


 
      
     Como não podia deixar de ser, o Donald e 
companhia tiveram várias incursões pelo tema 
do Natal nas curtas metragens. Para celebrar 
este período natalício, sugerimos dois filmes 
que eram projetados nas salas de cinema, nor-
malmente como entrada para as longas metra-
gens da própria Disney, e que hoje, claro, é 
possível ver no sofá da nossa casa.  
     O primeiro, “Toy Tinkers”, também conheci-
do sob o título “Christmas Capers”, dirigido por 
Jack Hannahcom base numa história de Harry 
Reeves, foi lançado a 16 de dezembro de 
1949. O filme tem lugar no Natal, com os es-
quilos Tico e Teco, Chip 'n' Dale no original in-
glês, a tentarem roubar nozes na casa do Do-
nald. O filme foi nomeado para o Óscar de me-
lhor curta-metragem de animação em 1950 
mas não ganhou. Ao longo dos anos, até hoje, 
foi sendo recuperado em vários formatos e, 
como, curiosidade, ainda existem cópias em 
filme de 16mm, um formato histórico que sur-
giu nos anos 20 do século passado. 

https://www.youtube.com/watch_popup?v=l49a9z8xBL0
https://www.youtube.com/watch_popup?v=l49a9z8xBL0
https://www.youtube.com/watch_popup?v=l49a9z8xBL0
https://www.youtube.com/watch_popup?v=l49a9z8xBL0


O Segundo, 
lançado em 
1942, apre-
senta uma pe-
quena guerra 
civil, com bo-
las de neve, 
entre o Donald 
e os seus so-
brinhos. 

https://www.youtube.com/watch_popup?v=l8HxcpXAcKc
https://www.youtube.com/watch_popup?v=l8HxcpXAcKc
https://www.youtube.com/watch_popup?v=icEKCRUjDp4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=icEKCRUjDp4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=icEKCRUjDp4


     Antes de a Pixar nos ter dado, em 2006, os filmes de carros com personalidade e rosto, 
"Susie the Little Blue Coupe", curta-metragem de animação, produzida por Walt Disney, foi o 
primeiro filme a "humanizar" um automóvel, com as aventuras de Susie, uma coupé à pro-
cura do proprietário perfeito. Podem ver o filme no link a seguir: 

Susie the Little Blue Coupe  
(1952, de Clyde Geronimi) 

https://www.youtube.com/watch_popup?v=mW4VpCv3cgI
https://www.youtube.com/watch_popup?v=mW4VpCv3cgI


Como era característico 
na década de 50, tam-
bém existia um livro 
com a história, acompa-
nhado de um velhinho 
disco de vinil, em que a 
narrativa era lida. Fica 
aqui essa curiosidade. 

Se tiverem curiosidade em saber como funcionava, po-
dem ouvir - e ler a história em simultâneo – no vídeo no 
link que se segue. 

https://childrensvinyl.wordpress.com/2017/05/19/susie-the-little-blue-coupe-storyteller/
https://www.youtube.com/watch_popup?v=9R2tQyMD_9I
https://www.youtube.com/watch_popup?v=9R2tQyMD_9I



