


 

A rubrica “Projeções-Conversa com Jovens Cineastas”, uma extensão 

do YMOTION - Festival de Cinema Jovem de Famalicão, visa promover 

a criação, a produção e a divulgação do cinema jovem português e  

fomentar sinergias entre profissionais da área, escolas secundárias e  

instituições de ensino superior. Para além da exibição dos filmes  

premiados na sétima edição do festival, haverá ainda lugar para uma 

discussão com os realizadores e jovens estudantes nas áreas do  

cinema, audiovisual e multimédia. As sessões contarão ainda com a 

presença de outros convidados ligados a estas vertentes artísticas. 

 

Programa 

27 de janeiro, às 15h, na escola OFICINA, Caldas da Saúde 

3 de fevereiro, às 15h, na escola Secundária Padre Benjamim Salgado, Joane  

15 de fevereiro, às 15h, na escola Sec. Camilo de Castelo Branco, Famalicão 

2 de março, às 15h, na ESMAD, Vila do Conde 

3 de março, às 10h30, no Instituto Multimédia, Porto 

3 de março, às 15h, na escola Superior Artística do Porto 

10 de março, às 15h, na escola Artística Soares dos Reis, Porto 

 

 
 
 
 
 

www.ymotion.org   

www.facebook.com/FestivalYmotion 

ymotion.mostra@gmail.com 

252 314 582/3 

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


 

1ª sessão PALMARÉS YMOTION’21 

 

 

Prémio Melhor Animação 

Kumaru, de Bruno Maravilha, Patrícia Santos 

e Tânia Teixeira (2021), Lisboa, 00:04:21 

"Kumaru é um ser curioso, recolhe pirilampos 

para iluminar o caminho da escuridão que  

habita, sendo os únicos pontos de luz que  
conhece. Algo diferente chamará a sua  

atenção."  

 

 

 
Prémio Melhor Documentário 

Fruto do Vosso Ventre, de Fábio Silva (2021) 

Lisboa, 00:19:58 

"Um filho descobre as antigas cassetes 8mm do 
seu pai. E, pela primeira vez, vê filmagens  

anteriores ao seu nascimento, da sua infância 

e adolescência. Ao vê-las, volta à casa onde 

cresceu, e começa uma investigação sobre os 

seus pais, para tentar compreender o trauma  

que viveu durante toda a sua vida."  

 

 

 
Prémio do Público 

Submisso, de Susana Silva (2021) 

Vila Nova de Famalicão, 00:09:18 

"Uma viagem aos mais profundos desejos e   

obsessões de Gonçalo pelo corpo feminino e 

um  misterioso enredo que irá revelar o seu 
maior segredo, afinal não eram vitaminas que 

ele tomava ao pequeno almoço." 
 

 

 

Menção Honrosa 

Fora de Jogo, de José Freitas (2021) 

Porto, 00:13:27 

"Após ser desencorajado pela sua tia,  

Leonardo contraria todas as expectativas ao 

decidir lutar por um lugar nas captações da 

equipa de futebol local." 
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