


YMOTION: o cinema jovem tem sentido(s) 
 

Festival e Mostra de Cinema Jovem de Famalicão, organizado pela Câmara Municipal de 
Vila Nova de Famalicão através do seu Pelouro da Juventude, regressa para uma sexta 
edição com tudo a que tem direito: um programa rico, um júri conhecedor, prémios ape-
lativos e jovens cineastas talentosos. A caminho da afirmação plena no panorama dos 
concursos cinematográficos nacionais, o YMOTION pretende distinguir as melhores cur-
tas-metragens produzidas por jovens entre os 12 e os 35 anos de idade, promover a cria-
ção, produção e divulgação do cinema jovem português e fomentar sinergias entre esco-
las secundárias e instituições de ensino superior. 
 
 
COMPETIÇÃO 
 

Grande Prémio Joaquim de Almeida no valor pecuniário de 2500 euros; 
Prémio Escolas Secundárias no valor pecuniário de 750 euros; 
Prémio Melhor Documentário no valor pecuniário de 750 euros; 
Prémio Melhor Curta de Animação no valor pecuniário de 600 euros; 
Prémio do Público no valor pecuniário de 350 euros; 
Prémio Melhor Representação no valor pecuniário de 250 euros; 
Prémio Melhor Argumento no valor pecuniário de 250 euros; 
Prémio Melhor Direção de Fotografia no valor pecuniário de 250 euros; 

 
 
MOSTRA DE CINEMA JOVEM  
 

O Ymotion é uma nova, novíssima montra do cinema português jovem. Visa revelar no-
mes da realização e da interpretação da Sétima Arte feita em Portugal. É também uma 
mostra com uma política de divulgação do melhor que se faz nas áreas mais indepen-
dentes, apostando numa eclética seleção. Neste ano de afirmação, o Ymotion pensou 
numa programação que sabe apontar caminhos e colocar questões. Uma mostra cujo 
grande alvo é um público juvenil na idade dos porquês cinéfilos. Famalicão, mais do que 
nunca, começa a ser uma das capitais do cinema em Portugal. Não é por acaso que a 
organização tenha convidado o crítico de cinema Rui Pedro Tendinha para curar um ciclo 
intitulado O Novissimo Cinema Português. Tendinha vai falar sobre os filmes e pôr os 
cineastas a comunicar com o público jovem.  

Contactos: 

www.ymotion.org   

www.facebook.com/FestivalYmotion 

ymotion.mostra@gmail.com 

252 314 582/3 

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


PROGRAMA YMOTION 
 

2 novembro - ABERTURA 
Casa da Juventude (Famalicão) 
21h30 | Exibição das primeiras obras do emerGENTE - Laboratório de Media Artes 
da Casa da Juventude de Famalicão 
22h00 | 1ª Sessão competitiva Ymotion 2020 e votação do prémio do público 
 
3 novembro 
Casa da Juventude (Famalicão) 
21h00 | 2ª Sessão competitiva Ymotion 2020 e votação do prémio do público 
 
4 novembro 
Casa da Juventude (Famalicão) 
18h00 | 3ª Sessão competitiva Ymotion 2020 e votação do prémio do público 
21h00 | 4ª Sessão competitiva Ymotion 2020 e votação do prémio do público 
 
5 novembro 
Casa da Juventude (Famalicão) 
18h00 | 5ª Sessão competitiva Ymotion 2020 e votação do prémio do público 
21h00 | 6ª Sessão competitiva Ymotion 2020 e votação do prémio do público 
 
6 novembro 
Centro de Estudos Camilianos (Seide) 
15h00 | Mostra do Novíssimo Cinema Português, comissariada por Rui Tendinha 
21h00 | Exibição das primeiras imagens do filme Bem Bom, de Patricia Sequeira 
 
7 novembro 
Fundação Castro Alves (Bairro) 
17h00 | Tributo ao ator e realizador Diogo Morgado 
17h30 | Exibição da curta-metragem e conversa com realizadora Ana Rocha de Sousa  
 
Centro de Estudos Camilianos (Seide) 
21h00 | Sessão de encerramento e Entrega de Prémios 
 
 
Consultem o programa no site oficial do festival: www.ymotion.org 
 
> Entrada livre mediante reserva: ymotion.mostra@gmail.com 
(lotação limitada de acordo com as normas da DGS, uso de máscara obrigatório) 



02 NOV´20 
22h00 | 1ª Sessão competitiva e votação do prémio do público 
Exibição dos filmes em competição e votação do Prémio do Público 
CASA DA JUVENTUDE, em Vila Nova de Famalicão 
 

ALVORADA, DE CAROLINA NEVES 
PORTO, 00:11:38’ 
Sinopse: “Vasco é exposto aos ideais extremistas do seu 
irmão, expressos através do género musical Black Metal 
Nacionalista-Socialista. Contudo, Vasco não se identifica 

com a natureza do movimento e oculta do irmão um aspeto essencial da sua vida, 
com o intuito de evitar uma rutura fraternal, ao mesmo tempo que traça o caminho 
da autoaceitação.” 
 

 
VINHO TINTO, DE RODOLFO PEREIRA 
AVEIRO, 00:09:00’ 
Sinopse: “Uma mulher termina o relacionamento com o 
seu namorado. Quer ficar sozinha em seu apartamento. 
Metódica, criteriosa e obcecada com organização, tem 

horário para cozinhar, exercitar-se e assistir à TV. No entanto, alguns eventos inusi-
tados lhe dão a impressão de que já não está mais sozinha em casa.” 
 

 
JÚLIA, DE FILIPA SILVA 
VILA NOVA DE FAMALICÃO, 00:03:03’ 
Sinopse: “Todos somos humanos e, como tal, temos ca-
racterísticas 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 modelo 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.” 
 

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 cres-
cimento urbano consome a paisagem bucólica- um lugar 
onde um velho moinho continua a girar, movido pela for-
ça das águas que agora têm outra cor.” 



02 NOV´20 
22h00 | 1ª Sessão competitiva e votação do prémio do público 
Exibição dos filmes em competição e votação do Prémio do Público 
CASA DA JUVENTUDE, em Vila Nova de Famalicão 
 

TRONO, DE ANTÓNIO SANGANHA 
NISA, 00:07:30’ 
Sinopse: “Jovem vive com o seu coco de ódio/estimação. 
Jovem olha para o surto COVID-19 como uma oportunida-
de para contagiar o seu coco. O coco mantém-se calado.” 
 

 
 
CAPACETES, DE GUSTAVO DOS SANTOS 
PORTO, 00:09:25' 
Sinopse: “Portugal passou, nos tempos modernos, pela 
guerra colonial, e esta marcou de maneira acentuada o 

panorama nacional nos anos 70. O filme compõe a história de dois irmãos que se 
perdem na brincadeira. O seu imaginário transforma-se em realidade e eles percor-
rem uma situação de guerra.” 
 

 
AS AVENTURAS DO GAJO DO ESPAÇO,  
DE AFONSO PELAYO, PORTO, 00:04:31' 
Sinopse: “O incompetente Gajo do Espaço e a sua insolen-
te assistente Diana despenham-se num planeta desconhe-
cido. O que irá acontecer? Irão encontrar novas forma de 

vida? Irão perder a sanidade nessas novas fronteiras? Ou perder-se-ão para sempre 
na imensidão do Espaço? Vê e descobre!” 
 

 
TENHO MEDO DO MEDO, DE CÁTIA SILVA 
VILA NOVA DE FAMALICÃO, 00:06:40’ 
Sinopse: “Júlia tem medo do medo.” 



03 NOV´20 
21h00 | 2ª Sessão competitiva e votação do prémio do público 
Exibição dos filmes em competição e votação do Prémio do Público 
CASA DA JUVENTUDE, em Vila Nova de Famalicão 

 
 

TEUS BRAÇOS, MINHAS ONDAS, DE DÉBORA GONÇALVES 
PORTO, 00:10: 46’ 
Sinopse: “Um casal, mulher e homem, unidos pelo amor, 
pelos anos e pelas lutas acontece a fragilidade e a dificul-
dade económica. Não tendo o que mais dar ou fazer, ce-

dem-se um ao outro, um pelo outro.” 
 
 

BLUE 52, DE CATARINA NASCIMENTO 
PORTO, 00:09:24’ 
Sinopse: “Uma rapariga vive em constante solidão e me-
lancolia, 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.” 
 
 

TONIGHT, DE TOMÁS BARÃO DA CUNHA 
LISBOA, 00:12:12’ 
Sinopse: “Hoje, Mariana morreu. Ou talvez ontem. Senta-
do à mesa do café, David vive a sua última noite na Terra, 
enquanto reflete sobre si, sobre o seu tempo e sobre a 

sua condição humana.” 
 
 

NIARA, THE PUPPET, DE SARA RODRIGUES 
VILA NOVA DE FAMALICÃO, 00:01:38' 
Sinopse: “Niara é um marioneta que se irá transformar 
após um estranho contacto. Isto provoca um processo de 
auto consciência e de construção da sua personalidade.” 



03 NOV´20 
21h00 | 2ª Sessão competitiva e votação do prémio do público 
Exibição dos filmes em competição e votação do Prémio do Público 
CASA DA JUVENTUDE, em Vila Nova de Famalicão 
 
 

AS CARTAS DA MINHA MÃE, DE ANTÓNIO SEQUEIRA 
MAIA, 00:15:59’ 
Sinopse: “Uma trágica e surreal história de amor entre 
uma filha da morte e um adolescente com tendências sui-
cidas.” 
 
 

 
NO, IN MY ROOM, DE LUÍS AZEVEDO 
VILA NOVA DE FAMALICÃO, 00:08:54' 
Sinopse: “O filme In My Room (2018) de Ulrich Köhler con-
ta a história pós-apocalíptica do último homem do mun-
do. Esta curta-metragem estreada em Roterdão (IFFR), 
apropria-se do filme de Köhler para desvendar os bastido-

res de um vídeo ensaio e expor os problemas da sua produção.” 
 
 

GOING HOME, DE BEATRIZ RIBEIRO 
PORTO, 00:02:45' 
Sinopse: “Meses após a morte da sua mãe, Atlas regressa 
à casa onde cresceu e que está para venda. As memórias 
que revive e as figuras que encontra dentro dela fazem-no 
questionar a sua decisão de a vender.” 

 
 

BEE TOGETHER, DE TIAGO IÚRI 
QUELUZ, 00:08:21’ 
Sinopse: “Estamos em 2025 e Maria e Luís são sobreviven-
tes das catástrofes naturais que 
assolam o planeta. Eles cuidam de abelhas, os animais 
mais valiosos na Terra.” 



04 NOV´20 
18h00 | 3ª Sessão competitiva e votação do prémio do público 
Exibição dos filmes em competição e votação do Prémio do Público 
CASA DA JUVENTUDE, em Vila Nova de Famalicão 
 
 

UM RETRATO DE BORBOLETAS,  
DE HENRIQUE PRUDÊNCIO, LISBOA, 00:10:40’ 
Sinopse: “Alexandra e Miguel encontram-se regular e 
apaixonadamente em casa dela. Ele já começou a criar 
algumas expectativas para o futuro. Ela ainda está a tentar 
perceber para onde aquilo a vai levar. Esse abismo entre 

eles leva-os a confrontarem-se de uma forma que os marcará para a vida.” 
 

 
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 des-
pirmos dos menos razoáveis?” 
 
 
SAM, DE DIOGO SIMÃO 
FARO, 00:11:45’ 
Sinopse: “Uma jovem bailarina de hip-hop sente-se culpa-
da pela morte da sua melhor amiga. Seguimo-la a cami-
nho da redenção.” 
 

 
LA TIERRA DE I PASSADO, DE RUI FALCÃO 
LISBOA, 00:19:44’ 
Sinopse: “Numa terra encostada a uma esquina de Portu-
gal, a língua que simboliza o seu passado caminha para a 
morte, de mãos dadas com o isolamento e o envelheci-

mento da sua gente. Como único professor de mirandês, Afonso procura passar essa 
herança enfraquecida para uma nova geração. Quando ele próprio recebe uma pro-
posta 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.” 



04 NOV´20 
18h00 | 3ª Sessão competitiva e votação do prémio do público 
Exibição dos filmes em competição e votação do Prémio do Público 
CASA DA JUVENTUDE, em Vila Nova de Famalicão 
 
 

AUNT APÒLLINE’S TEA, DE MARIA PEREIRA 
AVEIRO, 00:03:33’ 
Sinopse: “Lou acorda de ressaca com um lembrete do en-
contro que tinha marcado com a sua tia fanática por chá. 
Será ela capaz de estar pronta a tempo?” 
 
 
A SÉTIMA ASA, DE DÉBORA GONÇALVES 
PORTO, 00:08:44' 
Sinopse: “O amor ao Cinema a desabrochar na escola, lo-
cal onde o sonho é possível e a imaginação primazia.” 
 
 
 
O SILÊNCIO, DE PAULO GRAÇA E PEDRO CALDEIRA 
SANTARÉM, 00:06:48’ 
Sinopse: “O silêncio desenhava as paredes, cobria as me-
sas, emoldurava os retratos. O silêncio esculpia os volu-
mes, recortava as linhas, aprofundava os espaços. Foi en-
tão que se ouviu o grito.” 

 
 
YOUR DREAM, DE BEATRIZ VIGÁRIO CASTRO 
VILA NOVA DE GAIA, 00:16:44’ 
Sinopse: “Your Dream é a história de Noah, um rapaz soli-
tário que passa os seus dias em casa, fechado no seu mun-

do de fantasia e videojogos. Esta rotina é quebrada pela sua impressora que começa 
a trabalhar no meio da noite, imprimindo algo que mudará a sua vida.” 



04 NOV´20 
21h00 | 4ª Sessão competitiva e votação do prémio do público 
Exibição dos filmes em competição e votação do Prémio do Público 
CASA DA JUVENTUDE, em Vila Nova de Famalicão 
 

 
WHAT REALLY GOES THROUGH OUR MINDS: THE TIMES 
THEY ARE A-CHANGIN, DE GONÇALO 
NOGUEIRO NEVES E VALENTINA CAETANO 
PORTO, 00:06:54’ 
Sinopse: “Com o desenvolvimento da tecnologia, hoje em 

dia todos nós temos acesso ilimitado a um conjunto de informações que as gerações 
passadas nunca tiveram. Não se trata propriamente de um privilégio, aliás, está bem 
longe disso. Querendo ou não, somos de certa forma “obrigados a consumi-las” mes-
mo sem nos apercebermos. Sejamos nós um adulto, um idoso, uma criança, ou um 
estudante universitário, como é o meu caso. Para isso, basta ter acesso à internet e 
um dispositivo. Se por um lado, é graças a este avanço tecnológico que chegamos 
onde estamos, com todos os benefícios que nos trouxe; por outro lado, o reverso da 
moeda pode, por vezes, ser bem catastrófico. Inúmeras são as consequências negati-
vas e nocivas que este desenvolvimento tecnológico gerou. Neste filme, olha-se dire-
tamente para a banalização da violência. No fundo, o meu vídeo retrata o conteúdo 
que vemos todos os dias de manhã à noite na televisão, Internet ou qualquer tipo de 
media. Pelo menos numa primeira parte. Numa segunda fase, retrata o que aconte-
ceria se os mortos pudessem falar.” 
 

 
A MÁSCARA DE CORTIÇA, DE TIAGO CERVEIRA 
OLIVEIRA DO HOSPITAL, 00:15:00' 
Sinopse: Todas as aldeias da Serra da Lousã tinham sobrei-
ros. No Entrudo, os velhos Cortiços eram utilizados como 
Máscaras. Corriam as aldeias de Góis para declamar as 
mordazes Quadras Jocosas e pregar partidas. Era um dia 

em que valia quase tudo. 
 

 
ESTEIO JÓ, DE DANIEL COSTA 
COIMBRA, 00:04:31' 
Sinopse: “Esteio Jó, uma personagem que diariamente luta 
entre o seu interior e exterior em busca de um sentimento 
acolhedor.” 



04 NOV´20 
21h00 | 4ª Sessão competitiva e votação do prémio do público 
Exibição dos filmes em competição e votação do Prémio do Público 
CASA DA JUVENTUDE, em Vila Nova de Famalicão 
 
 

KARMA, DE CARLOS MADEIRA 
MADEIRA, 00:02:13’ 
Sinopse: “Salvador é um jovem despreocupado com as 
questões ambientais. No seu dia-a-dia usa o plástico sem 

pensar no mal que pode estar a causar nos ecossistemas. Um dia, sente  na pele as 
consequências dos seus atos.” 
 
 

A GREENHOUSE, DE FRANCISCO PEREIRA COUTINHO 
LISBOA, 00:15:09’ 
Sinopse: "Ella tem uma vida aparentemente perfeita: uma 
casa espectacular, um marido dedicado e duas filhas pe-
quenas. No entanto, sente uma forte atracção pelo floris-

ta do bairro – um calor que a consome por completo, e que a obriga a decidir entre 
ceder ao seu desejo, ou preservar um casamento que poderá ser menos convencio-
nal do que aparenta." 
 
 

CALCAMAR, DE INÊS MOREIRA 
PORTO, 00:16:13’ 
Sinopse: “Conceição escapa do Lar de Terceira Idade a que 
estava confinada com a ajuda da neta Lia. As duas embar-
cam numa viagem rumo à costa algarvia para observarem 

um pássaro, calcamar, que apenas existe nessa região.” 
 

 
VERANICO, DE JOÃO BRÁS 
MADEIRA, 00:14:37’ 
Sinopse: “É um verão quente em agosto de 2016. Neste 
efémero mar de imprevistos, paixões, mudanças, vazios, 
fugas e enganos, Rodrigo, entre as suas descobertas pes-

soais e incertezas relativamente ao futuro, é surpreendido pelo deflagrar de um con-
junto de incêndios na Ilha da Madeira. O que lhe acontecerá se o vento mudar?” 



05 NOV´20 
18h00 | 5ª Sessão competitiva e votação do prémio do público 
Exibição dos filmes em competição e votação do Prémio do Público 
CASA DA JUVENTUDE, em Vila Nova de Famalicão 
 
 

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 ter-
reno aparentemente infértil. Um dia, encontram na terra 
uma semente negra que virá a crescer e a tornar-se uma 

estranha influência nos seus comportamentos.” 
 

 
VIRTUAL LIMBO, DE JOÃO ELIAS 
LISBOA, 00:02:59' 
Sinopse: “Virtual Limbo é uma curta-metragem sobre uma 
mudança radical na vida de Chase Webb. Após um episó-
dio noturno, Chase vê a sua vida a ser atormentada por 

forças virtuais, onde as suas atividades do dia a dia passam a ser invadidas por ele-
mentos digitais que não pertencem a este mundo. No fundo, uma sátira à nova era 
digital e redes sociais.” 
 

 
TEXTURAS ONÍRICAS, DE ALEXIA SERA 
COIMBRA, 00:11:29' 
Sinopse: “Uma experiência sensorial, um debruçar sobre 
sonhar mitologias personalizadas, ainda que em contacto 
direto com o factual, o visual, o audível, o intimamente 

perceptível do que a condição humana tem de resquício do bruto e impolido em 
suas várias nuances e texturas. Um enfrentamento sereno, o ecossistema bruto em 
harmonia, essa experiência singular de captar as diversas texturas, escondendo uma 
enorme gama de detalhes oníricos: A roupagem multicor do chão da floresta reco-
berta de folhas secas misturadas a outras verdejantes recém-caídas, espectros de sol 
e sombra, vegetação rica e o fluir da água, tamanha simbiose de elementos. Uma 
composição visual pictórica e de sons que parecem produzir vibrações da energia 
vital.” 

 



05 NOV´20 
18h00 | 5ª Sessão competitiva e votação do prémio do público 
Exibição dos filmes em competição e votação do Prémio do Público 
CASA DA JUVENTUDE, em Vila Nova de Famalicão 
 

 
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, incompreensões, 
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.” 
 

 
DIREITO A RESPIRAR, DE CARLOTA GANDRA 
PORTO, 00:15:41’ 
Sinopse: “Direito a Respirar é um filme que explora o con-
finamento e o isolamento de um casal de jovens. Por al-
gum motivo eles viram-se na necessidade de viver naque-

las condições. Sobre este motivo podemos pensar em vários cenários em que o 
mundo exterior não é seguro – a situação em que vivemos, por exemplo.” 
 
 

SÁBÀTINA, DE RAFAEL DOS SANTOS 
SETÚBAL, 00:02:24' 
Sinopse: “Uma experiência da manipulação da plasticida-
de de vários materiais, som, fotografia, edição e animais 
mortos, que resulta num pequeno filme sobre o nascimen-
to, a ressurreição e as suas relações com tudo o que está 

vivo de alguma forma.” 
 

 
THE FRIGHTENED, DE CÉSAR SANTOS 
LISBOA, 00:14:51’ 
Sinopse: “Um estudante em Chicago está prestes a come-
ter um crime… ou não.” 

 



05 NOV´20 
21h00 | 6ª Sessão competitiva e votação do prémio do público 
Exibição dos filmes em competição e votação do Prémio do Público 
CASA DA JUVENTUDE, em Vila Nova de Famalicão 
 

 
TROCA POR TROCA, DE PEDRO AFONSO 
AVEIRO, 00:10:01’ 
Sinopse: "Num futuro distópico, um operário franzino é 
confrontado com o nascimento inesperado de gémeos, 

tendo apenas uma hora para encontrar dois voluntários que se sacrifiquem para que 
os seus filhos possam viver." 
 

 
COMO GADO, DE MATILDE CALADO 
PINHAL NOVO, 00:05:02' 
Sinopse: “Uma reflexão sobre o comportamento de Alfred 
Hitchcock, com as suas atrizes nos seus sets de filmagens. 
A partir de imagens de arquivo, cruzadas com imagens de 

uma mulher do século XXI, usando também a exploração sensorial sonora, é criado 
um olhar experimental, sobre um período na indústria cinematográfica, onde muitas 
foram as atrizes vítimas do sistema machista da época.” 
 

 
PARALLAX, DE ANDRÉ IVO 
LISBOA, 00:08:04’ 
Sinopse: “Bruno é um jovem pintor que enfrenta uma gra-
ve crise de falta de inspiração. É-lhe oferecida uma nova 
droga alucinógena que consegue libertar o seu fluxo criati-

vo, porém, mostra-se ser uma faca de dois gumes quando se torna altamente vician-
te e destrutiva.” 
 

 
SOLSTICE, DE BRUNO CARNIDE 
LEIRIA, 00:03:56' 
Sinopse: “Quando deixou de haver diferença entre os dias 
e as noites, e o ar se tornou quase irrespirável, um ho-

mem caminha com uma missão.” 



05 NOV´20 
21h00 | 6ª Sessão competitiva e votação do prémio do público 
Exibição dos filmes em competição e votação do Prémio do Público 
CASA DA JUVENTUDE, em Vila Nova de Famalicão 
 
 

 
MOÇO, DE BERNARDO LOPES 
LOULÉ, 00:14:09' 
Sinopse: “Um dia João, jovem adolescente, decide não 
regressar a casa. Lá moram uma mãe infeliz e um pai au-
sente.” 
 

 
 
EM JUNHO, DE HENRIQUE BRAZÃO 
FUNCHAL, 00:16:00’ 
Sinopse: “Uma jovem de dezassete anos desce de auto-
carro com o pai desde as zonas altas e bucólicas da cida-
de do Funchal até ao centro da cidade, junto ao mar. O 

dia é marcado por um ritmo lento: o tédio das aulas, a tarde interminável…” 
 
 

 
A VIAGEM, DE HENRIQUE LOPES 
FARO, 00:11:50’ 
Sinopse: “Já te suicidaste? Não? Eu já.” 



06 NOV´20 
15h00 | Mostra do Novíssimo Cinema Português, comissariada por Rui Tendinha 
CENTRO DE ESTUDOS CAMILIANOS, em Seide, Vila Nova de Famalicão 

 
Esta edição da Mostra do Novíssimo Cinema Português consistirá numa con-
versa dinamizada pelo Rui Pedro Tendinha, com as atrizes Sara Barradas e 
Catarina Wallenstein em torno do acting em Portugal.  

 

 

 

 

 

 

 

Para além de uma extensa carreira em televisão e no teatro, Sara Barradas tem vin-
do a trabalhar mais em cinema, nomeadamente como atriz em curtas-metragens, 
destacando-se os recentes projetos “Tróia”, de Afonso Raimundo e “Rafeiro”, de 
Cátia Silva. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Já Catarina Wallenstein, também se tem destacado principalmente como atriz de 
cinema e tem, atualmente, dois filmes em exibição nas salas portuguesas - “O Ano 
da Morte de Ricardo Reis”, de João Botelho e “Um Animal Amarelo”, de Felipe Bra-
gança. Destaca-se o seu papel em “Peregrinação”, também de Botelho, e o filme 
“Tragam-me a Cabeça de Carmen M.” que, para além de protagonizar, co-realizou. 



06 NOV´20 
21h00 | Exibição das primeiras imagens do filme Bem Bom, de Patrícia Sequeira 
CENTRO DE ESTUDOS CAMILIANOS, em Vila Nova de Famalicão 
 
Depois do sucesso “Snu”, de 2019, Patrícia Sequeira prepara-se para estrear o seu 
mais recente filme, “Bem Bom”, sobre a ascensão, vida e obra d’As Doce, a mais 
famosa “girlband” portuguesa de todos os tempos. Para interpretar as quatro estre-
las, o elenco conta com Ana Marta Ferreira, Bárbara Branco, Carolina Carvalho e Lia 
Carvalho. 

Nesta 6ª edição do Ymotion, serão exibidas as primeiras imagens do filme, ao que se 
seguirá uma conversa com o músico e compositor Tozé Brito, mentor da banda, e 
Eduardo Breda, ator que o interpreta no filme. 
 
““Bem Bom” tem estreia prevista para 26 de novembro e há fortes expectativas de 
que leve o grande público de volta às salas de cinema.” 

 

 



TRIBUTO 

 

 

 

 

 

 

 

Estreando-se como ator aos 15 anos, Diogo Morgado atuou em várias séries televisi-
vas e filmes, destacando-se em “Amo-te Teresa” (2000), que projetou o seu nome.  
Foi interpretando a personagem de Jesus Cristo que o ator conquistou espectadores 
por todo o mundo, tendo actuado na longa-metragem “Filho de Deus”, da 20th Cen-
tury Fox Studios e na minissérie “A Bíblia”, nomeada para os Emmy’s. 
Para além de ator, Diogo Morgado começou, em 2013, a destacar-se numa carreira 
paralela como realizador, tendo já realizado várias curtas e longas-metragens. 

 
 

A Realizadora de "Listen" vai apresentar curta-metragem de sua autoria e 
estar à conversa com Rui Pedro Tendinha 

 

 

 

 

 

 

 
Ana Rocha de Sousa estreou a sua primeira longa-metragem, Listen, no Festival de 
Veneza 2020, tendo recebido 6 premiações: “Leão do Futuro – Luigi De Laurentiis”, 
Prémio especial do júri da secção competitiva “Horizontes”, “Bisato d’Oro” de Me-
lhor Realização, “Sorriso Diverso Veneza”, “Casa Wabi – Mantarraya Award” e o 
“HFPA”. Esta longa-metragem, uma coprodução entre a portuguesa Bando à Parte e 
a britânica Pinball London. está atualmente em exibição nas salas portuguesas. 



HOMENAGEM 

 

 

 

 

 

 

 

Rodrigo Santoro, premiado ator brasileiro é atualmente conhecido por todo mundo 
por atuações em séries como “Lost” e “Westworld”, tendo sido um dos protagonis-
tas desta última, um dos maiores sucessos da HBO. 

Enquanto ator de cinema, Santoro trabalhou no Brasil com os premiados realizado-
res Walter Salles e Laiz Bodanzky e fez história ao chegar a Hollywood, tendo inte-
grado o elenco de filmes como “300”, “Ben Hur”, “O Amor Acontece” e “Os 33”. 

 

PRÉMIO CARREIRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atuando também em televisão e teatro, é no cinema que Nuno Lopes se destaca no 
panorama nacional e internacional. Em Portugal é o ator que mais Globos de Ouro 
venceu na categoria de Melhor Ator de Cinema, contando com 5 troféus pelos filmes 
“Alice”, “Goodnight Irene”, “Linhas de Wellington”, “Posto Avançado de Progresso” 
e “São Jorge”. Pela sua interpretação neste último filme venceu também o Prémio 
Orizzonti de Melhor Ator no Festival Internacional de Cinema de Veneza, em 2016, 
um dos marcos mais importantes da sua carreira.  
Aos 42 anos, Nuno Lopes protagoniza uma grande produção da Netflix, “White Li-
nes”, série da autoria de Álex Pina, escritor do sucesso mundial “A Casa de Papel”. 

 



JÚRI 
 

Tiago R. Santos, Argumentista e Critico de Cinema 
Tiago R. Santos é argumentista, escritor e crítico de cine-
ma. Após uma curta carreira como jornalista, iniciou-se 
como argumentista, no filme “Call Girl” (2007). Autor do 
argumento dos filmes “A Bela e o Paparazzo” (2010), “Os 
Gatos Não Têm Vertigens” (2014) – sendo este último 
vencedor dos prémios Sophia, atribuído pela Academia 
de Cinema Portuguesa, e Autor, atribuído pela Sociedade 
Portuguesa de Autores. 
É o autor do argumento do filme “O Leão da Estrela”, 
remake realizado por Leonel Vieira, e de “Amor Impossí-
vel”, de António-Pedro Vasconcelos, filmes que estrea-

ram em 2015 – este último nomeado para 17 Prémios Sophia, incluindo Melhor Argumento. 
Co-adaptou em conjunto com David Machado, o autor do romance, o “Índice Médio da Feli-
cidade”, projeto realizado por Joaquim Leitão e é o autor do argumento de “Parque Mayer”, 
o projeto de António-Pedro Vasconcelos.  
Realizador e argumentista do filme “Revolta”, e argumentista, em conjunto com Luís Filipe 
Rocha, do filme “Nothing Ever Happened” (2020). 
Escreveu e realizou “Vícios Para Uma Família Feliz”, curta-metragem que entrou na Competi-
ção Oficial no Festival Internacional de Cine de Husca, no Festival dos Caminhos do Cinema 
Português e no Festival Internacional de Martil (Marrocos), onde recebeu uma menção espe-
cial para o trabalho de Helena Canhoto, a protagonista. 
Colaborou em séries como “Liberdade 21”, “Conta-me como Foi” e “Filhos do Rock”, 
“Chamadas para a Quarentena” e “O Mundo Não Acaba Assim”. 
É co-criador e argumentista, em conjunto com João Tordo e Hugo Gonçalves, da serie “País 
Irmão”. 
Em 2013 publicou o seu primeiro romance: “A Velocidade dos Objetos Metálicos”, pela edi-
tora Clube do Autor. Crítico de cinema para o suplemento GPS, da Revista Sábado. 

 
 

Tiago Fernandes Alves, Jornalista, Apresentador 
Cinemax RTP e Antena 1 
Tiago Fernandes Alves,  em 1988 começou a estu-
dar na Escola Superior de Jornalismo do Porto, em 
1991 começou a trabalhar em TSF - Rádio Notícias, 
em 1999 na Revista Visão, em 2003 na Rádio e Te-
levisão 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, Jornalista na empresa Antena1 e Apresenta-



JÚRI 
 

Samuel Silva, Jornalista 
Samuel Silva licenciou-se em Comunicação Social 
em 2002-2007. Realizou estágio profissional no jor-
nal Público, onde permanece desde então como 
jornalista, especializado na área da Educação. 
Atualmente, é também programador cultural da 
Capivara Azul, uma associação sem fins lucrativos 
que tem como objectivo a produção, o desenvolvi-
mento e promoção de atividades culturais nas dife-
rentes esferas artísticas e do Shortcutz Guimarães, 
uma mostra de curtas-metragens com secções com-

petitivas mensais dedicadas ao cinema português e sessões especiais dedicadas ao 
cinema internacional e cinema infantil. 
 

 

Pedro Cabeleira, Realizador 
Pedro Cabeleira (1992) licenciou-se, em 2013, na 
Escola de Cinema de Lisboa (ESTC), com especializa-
ção em Realização. Como tese de final de curso, rea-
lizou a curta-metragem Estranhamento, escrita por 
Diogo Figueira e produzida por Vasco Esteves e que 
fez parte da seleção oficial do Fantasporto 2014. É 
fundador da produtora VIDEOLOTION, juntamente 
com Joana Peralta, Marta Ribeiro, Tiago Simões e 
Victor Ferreira, onde desenvolve projectos ligados 
ao cinema, videoclips, televisão e publicidade. Ve-

rão Danado (2017), sua primeira longa-metragem, teve estreia mundial no Festival 
de Locarno, onde recebeu uma menção especial do júri. Ultimamente tem trabalha-
do com “Entronka G’s”, crew de rap da sua terra natal, Entroncamento, onde reali-
zou dois videoclips, “Desafios” de Asym e “A Minha Vida Muda” de Kyme. Vencedor 
do Grande Prémio Joaquim de Almeida e vencedor do Prémio Melhor Elenco na 5ª 
Edição do Ymotion - Festival de Cinema Jovem de Famalicão. 



JÚRI 
 

Patrícia Vasconcelos, Diretora de casting 

Nasceu em Lisboa em 1966 e viveu fora do país en-
tre 1976 e 1988. Lança-se como “Casting Director” 
em 1989. É responsável pelo casting de inúmeros 
filmes, nacionais e estrangeiros, programas e séries 
para a televisão, bem como de mais de uma cente-
na de filmes publicitários. Em cinema, trabalhou 
com inúmeros realizadores tais como: Marco Mar-
tins (“Alice” e “How to draw”), Raul Ruiz (“Mistérios 
de Lisboa”), Joaquim Leitão (“A esperança está on-
de menos se espera”, “Tentação”), António-Pedro 

Vasconcelos (“A Bela e o Paparazzo”, “Call Girl”, “Jaime”, “Os Imortais”, “Os Gatos 
Não Têm Vertigens”, “Amor Impossível” ,"Parque Mayer"), Luís Filipe Rocha (“Sinais 
de Fogo”), Richard Curtis (“Love Actually”), Leonel Vieira (“Zona J"), Patrice Chereau 
(“La Reine Margot”), Carlos Coelho da Silva (“O Crime do Padre Amaro”), Luís Galvão 
Teles ("Elles", "DOT.com", "Gelo", ”Refrigerantes (e Canções de Amor )”), entre ou-
tros. 
Em televisão destaca-se o seu trabalho para os telefilmes da SIC, entre outros: “Amo
-te Teresa”, “Facas e Anjos”, “Mustang”, “Alta Fidelidade”, “Lampião da Estrela”, 
“Aniversário”. 
Ao longo dos anos tem sido convidada a ensinar Técnicas de Casting na ESTC, ACE no 
Porto, EPTC. No verão de 2000 organizou juntamente com Elsa Valentim os Act – 
Workshops Iniciação às Técnicas do Actor para Cinema e Televisão, iniciativa essa 
que deu origem à ACT – Escola de Atores fundada em 2001. 
Em 2010 realizou o seu primeiro documentário sobre Raul Solnado, para a RTP. Au-
tora e apresentadora do programa televisivo “Sei Quem Ele É”, que já conta com 
três temporadas, transmitido pela RTP1. Tem uma rúbrica na radio Antena 1, cha-
mada “Pelo Sonho é que Vamos”. 
É fundadora e membro da Direção da Academia Portuguesa de Cinema, onde, entre 
outras iniciativas, criou e desenvolveu o projeto Passaporte, contando com quarto 
edições realizadas, dando a conhecer os atores portugueses a reconhecidos casting 
directors de todo o mundo. 



JÚRI 
 
 

Luísa Sequeira, Realizadora 

Luísa Sequeira é realizadora e faz curadoria de cine-
ma, trabalha em diferentes plataformas, como ví-
deo, filme e fotografia explorando as interseções do 
cinema e dos media emergentes. Estudou ciências 
da comunicação, tem uma especialização em reali-
zação de documentários e neste momento está a 
fazer um doutoramento em Arte dos Media. Traba-
lhou mais de uma década na RTP, coordenando e 
apresentando vários projetos, entre eles, destaca-
se o  "Fotograma", um magazine dedicado ao cine-

ma em língua portuguesa. Em 2017 estreou a longa-metragem documental, “Quem 
é Bárbara Virgínia?”. Realizou e produziu várias curtas, entre elas; “Născută ”, “Os 
Cravos e a Rocha, “My Choice” , “Memória, substantivo feminino” ,“La Luna”, “ Pas-
sageira” e “Mulheres no Palco”. 
Fez direção de arte na curta-metragem  "Mulher.Mar", de Filipe e Pedro Pinto e no 
filme, " O Sapato" do realizador Luís Campos. 
Recentemente foi selecionada para a residência de criação de cinema na  Meta Cul-
tural Foundation na Roménia. Realizou várias exposições, entre elas, “A luz da Estre-
la Morta”, no âmbito do FITEI na galeria Nuno Centeno, mostra  de vídeo arte na  
Anca Poterasu Gallery na Roménia, “ O Tempo dos Outros” no Centro Cultural do 
Mindelo, “Crises Infinitas” com o artista Sama na galeria Sputnik the Window. 
No Brasil , coordenou e realizou o "Porto sem Nó",  vencedor do Festival Internacio-
nal de Televisão do Rio de Janeiro. Realizou com o artista Sama a série de animação 
experimental ," Motel Sama", com exibição no Canal Brasil. 
Desde 2010, é diretora artística do Shortcutz Porto, festival com mais de 250 ses-
sões, é programadora do  Super 9 Mobile Film Fest, o primeiro festival português 
dedicado a filmes realizados com mobile.  Atualmente está a colaborar artisticamen-
te com o TEP  ( Teatro Experimental do Porto) nas peças de teatro,  Antígona e Es-
tro/ Watts. 
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