


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


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 mu-
dou 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.” 



25 NOV´22 
 

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



 
 

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. 
 




