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DIOGO AMARAL E VERA KOLODZIG EM MONTREAL
PARA A ESTREIA MUNDIAL DE “PEDRO E INÊS”

O

s atores Diogo Amaral e
Vera Kolodzig juntamente
com o realizador António
Ferreira estiveram em Montreal
onde fizeram a estreia mundial
do filme “Pedro e Inês”. O Correio
da Manhã Canadá teve oportunidade de falar com os três que
se mostraram fascinados com a
cidade de Montreal e emocionados com a projeção do filme no
Cinema Imperial.
Diogo Amaral não podia estar
mais satisfeito com esta visita a
Montreal, “é a primeira vez que
venho a Montreal e espero que
não seja a última! Gostei bastante da energia da cidade, gostei de
sentir a presença de Portugal ao

virar da esquina e quem me
segue no Instagram (diogoamaral.oficial), percebeu que gostei
de cá estar.” Vera Kolodzig partilha da mesma opinião: “Sim, é a
primeira vez, mas como fico poucos dias acho que vou ter de
voltar. Fiquei encantada com a
forte vibração cultural da cidade.
O museu das Belas Artes é de
facto único, e a Basílica de Notre
Dame verdadeiramente imponente.”
O filme baseado na história
portuguesa mais romântica de
todos os tempos, foi uma ideia
que surgiu a partir do livro de
Rosa Lobato Faria "A Trança de
Inês". O realizador António
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Diogo Amaral e Vera Kolodzig em Montreal para a estreia mundial do filme
"Pedro e Inês".

Parte da equipa do filme.

Ferreira contou-nos um pouco
como começou a idealizar o
filme, “o livro foi-me mostrado
por uma prima minha (Glória M.
Ferreira) dizendo que ‘daria um
bom filme’. Quando li o livro percebi que estava perante uma
abordagem totalmente inovadora do tema Pedro e Inês, ainda

mais eu sendo de Coimbra, onde
este tema está por todo lado, ‘A
Trança de Inês’ da Rosa era uma
visão fresca e única de um tema
que todos nós conhecemos”.
Trata-se de uma mega produção que levou algum tempo até
se tornar realidade como nos
conta António Ferreira: “Este
filme demorou 10 anos a ser
financiado e é uma das produções portuguesas mais ambiciosas dos últimos anos. É uma
coprodução com França e Brasil
e foi rodado integralmente em 4
municípios:
Coimbra,
Cantanhede, Lousã e Montemoro-Velho. Rodámos durante 2
meses no verão de 2017 e o filme
chegará às salas portugueses a
18 de Outubro num grande lançamento da NOS”.
Em relação à reação dos portugueses que assistiram ao lançamento mundial em Montreal,
a equipa não podia estar mais
satisfeita, “volto para casa de
coração cheio! O feedback não
podia ter sido melhor, o público
gostou bastante do filme e esse é
o melhor prémio para o nosso
trabalho”, revelou Diogo Amaral.
Vera Kolodzig e António Ferreira
também confessam a emoção
com esta apresentação: “Foi um
privilégio estrear numa sala tão
bonita como o Cinema Imperial e
no geral as reações do público
foram bastante positivas”, disse
a atriz. “A apresentação correu
muito bem. O Cinema Imperial é
uma sala lindíssima e sinto que
o público se emocionou muito
com o filme. A reação não podia
ter sido melhor”, confessou o
realizador.
A equipa lusa esteve alguns
dias em Montreal e teve a oportunidade de “sentir” o sangue
português da nossa comunidade, “Portugal está um pouco por
todo lado e sente-se bastante
isso. Tivemos bastantes portugueses na estreia do filme, sentir
esse apoio foi muito especial!
Obrigado a todos por isso! Fiquei

muito feliz por ver que gostaram
do nosso “Pedro e Inês’”, contou
Diogo Amaral. A atriz Vera
Kolodzig não teve oportunidade
de estar com a nossa comunidade, mas por outro lado, António
Ferreira conheceu um pouco da
comunidade
portuguesa:
“Conversei com muitos portugueses que vieram assistir ao
filme e notei que as pessoas ficaram muito emocionadas com o
que viram. Uma coisa que sinto
sempre que viajo e mostro os
meus filmes a portugueses e
brasileiros que residem no
estrangeiro, é que assistir a um
filme falado na sua língua materna os ajuda a matar saudades
de casa, ainda por cima uma
história como ‘Pedro e Inês’”.
Esta história romântica presente nos quatro cantos da cidade de Coimbra promete emocionar o público e encher as salas
de cinema. Trabalhar com o
realizador António Ferreira foi
um prazer para ambos os atores:
“O António é um realizador
muito especial, sabe muito bem
o que quer e sempre me transmitiu muita confiança. A confiança é muito importante no
processo de criação, sem ela não
é possível arriscar/surpreender.
E é isso que queremos, que o
público se surpreenda quando
for ver o nosso ‘Pedro e Inês’ e na
minha opinião o António conseguiu!” Vera concorda com o colega, “o António tem uma visão
muito clara daquilo que pretende e isso deu-me muita segurança. É altamente perfeccionista e
durante a rodagem o ambiente
era de grande concentração.
Admiro-o muito como realizador
e o seu bom gosto é notável.”
O filme estreia em Portugal a
18 de outubro, mas pode obter
toda a informação sobre esta
mega produção internacional
no Facebook oficial: https://
www.facebook.com/pedroeines.
filme/lLiliana De Moura
PUB

Crise nas Dívidas? NÓS TEMOS A SOLUÇÃO
Perdendo o sono por causa das contas atrasadas?

$1.169,000

Design aberta, quarto do casal com lareira e
aberta para a varanda, Mais de 150 mil em
upgrades. Central Vac, todos os aparelhos de
aço inoxidável, Sistema de ﬁltragem de água

37 TIERRA AVE, Vaughan, Ontario

$899,900

Moradia isolada c/ 3 quartos, localidade
próxima a grandes centros comerciais,
escolas... desenho funcional e lavanderia
na primeira ﬂoor.

$699,900

6449 CRUZ AVE, Mississauga, Ontario

Townhouse localizada numa área
privilegiada c/ pisos de madeira e layout
funcional. Quintal com privacidade total
s/ vizinhos e jardim maravilhoso.
61 CRESTBANK CRT, Vaughan, Ontario
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Seu salário esta sendo penhorado pelo Governo?
Ligue agora e podemos ajudar você.

MONICA GUTH BIA Credit Counsellor
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