


O YMOTION  
 

Concurso e Mostra de Cinema Jovem, organizado pela Câmara Municipal de Vila Nova de Fa-
malicão através do seu Pelouro da Juventude, regressa para uma quarta edição com tudo a que 
tem direito: um programa rico, um júri conhecedor, prémios apelativos e jovens cineastas ta-
lentosos. A caminho da afirmação plena no panorama dos concursos cinematográficos nacio-
nais, o YMOTION pretende distinguir as melhores curtas-metragens produzidas por jovens en-
tre os 12 e os 35 anos de idade, promover a criação, produção e divulgação do cinema jovem 
português e fomentar sinergias entre escolas secundárias e instituições de ensino superior. 
 

COMPETIÇÃO  
 

Esta edição apresenta novos prémios e novas categorias, nomeadamente:  
Grande Prémio Joaquim de Almeida, no valor de 2500€, a atribuir à melhor curta-metragem 
em competição; 
Prémio Escolas, no valor de 850€, a atribuir à melhor curta-metragem realizada por jovens 
estudantes do Ensino Secundário; 
Prémio Melhor Animação, no valor de 600€, a atribuir à melhor curta de Animação; 
Prémios para Melhor Ator/Atriz, Melhor Direção de Fotografia e Melhor Banda Sonora Origi-
nal, no valor de 250€, a atribuir à melhor curta-metragem em cada uma das categorias; 
Prémio do Público, no valor de 350€, a atribuir pelo público da mostra à melhor curta-
metragem; 
 

CICLO FORMATIVO  
 

Para além do concurso e mostra, a realizar-se no mês de novembro, o programa do YMOTION 
será constituído, ainda, por um ciclo formativo, que decorrerá durante o mês de maio, na Casa 
da Juventude, em Vila Nova de Famalicão, com o objetivo de proporcionar aos jovens o desen-
volvimento de novas competências e o acesso a novas ferramentas na área do cinema e audio-
visual. 
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. 
 

PERÍODO DE SUBMISSÃO DE CURTAS 

Entre maio e outubro de 2018 
 

Contactos: 

www.ymotion.org   

www.facebook.com/FestivalYmotion 

ymotion.mostra@gmail.com 

252 314 582/3 

http://www.juventudefamalicao.org/
mailto:casadajuventude@vilanovadefamalicao.org


VENCEDORES YMOTION’17 
 

THE PANCAKES’HOUSE, DE RITA CASTRO 
VILA NOVA DE FAMALICÃO, 0:02:37’ 
Sinopse: Uma tranquila casa de panquecas vê a sua atmosfera perturbada por uma cliente 
muito exigente. Uma tentativa de conquistar o seu estômago peculiar começa. 
 
CTRL+F4, DE FREDERICO CAETANO 
COIMBRA, 0:04:02’ 
Sinopse: O vício dos videojogos provoca em Vicente o afastamento com a realidade e os que 
lhe são mais próximos. A imersão e a vertigem levam-no ao colapso. Para quando fazer Res-
tart? 
 
COERÊNCIA, DE MIGUEL DE 
BRAGA, 0:11:33’ 
Sinopse: No final da minha vida, quero olhar para trás e ter uma história para contar. Uma 
história com princípio, meio e fim, com pontos de viragem, com um caminho sem desvios, 
certeiro, definido, que identifique um padrão. Uma história limpa para contar. Uma história 
coerente. 
 
CARGA, DE LUÍS CAMPOS 
AVEIRO, 00:14:26’ 
Sinopse: Numa pequena vila piscatória, dois rapazes são forçados a fazer parte do tráfico de 
substâncias ilícitas. Quando o mais velho começa a preparar um plano de fuga, o mais novo 
tem de lidar com as adversidades de ser deixado para trás. 
 
SNOOZE, DE DINIS LEAL MACHADO 
SANTO TIRSO, 00:13:51’ 
Sinopse: Depois do primeiro relacionamento amoroso acabar, Roberto, um adolescente cita-
dino, tenta reconectar-se com a sua vida social para ocupar tempo que dedicava à namorada. 
Motivado por Jorge, um amigo da faculdade, inicia a procura por um novo amor através de 
uma aplicação de relacionamentos que irá mudar a sua vida. 
 
78.4, DE TIAGO AMORIM 
LISBOA, 0:15:15’ 
Sinopse: Final dos anos 80 em Portugal, Manuel (18 anos) e Alfredo (21 anos) são locutores de 
uma pequena estação de rádio pirata de vila que mantêm há 3 anos no sótão da casa do Ma-
nuel – a Rádio Plutão. Ao ser informado por Alfredo que este vai fazer um estágio numa rádio 
oficial em Lisboa, o Manuel, não admitindo a Alfredo aquilo que realmente sente em relação 
à notícia, debate-se com o dilema de continuar ou não com a rádio sem o amigo. 




