


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 conversa 
dinamizada pelo Rui Pedro Tendinha, com as atrizes Sara Barradas e Catarina Wal-
lenstein 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.” 
 
 
 
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) 
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