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 No filme de 1989 "Regresso ao Futuro: Parte II", os personagens "chegam" ao futuro no dia 21 de
outubro de 2015, pelas 16h29. Assinalando a data, são hoje realizadas diversas iniciativas, um pouco
por todo o Mundo. Portugal não será exceção.
 
 A certa altura, durante o segundo filme da trilogia "Regresso ao Futuro", o personagem Marty McFly
pergunta: "onde estamos? quando estamos?". O cientista Doc Brown responde apontando a data
presente no mostrador: 21 de outubro de 2015. "2015?" pergunta McFly, "quer dizer que estamos no
futuro!".
 
 Os filmes do "Regresso ao Futuro" ganharam, entretanto, estatuto de filme de culto, com uma grande
legião de seguidores, um pouco por todo o mundo. Por essa razão, a data referida no filme tem sido
esperada com alguma expectativa. Alguns exemplos passam pelo relógio em contagem decrescentee a
criação de uma página de facebook assinalando a data.
 
 O dia de hoje marca ainda a estreia de um documentário sobre as filmagens da trilogia - "Back in
Time". Em Lisboa, este documentário será exibido, às 18h30, na Aula Magna da Reitoria da
Universidade de Lisboa, bem como o filme "Regresso ao Futuro: parte II". A entrada é gratuita.
 
 O filme faz algumas previsões sobre como seria a vida em 2015. Carros voadores, binóculos digitais,
centrais energéticas caseiras, entre muitas outras. A maioria delas, contudo, não se concretizou.
 
 Ainda assim, a Pepsi vai tornar uma delas realidade. De forma a celebrar esta data, a empresa de
refrigerantes decidiu criar uma edição limitada da bebida mais popular no 2015 de "Regresso ao
Futuro". Com um total de 6.500 unidades, a garrafa especial vai custar mais de 20 dólares.
 
 Durante o dia de hoje, os fãs poderão visitar fisicamente as localizações onde foram realizadas as
filmagens. Será ainda lançado a primeira edição de uma banda desenhada sobre a série e, a vila de
Reston, nos Estados Unidos, vai renomear-se Hill Valley (o nome fictício da cidade visitada pelos
protagonistas), durante cinco dias.
 
 Um pouco por todo o mundo a trilogia será exibida novamente nas telas de cinema. Algumas das
exibições terão direito a acompanhamento de orquestra (Austrália, México, Áustria e Irlanda são
alguns exemplos):
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