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Inscreve já                                                                                           
a tua escola! ! 
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HÁ 20 ANOS! UMA   
DE MEIO MILHÃO DE ESPETADORES!

“O que eu sei é que durante a vida temos missões…
e só seremos verdadeiramente felizes se pudermos dizer…. Eu tentei! “

(Teresa Saldanha Santos – 15 anos - in antologia atrevida ed.2015)

Tentámos e estamos a conseguir. É o que podemos dizer do desafio MONSTRINHA.

Há 20 anos, quando no Teatro Taborda iniciámos o festival MONSTRA as crianças e os 
jovens foram um dos pilares da nossa tarefa. Levar, também, aos mais novos o melhor, 
o diferente e o desafiante do cinema de animação produzido no mundo. E assim nasceu 
a MONSTRINHA. Um festival dentro de outro festival, um festival para miúdos que os 
graúdos também frequentam.

Em 2019, a incansável MONSTRINHA chegou a mais de 27 mil crianças, jovens e famílias 
só na Grande Lisboa e a mais de 40 mil no resto do país e no mundo. 
Nestes 20 anos meio milhão de crianças, jovens, professores, pedagogos e famílias viram 
filmes, fizeram oficinas, participaram em masterclasses em Portugal e em mais de 140 
cidades nos 5 continentes, em sessões com a marca MONSTRINHA. 

Há 4 anos que a MONSTRINHA é ilustração de capa da edição dominical do maior jornal 
da América do Sul, El Clarin, sendo vista, semanalmente, por meio milhão de leitores.
Alegra-nos, não apenas os números, mas a oportunidade que temos de partilhar o mundo, 
as culturas, o conhecimento, a arte e o encontro com milhares de crianças que, por isso 
mesmo, se tornaram público mais atento, pessoas mais humanas (o quão difícil é isso hoje) 
e especialmente, indivíduos mais abertos e despertos para a diferença, para as artes, para 
o mundo e para o Outro.
Nesta “contabilidade” não podemos esquecer os milhares de professores, auxiliares, pais, 
animadores, realizadores e a todos os que na equipa MONSTRA ajudaram a realizar estas 
MONSTRINHAS e a fazê-la chegar ao seu público.

Apesar dos seus 20 anos, a MONSTRINHA continua irreverente e “menina e moça”. Como 
nuns desenhos animados do passado acho que podemos dizer: 
This is only the beginning, folks. *

Fernando Galrito | Diretor Artístico da MONSTRINHA

*isto é apenas o princípio, pessoal!



ELEFANTE 
Julia Ocker, Alemanha, 2018, 4’
Sugestões de exploração: a amizade entre todos.
Grafismo: formas simples e cores planas.
O elefante está triste e a sua tromba tenta animá-lo. É uma tarefa difícil.

O PINGUIM QUE NÃO CONSEGUIA NADAR 
Tom Rourke,  Reino Unido, 2018, 6’ 
Sugestões de exploração: nunca desistir, amizade
Grafismo: cores planas, formas simples. 
Um Pinguim incapacitado que vive numa ilha rochosa sente-se isolado  
da sua colónia.

BOOBA: A BOLA 
Mikhail Milotvorsky, Reino Unido, 2019, 4’
Sugestões de exploração: espaços de jogo  
Grafismo: volume, expressão de olhar
Booba tenta apanhar uma bola que aparece de repente numa casa de família.

PAPAGAIO DE PAPEL 
Assia Kovanova, Bulgária, 2019, 8’
Sugestões de exploração: amizade, jogos de rua
Grafismo: cores suaves, contorno
Duas crianças fazem um papagaio de papel. Este acaba por influenciar o futuro.

O ÚLTIMO DIA DE OUTONO 
Marjolaine Perreten, Suíça, França, 2019, 7’
Sugestões de exploração: criar com restos e lixos
Grafismo: vários materiais, colagem e construção
Animais da floresta colecionam partes de bicicleta abandonadas com a intenção  
de construir veículos à sua medida. Uma grande corrida está em preparação.

URSO DESORIENTADO
Daniela Hýbnerová, República Checa, 2019, 2’ 
Sugestões de exploração: a natureza, a família
Grafismo: desenhar a natureza
Um urso bebé perde-se da sua mãe e tenta voltar para ela. 

SESSÃO 3>   30'



GATOS NÃO CONSEGUEM NADAR  
HaiLing Morgan, Reino Unido, 2019, 4’ 
Sugestões de exploração: a superação de si mesmo.
Grafismo: formas em volume.
Num mundo antropomórfico, um jovem rapaz-gato quer ganhar o concurso 
escolar de natação com o apoio da sua mãe.

GNOMOS  
Roman Burmakov,  Bielorrússia, 2018, 5’  
Sugestões de exploração: ajuda e novos amigos
Grafismo: como reutilizar velhos brinquedos
Um gato parte o brinquedo favorito de um rapaz. Os gnomos que vivem  
em sua casa decidem consertá-lo.

O PAPAGAIO 
Martin Smatana, República Checa, Eslováquia, Polónia, 2019, 13’
Sugestões de exploração: a morte como algo que faz parte da vida. 
Grafismo: recortes. 
Ninguém dura para sempre, mas a morte não significa o fim do nosso caminho. 

UM TIGRE SEM RISCAS  
Raul ‘Robin’ Morales Reyes, França, Suíça, 2018, 9’ 
Sugestões de exploração: a diferença pode ser interessante
Grafismo: pintar direto com tintas.
Um tigre pequeno decide percorrer um longo caminho à procura das suas riscas.

CAPYDENT  
Ana Caric, Marita Joy Kogelmann, Stefanie Wittholm, Áustria, 2019, 4’
Sugestões de exploração: entreajuda na diferença
Grafismo: composição gráfica
Dois dentistas entram em conflito pelas suas diferenças, mas aprendem  
a ultrapassá-las.

O PÁSSARO E A BALEIA
Carol Freeman, Irlanda, 2018, 7’ 
Sugestões de exploração: entreajuda entre grandes e pequenos. 
Grafismo: a cor, expressionismo.
Uma jovem baleia e uma ave canora têm dificuldades em sobreviver juntas, 
perdidas no mar.

SESSÃO 6>9 41’



FÉRIAS EM LONDRES  
Janis Cimmermanis,  Letónia, 2019, 11’
Sugestões de exploração: experimentar a diferença.
Grafismo: construção em volume.
O Big Ben de Londres avaria-se e a “equipa de resgate” apressa-se a consertá-lo.  
A solução que encontram para o toque surpreende a Rainha de Inglaterra...

SHAUL E IVAN  
Rebecca Akoun,  Áustria, 2019, 10’
Sugestões de exploração: fazer a festa, dançar.
Grafismo: recortes  
Numa pequena vila, o Shaul canta enquanto o Ivan dança alegremente  
em torno de uma mesa com outros aldeões.

SEM GRAVIDADE 
Charline Parisot, Jérémy Cissé, Ludovic Abraham, Flore Allier-Estrada, 
Maud Lemaître-Blanchart, Fioretta Caterina Cosmidis, França, 2018, 8’ 
Sugestões de exploração: espaço, a gravidade.  
Grafismo: desenhar o espaço.
Um astronauta volta à Terra e tenta adaptar-se novamente. 

CINCO
Peter Kaboth, Alemanha, 2019, 7’ 
Sugestões de exploração: o grupo e a sua união
Grafismo: a mão expressiva.
Uma canção infantil sobre uma comunidade em que tudo corre de acordo com regras 
fixas. Quando dois membros saem da estrutura, a comunidade descontrola-se.

ASAS
Dmitri Voloshin, Moldávia, 2019, 8’
Sugestões de exploração: nunca esquecer os amigos
Grafismo: volume, astronomia
Uma aventura entusiasmante sobre um astronauta esquecido em órbita. 

ASSIM MAS SEM SER ASSIM 
Pedro Brito, Portugal, 2019, 10’
Sugestões de exploração: conhecer o outro.
Grafismo: Cores planas e quentes, forma humana.
Incentivado pelo pai a não consumir todo o seu tempo fechado em casa 
a jogar computador, um rapaz lança-se na aventura de conhecer os vizinhos.
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APOIOS INSTITUCIONAISPARCERIA ESTRATÉGICAORGANIZAÇÃO COPRODUÇÃO

PARCEIROS MONSTRINHA

INSCREVE A TUA ESCOLA E DIVULGA JUNTO DOS TEUS AMIGOS  
E DOS AMIGOS DOS TEUS AMIGOS. MUITOS SOMOS MELHORES!

Cinema São Jorge
Teatro Meridional
Museu Nacional de Etnologia
Centro Cultural de Carnide
Junta de Freguesia do Laranjeiro e Feijó
Academia Almadense
AMAS - Auditório Municipal António Silva
Cineteatro Vianense
Auditório Carlos Paredes
Auditório Municipal Casa da Música Óbidos
Escolas de Lisboa, Sintra, Almada, Barreiro, Palmela, Mafra, 
Salvaterra de Magos, Viana do Alentejo, Óbidos e Coimbra

INSCRIÇÃO: 1€ por criança (gratuito para crianças carenciadas e acompanhantes)

www.monstrafestival.com
monstrinha@monstrafestival.com
TEL. 213460261

O festival MONSTRA apresenta uma vasta pro gramação para famílias e para adultos,
 de 18 a  29 de março, noutros horários e locais. 

Toda a programação vai sendo publicada no site em datas mais próximas do festival .

Programa sujeito a alterações.
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