


YMOTION: o cinema jovem tem sentido(s) 
 
É já na sexta-feira, dia 7 de maio, às 21h, que o YMOTION - Festival de Cinema Jovem de 
Famalicão vai revelar alguns dos momentos altos da sua 7ª edição, numa sessão de  
apresentação pública, em formato híbrido, que contará com a presença de Sofia Fernandes, 
vereadora da Juventude do Município de Famalicão, Tiago R. Santos, presidente do júri do 
Ymotion, Rui Pedro Tendinha, comissário do festival, e a banda Capitão Fausto para uma 
surpresa muito especial. 
 
Nesta apresentação, serão reveladas algumas das novidades desta edição, que se vai  
realizar de 8 a 13 de novembro. A apresentação pode ser acompanhada, em direto, no dia 7 
de maio às 21h, em qualquer um destes links: 
 
www.facebook.com/municipiodevnfamalicao/ 
www.facebook.com/juventudefamalicao/ 
www.facebook.com/FestivalYmotion/ 

 
Paralelamente, será inaugurada na Casa da Juventude a exposição "Inside - Fotografia  
Documental", que exibirá 10 obras fotográficas de 10 jovens que participaram no  
emerGENTE: Laboratório de Experimentação em Media Artes, um projeto do município. 
 
No sábado, dia 8 de maio, começa o ciclo formativo do festival, composto por 7 workshops 
que se vão realizar gratuitamente, até ao dia 15 de maio, nas páginas de facebook do  
festival e da Juventude de Famalicão. Nestes workshops vão ser abordados temas como a 
escrita para argumentos de cinema, acting para ficção, a cor no cinema de animação, banda 
sonora ou a produção de cinema e que envolve formadores como os jornalistas Tiago  
Fernando Alves, João Lopes, Andreia Ferreira e Rui Pedro Tendinha (comissário do  
Festival), os realizadores Luís Campos, Diogo Simão, Catarina Gil e Alexandra Allen, a atriz 
Joana Metrass, a produtora Maria João Mayer ou o músico John Gonçalves dos The Gift.  
 
Também a partir deste dia, estarão abertas as inscrições de curtas-metragens produzidas 
por jovens dos 12 aos 35 anos, a nível nacional, numa open call que se prolonga até ao dia 7 
de outubro.  

 
A 7ª edição do Festival YMotion 2021 realiza-se de 8 a 13 de novembro de 2021 na Casa da 
Juventude, no Centro de Estudos Camilianos e na Fundação Castro Alves, em Vila Nova de 
Famalicão. 

 
 
 

 
 
 

www.ymotion.org   

www.facebook.com/FestivalYmotion 

casadajuventude@famalicao.pt 

252 314 582/3 
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mailto:casadajuventude@vilanovadefamalicao.org


PALMARÉS | YMOTION 2020 
 

Menção Honrosa 

BLUE 52, DE CATARINA NASCIMENTO | PORTO, 00:09:24’ 
Sinopse: “Uma rapariga vive em constante solidão e melancolia, até que um dia ouve uma noticia sobre a 
baleia mais solitária do mundo, com quem cria uma conexão forte. Isso leva-a a mudar a sua perspetiva sobre 
a vida e tentar vivê-la de forma mais positiva.” 

 

Prémio do Público 

JÚLIA, DE FILIPA SILVA | VILA NOVA DE FAMALICÃO, 00:03:03’ 
Sinopse: “Todos somos humanos e, como tal, temos características em comum, mas são muitas as diferenças 
que por vezes se tornam alvo de crítica pela sociedade dos media, que nos pressionam a ambicionar um mo-
delo de pessoa “ideal”. Júlia é uma apoteose da aceitação e do amor próprio, encoraja o espectador a aceitar 
a sua individualidade e a sentir-se confiante em si mesmo.” 
 

Prémio Melhor Direção de Fotografia e Prémio de Melhor Representação 

ERVA DANINHA, DE GUILHERME DANIEL | LISBOA, 00:14:13’ 
Sinopse: “Uma semente negra entranha raízes no espírito de um homem e de uma mulher. Um casal cultiva 
um terreno aparentemente infértil. Um dia, encontram na terra uma semente negra que virá a crescer e a 
tornar-se uma estranha influência nos seus comportamentos.” 
 

Prémio Melhor Argumento 

LA TIERRA DE L PASSADO, DE RUI FALCÃO | LISBOA, 00:19:44’ 
Sinopse: “Numa terra encostada a uma esquina de Portugal, a língua que simboliza o seu passado caminha 
para a morte, de mãos dadas com o isolamento e o envelhecimento da sua gente. Como único professor de 
mirandês, Afonso procura passar essa herança enfraquecida para uma nova geração. Quando ele próprio 
recebe uma proposta para partir, a indecisão em abandonar a sua avó na hora mais frágil torna-se um reflexo 
do peso que a sua escolha poderá ter sobre o futuro da língua.” 
 

Prémio Melhor Documentário 
RIO TORTO, DE MÁRIO VELOSO | BRAGA, 00:15:00' 
Sinopse: “Uma geração antiga conta a história de um rio de águas cristalinas. É a história de um lugar onde o 
crescimento urbano consome a paisagem bucólica- um lugar onde um velho moinho continua a girar, movido 
pela força das águas que agora têm outra cor.”  
 

Prémio Melhor Curta de Animação 
ÉKDÚŌ, DE MATILDE CAMACHO E FILIPA FERNANDES | PORTO E VILA FRANCA DE XIRA, 00:02:33' 
Sinopse: “Dizem que os melhores prazeres da vida vêm dos medos superados. O que é preciso fazer para nos 
despirmos dos menos razoáveis?”  
 

Prémio Escolas Secundárias 
AUNT APÒLLINE’S TEA, DE MARIA PEREIRA | AVEIRO, 00:03:33’ 
Sinopse: “Lou acorda de ressaca com um lembrete do encontro que tinha marcado com a sua tia fanática por 
chá. Será ela capaz de estar pronta a tempo?” 

 

Prémio Melhor Elenco e Grande Prémio Joaquim de Almeida 

SOFIA, DE FILIPE RUFFATO E GONÇALO VIANA | LISBOA, 00:09:57’ 
Sinopse: “Num único e ousado plano-sequência Sofia é um filme onde vemos desdobrar medos, incompreen-
sões, preconceitos, ânsias e desejos, sendo que todos esses sentimentos – e muitos outros, ainda – surgem e 
desaparecem nas entrelinhas do não-dito. Um belíssimo olhar sobre a nossa precária condição humana.”  
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