
LISBON & ESTORIL FILM
SOB O SIGNO DA POLÉMICA
Em causa, tributo a

César Monteiro com

presença de Poiares
Maduro. Mas ministro
desistiu de participar

O MINISTRO-ADJUNTO e do
Desenvolvimento Regional,
Miguel Poiares Maduro, co-
municou ontem à organiza-
ção do Lisbon & Estoril Film
Festival que não irá participar
hoje no tributo ao realizador

João César Monteiro.
De acordo com fonte do ga-

binete de imprensa do minis-

tro, o convite que lhe tinha
sido feito para participar na
leitura de textos de João Cé-
sar Monteiro foi declinado,
"devido ao movimento de
descontentamento que se

gerou".
O realizador, falecido há 10

anos, é alvo de um tributo no
Museu Nacional de História
Natural, em Lisboa, para o

qual foram convidados, além
de Poiares Maduro, aatriz Ale-
xandra Lencastre, a psicóloga

Joana Amaral Dias, a deputa-
da Isabel Moreira, o barítono

Jorge Vaz de Carvalho e o ar-

quiteto Manuel Graça Dias.
O evento originou uma car-

ta aberta de protesto assina-

da, entre outros, por João Pe-
dro Monteiro Gil, filho do ci-

neasta, por Margarida Gil,
realizadora que viveu 25 anos

com César Monteiro, pelo
realizador Pedro Costa, pelos
poetas Herberto Hélder e Ma-

nuel Gusmão, pela escritora
Maria Velho da Costa, o mú-
sico José Mário Branco, o es-

cultor Rui Chafes, o curador

João Fernandes, além do ci-
neasta Manoel de Oliveira.

Na carta, lê-se que a sessão

de leitura de textos de César

Monteiro, revelando uma fa-
ceta menos conhecida do rea-

lizador, é feita sem ter sido

pedida autorização ao filho,
"que é quem detém os direi-
tos autorais do poeta-cineas-
ta".

O gabinete do ministro res-

pondeu que "Maduro tinha
sido convidado a título pes-
soal, e não como ministro,
pelo Paulo Branco [responsá-
vel pela organização do festi-
val], tal como outras pessoas,

para fazer as leituras".

"Logo de início, deixou
bem claro que, se houvesse

algum constrangimento
provocado pela sua presença,
ele optaria por declinar o

convite, o que fez de imedia-
to, após ter tido conheci-
mento do movimento de

contestação", concluiu. •

Homenagem a João César Monteiro gera discórdia

EXTENSÃO
CHEGA HOJE
AO PORTO
O Lisbon & Estoril
Film Festival tem ex-
tensão ao Porto pela
primeira vez.
O Teatro do Campo
Alegre passa filmes
entre hoje e dia 20.


