


 YMOTION: o cinema jovem tem sentido(s) 

 
Contamos 120 anos de longevidade, e mesmo assim o Cinema é considerado a 
arte mais nova (as que sucedem encontram-se ainda num processo de debate e 
de afirmação). Mas a questão é: como alimentar essa centenária instituição com 
juventude? Simples, dar voz aos mais jovens, e perfeitamente abraçar as suas 
noções e dialetos de Cinema. Por entre as propostas de incentivo aos jovens cria-
dores, que se lançarão como o futuro da Sétima Arte, apresentamos o YMOTION: 
Festival de Cinema Jovem de Famalicão. 
 
Com cinco anos de vida, o festival lança-se nas correntes dos circuitos de mostras 
cinematográficas do país, dando a oportunidade a jovens dos 12 aos 35 anos para 
invocar um cinema próprio e quem sabe, promissor. Na edição anterior, foram 44 
curtas-metragens, diversificadas quer nas faixas etárias, quer nas suas naturezas 
e géneros, todas em competição pelo -Grande Prémio Joaquim de Almeida 
(juntamente com um valor de 2500€). Contudo, aqui o formato curta assume-se 
como um aperitivo aos seus talentos e visões, mas para estes jovens realizadores 
que se dedicam e se expõem desta maneira, é o holofote esperado para um inicio 
de percurso. 
 
O YMOTION é ainda constituído por um ciclo formativo, a decorrer durante o mês 
de maio, na Casa da Juventude, com o objetivo de proporcionar aos jovens o de-
senvolvimento de novas competências e o acesso a novas ferramentas na área do 
cinema e audiovisual. 
Este ciclo formativo é composto por um conjunto de workshops t´cnicos dinami-
zados por nomes reconhecidos do cinema e audiovisual. O festival contará ainda 
com várias outras atividades, como exposições, concertos e debates. 

 
Organizado pelo pelouro da Juventude do Município de Vila Nova de Famalicão, o 
Festival de Cinema Jovem de Famalicão decorrerá entre maio e novembro de 
2020. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Contactos: 

www.ymotion.org   

www.facebook.com/FestivalYmotion 

ymotion.mostra@gmail.com 

252 314 582/3 

http://www.juventudefamalicao.org/
mailto:casadajuventude@vilanovadefamalicao.org
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Menção Honrosa (Documentário) 
Mestre Bessa, de Pedro Nogueira 
Porto, 00:05:16’ 
Sinopse: Mestre Bessa é um documentário sobre a história, obra e processo criativo do Mestre António Bessa, um 
ícone da pintura na cidade do Porto. 
 

Menção Honrosa (Animação) 
Ode à Infância, de João Monteiro e Luís Vital 
Potalegre, 00:07:18’ 
Sinopse: Numa visita ao parque, uma tímida rapariga com o seu pai protetor, conhece uma enérgica rapariga. Juntas 
vivem uma nova aventura descobrindo algo que a mudará para sempre. 
 

Prémio do Público 

O Jardim, de Bruno Moreira 
Vila Nova de Famalicão, 00:04:36’ 
Sinopse: Ana é uma educadora de infância apaixonada pelo seu trabalho. No entanto, está prestes a confrontar-se 
com o meio conservador no qual tenta encontrar o significado de família. 
 

Prémio Melhor Direção de Fotografia 
A Estranha Casa na Bruma, de Guilherme Daniel 
Lisboa, 00:15:29’ 
Sinopse: Um peregrino perdido encontra uma estranha casa à beira do abismo, e o seu misterioso ocupante. 
 

Prémio Melhor Documentário 
Direito à Memória, de Rúben Sevivas 
Chaves, 00:09:10’ 
Sinopse: No dia 22 de 1958, o General Humberto Delgado proferiu o celebre discurso com que encerrou o comício 
de chaves, no Cine-Parque. A PIDE destruiu os registos de voz do General, depois da campanha eleitoral, exceto 
este. A gravação sobreviveu por ter sido enterrada num quintal durante vários anos. O discurso resistiu ao tempo, o 
Cine-Parque não... 
 

Prémio Melhor Argumento e Prémio Melhor Animação 
Equinox, de Bruno Carnide 
Leiria, 00:03:28’ 
Sinopse: Algures nos subúrbios de Tóquio, sempre que os dias são iguais às noites, o amor perde mais uma batalha. 

 
Prémio Escolas Secundárias 
Billy: The Kid, de César Santos 
Lisboa, 00:05:11’ 
Sinopse: Eles eram os melhores amigos, mas ele teve de o matar. 
& 
Johnny : The Punisher, de César Santos 
Lisboa, 00:06:48’ 
Sinopse: Um jovem revoltado quer encontrar os homens que fizeram o seu pai ser enforcado numa cidade do oeste 
no início do século XX. 
 

Prémio Melhor Elenco e Grande Prémio Joaquim de Almeida 
Filomena, de Pedro Cabeleira 
Torres Novas, 00:14:33’ 
Sinopse: Durante um dia, Filomena, empregada doméstica, passa por seis espaços muito diferentes que enquadram 
a sua tentativa de encontrar um sentimento de pertença na vida de outras pessoas, incluíndo a do seu namorado e 
as suas promessas ilusórias. 




