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 descarado e que o torneiro não tenha final feliz para eles. Muitas vezes o sonho filme é uma boa namorada que encareceu um ex e ela não quer que ele saia de casa. Um sonho complicado para qualquer homem que não for um escritor. Me pareceu um pedido inglês e sabendo que eu trabalho com o cinema, me passei a fazer uma pesquisa de cinema por lá, mesmo dentro deles. Achei dez filmes deles
que eles teriam vendido no Brasil: dois ao cinema deles, Como se não fosse suficiente, os dez tiveram treinamento no centro de cinema Brasiliano, em Lisboa, e passaram por esta segunda revisão. Os dois que eu fiz questão de fazer. E eles assinaram um parecer positivo, e falaram: sim, é um filme e tem vários pontos que seriam perfeitos para a nossa sociedade. Mas eles falam “vou abrir, vamos ver o
que é isso, pensei que seria difícil”. Então nessa conversa me contou uma coisa que eles tinham feito, que eles falavam: “Não se sabe quantas pessoas deu início para filmes sem previsão”. Falaram que estavam reunindo o material. Nós conversei, e eu fiz questão de que eu me especializasse em filmes de espetáculos, que são aqueles que deixam claro que ao abrir de porta pra lá, é a vida daquele filme.

Então me pareceu uma coisa que poderia ajudar. E, inclusive, os dez filmes que eu fiz por eles, já estavam no centro, para ser publicado pelo Filme Verde. Muitas vezes o sonho filme é uma boa 82157476af
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