


YMOTION: Festival de Cinema Jovem de Famalicão 
 
Este é o ano de consolidação, de afirmação do YMOTION: Festival de Cinema Jovem de  
Famalicão, festival que depois da edição de 2021 ganhou um carácter de evento  
fundamental no cinema português, sobretudo pela forma como está a revelar e a promover 
os jovens portugueses do audiovisual. Cada vez mais, em todo o país e sobretudo na região 
norte, é visto como o maior evento do cinema júnior de Portugal. É com esta  
responsabilidade que este ano surge esta edição, em definitivo não apenas mais uma,  
sobretudo quando Famalicão é vista como a capital do cinema jovem português. 
 
Com oito anos de vida, tem revelado nomes do cinema, tem trazido a esta região grandes 
nomes do cinema português e tem inspirado estudantes de Famalicão a sonharem com o 
mundo da Sétima Arte. 
 
O YMOTION, com a sua vertente pedagógica dá a oportunidade a jovens dos 12 aos 35 anos 
para invocar um cinema próprio e quem sabe, promissor. Em 2022 selecionámos 40  
curtas-metragens vindas de todas as partes do país, do Continente às Ilhas, recebemos  
centenas de inscrições através de uma open call, todas em competição pelo Grande Prémio 
Joaquim de Almeida. 
 
Mais uma vez, serão oito as categorias a concurso. À melhor curta-metragem será atribuído 
o “Grande Prémio Joaquim de Almeida”, no valor de 2500 euros. Haverá, ainda, prémios para 
o melhor filme produzido por estudantes do ensino secundário (no valor de 750 euros), o 
melhor documentário (no valor de 750 euros), o melhor filme de animação (no valor de 600 
euros) e o filme preferido do público (no valor de 350 euros). Serão também distinguidos, 
com 250 euros cada, a melhor interpretação, o melhor argumento e a melhor direção de 
fotografia. 
 
O YMOTION é ainda constituído por um ciclo formativo, que decorreu durante o passado 
mês de maio, com o objetivo de proporcionar aos jovens o desenvolvimento de novas  
competências e o acesso a novas ferramentas na área do cinema e audiovisual. Este ciclo 
formativo foi composto por um conjunto de workshops e masterclasses e contou com o 
apoio e mentorização de personalidades de reconhecida idoneidade na área do cinema e 
audiovisual.  
 
Para além da vertente competitiva e formativa, o festival contempla uma série de iniciativas, 
tais como mostras de cinema, retrospetivas, homenagens, exposições e concertos. 
 
Organizado pelo pelouro da Juventude do Município de Vila Nova de Famalicão, o Festival 
YMOTION decorre entre os dias 21 e 26 de novembro de 2022, na Casa da Juventude, no 
Centro de Estudos Camilianos, na Fundação Castro Alves e na Casa das Artes. 



PROGRAMA  
 
21 a 24 NOV 
Casa da Juventude, Famalicão 
15h00 e 21h30 |Sessões Competitivas e Votação do Prémio do Público 
 

25 NOV  
Centro de Estudos Camilianos, Seide 
15h00 | NOVÍSSIMO CINEMA PORTUGUÊS, por Rui Tendinha, com a presença de  
               Carla Quelhas (Elitte Actors) e Beatriz Godinho (atriz) 
 
Casa das Artes, Famalicão 
21h30 | ANTESTREIA NACIONAL do filme “O Último Animal", de Leonel Vieira, com a  
               presença do ator Joaquim de Almeida 
 
Casa das Artes, Famalicão 
22h30 | INTERVENÇÃO MUSICAL, por jovens músicos famalicenses, com enfoque no  
               cinema de animação 
 

26 NOV  
Fundação Castro Alves, Bairro 
16h00 |SESSÃO ESPECIAL FORA DE COMPETIÇÃO, “A Corrida Mais Difícil do Mundo”,  
              de João Sá 
17h00 |APRESENTAÇÃO DAS PRIMEIRAS IMAGENS do filme “Tiago Bettencourt -  
              O Outro Lado do Eclipse”, com a presença do próprio músico  
 
Centro de Estudos Camilianos, Seide  
21h30 |ATUAÇÃO de David Fonseca 
             |ENTREGA DE PRÉMIOS YMOTION 2022 
             |HOMENAGEM à atriz Soraia Chaves 
 
Classe Bar, Famalicão 
23h59 |AFTER PARTY 

Contactos: 

www.ymotion.org   

www.facebook.com/FestivalYmotion 

ymotion.mostra@gmail.com 

252 314 582/3 

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


21 NOV´22 

15h00 e 21h30 | Sessão Competitiva e Votação do Prémio do Público 
CASA DA JUVENTUDE, em Vila Nova de Famalicão 
 

2020: ODISSEIA NO 3º ESQUERDO, DE RICARDO LEITE (2021) 
ERMESINDE, 00:14:10  
Sinopse: "Durante uma manobra arriscada, Meias vê a sua nave  
danificada. Para repará-la, embarca numa jornada sem precedentes 
pela vastidão do espaço sideral, onde reside a maior ameaça que 
alguma vez terá de enfrentar: os Astro-Zombies." 
 
AKATHISIA, DE CARINA RABAÇA (2022)  
PORTO, 00:05:50, Escola Artística Soares dos Reis, Porto 
Sinopse: "Uma jovem deprimida enfrenta os seus medos e angústias 
passadas, enquanto permanece fechada numa casa de banho." 
 
CECÍLIA E LOURENÇO, DE ANDRÉ AZEVEDO (2022) 
BARCELOS, 00:17:56  
Sinopse: "Cecília é uma jovem atriz de teatro e dramaturga que  
conhece e começa a namorar com Lourenço, um jovem guitarrista 
duma banda de rock que sonha fazer filmes. Mas a chegada da  

pandemia de COVID-19 vai desenterrar os antigos demónios de Cecília, comprometendo a 
sua nova relação com Lourenço." 

 
SÓNIA, DE MARIA MOREIRA (2022) 
VILA NOVA DE FAMALICÃO, 00:12:38, Escola de Artes da  
Universidade Católica, Porto 
Sinopse: "Ser atleta é algo desafiante. O mundo da alta competição 
é algo que exige capacidades físicas, mas também um importante 

exercício de competências mentais. Nele, o nível de concentração exigido é bastante elevado 
e o foco dos desportistas deve estar única e exclusivamente na competição. Sónia, uma  
atleta de Badminton, persegue o sonho de participar nos Jogos Olímpicos. Este percurso, no 
entanto, é marcado por uma surpresa que muda a sua vida.” 

 
FAISCA, DE LAURA EQUI (2022)  
LISBOA, 00:03:04, Universidade do Algarve 
Sinopse: "Duas personagens com uma relação conturbada, se  
encontram juntas a uma fogueira. Observam o fogo que as mostra o 
início de uma boa relação." 
 
ELEMENTS, DE BÁRBARA OLIVEIRA (2022) , GUIMARÃES, 00:03:40 
Escola Secundária Padre Benjamim Salgado, Vila Nova Famalicão 
Sinopse: "Uma rapariga que no seu mundo imaginário, interpreta os 
4 elementos da natureza a partir da Dança."  
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SEUL, AVEC MOI, DE FILIPA SILVA (2022), VILA NOVA DE  
FAMALICÃO, 00:09:40, Solent University Southampton  
Sinopse: "Sozinha, mas não solitária. Luna (Beatriz Campos), 21 anos 
vive uma vida esteticamente agradável e está numa jornada para se  
encontrar. No entanto, a sua mente vagueia o tempo inteiro sem 

saber o que sentir: "Porque é que toda a gente pensa que estou sozinha?". O objetivo desta 
curta-metragem é desmistificar a associação dos termos sozinho e solitário. Os pensamentos 
e emoções da Luna serão nossos para interpretar numa viagem poética à volta da sua mente. 
Através de imagens e sons esteticamente agradáveis, seguidos pela voz dos seus  
pensamentos, Seul, avec moi, provoca pensamento profundo e ajudar-nos a olhar com  
outros olhos para a ideia de que podemos estar sozinhos, sem sermos solitários."  
 

 
JORNADA DE PAPEL, DE EMANUEL DE OLIVEIRA E MARIA ANA 
MARQUES (2022), VILA NOVA DE FAMALICÃO, 00:07:39 
Escola Superior de Media Artes e Design, Vila do Conde  
Sinopse: "Esta é a história de Monty, uma criatura escura,  
irrequieta, mas adorável que navega um riacho pela primeira vez." 
 
 
O TOQUE DAS TRÊS E MEIA, DE ANDRESSA ARAÚJO, AFONSO  
SANTOS, BEATRIZ CORREIA, BEATRIZ CARVALHO, DIANA MATOS, 
GABRIELA OLIVEIRA, MÓNICA MOREIRA, BÁRBARA WARRINGTON, 
AFONSO CAMPOS, BEATRIZ CRUZ, DIANA QUINTA, ÉRICA  
SEQUEIRA, RAFAELA SILVA E TATIANA NOGUEIRA (2022)  

VILA DO CONDE, 00:06:49, Escola Secundária Afonso Sanches, Vila do Conde  
Sinopse: "Um dia normal na Escola Secundária D. Afonso Sanches. Às três e meia faz-se ouvir 
o toque. Tudo muda." 
 

 
NATA DESTE VIDA, DE CLÁUDIA GOMES E RICARDO SOARES (2021) 
PORTO, 00:02:17  
Sinopse: "Nata Desta Vida surge da fome de aprender a trabalhar no 
universo do stop motion com a (fome) de representar algo tão  
tradicional e português como o típico Pastel de Nata.  

Apresentamos, ao público, uma curta-metragem que demonstra todos os passos da receita 
metaforizando os ingredientes em elementos tradicionais portugueses. Exemplos saborosos 
como um pau de canela que é representado por uma guitarra portuguesa ou uma fina raspa 
de limão que se assume como um Coração de Viana em filigrana." 
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ILUMINA-ME, DE CÉSAR SANTOS (2022) 
LISBOA, 00:04:53, Escola Superior de Teatro e Cinema de Lisboa  
Sinopse: "Uma rapariga fica viúva poucos dias antes do natal.  
Sozinha, ela encontra algo que vem iluminar a escuridão."  
 

 
 

CRISTÓVAL - PONTEBARXAS, DE ALEXANDRA GUIMARÃES E  
GONÇALO L. ALMEIDA (2022) Vila Nova de FAMALICÃO, 00:09:00  
Sinopse: "O fecho de fronteiras decretado devido à pandemia veio 
separar populações que há muito viviam como uma só, impelindo 
homens e mulheres a voltar a usar os velhos pontos de passagem de 
contrabando." 

 
 

25 DE ABRIL, SEMPRE!, DE JOANA GOMES (2022), GUIMARÃES, 
00:01:09, OFICINA - Escola Profissional do INA, Vila Nova Famalicão 
Sinopse: "Com a finalidade de continuar a honrar uma data tão  
especial para Portugal, surge a ideia desta curta. Usando técnicas de 
match cut, originalidade e documentos antigos juntei um grupo de 
alunos da OFICINA para criar esta revolução." 

 
 

ESPELHO EU, DE BIATRIZ ALVES RIBEIRO (2022) 
MAFRA, 00:08:00, Escola Superior de Teatro e Cinema de Lisboa  
Sinopse: "Ao espelho vejo lugares diferentes, histórias  
desconhecidas, de tempos que não foram meus. Sou feita de  
camadas e mais camadas de não eus. Adapto-me ao eu que querem 
que seja. Quero ser uma forma livre." 

 
 
ASSÉDIO, DE LILIANA PINHO (2022) 
VILA NOVA DE FAMALICÃO, 00:07:43, Escola Secundária Camilo Cas-
telo Branco, Vila Nova de Famalicão 
Sinopse: "Um documentário em formato curta-metragem que foca o 
assédio sexual e moral que se propõe a dar voz às raparigas que  

passam por estas situações e dar a conhecer a sua história. Esta curta/doc conta com três  
depoimentos em situações e contextos diferentes. Os depoimentos são acompanhados com 
imagens das vítimas enquanto estas contam as suas histórias." 
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KAFKA, DE TIAGO IÚRI (2021) 
LEIRIA, 00:09:40  
Sinopse: "Uma exploração de uma rapariga e um sentido dentro do 
mundo de KAFKA."  
 
 
AGNES, DE INÊS SANTIAGO (2022) 
PORTO, 00:10:00, Escola Artística Soares dos Reis, Porto  
Sinopse: "Num intervalo entre aulas, Agnes adormece e entra num 
sonho lúcido. Tenta encontrar uma saída, mas o que ela não sabe é 
se tudo o que vive é real ou apenas um sonho." 
 

 
O RAPAZ QUE PENSAVA DEMAIS, DE MIGUEL LEONARDO (2022) 
SETÚBAL, 00:04:21  
Sinopse: "Um rapaz do mundo moderno, vive incapaz de sobreviver 
dentro da sociedade. Criticando a sociedade atual vive no mesmo 
paradigma fechado e isolado no seu quarto. Feito um desistente no 
nosso Planeta Terra durante a pandemia." 

 
LENDAS DE AMARANTE, DE ANA MACHADO, ANA  
NUNES, ANA FARIA, GONÇALO TEIXEIRA, LETÍCIA PINTO, MARIA 
BRÁS, MARTA DIAS, ANA RODRIGUES, CATARINA ANTUNES,  
GABRIELA REIS, INÊS DIAS, LUÍS PINTO, MARIA BESSA, NINA SOU-
SA, INÊS TEIXEIRA, ANA VARZIELA, CLÁUDIA CARVALHO, FLÁVIA 
MARTINS, JENNIFER DIAS, MARGARIDA FERNANDES, ANA TEIXEI-

RA, ANA FONSECA, DIANA RIBEIRO, DIANA SILVEIRA, IRÍS SÁ E JOANA FERREIRA (2022), 
PORTO, 00:16:23, Colégio de São Gonçalo, Amarante  
Sinopse: "Em tempos muito remotos, as gentes de Rebordelo e de Canadelo andavam muito 
tristes por não terem padroeiro. Depois de várias disputas por um santo, São Pedro acaba 
por ficar em Canadelo e é colocado no alto da sua igreja. Entretanto um bispo decidiu visitar 
esta aldeia. O povo prepara-se a preceito para o receber, mas como os caminhos eram muito 
sinuosos, preparam-lhe um transporte muito especial." 
 

 
MISERICÓRDIA, DE GONÇALO LOUREIRO (2021) 
VISEU, 00:11:20  
Sinopse: "Um poema visual que junta elementos mitológicos e  
terror moderno numa história sobre redenção e Misericórdia."  
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AMOREIRAS, DE PEDRO AUGUSTO ALMEIDA (2022) 
SETÚBAL, 00:14:20, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa  
Sinopse: "2004. Três rapazes jogam à bola num dia de verão. Dois 
irmãos interferem com o jogo." 
 

 
AS LINHAS, DE ANA MONTEIRO, BÁRBARA LIMA, DÉBORA SILVA, 
DIANA PINHEIRO, HENRIQUE PEREIRA, IARA MADUREIRA, JOANA 
FERREIRA, JOSÉ MATOS, KIKA LOPES, LEONOR PINTO, LINDA MEN-
DES, LUCAS OLIVEIRA, MATILDE ARAÚJO, NUNO PEREIRA E PAULA 
PEREIRA (2022), MARCO DE CANAVESES, 00:04:16, 
Escola Secundária de Marco de Canaveses  

Sinopse: "Linhas, existem em diversas formas, significados e contextos. Estas fugiram do  
armário e exploraram a sua casa." 
 

 
UMA MAÇÃ PARA A LEONOR, DE JOÃO MAGALHÃES (2021)  
PAREDES, 00:07:55, Solent University Southampton  
Sinopse: "Uma Maçã para a Leonor”, é um drama que segue Leonor, 
uma jovem prostituta. A curta funciona como um estudo de  
personagem de uma jovem que se demonstra dessensibilizada para 

com o que a vida lhe oferece, para o bem ou para o mal.  
Ainda assim, ela segue em frente, num caminho circular que parece quase uma prisão à qual 
ela não consegue escapar. Não há um grande propósito na vida de Leonor, que sente que a 
melhor opção que ela tem é permanecer no caminho adiante. Qualquer lembrança de um 
passado melhor é tida com a melancolia de alguém que não se sente capaz de sair do ciclo 
vicioso no qual se encontra." 
 
 

ICON, DE BEATRIZ PINHEIRO (2022) 
VILA NOVA DE FAMALICÃO, 00:02:45, Escola Secundária Padre 
Benjamim Salgado, Vila Nova de Famalicão  
Sinopse: "Nos anos 80, Verónica, procura a sua liberdade,  
trabalhando arduamente todos os dias, para alcançar o sonho de 
ser dançarina." 
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ESTA NOITE ABRIU-ME OS OLHOS, DE TOMÁS MATEUS E BERNAR-
DO NAIA (2022), AMADORA, 00:11:07 
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias 
Sinopse: "Kiko é um jovem skater de 18 anos que esconde dos  
amigos o segredo sobre a sua sexualidade. Mas numa noite à deriva 
pela cidade de Lisboa, Kiko encontra na amizade a coragem para se 

              abrir." 
 

 
ARCO-IRÍS, DE NIKITA GATMAN (2022) 
PORTO, 00:01:59, Escola Artística Soares dos Reis, Porto  
Sinopse: "Um gelado é proibido na Rússia por conter mensagens 
ocultas." 
 
 
FAROL, DE HENRIQUE BRAZÃO (2022)  
FUNCHAL, 00:19:00  
Sinopse: "Vica, uma empregada de hotel insatisfeita com as suas 
obrigações laborais, é assediada por um hóspede numa manhã de 
trabalho. Decide abandonar o edifício e deambular pela cidade e 

pela praia, recuperando o contacto com o mundo através dos sentidos. O catártico  
amanhecer traz o conforto do recomeço e a promessa de liberdade." 
 

 
TO EXAMINE ONE'S SELF, DE PEDRO M. AFONSO (2021) 
PORTO, 00:13:07, University of Texas at Austin 
Sinopse: "Todos os anos, as Faculdades de Medicina apresentam 
aos seus alunos do primeiro ano um rito de passagem: o estudo da 
anatomia no Teatro Anatômico. 
 

 
WRITTEN IN YOUR EYES, DE LUANA COELHO (2022)  
MOREIRA DE CÓNEGOS, 00:01:10, OFICINA - Escola Profissional do 
INA, Vila Nova de Famalicão 
Sinopse: "Dois jovens encontram-se regularmente numa biblioteca 
e, entre olhares e sorrisos, surge uma hipótese para o amor." 
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CEMITÉRIO VERMELHO, DE FRANCISCO LACERDA (2022)  
PONTA DELGADA, 00:09:40  
Sinopse: "Entre as cruzes de um velho cemitério, dois bandidos têm 
uma disputa após terem assaltado um banco." 
 
 
ETERNA SAUDADE, DE SARA ALVES (2022)  
VILA NOVA DE FAMALICÃO, 00:06:25, Escola Secundária Camilo 
Castelo Branco, Vila Nova de Famalicão  
Sinopse: "O documentário Eterna Saudade tem como objetivo  
sensibilizar os espectadores e incentivá-los a não desistir mesmo 

tendo problemas, tal como Firmino fez. Ao longo do documentário irei contar quem é Firmi-
no e a sua história de vida." 
 

 
MÃOS NA TERRA, DE TIAGO CERVEIRA (2022)  
OLIVEIRA DO HOSPITAL, 00:07:02  
Sinopse: "No Alentejo, a aldeia do Corval preserva a tradição  
ancestral da produção oleira." 
 

 
DARWINISM, DE OLIVÍA MARQUES (2022)  
PORTO, 00:03:00, Escola Secundária Soares dos Reis, Porto  
Sinopse: "Uma criatura com um corpo sem membros quer chegar a 
casa. Eles surgem magicamente e ela move-se. Chegada a casa,  
senta-se no sofá a beber uma cerveja e perde alguns dos membros 
ganhos." 

 
 
ENCOBERTO, DE RODRIGO REBELLO DE ANDRADE (2022)  
AMADORA, 00:19:14, Escola Superior de Teatro e Cinema de  
Lisboa  
Sinopse: "Vargas é um agente infiltrado que tem a missão de levar à 
captura um grupo de assaltantes. O assalto a uma joalharia será o 

momento ideal para os apanhar em flagrante. No entanto, a perspetiva de Vargas muda após 
uma conversa com Ricardo, um dos membros do grupo, levando-o a questionar a sua visão 
do inimigo e tornando a missão muito mais difícil." 
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COMEZAINAS, DE MAFALDA SALGUEIRO (2022) 
PORTO, 00:12:06  
Sinopse: "Cozinhar é dar carinho”, diz a minha mãe. Através da  
comida e de receitas geracionais, histórias pessoais são entrelaça-
das com gestos de afecto e dinâmicas de quotidiano familiar. Uma 

ode aos que repetidamente nos alimentam e cuidam sem pedir nada em troca." 
 

 
MIRROR, MIRROR, DE LUÍS RICARDO PINTO (2022)  
PORTO, 00:04:18, Escola Secundária de Paços de Ferreira  
Sinopse: "Uma dançarina perturbada com inseguranças quanto ao 
seu corpo e sua dança tenta esconder a dor por detrás da "beleza." 
 
 
ONIRIS, DE RAQUEL LEVI (2021)  
SETÚBAL, 00:13:09  
Sinopse: "Numa era digital onde tudo é rápido e eficiente, os  
seres-humanos veem-se incapacitados de desenvolver relações  
significativas. Lia, uma jovem inconformada desta sociedade  

formatada, debate-se com a perda do pai e consequente solidão. Após receber uma oferta 
que lhe promete resolver todos os seus problemas, pela aplicação ONIRIS, Lia terá de fazer 
uma escolha: o falso conforto do mundo virtual, no qual terá total controlo sobre a sua vida, 
ou a frieza do mundo real e as virtudes da experiência humana." 
 
 

PERTO OU LONGE, DE BEATRIZ BRAJAL (2021) 
LISBOA, 00:01:46, Escola Artística António Arroio, Lisboa  
Sinopse: "Um homem vive numa casa isolada no meio do mar onde 
o ambiente que o rodeia se torna numa metáfora dos seus  
pensamentos e ansiedades mais profundas." 
 
 
RUMO AO NADA, DE PEDRO BLU (2022), LISBOA, 00:07:39 
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Lisboa  
Sinopse: "Num jogo de verdades e mentiras, uma terapeuta ajuda a 
sua paciente a enterrar o passado." 
 

 
 



 



 

 

 

 

 

 

 



JÚRI 

 
Tiago R. Santos, Argumentista e Critico de Cinema 

Tiago R. Santos é argumentista, escritor e crítico de cinema. Após 
uma curta carreira como jornalista, iniciou-se como argumentista 
em 2007. 
Autor do argumento dos filmes “A Bela e o Paparazzo” (2010),  
“O Leão da Estrela” ,  “Amor impossível” , nomeado para 17  
prémios Sophia “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. 
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). 

 

Paulo Trancoso, Presidente da Academia Portuguesa 
de Cinema 

Paulo Trancoso nasceu em Lisboa em 1945. Cursou Medicina em 
Paris e Lisboa, mas em 1969 é chamado para o serviço militar e 
abandona. Durante o serviço militar consegue tempo para fazer 
um curso de cinema, o primeiro ministrado no então Instituto de 
Novas Profissões. 
Retornado à vida civil ingressa na agência de publicidade Ciesa, 
onde trabalha com «TV Producer». É aí que começa a realizar 

alguns spots publicitários. Colabora na revista Enquadramento. Em 1978 funda a sua própria 
empresa produtora que, em 1982, tomará o nome de Costa do Castelo Filmes.  
Trabalha sobretudo em publicidade. Em meados dos anos 80, com o advento do «Home  
Vídeo», é um dos sócios da Publivideo e uma das pessoas que está na raiz do projeto de  
televisão privada que mais tarde daria origem à SIC. No princípio dos anos 90 funda, com o 
brasileiro Walter Arruda, a Máquina dos Sonhos, uma empresa de produção de televisão que 
fará as séries Procura-se (RTP, 1992), Giras & Pirosas (SIC, 1992), A Viúva do Enforcado (SIC, 
1993) e a telenovela A Banqueira do Povo (RTP, 1993). É durante a produção desta última 
que a Costa do Castelo acorda a saída da Máquina dos Sonhos.Para o Cinema Português  
produziu a “A Selva” de Leonel Vieira, “Duas Mulheres” de João Mário Grilo, “Manô” de  
George Felner, “Polifonias” e “Encontros” de Pierre Marie Goulet, “Pare Escute e Olhe” de 
Jorge Pelicano, “A Vossa Terra” e “A Vossa Casa” de João Mário Grilo, entre muitos outros. 

 



JÚRI 

 
Cláudia Clemente, Escritora, Realizadora e Fotografa 

Cláudia Clemente licenciou-se em Arquitetura na F.A.U.P. e  
estudou Cinema em Barcelona e Lisboa. 
Divide o seu trabalho principal pela escrita, a fotografia e a  
realização cinematográfica, entre a ficção e os documentários. 
Publicou três livros de contos (O caderno negro, A fábrica da  
noite e A preto e Branco) a peça Londres, vencedora do Grande 
Prémio de Teatro S.P.A./Teatro Aberto 2011 e o romance A casa 
azul – finalista do Prémio Livro do Ano Time Out e do Prémio 

Literário Casino da Póvoa /Correntes d’Escritas 2016. Adaptado a telefilme, foi premiado 
como Melhor Argumento Adaptado no Festival Caminhos do Cinema Português 2017. 
Expõe individualmente desde 2014 o seu trabalho fotográfico. 

 
Paulo Pires, Ator 

Ator e modelo português conhecido por seu trabalho no cinema, 
televisão e teatro. Ele é lembrado por ter conquistado o Globo 
de Ouro de Personalidade do Ano, em 1996, por seu trabalho no 
teatro e por interpretar Martim Botelho em Deixa-me Amar. 
Estreou como ator em 1993, interpretando Corto Maltese no 
filme Zefiro. Já sua estreia na televisão aconteceu em 1996, 
quando viveu Vasco em Salsa e Merengue. Em outubro de 2008, 
estrelou um documentário que cobriu 20 anos de sua vida e que 

foi ao ar pelo canal Bio. Contracenou com Joana Ribeiro e Miguel Nunes em 2017 na série 
Madre Paula. 

 

Bruno Carnide, Realizador, Professor Universitário, 
Programador Cinematográfico e Curador 

Nomeado aos Prémios Sophia da Academia Portuguesa de Cine-
ma, Bruno Carnide é um realizador independente e diretor-
fundador do Leiria Film Fest – Festival Internacional de Curtas-
Metragens. 
Realizou algumas curtas-metragens de ficção, documentário e 
animação que venceram mais de trinta prémios e foram exibidas 
em centenas de festivais de cinema em todo o mundo, incluindo 

Festivais Qualificadores aos Oscars. É, também, professor universitário na área do cinema no 
Instituto Politécnico de Leiria e Instituto Superior Miguel Torga.Como freelancer, realizou 
centenas de vídeos institucionais, corporativos e outros, para empresas como a Google, 
Volkswagen, Ford, MTV, Nickelodeon ou Schweppes. É, ocasionalmente, jurado em Festivais 
Internacionais de Cinema. 



JÚRI 

 
Fernando Vasquez, Jornalista, Critico de Cinema e Di-
retor de Programação Cinematográfica 
Fernando Vasquez licenciou-se em Cinema na Buckinghamshire 
Chilterns University College e tirou uma Pós-Graduação em  
jornalismo na London School of Journalism.  
Após trabalhar em diversas produções cinematográficas, passou a 
dedicar-se ao jornalismo e critica de cinema para diversas  
publicações no Reino Unido, Portugal e Brasil, como o 
"Independent on Sunday", "Bulb Magazine" e Revista Sai. Desde 

2010 que trabalha no FEST - Novos Realizadores | Novo Cinema como Director de  
Programação Cinematográfica. Entre 2012 e 2016 acumulou também diversas funções na  
Nisi Masa - Rede Europeia de Cinema Jovem, onde foi Director do Departamento de Debate e 
Chefe de Redacção da revista "Nisimazine", onde orientou diversas workshops de crítica de 
cinema em festivais como Cannes, Roterdão, Veneza e San Sebastian, entre muitos outros.  
Fernando Vasquez também trabalha frequentemente com várias produtoras e realizador  
independentes a definir estratégias de distribuição internacional de cinema. Nos últimos anos 
Fernando Vasquez jurado em diversos Festivais Internacionais de Cinema. 
 

Lúcia Pires, Realizadora, Argumentista, Produtora e 
Atriz 
Licenciou-se em Cinema Realização (2014), na Escola Superior de 
Teatro e Cinema de Lisboa, onde participou em vários projetos 
como realizadora e montadora. 
Profissionalmente, o seu percurso passa por Cinema e Teatro, 
como montadora, realizadora, argumentista, produtora e atriz.  
De 2014 a 2015, trabalhou como montadora na RosaFilmes. 
Realizou a curta-metragem Peixes em 2012, o documentário  
Bilhó em Noite Feliz em 2014, e o filme FAUNA em 2018. 

Produziu a serie documental Paraíso em 2016(Maria & Mayer), o trabalho de teatro  
Gertude - o Grito em 2018. 
Montou a curta-metragem O Turno da Noite, a curta-metragem Os Inúteis em 2019 e a  
curta-metragem O Pânico em 2020. 
Trabalhou como produtora e atriz no trabalho de teatro Democracia (é divertida!), como  
produtora e atriz no trabalho de teatro, O Eterno Debate em 2018, como atriz integrou-se no 
grupo de teatro de Letras. Escreveu as peças de teatro Caídas do Teto e a Mancha em 2019.  
Participou como atriz na curta-metragem Matilde e escreveu, realizou e montou a  
curta-metragem A Rainha em 2020. 
Em 2021, estuda Teatro – ramo Actores, na ESTC, é atriz e câmera no projeto de teatro SOLO e 
prepara a sua nova curta-metragem de ficção, SATURNINA. 



25 NOV´22 
 

15h00 | NOVISSÍMO CINEMA PORTUGUÊS, por Rui Tendinha, com a  
presença de Carla Quelhas (Elite Actors) e Beatriz Godinho (Atriz) 
Centro de Estudos Camilianos, Seide 
 
Neste Novíssimo Cinema Português 2022 os jovens de Famalicão vão conhecer o mundo do 
casting no cinema português. 
A convidada será Carla Quelhas, a agente que ajudou a internacionalização de Victoria  
Guerra, Alba Baptista ou Joana Ribeiro. Através da Elite, a agência de atores, esta mulher 
mudou o paradigma do peso e estatuto dos nossos atores lá fora. E nesta conversa vai  
mostrar exemplos de como se chega lá fora através do talento nacional e com ela estará a 
atriz da moda, Beatriz Godinho, da série Cuba Libre. Ambas vão falar com Rui Pedro  
Tendinha, respondendo a perguntas da plateia. Porque no YMOTION a interpretação conta.  
O cinema nacional não é apenas o ego dos cineastas... 



25 NOV´22 
 

21h30 | ANTESTREIA NACIONAL do filme “O Último Animal", de Leonel  
Vieira, com a presença do ator Joaquim de Almeida 
Casa das Artes (PA), Famalicão 
 
“Didi sonha melhorar de vida e está a tentar sair da comunidade (a favela) onde cresceu, 
quando descobre que está a trabalhar indirectamente para Casemiro Alves. Um imigrante 
português conhecido como Dr. Ciro, famoso chefão do jogo do bicho do Rio. 
O sonho de Didi transforma-se a num pesadelo de violência, narcotráfico e corrupção na  
cidade maravilhosa.” 
 

22h30 | INTERVENÇÃO MUSICAL, por jovens músicos famalicenses, com  
enfoque no cinema de animação 
Casa das Artes, Famalicão 
 

Inês Silva natural de Vila Nova de Famalicão, iniciou a sua formação musical no 
Centro de Cultura Musical, onde concluiu o 8º grau como violinista. Tendo  
frequentado paralelamente centro artístico A Casa Ao Lado, decidiu seguir a 
via artística, tendo-se licenciado em Artes Plásticas e Intermédia na ESAP e 
recentemente realizado uma especialização em ilustração e animação na ESAD 
(Porto). Atualmente é artista plástica, ilustradora e animadora freelancer,   
contudo continua com projetos no âmbito musical, sobretudo ligados à  

produção musical das suas animações. De destacar o seu projeto musical “Hydra”, em  
parceria com Pedro Lima. 



Pedro Lima, natural de Vila Nova de Famalicão, iniciou o seu caminho na  
música no Centro de Cultura Musical, tendo posteriormente concluído o 5º 
grau em piano no conservatório ArtEduca. Mais tarde, o interesse por outros  
instrumentos levou-o a estudar bateria na Escola de Jazz do Porto. Completou 
o ensino secundário no curso de Artes Visuais. Atualmente, participa em vários 
projetos musicais, onde tem vindo a explorar a área da composição musical em 
conjunto com a animação/multimédia, literatura, entre outros - de destacar o 

seu projeto musical “Hydra”, em parceria com Inês Silva. 
 
 
 

Beatriz Ferreira, natural de Vila Nova de Famalicão, iniciou os seus estudos 
musicais na ArtEduca. A sua paixão pelo violoncelo levou-a a prosseguir  
estudos no Conservatório Calouste Gulbenkian de Braga e posteriormente na 
Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo, onde concluiu os estudos 
superiores. Atualmente colabora como músico freelancer em diversas  
orquestras nacionais e internacionais; é professora de violoncelo, classe de 
conjunto e expressão musical; e dedica-se a diversos ramos da música e do 

setor cultural, tais como a produção, comunicação, associativismo ou filantropia. 
 
 
 

Daniel Silva, natural de Vila Nova de Famalicão, iniciou aos 5 anos de idade o 
seu percurso musical na ArtEduca. Concluiu o 6º Grau como violinista no  
Centro de Cultura Musical e, posteriormente, completou o seu ensino  
secundário de música na Artave, com a Professora Raquel Costa. Concluiu os 
seus estudos superiores na ESMAE, com o Professor Radu Ungureanu.  
Atualmente é professor de violino. Também colabora com várias orquestras 
por todo o país e noutros diversos projetos como músico freelancer. 

 
 
 

João Robim Dias Rocha é natural de Braga e começou a tocar guitarra aos 10 
anos de idade. Concluiu em 2016 o Curso Secundário de Música no CCM –  
Centro de Cultura Musical e em 2019 obteve a licenciatura em música da  
Universidade de Évora, no ramo de interpretação de guitarra. No presente, 
frequenta o mestrado em Artes e Tecnologias do Som, na Escola Superior de 
Música e Artes do Espetáculo. Lado a lado com a atividade como solista,  
integra os projetos Terra Batida, Duo Arsis e The Village, bem como outras  

colaborações como freelancer. 



26 NOV´22 
 

16h00 | SESSÃO ESPECIAL FORA DE COMPETIÇÃO, “A Corrida Mais Difícil do 
Mundo, de João Sá 
Fundação Castro Alves, Bairro 
 
“O Rally Dakar não é apenas uma prova de resistência, é uma experiência pessoal, onde tudo 
está á prova, todo o trabalho e todos os sonhos. 
“A corrida mais difícil do mundo” retrata o que será viver 22 dias na Arábia Saudita cheios de 
determinação, esperança, partilha e sacrifícios. Com a participação dos pilotos Pedro Bianchi 
Prata, Arcélio Couto e Paulo Oliveira, juntamente com a sua equipa, que reflete todos os  
esforços para chegar ao fim desta corrida.“ 



26 NOV´22 
 

17h00 | APRESENTAÇÃO DAS PRIMEIRAS IMAGENS do filme “Tiago  
Bettencourt - O Outro Lado do Eclipse”, com a presença do próprio músico  
Fundação Castro Alves, Bairro 
 
“Estamos em Dezembro de 2020. Época de pandemia. O meu novo álbum 2019 Rumo ao 
Eclipse saiu há mês e meio. Não houve concerto de lançamento. A tour de apresentação que 
tínhamos planeado foi mais uma vez adiada para data incerta. Os teatros voltaram a fechar 
ou a adiar espetáculos para uma época mais luminosa. Existe esta tensão no ar há demasiado  
tempo. Não sabemos o que vai acontecer para o próximo mês, ou para a semana, ou  
amanhã. Tudo em pausa. Precisamos de tocar, o nosso corpo feito de movimentos e vazios 
por preencher precisa de música, de música alto, de música ao vivo, de gritos, de ar  
respirar)...” 



26 NOV´22 
 

21h30 | ATUAÇÃO de David Fonseca 
Centro de Estudos Camilianos, Seide 
 
David Fonseca é um músico, cantor e compositor português que também se dedica à  
fotografia. Foi inicialmente reconhecido como vocalista e principal compositor dos Silence 4 
e, desde 2003, é um artista a solo. Além de escrever a maioria das suas canções, também é 
responsável pelo design gráfico das capas dos seus álbuns e pela direção de arte dos seus 
videoclips. Entre 2004 e 2006 fez parte do projeto-tributo Humanos. Completou o  
bacharelato em Cinema, variante de Imagem, na Escola Superior de Teatro e Cinema, e  
chegou a frequentar a Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa. 
 
Discografia Solo: Sing Me Something New (2003), Our Hearts Will Beat As One (2005),  
Dreams in Colour (2007), 12.04.08 Dreams in Colour Live Coliseu (2008), Between Waves 
(2009), Seasons (Rising | Falling) (2012), Futuro EU (2015), Futuro EU - Outakes (2016),  
Bowie70 (2017), Radio Gemini (2018), Lost and Found - B Sides and Rarities (2020). 
Discografia Silence 4: Silence Becomes It (1998),  Only Pain Is Real (2000), Ao Vivo no Coliseu 
dos Recreios (2004), Songbook Live (2014), Songbook (2014). 
Discografia Humanos: Humanos (2005), Humanos ao Vivo (2006). 
Participações: "125 Azul" Trovante ao Vivo (1999), City - Phase (2000), Balada da Rita - Sérgio 
Godinho (2003), Repressão - Samuel Úria (2016), Grão da Mesma Mó - Sérgio Godinho 
(2018), Ao Contrário - MGDRV (2018), Espero Por Ti Lá Fora - Cláudia Pascoal (2020). 



26 NOV´22 
 

HOMENAGEM à atriz Soraia Chaves 
Centro de Estudos Camilianos, Seide 
 
A atriz portuguesa Soraia Chaves é a grande homenageada da 8ª edição do  
YMOTION - Festival de Cinema Jovem de Famalicão.  
 
A sua estreia no cinema deu-se em 2005 com o papel da protagonista Amélia no filme "O 
Crime do Padre Amaro", de Carlos Coelho da Silva. A sua interpretação no filme, que foi 
um sucesso em Portugal, deu-lhe fama imediata e virou as atenções nacionais para a  
ex-modelo. Seguiram-se mais de 13 longas-metragens, entre elas "Call Girl", que lhe  
valeu o Prémio de Melhor Atriz nos Globos de Ouro de 2007, e "A Bela e o Paparazzo" de 
António-Pedro Vasconcelos, que se revelam dois sucessos de bilheteira, ou mais  
recentemente "Linhas de Sangue" de Manuel Pureza e Sérgio Graciano. 
 
Soraia Chaves tem integrado também o elenco de vários projetos televisivos, como "A 
Vida Privada de Salazar" , com o qual recebeu o Globo de Ouro para Melhor Atriz em 
2009, "3 Mulheres" onde interpretou o papel da escritora Natália Correia ou "A  
Generala", série que protagonizou assumindo a personagem de Maria Luísa Paiva  
Monteiro, uma mulher que decide desafiar todas as regras, afrontando a sociedade  
patriarcal nas décadas de 60 a 90, e a luta pela liberdade e pelos direitos e privilégios 
que, à data, estavam reservados quase exclusivamente aos homens. 
 




