APREÇO
Dossier de apresentação

Um filme de

João Oliveira

Com apoio de

SINOPSE
Em tempos de Guerra Colonial Portuguesa, ainda muito jovem, Carlos
aventura-se, sozinho, rumo ao Porto, em busca de perseguir os seus estudos,
deixando os seus pais na aldeia, enquanto o seu irmão, Luís, é enviado para
combater na Guiné. Numa época marcada pelo tumulto da dor, por diversas
perdas e traumas, que foram incutidos, devido às diferentes circunstâncias, os
desafios são constantes.
Assim, Carlos é instigado, pela ironia da vida, e sente a necessidade de
regressar à sua terra natal. O decurso do tempo, impulsiona-o a redefinir as
suas prioridades. Desta forma, ele presta um apoio incondicional à sua família,
deixando os seus sonhos para trás.
Perdido e sem rumo, entre a água que descia das montanhas e uma inesperada
inocência, o destino da sua existência cruzou-se com uma fonte de
metamorfose. Todavia, nem tudo eram rosas.
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NOTA DE INTENÇÕES
O tempo carrega consigo memórias que nos são transmitidas por sábios
olhares. Olhares que nos contam recordações de outros tempos, não muito
longínquos. Que nos fazem comparar vivências, através das histórias contadas
pelos nossos avós, sendo que a consciência de que vivemos uma vida de
privilégio emana rapidamente.
Apreço, uma obra criada por um jovem natural de Vila Verde, João Oliveira,
que tem como forte intenção a promoção cultural desta Terra do Norte de
Portugal, onde nasceu e pela qual guarda um especial carinho.
Com esta obra, o realizador tem como propósito apoiar o talento local e
incentivar a criação de projetos artísticos, e desta forma, valorizar de uma
forma mais proeminente a cultura do nosso País.
Este filme, remete-nos a um romance dos anos 80 , vivido numa aldeia a norte,
baseado em vivências de tempos duros. Através desta criação cinematográfica
sentiremos apreço e visualizaremos a realidade vivida pelas pessoas da aldeia
tal como as suas tradições. Tradições essas que se foram desvanecendo com o
tempo, mas que continuam vivas na memória de todos aqueles que tiveram a
oportunidade de as experienciar.
Focado nas tradições e nas vivências desta aldeia de Vila Verde em 1980, este
filme apela a divulgação cultural e territorial. Promovendo, desta forma
sublime, a cultura local, bem como dando a conhecer o lenço dos namorados,
os trajes e os costumes desta bonita terra.
Em suma, todo o filme será rodado em Vila Verde e no distrito de Braga, tendo
como objetivo a sua estreia nestas regiões. Posteriormente, a exibição será
concretizada em cinemas e salas de exibição.
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FICHA TÉCNICA

Género:

Drama / Romance

Ano de produção:

2022 / 2023

Local de produção:
Duração:

Vila Verde, Braga, Portugal

90 ́ MIN

Proporção da tela:

16:9 FHD

Cor

Website: www.opposite-records.com
Instagram: Aprecofilme
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JOÃO OLIVEIRA
Autor
Produtor Executivo
Realizador

Instagram: Joliveirafm
IMDB: Imdb.me/joãooliveira

João Oliveira, é natural de Vila Verde, Braga. Nasceu a 31 de agosto de 1998.
Desde pequeno sonhava ser polícia, mas pelo caminho apaixonou-se pelo cinema e
audiovisual. Criou uma marca e começou a criar projetos audiovisuais, entre eles
eventos e espetáculos.
Estudou criação e realização cinema e tv na Restart - Instituto de Criatividade,
Artes e Novas Tecnologias, Porto, onde descobriu que o seu verdadeiro objetivo
profissional e pessoal seria fazer cinema. Acabando assim por assumir o cargo de
diretor de fotografia no seu projeto académico, “Aquarium” de Joana Correia Pinto.
Juntamente com duas colegas , em 2020, acabam por criar o grupo “entrecenas”
para participar no 48HFP e produzem “Stamp” uma curta-metragem.
Em 2021, integrou como diretor de fotografia e editor da curta-metragem “Eu&Eu”
de Passos Zamith, também com alguns prémios em festivais internacionais.
A terminar o ano de 2021, “lulu”, um filme de Pedro Anjos, surge no seu caminho ,
sendo a sua primeira longa metragem como diretor de fotografia.
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PASSOS ZAMITH
& OPPOSITE
RECORDS
Co-Produção
Instagram: Oppositerecs
IMDB: Imdb.me/Passoszamith
Website: www.opposite-records.com

António José Morais Passos da Silva, nasceu a 23 de Fevereiro de 1964, em Chaves.
Licenciou-se em Gestão de Empresas pela Universidade do Minho. Trabalhando ate
hoje no setor financeiro; Em 2000 foi Professor Assistente Convidado pela
Universidade Católica Portuguesa UC de Argumento na Licenciatura Som &
Imagem. Autor e realizador das curtas-metragens premiadas “Cinco Cigarrilhas”
produzido em 2018 , “Chaço 92” produzido em 2020 e de "Eu & Eu" em 2021.
Membro do júri dos festivais de Cinema, Avanca Film Festival, Bragacine e Festival
Horizontes. É sócio gerente da Empresa “Opposite Records Produção de Som &
Imagem Lda”.
Opposite Records é uma empresa fundada em 2020. Uma plataforma de trabalho,
vocacionada para o audiovisual, nomeadamente, produção de filmes de cinema,
filmes Institucionais, documentários, produção musical, produção de conteúdos
Web, Marketing e fotografia de exterior e de estúdio.
As aspirações da empresa são ambiciosas, sustentadas na vontade dos sócios, e
nos bons resultados, que têm vindo a concretizar. Destacando-se a Curta Metragem
"Eu & Eu", produzida por esta empresa, e que já obteve mais de 60 seleções para
Festivais em todo o Mundo, contando já com 16 prémios.
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AIDA SILVA
Produtora

Instagram: Aidasilva
IMDB: Imdb.me/Aidasilva

Natural de Guimarães, nasceu a 10 Setembro de 1995. Ainda em criança muda-se
para a Póvoa de Lanhoso, onde fez o seu percurso escolar e concluiu o Curso
Profissional de Técnico de Multimédia. Após o secundário, trabalhou como Técnica
de multimédia e Assistente administrativa. Em 2019, regressa aos estudos, na
Restart, Instituto de Criatividade Artes e Novas Tecnologias, campus do Porto. Onde
frequentou o Curso de Criação e Realização.
Em 2020, produziu a curta-metragem “Aquarium”, selecionada e premiada em
alguns festivais. Co-criador do grupo “entrecenas” para participar no 48HFP Lisboa
2020 onde produziu “Stamp”.
Em 2021, é assistente de produção nas curtas-metragens: “Eu&Eu” de Passos
Zamith; “Razia” de Isabel Fernandes; “Solda” de Dinis Leal Machado; E nos filmes
”Arquitetura de uma Impossibilidade” de Carlos Ruiz Carmona; “Lulu” de Ana
Campina. Ainda nesse ano com o grupo EntreCenas, co-produziu “Matrioska”.
E inicia a produção do documentário, “1/4 de Glória”, de Rafaela Gomes.
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ISABEL
FERNANDES
Argumentista

Instagram: IsabelFernandes
IMDB: Imdb.me/Isabelfernandes

Nasceu a 28 de Fevereiro de 1992, em Braga. Formou-se em Psicologia Aplicada,
com um Mestrado em Psicologia das Organizações e do Desporto, em 2015, na
Universidade

do

Minho,

tendo

realizado

uma

Pós-Graduação

em

Hipnose

Terapêutica.
Já desde pequena que sente um gosto especial pela escrita, porém começou a
dedicar-se a sério em 2010, através da escrita de histórias de fan-fiction, tendo
publicado algumas em sites para esse propósito, tais como Nyah Fanfiction e Spirit
Fanfics. Em 2016, em conjunto com um grupo de amigos, cria uma associação sem
fins lucrativos, Palavras Malabaristas, focada em projetos culturais e artes
performativas. No âmbito deste grupo de Teatro, conhecido como PALABAR com o
qual escreveu e produziu alguns espetáculos: “3P’s e Talvez Mais Dois”; “Obsessão”;
“Mini-mini & Muni-muni Show” “Uma Desgraça Nunca Vem Só”; “Silêncio de
Valentina”.
Em 2019, escreveu o argumento da curta metragem “Cigarettes”. Nesse mesmo ano
publica o livro de poesia “Amor, Para Sempre, De Vez em Quando”.
Entre 2020 e 2021 conclui o curso Audiovisuais: Criação e Realização, com a
apresentação de um projeto final, uma curta-metragem “Razia”, onde foi
argumentista e realizadora.
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FILIPE AMORIM
Nasceu a 21 de julho de 1998 e é um ator
português. Com uma recente carreira
nacional, participou na série "Vento Norte"
(2021) e em diversas curtas-metragens como
"RUA" (2019), com a qual venceu o prémio
de melhor ator no festival Bragacine.
Futuramente iremos vê-lo na série "Há
Montros À Solta Na Cidade", "Motel
Valkirias" e no filme "Evadidos". Com
interesse na escrita e argumento, assinou
guiões que se encontram em pré-produção.

PERSONAGEM - CARLOS
IMDB: imdb.me/FilipeAmorim

MARIA DE SÁ
Aos 15 anos, começou a sua formação em
representação na Arts Educational School,
Tring.
Mais
tarde
licenciou-se
em
representação e cinema na NY Film
Academy em LA, Califórnia. Nos EUA
trabalhou maioritariamente em teatro e
cinema
independente,
destacando
"Monomania" um dos vários projetos
premiados em festivais internacionais.
Foi-lhe atribuído o prémio jovem revelação
no festival de cinema, Bragacine 2021.
Recentemente entrou no filme "Lovely Dark
and Deep" de Teresa Sutherland e "The
Infernal Machine" (2022) de Andrew Hunt,
distribuído pela Paramount Pictures.
Em
televisão,
protagonizou
a
série
"Desassossego" e co-escreveu e coprotagonizou a série "PRISMA" ambas
previstas para estrear brevemente.

PERSONAGEM - ROSA
IMDB: imdb.me/mariadesa
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CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO

O desenvolvimento deste projeto passa por várias fases, para que todos os objetivos
sejam cumpridos.
Na pré-produção, a fase mais extensa e a mais importante, é a fase onde vamos fazer
pesquisa histórica, escrever o argumento e reunir os recursos, humanos, técnicos e
monetários, necessários para a produção de "Apreço".
A produção do filme terá a duração aproximada de um mês, esta será a fase em que Vila
Verde acolherá a equipa técnica e artística.
Posteriormente, será feita a edição e montagem do projeto, que passa por várias fases e
diversos setores técnicos antes do vídeo final.
Finalmente a estreia e divulgação do projeto. Que terá inicio após a antestreia. Sendo
esta, idealizada pela equipa que seja possivelmente em Vila Verde.

PRÉ-PRODUÇÃO;

Março 2022 até Maio 2023

PRODUÇÃO;
Entre Maio 2023 e Junho 2023

PÓS-PRODUÇÃO;
Entre Julho e Dezembro 2023

ESTREIA | DIVULGAÇÃO
Janeiro 2024
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