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“O Sumo Certo” - Região a
postos para apresentar ao
mundo o primeiro filme
algarvio
- 17.04.11

Em breve terão início as filmagens do primeiro filme
algarvio. Um projecto ambicioso e original que promete
levar a região às “bocas do mundo cinematográfico”.
O Algarve já está a postos para saltar para os ecrãs de
cinema mundiais. A Associação Filmes de Nova Geração
não ficou indiferente às qualidades e cenários da região e
começa em breve as filmagens do filme “Sumo Certo” título
em português do original “The Right Juice”. Um filme
escrito a pensar no Algarve, nas gentes e paisagens da
região.
A história terá como pano de fundo um Algarve rural, não
tantas vezes explorado. Um Algarve cujas paisagens fazem
sonhar produtores cinematográficos de todo o mundo. O
primeiro filme algarvio contará com estrelas nacionais e
internacionais no elenco principal, nomes que em breve
serão revelados e que prometem fazer de “O Sumo Certo”
candidato aos festivais do filme internacionais.
O filme conta a história de Oliver Fellows, um jovem
bancário que após o colapso da bolsa de Londres foge para
o Algarve, onde decide plantar um laranjal, mas quando
procura água no terreno, encontra petróleo. Está dado o
mote para uma comédia hilariante cheia de acção e humor,
com personagens algarvias conhecidas de todos.
Na opinião de Bárbara Jane, a produtora “este será um
filme que servirá de espelho a muita gente, algarvios e
estrangeiros que aqui vivem, pois retrata o dia-a-dia da
região”.

A história está criada, o desafio está lançado, a produtora
conta agora com o apoio de todos os algarvios e não só,
para o sucesso do projecto. As filmagens arrancam já no
final do Verão e o filme tem estreia prevista para o final de
2012. Por enquanto a equipa de produção anda ocupada
com os patrocínios do filme, que decidiu arriscar e tornarse um filme de baixo custo, em que conta com a boa
vontade de todos os algarvios e apaixonados pelo Algarve.
Conforme explica a produtora, todos podem contribuir,
basta uma pequena doação pessoal ou colectiva feita
através do website www.therightjuice.net. “Quem se
associar ao projecto poderá vir a receber parte do eventual
lucro e terá orgulho de aparecer nos créditos como
Produtor Executivo, no ecrã de um cinema”, explica.
A ALGARVE FILM COMMISSION, associou-se ao projecto, e
garante que esta poderá ser a tão esperada rampa de
lançamento para levar a região aos ecrãs mundiais.
No site www.therightjuice.net poderão ser consultados
todos os passos desta aventura e associar-se ao projecto,
ficando a fazer parte da produção do primeiro filme algarvio.

