NO CINEMA DE ANIMAÇÃO

Georges Méliès (1861-1938) foi  pioneiro no uso da marioneta 
no cinema de animação. Em «Le voyage dans la Lune» (1902) 
ou «Voyage à travers l’impossible» (1904), Méliès introduz me-
canismos, sobreposições e marionetas (que contracenam com 
atores) para simular mundos e situações até então apenas possí-
veis na imaginação ou nos livros. Méliès deu os primeiros passos 
na utilização de marionetas no cinema e, a partir dele, inúmeros 
cineastas por todo o mundo. 
Em 1907, dois filmes marcam a entrada da marioneta no cinema 
de animação, como personagem principal –  a marioneta ocupa 
o lugar do ator, contracenando com outras marionetas: «The 
Teddy Bears», de Edwin Porter, e «La Silhouette Animée», de Se-
gundo de Chomon. A técnica utilizada é o stop motion, a captura 
de imagem uma a uma. Em 1909, Émile Cohl, considerado  
o pai do cinema de animação sobre papel com «Fantasmagorie» 
(1908), produz o seu primeiro filme com marionetas «Monsieur 
Clown chez les liliputiens» 
É com Lotte Reiniger, em 1919, que surge a primeira longa me-
tragem de animação: «As aventuras do Príncipe Achmed».   
Inspirada nas silhuetas dos teatros de sombras da Indonésia,  
a realizadora utiliza personagens concebidas de perfil, recorta-
das em cartolina preta, e animadas sobre um fundo/ paisagem 
desenhada. As personagens são articuladas, movidas através  
de pequenos fios de arame e animadas com grande mestria. 
Para este filme de animação foram concebidas 250 mil silhuetas 
de personagens (e utilizadas 96 mil). 
A dinâmica e importância do teatro de marionetas na República 
Checa contribui para que o país seja responsável pelo grande 
impulso dado ao cinema de animação com marionetas.

O primeiro de muito filmes de animação realizados na República 
Checa surge em 1935, realizado por Karel Dodal «The Lantern’s 
Secret».  Jiri Trnca realiza dezenas de obras primas mundiais 
de cinema de animação com marionetas como «The Emperor’s 
nightingale» ou «The Old Czech Legends», de 1957. Ou Karel 
Zeman que, em 1948, com «Inspiração», utiliza marionetas mui-
to peculiares, feitas em vidro. São apenas alguns exemplos, entre 
muitos outros filmes e realizadores, que ilustram a enorme tradi-
ção checa na produção de filmes de animação com marionetas.

Nos anos 80, em Inglaterrra, os estúdios Aardman destacam-se 
com a série «Wallace and Gromit» ou «A Ovelha Choné».  
No final dos 90 o estúdio alia-se à Dreamworks e, em conjunto, 
realizam outro grande sucesso «A Fuga das Galinhas».
Nos Estados Unidos, um dos marcos na utilização de marionetas 

na animação é «Nightmare Before Christmas» ou «A Noiva Ca-
dáver», de Tim Burton, exposto no Museu da Marioneta em 2020 
na exposição da Monstra.
 
Stop Motion
 
Quando se diz stop motion muitas pessoas pensam na animação 
de volumes com Marionetas ou outros objetos 3D, mas a técnica 
inclui outras práticas muito conhecidas que envolvem  
o 2D, como os recortes, a areia e a pintura. 
O principio básico da técnica de animação por stop motion é 
descrito pelo registo capturado por uma fotografia (fotograma) 
em cada momento da manipulação, sendo o movimento produ-
zido pela junção das várias fotografias que formam uma sequên-
cia animada, criando desta forma, a ilusão de movimento. 
A animação e manipulação da marioneta é um trabalho de gran-
de rigor, uma vez que todo o processo exige a técnica de ima-
gem a imagem (fotograma a fotograma), ou seja, uma sequência 
de frames que simulam movimento.
É um trabalho de minúcia, que exige paciência e concentração: 
para 1 segundo de animação, são necessários 24 frames em 
sequência.
Por exemplo, animar bocas e sincronizar as vozes dos atores 
com o movimento das bocas das marionetas é um processo mui-
to moroso. Para cada nova posição e fala, é necessário ajustar 
pormenores como os lábios, os dentes, a língua, a posição dos 
olhos e das pálpebras… Uma pequena inclinação de cabeça ou 
um piscar de olhos mais prolongado pode alterar a emoção que 
a marioneta quer transmitir.
O avanço tecnológico permitiu o desenvolvimento de softwares 
especializados na imagem e promoveu o surgimento das tecno-
logias digitais 2D e 3D, que originaram uma nova forma de fazer 
animação. 
Com a chegada destas novas tecnologias ao mundo do cinema 
de animação, chegaram também as marionetas virtuais, ou seja, 
marionetas produzidas através do computador e manipuladas 
com o rato ou com o teclado do computador, utilizando um 
sistema de captura de movimento em tempo real.
Em 1995, os estúdios Pixar lançaram a primeira longa-metragem 
produzida em 3D, com o filme «Toy Story».

Enfim, o mundo das marionetas é um terreno de experimentação 
e esteve sempre aberto a novos desafios, novas pesquisas e no-
vas técnicas, incorporando de ano para ano novas tecnologias, 
mas sempre dando um sopro de vida ao ser inanimado.
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As Aventuras do Príncipe Achmed, de Lotte Reiniger.
Cinema mudo com música original e ao vivo de Filipe 
Raposo, Museu da Marioneta, 2018
Fotografia de José Frade
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3 / Taumatrópio 
de John Paris, 1825

Consiste num disco de cartão com duas imagens diferentes 
de cada lado. O disco é preso a pedaços de fio ou corda 
que, quando torcidos rapidamente, criam a ilusão de 
combinar as imagens dos dois lados, juntando-as numa só. 
(Por exemplo, se for desenhado num lado do disco uma 
gaiola e no outro um passarinho, ao rodar o fio as duas 
imagens fundem-se, dando a impressão de que o pássaro 
está dentro da gaiola.)

1/ Fenaquistiscópio
de Joseph Plateau, 1831

Foi o primeiro brinquedo ótico capaz de mostrar figuras/
desenhos em movimento, num espetáculo para um só 
observador.
Várias ilustrações de um mesmo objeto, em posições 
ligeiramente diferentes, são distribuídas num disco com 
ranhuras, voltadas para um espelho. Com o disco em 
movimento, é possível ver-se no espelho, através das 
ranhuras, o reflexo da imagem, que parece assim mover-se. 
Pouco depois da sua invenção, Plateau descobriu que 16 
era o número de imagens para criar a ilusão de movimento 
ideal, o que posteriormente levaria os primeiros cineastas 
a usar os 16 fotogramas por segundo para as primeiras 
películas.

4 / Zootrópio 
de George Horner, 1834

Foi o primeiro brinquedo ótico capaz de mostrar figuras/
desenhos em movimento para várias pessoas em 
simultâneo.
É constituido por um pequeno tambor circular com 
pequenas ranhuras, através das quais é possível observar 
uma tira de desenhos sequenciais. Ao girar, o tambor cria 
uma ilusão de movimento.

2 / Praxisnoscópio
de Emile Reynaud, 1877

O praxinoscópio mantém a estrutura do zootrópio de 
Horner: é também um aparelho cilíndrico, mas com um 
conjunto de espelhos no centro, que através da rotação 
permite criar a ilusão de movimento dos desenhos 
colocados no seu interior.
O praxinoscópio produz um movimento fluído, contínuo 
e uma maior luminosidade da imagem, devido ao número 
de espelhos ser idêntico ao número de ilustrações, o que 
produz imagens mais nítidas.
Mais tarde, em Outubro de 1882, Reynaud cria o «Theatre 
Optique» - teatro ótico, uma máquina que permitia projetar 
uma sequência de mais de 200 imagens sobre uma tela.

ALGUNS BRINQUEDOS ÓTICOS

ALGUMAS TÉCNICAS DE ANIMAÇÃO

Desenho Técnica que 
se tornou no meio de 
excelência para fazer filmes 
de animação. Nesta animação, 
os desenhos são feitos à mão 
e copiados num plástico 
transparente chamado célula. 
Os animadores têm que 
fazer centenas de desenhos 
e depois colá-los à célula 
sobre um fundo pintado. Os 
movimentos são fotografados 
um a um com uma câmara. 

Recortes Qualquer tipo de 
material pode ser usado para 
fazer animação com recortes. 
Normalmente o papel é uma 
escolha comum. Este pode ser 
dobrado e existe em cores  
e texturas diversas. Depois  
de montado o cenário, apenas 
é preciso movimentar as peças 
recortadas, fotografia  
a fotografia.

Volumes   Num espaço 
tridimensional, a câmara 
ocupa agora uma posição 
diferente. As marionetas ou 
objetos diversos, simples 
ou complexos, são agora o 
centro da animação. A técnica 
assenta na possibilidade de 
alterar a posição dos elemento 
em cada imagem, de modo 
a realizar um movimento 
credível no final. «A Fuga 
das Galinhas» ou «A Noiva 
Cadáver» são exemplos desta 
técnica.

Pixilação Nesta técnica 
podem ser animados 
objetos ou pessoas. Usa-se a 
modalidade de stop motion 
para captar, fotografia  
a fotografia, as imagens.  
O resultado final pode ser 
muito engraçado:  
por exemplo, as pessoas  
a movimentar-se como 
bonecos ou uma caneca  
a passear pela mesa!

1 2 3 4

Veja aqui um exemplo de animação, técnica mista (volumes e pixilação),  
desenvolvida por Pedro Valente, Serviço Educativo do Museu da Marioneta, 2021

https://youtu.be/uug2p5M_5Dg
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CINEMA DE ANIMAÇÃO EM PORTUGAL

Em Portugal, o Cinema de Animação dá os primeiros passos em 
1923, com o filme «O pesadelo de António Maria», de Joaquim 
Guerreiro, uma sátira política incluída na revista «Tiro ao Alvo», 
em cena no Eden-Teatro de Lisboa. Perdido durante vários 
anos, o filme foi reconstruído em 2001, a partir de 158 desenhos 
originais e 8 legendas manuscritas, e apresentado no CINANI-
MA de 2001. Este trabalho ficou a dever-se à Megatoon, com a 
produção e realização de Paulo Cambraia, a banda sonora de 
AuraStudio, a produção de Fernando Rocha e um improviso ao 
piano pelo Maestro António Vitorino d’Almeida. 
Quase uma década depois, em 1931, com «A lenda de Mira-
gaia», de Raul da Fonseca e António Cunhal, surge o primeiro 
filme português de silhuetas animadas, utilizando a técnica 
de animação de sombras, popularizada por Lotte Reiniger. A 
produção nacional foi crescendo muito lentamente, resumindo-
-se a algumas produções de autor (como «O Boneco Rebelde», 
de Sérgio Luís, 1941), mas foi sobretudo na publicidade que se 
recorreu  à animação em Portugal.
Durante muitos anos, o cinema de animação servia sobretudo 
para fazer publicidade, como a «Extraordinária vida do Zeca», 
realizado em 1938 por Mário Costa e Aquilino Mendes, um filme 
publicitário que misturou animação e imagem real. Ou, em 1943, 
«Auto-Mania» de Servais Tiago, uma animação com recortes. 
Artur Correia e Renato Neto são dois publicitários que se dedi-
caram à animação e foram premiados nacional e internacional-
mente.
A partir de 1974, pela mão de Vasco Granja no programa Cinema 
de Animação da RTP, existe uma maior divulgação em Portugal 
do filme de animação, mostrando o que de melhor se fazia pelo 
mundo.
Também por esta altura, em 1977, surge o Cinanima, o Festi-
val Internacional de Animação de Espinho, um dos principais 
festivais internacionais para divulgação do cinema de animação, 
realizado anualmente desde sua criação. O festival ajudou a 

formar toda uma nova geração de realizadores de animação em 
Portugal como Abi Feijó, Fernando Galrito entre muitos outros.
Em 1982, os estúdios Opticalprint realizam filmes publicitários 
com marionetas como «Pêra», da Compal, a primeira publicida-
de de animação a receber um prémio em Cannes.  
Mais tarde em 1997/98, a MegaToons realiza a publicidade  
«A família Singer» utilizando marionetas em plasticina onde as 
personagens são muito parecidas com os Simpsons.  
Na exposição permanente do Museu, estão expostos os cenários  
e marionetas utilizadas para esta publicidade.

Duas curtas-metragens com marionetas que também tiveram 
grande sucesso, foram realizadas por Mário Jorge para a Mega-
toon o «SHSHSH sinfonia incompleta» e «Elevador». 
Nos anos noventa e inicio de 2000, a produção em Portugal 
ganhou vitalidade e surgiram realizadores e animadores que 
marcaram a história do cinema de animação do país, como José 
Miguel Ribeiro, com «A Suspeita», ou Regina Pessoa com «Histó-
ria trágica com final feliz», entre outros. 
Galardoado com o Cartoon d’Or 2000, o equivalente ao Oscar 
do cinema de animação, o filme «A Suspeita» é o ponto alto 
do cinema de animação português. «História trágica com final 
feliz», é o filme português mais premiado de sempre, contando 
com mais de duas centenas de prémios nacionais  
e internacionais, entre os quais o Grande Prémio de Annecy  
(o maior festival de cinema de animação do mundo).  
Em 2000 surge também a MONSTRA, Festival de Animação de 
Lisboa, que procura explorar e dar a conhecer linguagens artísti-
cas e culturais visuais distintas, dos clássicos até à modernidade 
do cinema de animação. Para além das exibições de filmes, o 
festival promove conferências, oficinas, masterclasses e debates 
em torno do universo do cinema de animação.

A Família Singer, produzida pela MegaToons,  
de Paulo Cambraia
Exposição, Museu da Marioneta
Fotografia de Diogo Maia
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SALA DE CINEMA DE ANIMAÇÃO  
No museu há uma sala dedicada ao cinema de animação em Portugal, onde a marioneta ganha outra dimensão artística, 
relacionando-se com a sétima arte. Nesta sala, pode descobrir os bastidores de dois filmes: «A Suspeita», de José Miguel Ribeiro 
e o «Desassossego», de Lorenzo Degl’Innocenti.
Aqui, o público tem a possibilidade de aceder a parte do making of dos filmes e ver ao vivo os sets, materiais de construção, 
estudos de personagens e expressões faciais, desenhos técnicos dos esqueletos dos personagens, cenários e adereços, 
storyboards, fotogramas originais e marionetas destes dois filmes emblemáticos do cinema de animação em Portugal.
Além de todo este processo técnico, há também todo um processo emocional; por detrás de cada movimento da marioneta está 
uma alma que foi ‘emprestada’ por momentos, para que a marioneta possa ter vida própria. Depois de visitar esta sala, pode ficar 
a conhecer melhor como se dá ‘sopro de vida’ a um ser inanimado em cinema de animação.

A Suspeita

O filme protagonizado por marionetas de latex e resina, conta 
a história de quatro personagens, entre as quais um poten-
cial assassino, um canivete em forma de galo de Barcelos e 
um revisor, que viajam no mesmo compartimento de com-
boio. Será que todos chegam ao fim desta viagem?
Neste filme as marionetas são os atores principais e con-
tracenam com outras marionetas, num palco peculiar: um 
comboio. Os cenários interiores e exteriores são verosímeis. 
O storyboard – sucessão de imagens que correspondem aos 
vários planos do filme e que contam a história pormenoriza-
damente – tem 364 planos!
Os pormenores da ação são concebidos com grande detalhe: 
o folhear do jornal, os passos apressados, os diferentes sons 
e diálogos são feitos com precisão cirúrgica, de modo a dar 
vida e sugerir realismo. Para a personagem Esmeralda, como 
o interior da cabeça é de plasticina, foram precisos cerca de 
20 minutos para animar cada movimento da boca!
«A Suspeita», de José Miguel Ribeiro é uma curta de 22 mi-
nutos que levou 4 anos a ser concebida. Ganhou o Cartoon 
d’Or em 2000, o equivalente ao Óscar do cinema de anima-
ção, e é um marco na história da marioneta no cinema de 
animação em Portugal.

Sabia que: Os esqueletos das personagens foram concebidos 
pela Mackinnon & Saunders, firma inglesa especializada  
na construção de estruturas para marionetas (a mesma que 
concebeu marionetas para alguns filmes de Tim Burton).

O Desassossego

Ivan trabalha desde sempre numa charcutaria. Gostava de 
ter uma loja de móveis, mas não sabe se tem coragem para 
mudar. A charcutaria é uma velha herança de família que lhe 
pesa como o destino. Ele cumpre as mesmas rotinas todos os 
dias, atende os clientes com uma eficiência mecânica e, nos 
tempos livres, começa involuntariamente a desenhar móveis. 
À medida que o tempo passa, quer desenhar cada vez mais, 
mas os clientes impedem-no sempre. Quanto mais quer, me-
nos consegue. Quanto menos consegue, mais frustrado fica. 
Ivan começa a projetar a sua insatisfação nos clientes até ao 
dia em que decide resolver o assunto...

Uma curta-metragem de 20 minutos, que utiliza a técnica do 
stop motion para a animação de volumes, e que levou oito 
meses a ser concebida.
O cenário da charcutaria, onde quase tudo acontece, é uma 
réplica em ponto pequeno de uma charcutaria real, com 
pormenores minuciosos de presuntos, queijos, geleias, pão, 
garrafas ou facas, todos construídos em silicone, resinas e 
massas modulares (plasticina e fimo). As personagens têm 
um esqueleto interno articulado e de metal, revestido por 
esponja e silicone.
Os estudos gráficos da cara de Ivan e as 15 máscaras em 
betume de pedra das expressões dos sentimentos e emoções 
do personagem principal, necessárias para a substituição a 
cada movimento, desvendam um pouco da magia da técnica 
utilizada.
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FERNANDO GALRITO

A MONSTRA surgiu em 2000. O que suscitou a sua criação 
e como tem evoluído ao longo destes 21 anos?
A MONSTRA foi criada por um grupo de artistas que quiseram 
com o festival, e através da arte mais transversal que 
conheciam, o cinema de animação, realizar um espaço de 
encontro internacional entre diferentes artes, artistas, estéticas 
e técnicas, ao mesmo tempo criar um espaço onde  
os Lisboetas e todos os portugueses pudessem conhecer  
o que de melhor se realiza no mundo da animação, através de 
uma programação diversificada, ancorada em retrospetivas, 
competições e sessões especiais.
Ser ainda um momento de encontro com os bastidores 
criativos e multidisciplinares do cinema de animação, através 
de exposições, mas também de projetos transversais, propondo 
anualmente a criação de obras e diálogos entre a animação, 
outras artes e artistas e com eles realizar, encontro, troca e 
discussão através de masterclasses e workshops com alguns 
dos mais conceituados artistas nacionais e internacionais.
Outra vertente importante do festival desde a primeira edição, 
foram os públicos infantis e juvenis. A literacia cinematográfica 
realizada pela MONSTRINHA é ímpar em Portugal e (talvez)  
na Europa e no Mundo com mais de 63 mil crianças e jovens  
a participar nos dois últimos anos e mais de 600 mil durante  
os 21 anos que levamos de festival.
A evolução do festival tem sido bastante sustentável, mas 
muito rápida, de cerca de 4 mil espetadores atingimos na 
última edição mais 110 mil em todas as manifestações. Para 
além de Lisboa o festival atinge hoje mais de uma centena  
de localidades em Portugal e cerca de 300 nos 5 continentes

Como vê atualmente o estado do cinema de animação em 
Portugal?
O cinema português de animação situa-se, desde há alguns 
anos, num patamar elevado em termos nacionais, europeus e 
até mundiais. Apesar da produção ser pequena em quantidade, 
tal como apoios, a animação nacional tem uma qualidade 

em termos estéticos, técnicos, artísticos e narrativos ou 
dramatúrgicos excelente. Não será exagerado dizer que o 
cinema de animação é das artes mais premiadas em grandes 
festivais internacionais.
Para além de uma geração com créditos firmados a animação 
portuguesa tem, nas suas fileiras, jovens realizadores que 
anualmente nos surpreendem com trabalhos de enorme 
qualidade antevendo que o futuro se encontra garantido 
qualitativamente e, se os apoios aumentarem, também 
quantitativamente.

Há 20 anos propôs a criação de uma sala de cinema de 
animação no museu. Continua a achar que foi uma boa 
proposta? Como vê no futuro o cinema de animação no 
Museu da Marioneta?
O Museu da Marioneta de Lisboa instala-se no atual espaço 
num momento muito importante para o cinema de animação 
português. Um filme de animação de marionetas – vulgo stop 
motion – acabava de ser galardoado com o Cartoon D’Or,  
o Óscar do melhor filme europeu desse ano. 
Assim a proposta surgiu. Porque não criar um espaço também 
dedicado às marionetas de animação. E a resposta positiva 
levou à criação da sala com originais de vários filmes de 
animação, entre eles o galardoado «A Suspeita» de José 
Miguel Ribeiro, e com as marionetas, a criação de um set de 
forma que os visitantes vissem e pratiquem, como se faz um 
filme de animação.
A sala tem evoluído e com ela a partir de 2008 a realização 
anual de uma exposição temporária dedicada a grandes obras, 
realizadores e estúdios de animação nacionais e internacionais.
É longa a lista, mas se falar em Tim Burton, Aardamn, Brothers 
Quay, José Miguel Ribeiro, Jan Balej… Bruno Caetano, para não 
referir todos, estamos a falar de uma experiência e cooperação 
riquíssima, entre o Festival MONSTRA, o Museu da Marioneta 
de Lisboa e as Marionetas de Animação, impar no mundo.

Formado em cinema, especialização em Cinema de 
Animação, Licenciado em Antropologia, MA em Cultura  
e Tecnologias da Informação, Doutorando em Animação 
do Ecrã à Galeria.  
Fernando Galrito é professor de Animação,Vídeo e Projeto 
na Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha 
e realizador. Fundador e diretor artístico do Festival de 
Animação de Lisboa | Monstra, Fernando Galrito responde 
a algumas questões para a Notícias da Marioneta.

O CINEMA DE ANIMAÇÃO

MONSTRA 2021 - Exposição de cinema de animação 
O PECULIAR CRIME DO ESTRANHO SR. JACINTO 
17 de julho a 5 de setembro 

«O Peculiar Crime do Estranho Sr. Jacinto», curta-metragem  
de Bruno Caetano, é um dos filmes portugueses mais apresentados  
pelo mundo e um dos filmes de animação de marionetas mais visto  
e galardoado da animação portuguesa nos últimos anos. A exposição 
é composta por ruas, largos e fachadas – cenários do filme – de uma 
Lisboa miniaturizada, estranhamente distópica e familiar, habitada 
por marionetas/personagens, pequenos veículos e outros elementos 
de decoração dos cenários. Em exposição ainda maquetes, moldes, 
material gráfico de pesquisa, storyboard. De realçar a mensagem 
do filme – ambientalista e de resistência, atual e pertinente nas 
preocupações dos públicos mais jovens.

Mais informações

um filme de Bruno Caetano

NO MUSEU

https://www.museudamarioneta.pt/pt/evento/o-peculiar-crime-do-sr-jacinto/
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OFICINA 
DESENHAR MÁSCARAS 
24 julho, 10h00-17h00 

Durante estas oficinas, vamos trabalhar 
a observação direta de marionetas da 
Coleção do Museu, e vamos aplicar 
os conhecimentos fundamentais do 
desenho de observação para produzir 
uma criação gráfica a partir dos objetos 
investigados.

MANHÃ CRIATIVA 
LUZ, CÂMARA  
E MANIPULAÇÃO 
STOP MOTION 
25 julho, 10h30-12h30 

Cenários, adereços, 
peças e pecinhas  
e muitas personagens 
servem de inspiração 
para a criação de um 
filme de animação!  
Quem vem ser realizador 
por um dia?

OFICINA 
CINEMA DE ANIMAÇÃO | FÉRIAS 
DE VERÃO 
De 20 a 23 julho, 10h30-12h30 

Vamos dar vida às ideias e construir 
brinquedos que criam ilusões visuais! 
Oficinas temáticas que abordam  
a história do cinema de animação,  
dos objetos óticos às diferentes 
técnicas utilizadas no cinema  
de animação.  Em cada dia, vamos 
explorar um brinquedo ótico 
diferente.

OFICINA 
ATELIER DE DESENHO  
PARA JOVENS com a ilustradora Teodora Boneva. 
De 20 a 23 julho, 14h30-17h30 

As marionetas no Museu parecem querer ganhar 
novamente vida nas mãos de alguém. O que 
podemos fazer? Os nossos olhos ‘descolam’  
a imagem do boneco e a nossa mão desenha  
uma linha tímida no diário gráfico. Mas só um risco 
não chega. Precisamos de mais… E de repente 
a coreografia de formas, cores, linhas e pontos 
compõe-se. Tudo está no seu lugar… e a marioneta 
surge no desenho. Vamos continuar?

Informações e reservas Informações e reservas

Informações e reservas

Informações e reservas

Informações e reservas

NO MUSEU

NO MUNDO DAS MARIONETAS

Festival Fora dos Eixos 
Santa Maria da Feira
30, 31 de julho e 1 de agosto

Ei! MARIONETAS 2021 
Oficina Zingarelhos e outros brinquedos ópticos 
3 e 4 de julho

Vamos animar desenhos? Nesta oficina vamos criar uma sequência 
de animação recorrendo à técnica tradicional do desenho a 
desenho e construir uma maquineta que cria a ilusão  
do movimento.
Vamos compreender como se processa a imagem em movimento, 
criando um ciclo de imagens.

International Festival of Puppetry Arts 
in Saguenay  | Canada/Quebec
De 27 de julho a 1 de agosto

10 General Meeting of AVIAMA  
( International Association of Puppet 
Friendly Cities) 
30 e 31 de julho

ProgramaPrograma Programa

FESTIVAIS

FORMAÇÕES
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https://www.museudamarioneta.pt/pt/evento/cinema-de-animacao/
https://www.museudamarioneta.pt/pt/evento/atelier-de-desenho-para-jovens/
https://ei.marionetasmandragora.pt/2108
https://www.museudamarioneta.pt/pt/evento/desenhar-mascaras/
https://www.museudamarioneta.pt/pt/evento/luz-camara-e-manipulacao-2/
https://www.aviama.org/
https://cm-feira.pt/web/guest/artes-em-itinerancia2021
https://www.aviama.org/en/calendar/international-festival-of-puppetry-arts-in-saguenay/

