


YMOTION: o cinema jovem tem sentido(s) 
 

Ymotion: Festival de Cinema Jovem de Famalicão, organizado pelo pelouro da Juventude 
do Município de Vila Nova de Famalicão, está de volta. Numa edição onde o prato forte 
continua a ser a distinção das melhores curtas-metragens produzidas por jovens dos 12 
aos 35 anos, a nível nacional, o prémio para os melhores filmes tem um reforço financeiro. 
 
A Abertura da quinta edição do Festival acontece já no próximo dia 02 de novembro, às 
21h30, na Casa da Juventude (Famalicão), e contará com a presença de convidados especi-
ais. 
 
Este ano, entre as 172 candidaturas submetidas ao festival, de 48 cidades diferentes, há 
44 filmes para descobrir na Competição do Festival, e podem ficar a conhecê-los entre os 
dias 02 e 09 de novembro de 2019. 
 
O Novíssimo Cinema Português regressa novamente ao Centro de Estudos Camilianos 
(Seide), onde serão exibidas e comentadas - pelo comissário do festival, Rui Pedro Tendi-
nha - quatro pérolas, de curta-metragem, da produtora de Guimarães que tem sido um 
bastião na criação de um pólo cinematográfico a norte do país. Liderado por Rodrigo Arei-
as, músico, cineasta e produtor, a Bando à Parte tem uma filosofia de fomentar um cine-
ma rock n'roll, apostando num gesto livre e de múltiplos géneros. Cineastas como Aki Kau-
rismaki, Paulo Furtado, Edgar Pêra, Ana Rocha, Victor Erice ou Artur Serra Araújo já cola-
boraram com este movimento. 
 
Além de uma aposta no cinema português feito no norte de Portugal, Rodrigo Areias e o 
seu “gangue” têm conseguido trazer para Portugal produções estrangeiras, estando pre-
vista para 2020 a rodagem de uma obra de Hollywood com a atriz conceituada 
Aubrey Plaza. A marca Bando à Parte, seja em curtas, documentários, longas ou anima-
ções, tem sido sentida em festivais de referência a nível mundial, como Cannes, Locarno 
ou Roterdão. 
 
O Centro de Estudos Camilianos (Seide) é também o palco escolhido para a estreia nacio-
nal dos filmes vencedores do 30° Festival Internacional de curtas metragens de São Pau-
lo. 
 
A banda que dá voz às músicas de António Variações, artista pop português, que fez car-
reira nos anos 80, liderada pelo ator Sérgio Praia, também vai estar no Ymotion, para um 
concerto gratuito – e não vai estar só. 
 
Com direção musical de Armando Teixeira, responsável pela banda sonora do filme portu-
guês, o espetáculo vai contar com alguns dos maiores sucessos de António Variações, co-
mo as canções Toma o Comprimido, Teia, Perdi a Memória e Canção do Engate. Sérgio 
Praia é o protagonista do filme e o vocalista. 



Pela primeira vez, no Museu de Cerâmica Artística da Fundação Castro Alves (Bairro), 
apresentaremos um atelier de cerâmica em torno da cinematografia em Portugal. 
 
Artur Ribeiro, o cineasta que escreveu e a realizou curtas-metragens que conquistaram 
vários prémios em festivais e tem estado ligado à Plural Entertainment Portugal, autor de 
cinco telefilmes e da série de época Equador e sendo co-autor da mini-série Destino 
Imortal, vai estar no Ymotion para apresentar as primeiras imagens em exclusivo do seu 
novo filme, “Terra Nova”, com um elenco composto por Virgílio Castelo, João Catarré, 
João Reis, Vitor Norte, Miguel Borges, Ricardo Sá e Manuel Sá Pessoa. Terra Nova é um 
filme inspirado livremente em dois contos de Bernardo Santareno; “O Lugre” e “Nos Ma-
res do Fim”. O enredo segue uma viagem de um Lugre, o Terra Nova por mares do Cana-
da e da Gronelândia na pesca do bacalhau e passa-se em 1937. 
 
“...O drama desenvolve-se quando o Capitão se apercebe que a pesca é miúda nos mares 
do Canadá e resolve dirigir-se em direção à Groelândia onde nunca antes os Portugueses 
tinham pescado. Começa um conflito entre a sabedoria do Capitão e os mitos dos pesca-
dores que acham que na Gronelândia serão tramados pelo mar Ártico desencadeando 
um motim a bordo…” 
 
E, por último, no dia 09 de novembro, pelas 21h30, acontece a Sessão de Encerramento 
da 5.ª Edição do Ymotion - Festival de Cinema Jovem de Famalicão, no Centro de Estu-
dos Camilianos (Seide). E, por entre muitas surpresas, serão também anunciados os 
grandes vencedores desta edição e a entrega da derradeira homenagem da noite, à con-
ceituada atriz Beatriz Batarda. Será, portanto, uma noite de sábado bem passada. 
 
O painel de jurados do Ymotion 2019 é composto por: 
Tiago R. Santos (argumentista e critico de cinema) 
Soraia Chaves (atriz) 
Pedro Mota Teixeira (professor, ilustrador e animador digital) 
Nuno Markl (humorista, escritor, radialista, apresentador de televisão, cartunista, dobra-
dor e argumentista) 
Tiago Fernandes Alves (jornalista/ critico de cinema/ apresentador Cinemax RTP e Ante-
na 1) 
Vitor Moura (jornalista/ critico de cinema/ apresentador Cinebox TVI) 
Inês Sá Frias (realizadora e atriz) 
 
COMPETIÇÃO 
Grande Prémio Joaquim de Almeida, no valor de 2500 euros; 
Prémio Escolas Secundárias, no valor de 750 euros; 
Prémio Melhor Documentário, no valor de 750 euros; 
Prémio Melhor Animação, no valor de 600 euros; 
Prémio Público, no valor de 350 euros; 
Prémios para Melhor Elenco, Melhor Direção de Fotografia e Melhor Argumento, no 
valor de 250 euros, a atribuir à melhor curta-metragem em cada uma das categorias. 



PROGRAMA YMOTION 
 

02 de novembro de 2019 
Casa da Juventude (Famalicão) 
21h30 | Sessão Competitiva Ymotion 2019 e Votação do Prémio Público 
 
03 de novembro de 2019 
Casa de Esmeriz (Esmeriz) 
16h00 | Sessão Competitiva Ymotion 2019 e Votação do Prémio Público 
 
Associação Teatro de Construção (Joane) 
16h00 | Sessão Competitiva Ymotion 2019 e Votação do Prémio Público 
 
04 a 07 de novembro de 2019 
Casa da Juventude (Famalicão) 
15h00 | Sessão Competitiva Ymotion 2019 e Votação do Prémio Público 
 
08 de novembro de 2019 
Centro de Estudos Camilianos (Seide) 
14h30|MOSTRA DO NOVÍSSIMO CINEMA PORTUGUÊS comissariada por Rui Tendinha, 
jornalista de cinema. 
 
Filmes em exibição, comentados pelo comissário do festival 
 
PIXEL FRIO / COLD PIXEL Portugal, 2018, FIC, HD, Cor, 15'  
Realizador: Rodrigo Areias 
Eles gerem um espaço cultural. Ele acredita na evolução tecnológica. Ela acredita que o 
amor é estático. Uma última exposição e um último espetáculo. 
 
FLUTUAR / FLOATING Portugal, 2018, Short, HD, 12' 
Realizador: Artur Serra Araújo 
Numa noite amena de lua cheia, um grupo de amigos joga cartas num terraço sobre a Nu-
ma noite amena de lua cheia, um grupo de amigos joga cartas num terraço sobre a praia. 
Ao longe e em pleno mar, algures entre o erotismo e a violência, duas jovens flutuam so-
bre a banalidade do discurso e o absurdo das suas ações. 
 
PENUMBRIA Portugal, 2016, FIC, DCP, Cor, 8'36'' 
Realizador: Eduardo Brito 
Penúmbria, a distópica, foi fundada há duzentos anos num extremo de difícil acesso. De 
solos áridos, mares revoltados e clima violento, ficou a dever o seu nome à sombra quase 
permanente provocada por uma montanha a sul. Até que um dia, os seus habitantes deci-
diram entregá-la ao tempo. Esta é a história de um lugar inabitável. 



ÁGUA MOLE / DROP BY DROP Portugal, 2017, ANI·DOC, HD, Cor, 9'15''  
Realizador: Alexandra Ramires e Laura Gonçalves 
Os últimos habitantes de uma aldeia não se deixam submergir no esquecimento. Num 
mundo onde a ideia de progresso parece estar acima de tudo, esta casa flutua. 
Nesta sessão, contaremos com a presença da extraordinária atriz Joana Ribeiro, para 
uma conversa em torno do acting para cinema em Portugal. 
 
08 de novembro de 2019 
Centro de Estudos Camilianos (Seide) 
21h30 | Estreia nacional dos filmes vencedores do 30° Festival Internacional de curtas 
metragens de São Paulo. 
 
22h00 | Concerto - Banda que dá voz às músicas de António Variações, liderada pelo ator 
Sérgio Praia 
 
09 de novembro 2019 
Museu de Cerâmica Artística da Fundação Castro Alves (Bairro) 
16h00 | Atelier de cerâmica em torno da cinematografia em Portugal. 
 
17h00 | EXIBIÇÃO DAS PRIMEIRAS IMAGENS DO FILME Terra Nova de Artur Ribeiro, na 
presença do realizador e parte do elenco. 
 
21h30 | Sessão de Encerramento da 5.ª Edição do Ymotion - Festival de Cinema Jovem 
de Famalicão. E, por entre muitas surpresas, serão também anunciados os grandes ven-
cedores desta edição e a entrega da derradeira homenagem da noite, à conceituada atriz 
Beatriz Batarda. Será, portanto, uma noite de sábado bem passada. 
 
23h30 | Final Party 
 
A entrada (sessões e concerto) é gratuita, mas limitada à capacidade das salas. 
www.ymotion.org  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Contactos: 

www.ymotion.org   

www.facebook.com/FestivalYmotion 

ymotion.mostra@gmail.com 

252 314 582/3 

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


02NOV´19 
21h30 | SESSÃO DE ABERTURA Mostra de Cinema Jovem 
Exibição dos filmes em competição e votação do Prémio do Público 
CASA DA JUVENTUDE, em Vila Nova de Famalicão 

 
 

CRINGE, DE DINIS LEAL MACHADO 
SANTO TIRSO, 00:14:41’ 
Sinopse: Aos 23 anos, Telmo nunca teve uma relação 
amorosa. Sem esperança, está pronto para acabar com a 
vida até ser interrompido por Clara, uma revoltada rapa-
riga que foi deixada pelo namorado no meio do nada. 
Juntos decidem ir atrás dele. 

 
 
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 confron-
tar-se com o meio conservador no qual tenta encon-
trar o significado de família. 
 
 

 
TEMPO, DE FILIPE AMORIM 
BRAGA, 00:10:00’ 
Sinopse: Vivemos o tempo mas não o sabemos expli-
car. Não o conseguimos compreender 
 
 
 

 
YOMI, DE MARIA MARQUES 
VILA NOVA DE FAMALICÃO, 00:10:30’ 
Sinopse: Depois do suicídio da sua irmã mais nova, 
Luís, vive preso no passado devido à culpa e arrependi-
mento. 
Ele decide acabar com a sua própria vida, mas todas as 
escolhas têm consequências. 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
CORTO COM O QUE É REGULAR E TENHO-ME A MIM, 
DE ANTÓNIO PRETO 
PORTO, 00:11:10’ 
Sinopse: Uma reflexão lírica sobre a definição ou dis-
tinção entre os que se adaptam constantemente, os 
mutáveis, os transgressores e os que se apegam ao con-
formismo, os rotineiros e os estáveis, e a forma como o 
ato deambulatório se insere nesta temática. 
 
 
 

PERDI-TE NA MEMÓRIA, ENCONTREI-TE NA TERRA / 
PERDI-TE NA TERRA ENCONTREI-TE NA MEMORIA, DE  
TIAGO SOARES E XAVIER PEREIRA 
PORTO, 00:06:53’ 
Sinopse: Num mundo onde as memórias se enterram 
na terra, um cientista remexe o passado na esperança 
de o conseguir emendar- conseguirá ele despedir-se do 

seu pai? Ou apenas influenciar a memória do que já lá foi? 
 
 
JOSÉ, DE JOÃO MONTEIRO 
VISEU, 00:14:15’ 
Sinopse: "Numa periferia Portuguesa, José celebra o seu 
18º aniversário.  
Nas suas mãos caem fios de prata, oferecidos pelo seu 
irmão mais velho.  
No rasto deste presente, o filme assume uma reflexão 
nostálgica sobre a identidade de uma família perdida." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



03NOV´19  
16h30 | Mostra de Cinema Jovem 
Exibição dos filmes em competição e votação do Prémio do Público 
CASA DE ESMERIZ, em Esmeriz - Vila Nova de Famalicão 

 

 
NO LIMIAR DO PENSAMENTO, DE ANTÓNIO SEQUEIRA 
MAIA, 00:18:59’ 
Sinopse: Dinis é um adolescente e como os rapazes da 
sua idade, quer ir para a universidade. Mas foi recente-
mente diagnosticado com esquizofrenia. A sua mãe 
quer que ele tenha uma vida normal mas também pre-
cisa de o proteger contra a sociedade estigmatizante. 

Será que consegue fazer ambos? 

 

OPALINA,  DE TATIANA MONTEIRO 
VILA NOVA DE GAIA, 00:13:42’ 
Sinopse: Documentário ficcional, “Opalina” surge da 
recolha de testemunhos reais de mulheres que traba-
lham na prostituição, com o propósito de abordar a 
ambiguidade presente nas escolhas do dia a dia e das 
decisões difíceis que condicionam o futuro. Numa 
dicotomia entre a realidade interpessoal e a escolha profissional, a prostituta é encarada 
como um objeto sexual. Esta curta-metragem é uma conjunção entre o experimentalismo 
e o found footage, relatando a história de Natasha, uma jovem de dupla nacionalidade 
que após anos a viver com a mãe em Riazan (Rússia), procura em Portugal uma oportuni-
dade de ganhar dinheiro. Natasha torna-se empregada de mesa e com o passar do tempo 
depara-se com as dificuldades económicas e a má remuneração do seu trabalho. Aliciada 
pelas suas colegas, acaba por tomar decisões que condicionam o seu futuro. 
 
 

 
CHEIRA-ME A ESPÍRITO JOVEM, DE MARGARIDA LU-
CAS, MARIANA PAIAS E FLÁVIO ARAÚJO 
PORTIMÃO, 00:06:46’ 
Sinopse: Três jovens adolescentes que fugiram da casa 
dos pais à procura da sua identidade e de liberdade. 
Independência, ter de tomar decisões, a pressa e o me-
do do futuro, procurar respostas individuais e viver ao 

máximo. Desistir? Talvez.  
 

 



 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 

UM HOMEM NÃO É UM HOMEM SÓ, DE ALBERTO 
SEIXAS 
PORTO, 00:20:00’ 
Sinopse: O que se encontra quando procuramos quem 
se esconde? Luís Neves Real (1910-1985) dedicou a 
sua vida ao Cinema e à Matemática, ao mesmo tempo 
que pareceu querer apagar o seu percurso. Questio-

nando o que é realmente uma biografia, levantamos o véu sobre a vida deste misterioso 
homem, recorrendo à memória que sobre ele resta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



03NOV´19  
16h30 | Mostra de Cinema Jovem 
Exibição dos filmes em competição e votação do Prémio do Público 
ASSOCIAÇÃO TEATRO DE CONSTRUÇÃO, em Joane - Vila Nova de Famalicão 
 
 
 
 

CAOS?, DE PATRÍCIA OLIVEIRA 
VILA NOVA DE FAMALICÃO, 00:03:12’ 
Sinopse: A respiração, a pulsação musical, a música e 
corpo. 
A expansão impulsiva e instintiva do movimento sonoro 
como um meio de comunicação expressivo, sempre liga-
do às palavras, aos ritos e ritmos. 

O suspense de Alfred Hitchcock. 
 
 
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. 
 

 
 

 
DIG ANOTHER GRAVE, DE MIGUEL PINTO E FRANCISCO 
MORAIS 
PORTO, 00:12:58’ 
Sinopse: Depois do cair da noite, com o aproximar de 
uma tempestade, um caçador perdido procura refúgio 
na casa de um estranho, isolada na floresta. Durante o 
jantar, enquanto os dois homens conversam, a tensão 

sobe. Algo parece não estar certo. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
FILOMENA, DE PEDRO CABELEIRA 
TORRES NOVAS, 00:14:33’ 
Sinopse: Durante um dia, Filomena, empregada domés-
tica, passa por seis espaços muito diferentes que en-
quadram a sua tentativa de encontrar um sentimento 
de pertença na vida de outras pessoas, incluíndo a do 
seu namorado e as suas promessas ilusórias. 
 
 

 
N’SUMANDE TCHALIH HUDI, DE WELKET BUNGUÉ 
LISBOA, 00:12:16’ 
Sinopse: Abó dançou muito para que fossemos criados 
e que os nomes das coisas tivessem um valor essencial. 
E mesmo que fossem usurpados, dominados, destruí-
dos, trocados, nada poderia tirar-lhes o seu valor. Por-

que tudo havia sido fruto de um sonho que noutro tempo e lugar desconhecidos havia 
viajado até aos sentidos de Abó, e depois até todos os seres nomeados para que pudes-
sem ter valor pela sua natureza e não por aquilo que pudessem significar para os outros. 
 
 
DIREITO À MEMÓRIA, DE RÚBEN SEVIVAS 
CHAVES, 00:09:10’ 
Sinopse: No dia 22 de 1958, o General Humberto Delga-
do proferiu o celebre discurso com que encerrou o co-
mício de chaves, no Cine-Parque. A PIDE destruiu os 
registos de voz do General, depois da campanha eleito-
ral, exceto este. A gravação sobreviveu por ter sido en-
terrada num quintal durante vários anos. O discurso resistiu ao tempo, o Cine-Parque 
não... 
 
 
 
 
 
  



04NOV´19 
14h30 | Mostra de Cinema Jovem 
Exibição dos filmes em competição e votação do Prémio do Público 
CASA DA JUVENTUDE, em Vila Nova de Famalicão 

 
AQUI ENTRE NÓS, DE RITA CASTRO 
VILA NOVA DE FAMALICÃO, 00:03:30’ 
Sinopse: Um retrato em movimento de uma relação, a procura de 
uma ligação forte e verdadeira com o outro e as dificuldades para 
a alcançar. 
 
 

 
DEPENDÊNCIAS NÃO CONVENCIONAIS, DE AFONSO VASCONCE-
LOS, ALEX GOMES, ALEXANDRA ESTEIREIRO, CAROLINA LUÍS, 
DIOGO BARBOSA, DIOGO VICENTE, ERIC GOMES, HELENA TELES, 
JOANA PEREIRA, LOURENÇO FREITAS, LUÍS MENDEZ, MARGARI-
DA TELES, MARTIM GONÇALVES E TIAGO NASCIMENTO 
FUNCHAL, 00:03:00’ 
Sinopse: Um grupo de terapia de dependências pouco convencio-
nais reúne-se para partilhar as suas experiências. Um ex-viciado em novas tecnologias conta a história 
da sua suposta recuperação deixando transparecer, no entanto, as sequelas daquela dependência.   
 

CORPOREALITIS, DE BEATRIZ BAGULHO 
LISBOA, 00:04:10’ 
Sinopse: Passou demasiado tempo Esquecido e amargurado, o 
corpo de Catarina despede-se da sua cabeça, interrompendo uma 
dança de reconciliação e afetos entre o par. Liberta-se da sua 
companheira. Decide explorar a dimensão dos corpos sem pensa-
mento, o Corporealitis. No entanto, mente teimosa não descansa. 
E justamente quando perdemos os nossos membros mais queri-

dos é que os valorizamos mais. 
 
EMBERS, DE ADRIANO PALHA 
PORTO, 00:03:44’ 
Sinopse: Um pai faz tudo o que pode para salvar a vida da sua 
filha. Mesmo que isso signifique convocar as divindades ocultas da 
natureza. 

 
 
 
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. 

 
 



GROW UP, DE THOMAS COUTINHO 
PORTO, 00:03:00’ 
Sinopse: Grow Up é um exemplo um tanto negativo do futuro 
e do que significa crescer. 
 
 

 
INKFULNESS, DE INÊS CARRILHO, MARIA VIEIRA E MARTA 
DOMINGOS 
LISBOA, 00:05:20’ 
Sinopse: A vaguear pela floresta um rapaz encontra uma 
projecção do seu corpo. Este encontro leva-o numa viagem 
introspectiva onde se libertará de tudo o que o preocupa. 
 
 

HOTARU, DE MARTA RIBEIRO 
PORTO, 00:02:48’ 
Sinopse: Nova, imersa nas metáforas que atravessam o seu 
inconsciente, é guiada pelo destino, porta a porta. 
 
 
 

 
NOTIFIED, DE LUANA RAMOS, RITA MARQUES E MARIANA 
SOARES 
LISBOA, 00:04:26’ 
Sinopse: Num mundo cheio de ruído e informação, Calleb vai 
tentar lidar com a sensação de estar sobrecarregado pelo 
ambiente em seu redor. 
 

 
 
TO YOU ON THE EVE OF ISOLATION, DE ÓSCAR FERREIRA 
PORTO, 00:03:18’ 
Sinopse: Tormund vive sozinho, com poucos recursos para 
sobreviver num mundo em que é sempre inverno. Depois de 
matar um cervo, ele é visitado por uma criatura mística que o 
guia por um caminho de auto-reflexão, levando-o a perceber 
que suas ações têm consequências.  
 

 
ODE À INFANCIA, DE JOÃO MONTEIRO E LUÍS VITAL 
PORTALEGRE, 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. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05NOV´19 
14h30 | Mostra de Cinema Jovem 
Exibição dos filmes em competição e votação do Prémio do Público 
CASA DA JUVENTUDE, em Vila Nova de Famalicão 
 
 

 

FROM THE OTHER SIDE, DE JOÃO PEREIRA 
SETÚBAL, 00:07:55’ 
Sinopse: Nada fazia prever que uma normal ida ao 
cinema para um apaixonado casal terminasse num 
regresso do passado, de uma noite que se esforçam 
por esquecer... Mas há alguém que, ainda hoje, sofre 
por quem perdeu e está atento a todos os passos de 

Laura e André. 
 
 
JAH INTERVENTION, DE WELKET BUNGUÉ 
LISBOA, 00:15:35’ 
Sinopse: 'Intervenção Jah' visa uma caminhada simbóli-
ca até à exaustão. A intervenção propõe o aquecimen-
to pré-liminar que antecede um combate de titãs num 
ringue de boxe. A intervenção consiste no movimento 
do performer intuindo a queda repentina quando afe-
tado por perfurações por balas de armas semi-automáticas. Segundo os resultados divul-
gados em 2017, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, as pessoas negras no Brasil 
ainda representam mais de metade da população do país. Entre 2005 e 2015 o número de 
pessoas negras assassinadas aumentou 18% e isso nos tornou também a maior parte das 
vítimas de homicídio, tendo correspondido a 71% do total de corpos registrados. 
 
 

 
BILLY: THE KID, DE CÉSAR SANTOS 
LISBOA, 00:05:11’ 
Sinopse: Eles eram os melhores amigos, mas ele teve 
de o matar. 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
O AMIGO, DE ANDRÉ MARQUES 
SETÚBAL, 00:12:00’ 
Sinopse: A mãe de Duarte pede a Ricardo para ajudar 
o seu filho adolescente problemático, que se trancou 
na sala de estar. Ricardo, que costumava dar explica-
ções a Duarte após as aulas, decide ajudá-lo de forma 
muito própria. 
 
 

O HENRIQUECIMENTO DE GOLIAS, DE LUÍS MAGINA 
AMADORA, 00:12:43’ 
Sinopse: Henrique Cimento e Golias dirigem-se ao traba-
lho num programa de televisão matinal inspirado nos 
anos 80 Americanos. É o primeiro dia de Golias a segurar 
a perche, está nervoso. Henrique Cimento já tem muita 
prática… Durante a primeira performance, oprimidos 

pelo silêncio religioso da rodagem, limitam-se a trocar olhares. Após uma falha técnica 
forçar a paragem abrupta da emissão, os dois cantam um dueto, que serve de mote para 
algo mais. “O Henrique Cimento de Golias” é um musical colorido sobre uma atração fugaz 
improvável, um episódio excessivo de desejo mútuo, um videoclip de mau tom dos anos 
80. 
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ON THE PHONE WITH GOD, DE VERA CASACA 
OLHÃO, 00:13:53’ 
Sinopse: Bartolomeu, um humilde camponês, decide 
trocar a sua égua, Pestana, pela mão de Adélia. Contu-
do, o mundo de Bartolomeu é virado do avesso quando 
Pestana desaparece e se cruza com um misterioso ho-
mem que alega poder falar com Deus... ao telefone. 

 
 
 
QUANDO FOR TARDE, DE MATILDE CALADO 
PINHAL NOVO,  00:11:58’ 
Ainda antes de nos conhecermos, quando somos pe-
queninos, a única coisa que queremos é ser reconheci-
dos e amados. “Quando For Tarde”, uma ficção obser-
vacional, retrata um lugar comum sobre o amor e a 
persistência em correr atrás de alguém, uma reflexão 
sobre a utopia antiga de que o príncipe encantado chegará para preencher todos os nos-
sos vazios emocionais da vida. 
 

 
UNTIL DAY, DE JOSÉ VIANA 
PORTO, 00:09:07’ 
Sinopse: 1843. Algures numa floresta em Portugal. Num 
período em que a prática da escravatura ainda se regis-
tava amplamente no mapa, algumas propriedades do 
país ainda a mantinham. A narrativa desenrola-se em 
torno da fuga de um escravo de uma dessas herdades e 

da sua consequente perseguição, tratando-se da luta de um homem pela sua sobrevivên-
cia e dignidade. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
TIVESSEM FICADO EM CASA, SEUS ANORMAIS, DE 
INÊS LUÍS 
LISBOA, 00:16:26’ 
Sinopse: Seis atores portadores duma deficiência inte-
lectual enfrentam o desafia que é o mundo da repre-
sentação, durante os ensaios duma peça de teatro. O 
filme representa as suas reações ao estímulos dos ensaios e a sua evolução das suas per-
sonagens, até à noite de estreia da peça "Tivessem Ficado em Casa, Seus Anormais" 
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QUANDO A NOITE CAIU, DESCOBRI QUEM ERAS, DE 
RUI MACEDO 
LISBOA, 00:05:19’ 
Sinopse: Uma detetive privada é contratada por um 
cineasta para espiar uma mulher. 
 
 

 
JOHNNY: THE PUNISHER, DE CÉSAR SANTOS 
LISBOA, 00:06:48’ 
Sinopse: Um jovem revoltado quer encontrar os ho-
mens que fizeram o seu pai ser enforcado numa cidade 
do oeste no início do século XX. 
 
 
 

 
UNDERSKIN, DE FRANCISCA COUTINHO 
LISBOA, 00:03:53’ 
Sinopse: Da quebra do indivíduo, 
chega-se ao espetáculo conjunto. 
As fronteiras dissipam-se, 
o interior expressa-se. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
UNIQUE, DE TIAGO IÚRI 
POMBAL, 00:15:58’ 
Sinopse: Conta-se pelos dedos o número de seres hu-
manos na Terra - os últimos. 
Depois da guerra de 2022, que se deu devido à superio-
ridade que os humanos sentiam em relação à espécie 
por eles criada, originando, nesta última, revolta, gerou
-se o caos em todo o mundo, como que o apocalipse.  
Alterações na legislação e noutras normas passaram a conceber aos homens o poder de 
dominar, sendo que muitas mulheres foram mortas ou alteradas geneticamente por ra-
zões machistas e novas espécies surgiram em laboratório.  
Atualmente, Robert procura o assassino do seu amigo. Na sua investigação, acaba por 
descobrir o maior mistério da humanidade, que irá emergir num futuro próximo. 
 

 
VERNIZ, DE CLARA JOST 
ALMADA, 00:14:24’ 
Sinopse: Uma viagem de autocarro sem protagonista. 
As interações dos passageiros constituem o ritmo do 
percurso, sendo apenas possível vislumbrar o destino 
de cada um. 
 

 
 

WHEN THE LIGHT GOES OUT, DE TÂNIA PRATES 
SANTARÉM, 00:05:14’ 
Sinopse: O documentário Quando a Luz se Apaga tem 
como objetivo, através de ensaio experimental em ví-
deo e utilizando imagens do espólio fotográfico do Fun-
do Fotocine existente no acervo do Museu Municipal 
de Coruche, dar a conhecer alguns aspetos da realidade 
familiar de meados do século XX nesta região ribatejana e da sua relação com a fotogra-
fia. 
 
 
 



HOMENEGEADA 
 

 

 
« Depois de uma atriz como Lúcia Moniz , este ano o Ymotion presta homenagem à mais 
premiada atriz portuguesa da sua geração, Beatriz Batarda, nomeada este ano para o Glo-
bo de ouro de melhor atriz de cinema. Estrela de obras como Sangue de Meu sangue, Ali-
ce ou Comboio Noturno para Lisboa, Beatriz é também a fundadora do grupo teatral Are-
na. Mais do que uma atriz, esta mulher é a luz de um certo cinema português… » 
 
A atriz e alguns dos seus colegas de profissão estarão presentes na sessão de encerramen-
to e entrega de prémios, que terá lugar no espaço auditório do Centro de Estudos Camilia-
nos, no próximo dia 09 de novembro, às 21h30, em Seide. 
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TIAGO R. SANTOS, ARGUMENTISTA 
Tiago R. Santos é argumentista, escritor e crítico de cinema. 
Nasceu em 1976 e, depois de uma curta carreira como jorna-
lista, iniciou o seu trabalho de argumentista em 2007, com 
“Call Girl”. Escreveu “A Bela e o Paparazzo” e “Os Gatos Não 
Têm Vertigens” – projeto com o qual ganhou os prémios So-
phia, da Academia de Cinema Portuguesa, e Autor, atribuído 
pela Sociedade Portuguesa de Autores – e trabalhou em sé-
ries como “Liberdade 21”, “Conta-me como Foi” e “Filhos do 
Rock” (entre outras). É o autor da nova versão do argumento 

de “O Leão da Estrela”, remake realizado por Leonel Vieira, e de “Amor Impossível”, de 
António-Pedro Vasconcelos, filmes que estrearam em 2015 – este ultimo nomeado para 
17 Prémios Sophia, incluindo Melhor Argumento. Atualmente, é crítico de cinema para o 
suplemento GPS, da Revista Sábado. É o autor do argumento de “Parque Mayer”, um fil-
me de António-Pedro Vasconcelos. 

 

 
SORAIA CHAVES, ATRIZ 
Soraia Chaves não é uma estreante na área do cinema, con-
tando já com vários filmes no seu currículo, como “O crime 
do Padre Amaro”(2005), do realizador Carlos Coelho da silva, 
"Call Girl"(2007), do realizador António-Pedro Vasconcelos, 
arrecadando o globo de ouro de melhor atriz, "Arte de Rou-
bar" (2008), do realizador Leonel Vieira, “King Conque-
ror”(2009), do realizador Júlio Madurga,  “A Bela e o Papara-
zzo”(2010), do realizador António Pedro Vasconcelos, 
“Divisão Social do Trabalho”(2011), da realizadora Fátima 

Ribeiro, “La Chambre Jaune”(2012), do realizador André Godinho, “Linhas de welling-
ton”(2012), de Valeria Sarmento, “RPG”(2014), dos realizadores David Rebordão e Tino 
Navarro, “Ponto Morto”(2014), do realizador André Godinho, “Amor Impossível”(2015), 
do realizador António Pedro Vasconcelos, “Vermelho Russo”( 2016), do realizador Charly 
Braun, filme premiado no Festival do Rio em 2016 “Linhas de Sangue”(2018), dos realiza-
dores Manuel Pureza e Sérgio Graciano e o mais recente, “Moscatro”(2018), da realizado-
ra Patricia Maciel. . 

 
 

 



NUNO MARKL, HUMORISTA, ESCRITOR, RADIALISTA, 
APRESENTADOR, CARTUNISTA, DOBRADOR E ARGU-
MENTISTA 
 
Nuno Markl é locutor de rádio na comercial há 21 anos, onde 
desenvolveu programas e rubricas, como Caderneta de Cro-
mos, O Homem que mordeu o cão, que ainda se pode ouvir e 
PRIMO – Programa Realmente Incrível Mas Obtuso. Trabalhou 
no canal Q, nos programas Felizes para Sempre e Rádio Calip-
so, sendo que nos dois era o ator e o autor dos programas,no 

programa Uma macacada qualquer, também como autor, ator e apresentador e teve ain-
da um talkshow, de nome ShowMarkl, em que era o autor e apresentador. 

 

 

VITOR MOURA, JORNALISTA, CRITICO DE CINEMA E 
APRESENTADOR CINEBOX TVI 
 
Atualmente Vitor Moura é editor e apresentador do programa 
Cinebox. Jornalista licenciado desde 1996, começou a traba-
lhar na media capital em 1999, sendo que inicialmente traba-
lhava nas rádios do grupo (Rádio Comercial, Rádio Nostalgia, 
Cidade FM, Best Rock e Mix FM), como repórter e pivot de 
notícias. Já fez diversas colaborações com a imprensa escrita, 
na revista Visão, no jornal Público e na edição portuguesa Pre-

mière, onde foi crítico na área do cinema, durante 8 anos. 
Já no mundo televiso, estreou-se em 2003, com a realização de entrevistas a grandes no-
mes do cinema, nomeadamente no âmbito do Cinebox, já entrevistou nomes do cinema 
internacionais, como David Harbour, Kevin Costner, entre outros. Uma vez que a sua liga-
ção à 7ª arte já era do conhecimento do público, Vitor Moura desenvolveu também uma 
ligação aos Óscares (de 2000 a 2014), onde teve a oportunidade de comentar as cerimó-
nias deste prestigiado festival, em direto. 
No seu currículo conta também com o papel de formador jornalístico, na área do mundo 
radiofónico, pela Restart, Instituto de Criatividade, Arte e Novas Tecnologias, em Lisboa e 
formador no curso de Jornalismo Digital e formador de Postura, Locução e Teleponto no 
curso de Apresentador de TV e Rádio, na World Academy, em Carnaxide.  



TIAGO FERNANDES ALVES, JORNALISTA, APRESENTA-
DOR CINEMAX RTP E ANTENA 1 
 
Tiago Fernandes Alves,  em 1988 começou a estudar na Esco-
la Superior de Jornalismo do Porto, em 1991 começou a tra-
balhar em TSF - Rádio Notícias, em 1999 na Revista Visão, em 
2003 na Rádio e Televisão de Portugal, em 2005 no Cinemax 
da RTP, em 2013 na BTV, em 2014 na Metropolis e neste 
momento é Programador na empresa Shortcutz Ovar, Jorna-
lista na empresa Antena1 e Apresentador de televisão na 

empresa RTP2. 

 

 

PEDRO MOTA TEIXEIRA, PROFESSOR, ILUSTRADOR E 
ANIMADOR DIGITAL 
 
Pedro Mota Teixeira é considerado diretor de animação, ilus-
trador e animador digital, sendo que já conta com vários tra-
balhos realizados na área. É também diretor da licenciatura 
em Design Gráfico, no IPCA e professor de animação 2D e 3D. 
Fez parte da criação do MIA, o primeiro mestrado público em 
Ilustração e Animação. Foi também Pedro o criador do video-
clip da música “Sexta-feira” de Boss AC, que já conta com 

mais de 7 milhões de visualizações.  

 

 

Inês Sá Frias, Realizadora e Atriz 
 
Inês é uma jovem atriz e realizadora portuguesa. O seu rosto 
já é conhecido do público português, já fez algumas apari-
ções no grande ecrã, tanto em novelas, como em séries e 
filmes, mas é na realização que se sente completa, sendo que 
já realizou um filme. Foi a grande vencedora do Grande Pré-
mio Joaquim de Almeida, no festival Ymotion da edição do 
ano passado (2018), com a curta “Em lugar algum”, da qual 
foi a realizadora. 

 

 




