
 



O Observatório dos Direitos Humanos associa-se, uma vez mais, à MICAR - Mostra 

Internacional de Cinema Anti-Racista, organizada pelo Movimento SOS Racismo e que 

decorrerá no Teatro Municipal do Porto - Rivoli, entre os dias 14 a 16 de outubro de 2016. 

  

Para esta edição, o Observatório dos Direitos Humanos contribuiu com um texto, da autoria 

de Luís Guerra, e que será publicado no catálogo da MICAR, a propósito do filme 

"Judgment in Hungary", de Eszter Hadju 

  

Deste modo, considerando a relevância do tema abordado no filme e por acharmos que o 

mesmo pode ser do V. interesse, gostaríamos de vos convidar a estarem presentes na 

referida sessão e/ou a divulgarem a mesma, através dos vossos meios de comunicação. 

O filme será exibido no dia 15 de outubro, pelas 21h30, no Teatro Municipal do Porto -

 Rivoli e contará, no final, com a presença da realizadora Eszter Hadju para um debate. 

  

A entrada é gratuita, mas sujeita a levantamento prévio de bilhete, nas bilheteiras do Rivoli.  

  

Por fim, deixamos aqui a sinopse do filme e o link para o site da MICAR, onde poderão 

encontrar mais informações: sobre o evento: 

  

Judgment in Hungary 

Eszter Hajdú | Hungria, Alemanha e Portugal | 2013 | 

Documentário | 1h48 | M16 

Língua da versão original: Húngaro 

Língua da legendagem: Inglês 

Entre 2008 e 2009, vários grupos de extrema-direita levaram a cabo ataques a comunidades 

ciganas na Hungria, incendiando as suas habitações e assassinando seis pessoas, com a 

complacência e cumplicidade de muita gente. Em “Judgment in Hungary”, acompanhamos 

o julgamento de quatro homens, acusados de terem cometido tais crimes, e ouvimos o 

testemunho dos intervenientes, desde familiares das vítimas, a militantes nazis, médicos e 

membros de forças policiais, entre muitos outros. Um documento essencial para se perceber 

como as comunidades ciganas são tratadas na Hungria, não apenas por extremistas, mas 

pela sociedade em geral 

  

http://micar.sosracismo.pt/2016/judgment-in-hungary-sabado-2130/ 
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