


Quais são  
os melhores  
filmes sobre  

o Natal? 

O sistema de acesso aos links partilhados na newsletter é simples: basta clicar nas imagens. 

     Embora seja tradicionalmente um dia santo cristão, o dia de Natal é comemorado 
por não-cristãos, no mesmo espírito de celebração da família, costumes e tradições, 
adotando a troca de presentes, a ceia especial da consoada, um grande almoço festi-
vo do dia 25 de dezembro, a decoração do presépio e da árvore de Natal, as luzes e 
irritantes canções (quem ainda consegue ouvir, sem ranger os dentes, a Mariah Ca-
rey a dizer o que quer para o Natal?), e, claro, os filmes onde o Natal é cenário ou 
mesmo personagem principal.  
     A história do cinema de Natal é um pouco como a mesa de consoada: farta e ple-
na de delícias. Claro que também existem inúmeras favas nesta mesa, mas desses 
não falaremos nesta newsletter. 
     Grandes aventuras com o Pai Natal, para as crianças, e reflexões familiares e 
amorosas para os adultos, são receitas comuns nos filmes de Natal, que, compreen-
sivelmente, estreiam nesta fase do ano. Fazer uma lista dos melhores filmes é sem-
pre um risco e a listagem que se segue deve ser encarada apenas como uma opinião. 
Como só escolhemos 5 filmes, muitos dos favoritos dos nossos leitore vão ficar fo-
ra, o que não quer dizer que não sejam tão bons—ou melhores– do que os lista-
dos...Vamos a isto! 



Era uma Vez... Dois Valentes (1934) 
Laurel & Hardy (em Portugal conheci-

dos como Bucha e Estica) foram a mais 
popular dupla de actores cómicos do 
cinema norte-americano antes de Jerry 

Lewis e Dean Martin entrarem em ce-
na. Neste filme de Gus Meins e Char-
ley Rogers, Stan Laurel e Oliver Hardy, 

são ajudantes numa fábrica de brinque-
dos, habitando um sapato na Brinque-
dolândia. O filme, como muitos outros 

clássicos, está disponível no Youtube:  

https://www.youtube.com/watch?v=giABfnfy9R0
https://www.youtube.com/watch?v=giABfnfy9R0


Do Céu Caiu Uma Estrela (1946) 
Frank Capra dirigiu aquele que é sem-
pre apontado entre os melhores filmes 
de Natal. Curiosamente, este clássico, 

apesar de ser protagonizada por estre-
las em ascensão na época como James 
Stewart, Donna Reed ou Lionel Barry-
more, foi ignorado pelo público na altu-
ra da estreia e foi a televisão que tornou 
a película popular, ocupando um lugar 
privilegiado no entretenimento natalí-
cio. O filme, que começa com uma ten-
tativa de suicídio e prossegue com um 
anjo mostrando ao protagonista como 
seria a vida dos que ama no caso de ele 
morrer, é incontornável nesta nossa lis-
ta. 

https://www.youtube.com/watch?v=_ZKxEYwl3Ko


Gremlins (1984) 
O filme estreou…no verão! O 
realizador Joe Dante criou com 
este filme uma comédia natalí-
cia no mínimo invulgar. A con-
fusão é criada, em plena época 
de Natal, por um grupo de 
monstros verdes com grande 
inclinação para a destruição 
quando têm acesso a água e co-
mida depois da meia-noite. 

https://www.youtube.com/watch?v=mYdaDgsZVwc
https://www.youtube.com/watch?v=mYdaDgsZVwc
https://www.youtube.com/watch?v=mYdaDgsZVwc


O Expresso Polar (2004) 
Realizado por Robert 
Zemeckis, O Expresso Polar foi o 
primeiro filme em que todos os ato-
res interpretaram os seus papéis uti-
lizando a tecnologia de motion cap-
ture, uma inovação técnica que Tom 
Hanks aproveitou para desempe-
nhar no filme vários personagens. 
Esta adaptação ao cinema, em ani-
mação digital, do livro infantil 
“Polar Express” de Chris van Alls-
burg sobre um comboio mágico que 
transporta as crianças ao Polo Nor-
te, onde vivem e trabalham o Pai 
Natal e os seus ajudantes, apesar de 
relativamente recente, tem todas as 
caraterísticas para se tornar num 
clássico. 

https://www.youtube.com/watch?v=F3xyWxPMG7o
https://www.youtube.com/watch?v=F3xyWxPMG7o
https://www.youtube.com/watch?v=F3xyWxPMG7o


Um Conto de Natal  (1951) 
Apesar de existirem várias versões 
cinematográficas da história do 
avarento Ebenezer Scrooge, esta 
versão, de 1951, adaptando o livro 
clássico de Charles Dickens, é tal-
vez a versão mais fiel ao material 
original. Em “Um Conto de Natal” 
ou, traduzindo o original “Um Cân-
tico de Natal”, o avarento Scrooge, 
um homem egoísta, frio e antipáti-
co, recebe, na noite de Natal, a visi-
ta de três fantasmas – do passado, 
presente e futuro – que mostrarão 
as consequências de seus atos, que 
poderão ser redimidos caso ele se 
arrependa e se torne um homem 
bom. A história é perfeita e qual-
quer uma das versões em filme, 
apesar das pontuais adaptações, tem 
potencial para ser um filme incon-
tornável para qualquer Natal. 

https://www.youtube.com/watch?v=8Jnm6RypkmQ
https://www.youtube.com/watch?v=8Jnm6RypkmQ
https://www.youtube.com/watch?v=8Jnm6RypkmQ



