


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 Juven-
tude (Famalicão), e contará com a presença de convidados especiais. 
 
Este ano, entre as 172 candidaturas submetidas ao festival, de 48 cidades diferentes, há 44 filmes para desco-
brir 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 exibi-
das e comentadas - pelo comissário do festival, Rui Pedro Tendinha - quatro pérolas, de curta-metragem, da 
produtora de Guimarães que tem sido um bastião na criação de um pólo cinematográfico a norte do país. Lidera-
do por Rodrigo Areias, músico, cineasta e produtor, a Bando à Parte tem uma filosofia de fomentar um cinema 
rock n'roll, apostando num gesto livre e de múltiplos géneros. Cineastas como Aki Kaurismaki, Paulo Furtado, 
Edgar Pêra, Ana Rocha, Victor Erice ou Artur Serra Araújo já colaboraram com este movimento. 
 
Além de uma aposta no cinema português feito no norte de Portugal, Rodrigo Areias e o seu “gangue” têm con-
seguido trazer para Portugal produções estrangeiras, estando prevista 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 animações, 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 nacional dos filmes vence-
dores do 30° Festival Internacional de curtas metragens de São Paulo. 
A banda que dá voz às músicas de António Variações, artista pop português, que fez carreira nos anos 80, lidera-
da 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 português, o espetáculo vai 
contar com alguns dos maiores sucessos de António Variações, como 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 ate-
lier de cerâmica em torno da cinematografia em Portugal. 
Artur Ribeiro, o cineasta que escreveu e a realizou curtas-metragens que conquistaram vários prémios em festi-
vais 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 Mares do Fim”. O enredo segue uma viagem de um Lugre, o 
Terra Nova por mares do Canada 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 pescadores 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 Estudos Camilianos (Seide). E, por entre muitas 
surpresas, serão também anunciados os grandes vencedores desta edição e a entrega da derradeira homenagem 
da noite, à conceituada atriz Beatriz Batarda. Será, portanto, uma noite de sábado bem passada. 



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 cine-
ma. 
 
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 reali-
zador 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 vencedores 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, Café Café e Classe Bar 
 
A entrada é livre, mas limitada à capacidade das salas. 

 
 
 

Contactos: 

www.ymotion.org   

www.facebook.com/FestivalYmotion 

ymotion.mostra@gmail.com 

252 314 582/3 

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


08NOV´19 
14h30 | O NOVISSIMO CINEMA PORTUGUÊS, 
Mostra comissariada por Rui Pedro Tendinha  
CENTRO DE ESTUDOS CAMILIANOS, em Seide - Vila Nova de Famalicão 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIXEL FRIO / COLD PIXEL, de Rodrigo Areias 
00:15:16’ 
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, de Artur Serra Araújo 
00:13:06’ 
Numa noite amena de lua cheia, um grupo de amigos joga cartas num terraço sobre a 
Numa 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 flutu-
am sobre a banalidade do discurso e o absurdo das suas ações. 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PENUMBRIA Portugal, de Eduardo Brito 
00:08:36’ 
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 
decidiram entregá-la ao tempo. Esta é a história de um lugar inabitável. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÁGUA MOLE / DROP BY DROP Portugal, de Alexandra Ramires e Laura Gonçalves 
00:09:39’ 
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. 



08NOV´19  
21h30 | Estreia Nacional dos Filmes Vencedores do 30º Festival Internacional  
de Curtas-metragens de São Paulo 
CENTRO DE ESTUDOS CAMILIANOS, em Seide - Vila Nova de Famalicão 

 

Comissariado por:  
Fundação Bienal de São Paulo 
 
Apoio cultural: 
São Paulo, Rio de Janeiro e Recife 
 
 
 

Swinguerra, de Barbar Wagner e Benjamim de Cuca 
Recife, 00:22:50’ 
Na quadra de uma escola pública, dançarinos tem uma rotina altamente disciplinada e ensaiam sob 
o olhar atento do seu coreógrafo. Tensões assombram desejos pessoais, enquanto eles são obser-
vados por uma trupe rival. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Tommy Brilho, de Sávio Fernandes 
Fortaleza, 00:17:44’ 
Tommy Brilho é o primeiro aluno invisível da universidade. Com isso, surge o grande desafio de ser 
visto por seu crush. 

 
Apoio cultural: 
São Paulo 

 
 
 
 

Sangro, de Thiago Minamisawa, Bruno Castro e Guto BR 
São Paulo, 00:07:15’ 
Inspirado em uma história real, "Sangro" é a confissão intima de uma pessoa que vive com HIV. 
Turbilhão de sentimentos. As primeiras sensações. Um filme em animação que busca desmistificar 
questões que sobrevivem até hoje no imaginário social em relação ao vírus. 



08NOV´19  
22h00 | CONCERTO - Banda que dá voz às músicas de António Variações, lide-
rada pelo autor Sérgio Praia 
CENTRO DE ESTUDOS CAMILIANOS, em Seide - Vila Nova de Famalicão 
 

 
 
Cátia Cardoso (Jornalista): «A banda do filme Variações sobrevive para lá dos ecrãs e 
para lá da sétima arte, através de espetáculos em que o público pode ver Sérgio Praia, 
ou Variações, ao vivo, numa partilha constante de emoções. Se, no filme, já transpareci-
am as capacidades artísticas e de interpretação de Sérgio Praia, pois no concerto estas 
são profundamente reforçadas, com o ator, ali cantor, a ser um brilhante intérprete, e a 
entusiasmar o público, mais a cada tema.» 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 

 
 
 
 
 
 
 



JÚRI 

 

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. 

 

 




