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MOTELX ON TOUR | Setúbal
A Câmara Municipal de Setúbal, através do programa 
Set’Curtas, estabelece parceria com MOTELX - 
Festival Internacional de Cinema de Terror de Lisboa 
apresentando um programa variado que inclui sessões 
de cinema, concertos e atividades para os mais novos, 
ao longo de dois dias. 
Daremos a conhecer a criação contemporânea 
portuguesa de cinema e as propostas arrojadas de 
novos talentos nacionais num género universalmente 
popular – o cinema de Terror.

As sessões de curtas-metragens, reúnem filmes 
vencedores do Prémio MOTELX - Melhor Curta de 
Terror Portuguesa.

24 setembro | A Gráfica
19h00 | Curtas 1 (M/16, 65’)
Programa de curtas-metragens portuguesas vencedoras 
do MotelX

Miami | Simão Cayatte (Portugal, 2014, 15’)
O sonho de fama de uma adolescente transforma-se 
numa perigosa obsessão.

Post-Mortem | Belmiro Ribeiro (Portugal, 2016, 14’)
Edgar é um fotógrafo desapaixonado. Uma noite, 
presencia um homicídio. O assassino foge. Edgar, em 
vez de tentar ajudar a vítima, fica fascinado com a sua 
expressão de puro terror.

Mata - Curta Vencedora MOTELX 2020 | Fábio Rebelo 
(Portugal, 2019, 4’)
Um casal perdido na floresta finalmente reencontra-se. 
Mas qual será o preço a pagar por esse reencontro?

22h00 | O Culto de Jodorowsky
Concerto de Acid Acid e Violeta Azevedo Alejandro 
Jodorowsky foi um dos convidados de honra do 
MOTELX 2017. Para o efeito, e partindo das imagens 
únicas criadas pelo génio do realizador chileno, a Droid 
ID e a Nariz Entupido uniram forças e juntaram-se ao 
MOTELX para criar um concerto único, onde o som 
dos instrumentos se funde com a luz dos projetores. 
Neste concerto inédito, Acid Acid e Violeta Azevedo 
abraçam texturas sónicas psicadélicas, procurando 
transformar em música o fervilhar da mente de 
Jodorowsky, enquanto Marzia Braggion e João Pedro 
Gomes manipulam imagens inspiradas na imensa 
obra do realizador.

25 setembro | A Gráfica
19h00 | Curtas 2 (M/16, 66’)
Programa de curtas-metragens portuguesas vencedoras 
do MotelX

Thursday Night - Curta Vencedora MOTELX 2017  
Gonçalo Almeida (Portugal, 2017, 8’)
Durante a noite, um estranho visita a Bimbo para lhe 
entregar uma mensagem importante.

A Estranha Casa na Bruma - Curta Vencedora MOTELX 
2018 | Guilherme Daniel (Portugal, 2018, 15’)
Um peregrino perdido encontra uma estranha casa à 
beira de um abismo e o seu misterioso ocupante.

Erva Daninha - Curta Vencedora MOTELX 2019 
Guilherme Daniel (Portugal, 2019, 14’)
Um casal cultiva um terreno aparentemente infértil. 
Um dia, encontram na terra uma semente negra, que 
virá a crescer e a tornar-se numa estranha influência 
nos seus comportamentos.

22h00 | “O universo de Kenneth Anger”, Concerto por 
Kyron, Helena Espvall e Mo’Junkie
Os Beautify Junkyards cruzaram-se com o mundo da 
7.ª arte em 2013 e depois de várias apresentações em 
festivais de cinema pelo país, o vocalista/teclista da 
banda, Kyron, juntou-se à violoncelista sueca Helena 
Espvall e ao produtor de música electrónica Mo’Junkie 
para apresentar um novo projeto, musicar ao vivo a 
obra mais emblemática de Kenneth Anger, “Lucifer 
Rising” (EUA, Reino Unido, Alemanha, 1972). Uma 
sessão especial que conta também com a exibição de 
outra curta do realizador britânico, “Invocation of My 
Demon Brother” (EUA, 1969).

Lobo Mau - Programa Infantil
25 setembro | A Gráfica

11h00 às 13h00 | Workshop Monstruoso (M/6)
O objetivo deste workshop é criar um espaço para 
as crianças e jovens conversarem e participarem 
o máximo possível. O tema é claro: filmes de terror. 
Um género de cinema pouco provável, mas eficaz 
para expressar as nossas opiniões, inventar e sonhar. 
Acompanharemos as etapas para a criação de um 
filme: desenvolvimento da ideia (usar a criatividade) 
e representação (trabalhar a expressão corporal e 
autoconfiança).

15h00 | Sustos Curtos (50’, (M/6)
Sessões de curtas-metragens com uma compilação 
para crianças a partir dos seis 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 e de mundos fantásticos e imaginários.

Informações e reservas: 
rececao.casacultura@mun-setubal.pt

Passe: Sessões Cinema (Adultos) + Concertos: 5,00! 
Sessões de cinema: 3,00! | Concertos: 5,00! 
Workshops: 5,00! | Sessão “Sustos Curtos” entrada 
gratuita <12 anos mediante reserva e levantamento 
de ingresso. 
Ingressos disponíveis para venda, a partir de 7 de 
setembro, na receção da Casa da Cultura

Para todas as atividades é necessário aquisição de 
ingresso até às 17h00 de dia 24 de setembro.


