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A história da animação em Portugal 

 A animação surgiu em Portugal em 1923, com um curtíssimo filme “O pesadelo de António Ma-
ria”. Os pioneiros portugueses, que pouco sabiam de desenhos animados, tiveram de experimentar técnicas 
e aprenderam com os fracassos. O documentário que agora sugerimos está disponível online e traça uma 
visão histórica de um género que, à semelhança do cinema nacional em geral, tem bastantes dificuldades 
em se afirmar num país pequeno e largamente desinteressado da produção nacional e em particular por es-
tes géneros considerados menores ou mesmo apenas para crianças. 

https://ensina.rtp.pt/artigo/contamos-a-historia-da-animacao-em-portugal/


 “O pesadelo de António Maria”  

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


 Em colaboração com a disciplina de inglês, que trabalhava um pequeno extrato do romance de culto 
do escritor Alex Garland, "A Praia", o PNC propôs a visualização do filme que adaptou o livro, com um 
jovem DiCaprio no papel principal e, no fim, recolheu algumas opiniões, positivas e negativas para estabe-
lecer um equilíbrio de opiniões. 
 Assim, partindo do livro, o filme "A Praia" conta a história de Richard (Leonardo DiCaprio), um 
jovem viajante norte-americano que procura alguma coisa que dê sentido à sua vida. Em Banguecoque Ri-
chard conhece um casal de franceses, Etienne e Françoise (Guillaume Canet/ Virginie Ledoyen), que têm 
aspirações semelhantes às dele, e Daffy (Robert Carlyle), um homem mais velho com um longo historial de 
toxicodependência. Daffy fala-lhes de uma ilha paradisíaca que ninguém conhece e, no dia seguinte, é en-
contrado morto. Os três jovens decidem então partir em busca desse paraíso perdido e também da sua pró-
pria identidade.  



 Danny Boyle, o realizador britânico que fez sucesso com "Trainspotting", acabou por suscitar gran-
de polémica à volta deste "A Praia". O filme esteve a ponto de ser proibido nos cinemas tailandeses, a pe-
dido dos políticos do país, por ofensas ao Budismo e por mostrar o país como um paraíso para o consumo 
de drogas. Durante a rodagem do filme na enseada de Maya Bay, na ilha Ko Phi Phi Leh, na Tailândia, 
classificada pelo estado tailandês como área protegida, foram provocados alguns danos e esta ficou irreco-
nhecível depois de a produção ter arrasado algumas dunas.  
 Depois disto, a praia, que esteve fechada ao público em geral e foi reaberta ao público em  de janei-
ro de 2022, após um novo período de interdição  para recuperação dos recifes de coral, continua a gerar 
visitas de turistas em busca de um vislumbre daquilo que o filme lhes deixou na memória.  

https://www.youtube.com/watch?v=5ZohmULoVBI
https://www.youtube.com/watch?v=r7b4ktoU-0o


 Não foi só entre as autoridades locais que o filme gerou opiniões divergentes. Também aqueles que 
viram o filme possuem visões algo polarizadas, divididas entre quem diz: “Adorei este filme. É uma aven-
tura muito envolvente. Quem não sonha estar num paraíso?” ou “Quando o filme estreou achava que ia 
ser uma porcaria, mais estava errado. O filme é incrível. Mostra como o ser humano é egoísta e só pen-
sa em si. Já o vi diversas vezes” e quem afirma coisas como:” O filme não se define e é extremamente 
desinteressante” ou o explícito “Que porcaria de filme!” 
 Não devemos estranhar esta diferença de opiniões já que, em boa verdade, quando qualquer forma 
de expressão artística é capaz de provocar debate aceso de opiniões torna-se mais interessante do que 
quando o consenso é generalizado. 
 O mesmo aconteceu com os nossos alunos, dos quais selecionamos alguns dos comentários que se 
seguem. 



Movie "The beach" 
"The beach" is a 2000 
American and British film 
directed by Danny Boyle 
and starring Leonardo 
DiCaprio, Tilda Swinton, 
Virginie Ledoyen, Guil-
laume Canet, and Robert 
Carlyle. 
In this film a character 
named Daffy speaks to 
Richard, the protagonist, 
of a paradisiacal place 
that does not have the pre-
sence of tourists. Later 
after finding a map Ri-
chard begins making his 
trip to Southeast Asia and 
has feelings of abando-
nment and loneliness. Fle-
eing the population, which 
he accuses as the main 
fault of his feelings. 
When he gets there, there 
are some problems and 
not everything is as per-
fect as it seemed. 
I liked this movie because 
I found it funny and I was 
able to laugh with it, 
which is something I look 



Opinião do Filme “The Beach” 

 

The Beach ( A Praia) é um filme 
estadunidense e britânico de 2000 
dirigido por Danny Boyle, basea-
do em romance de Alex Garland, 
que foi adaptado para o filme por 
John Hodge e estrelado por Leo-
nardo DiCaprio, Tilda Swinton, 
Virginie Ledoyen, Guillaume Ca-
net, e Robert Carlyle. O filme foi 
gravado nas Ilhas Phi Phi, na 
Tailândia. 

Eu gostei muito deste filme, pois é 
um filme bem produzido, e, como 
sou um jovem como as persona-
gens deste senti o filme com mais 
intensidade ao vê-lo. 

Bruno Moreira Maciel, 9A 




