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APRESENTAÇÃO  
	  
Depois de uma primeira edição de sucesso, o YMOTION – Concurso e Mostra e Cinema Jovem, 

organizado pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão através do pelouro da Juventude, 

regressa em 2016 com novos horizontes, novas parcerias e novos desafios, mas com a mesma 

missão: apoiar os jovens criadores da área do cinema.  

A segunda edição do YMOTION, cujo programa inclui um ciclo formativo (maio e junho) e uma 

mostra e gala de entrega de prémios (de 5 a 12 de novembro), destina-se a jovens estudantes 

e realizadores, dos 12 aos 35 anos, e pretende: 

 

• Distinguir as melhores curtas-metragens produzidas por jovens; 

• Promover a criação, produção e divulgação do cinema jovem português;  

• Promover sinergias entre escolas secundárias e instituições de ensino superior;  

• Destacar o evento como uma iniciativa cultural de qualidade e promoção turística da 

cidade de Vila Nova de Famalicão;   

 
Esta segunda edição continua a focar-se no universo dos jovens e jovens adultos, e, é no 

sentido de perceber esse mesmo universo, as suas ligações, os seus valores e os seus 

contextos, que o festival tem como tema para 2016 “O meu lugar no mundo”.  

 
Competição  
 

A competição da 2ª edição do festival apresenta novos prémios e categorias, nomeadamente:  

• Grande Prémio Joaquim de Almeida, no valor de 1000€, a atribuir à melhor curta-

metragem em competição 

• Prémio Escolas, no valor de 500€, a atribuir à melhor curta-metragem realizada por 

jovens estudantes do Ensino Secundário 

• Prémios para Melhor Realização, Melhor Argumento, Melhor Direção de 

Fotografia, Melhor Banda Sonora Original e Melhor Curta de Animação, no valor 

de 150€, a atribuir à melhor curta-metragem em cada uma das categorias 

• Prémio Público, no valor de 150€, a atribuir pelo público da mostra à melhor curta-

metragem  

 

O período de inscrição e submissão de filmes estará aberto até 30 de setembro de 
2016.  
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Ciclo Formativo  
 

Para além do concurso e mostra, a realizar-se no mês de novembro, o programa do YMOTION 

é constituído, ainda, por um ciclo formativo, a decorrer entre os meses de maio e junho, na 

Casa da Juventude, em Vila Nova de Famalicão, com o objetivo de proporcionar aos jovens o 

desenvolvimento de novas competências e o acesso a novas ferramentas na área do cinema e 

audiovisual.  

Este ciclo formativo será constituído por um conjunto de workshops técnicos e masterclasses e 

contará com o apoio e mentorização de personalidades de reconhecida idoneidade na área do 

cinema, assim como de docentes do ensino superior das instituições parceiras do festival.  

 

Programa da Iniciativa 

 

23 de abril – Lançamento da iniciativa com conferência de imprensa  

Maio/agosto – Período de inscrições  

Maio/junho – Workshops temáticos na Casa da Juventude  

31 de setembro – Data limite para a submissão de curtas 

5 a 11 de novembro – Mostra de cinema jovem na Casa da Juventude, a iniciar no dia  

Mundial do Cinema (5 de novembro) 

12 de novembro – Gala de Entrega de Prémios, pelas 21h30, na Fundação Cupertino de 

Miranda 

 
 
PARCERIAS 
 
A segunda edição do YMOTION continua a contar com o importante apoio das escolas 

secundárias do concelho e arredores com cursos profissionais e audiovisuais e multimédia, 

nomeadamente a Escola Secundária Camilo Castelo Branco, a Escola Secundária Padre 

Benjamin Salgado, a Didáxis Riba de Ave, a Oficina – Escola Profissional do INA e a 

ALFACOOP.  
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No sentido de promover sinergias entre as escolas secundárias e as instituições de ensino 

superior, assim como de expandir ainda mais o festival a jovens estudantes do ensino 

superior, a edição de 2016, conta, ainda, com o apoio de cerca de uma dezena de instituições 

de ensino superior, de norte a sul do país:  

 

• Escola Superior Artística do Porto (ESAP),  

• Escola Superior de Música, Artes e Espetáculo/ Instituto Politécnico do Porto 

(ESMAE/IPP) 

• Instituto Politécnico do Cávado e do Ave/ Escola Superior de Design (IPCA/ESD) 

• Instituto Politécnico de Portalegre/Escola Superior de Tecnologia e Gestão 

(IPP/ESTG) 

• Universidade de Aveiro (UA) 

• Universidade do Algarve (UAlg) 

• Universidade Lusófona de Lisboa 

• Universidade do Minho/Instituto de Ciências Sociais (UM/ICS) 

• Universidade Nova de Lisboa/Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 

(UNL/FCSH) 

• Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) 

 
 
Parceiros estratégicos e mecenas  
 
De salientar, ainda, o importante contributo de parceiros estratégicos, como o Cineclube de 

Joane e a H2N – Phenomena Makers, e de mecenas locais, nomeadamente: Louropel, Team 

Up, Senginor, Fama, Bubbles, Classe Bar, Visual Mo, Faminho e Dona Maria Pregaria. 

 
Contactos  
 
Rua Manuel Pinto de Sousa 146 
4760-155 Vila Nova de Famalicão 
T. +351 252 314 582 
E. ymotion.mostra@gmail.com 
W. www.ymotion.org  
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Parceiros  
 
Organização  
Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão  
 
Parceiros Institucionais  
Governo de Portugal - Ministério da Cultura 
ICA – Instituto do Cinema e do Audiovisual 
IPDJ – Instituto Português do Desporto e Juventude  
 
Parceiros Estratégicos 
Cineclube de Joane 
H2N – Phenomena Makers  
 
Parceiros  
 
Escolas Secundárias  
Escola Secundária Camilo Castelo Branco 
Escola Secundária Padre Benjamin Salgado 
Didáxis – Cooperativa de Ensino, C.R.L. (Riba de Ave) 
ALFACOOP – Externato Infante D. Henrique  
Oficina – Escola Profissional do INA  
 
Instituições de Ensino Superior 
Escola Superior Artística do Porto (ESAP), 
Escola Superior de Música, Artes e Espetáculo/ Instituto Politécnico do Porto (ESMAE/IPP),  
Instituto Politécnico do Cávado e do Ave/ Escola Superior de Design (IPCA/ESD), Instituto 
Politécnico de Portalegre/Escola Superior de Tecnologia e Gestão (IPP/ESTG) 
Universidade de Aveiro (UA) 
Universidade do Algarve (UAlg) 
Universidade Lusófona de Lisboa 
Universidade do Minho/Instituto de Ciências Sociais (UM/ICS) 
Universidade Nova de Lisboa/Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (UNL/FCSH) 
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) 
 
Mecenas  
Louropel  
Senginor 
Team Up  
Visual Mo 
Fama  
Bubbles  
Dona Maria Pregaria  
Classe Bar  
Faminho  
 
 
 
	  


