
Congresso Internacional em Lisboa
Homenagem a Maria Teresa Horta

ti "Gratificante" e, sobretudo, um
"sinal da mudança de mentalidades
entre os académicos e universitários" ,

diz Maria Teresa Horta ao JL, sobre

o congresso internacional que a vai

homenagear, dias 8, 9 e 10, em Lisboa.

"Não deixa de ser um pouco irónico

que seja agora, depois de tanta luta e

silêncio, que se realize um congresso
desta dimensão, que é obviamen-
te muito bom", adianta. "Tenho a

sensação que, finalmente, cá estamos
nós a acertar contas" . E acrescenta:

"Na verdade, nunca escrevi para que
me reconhecessem ou gratificassem.
Escrevo porque não posso deixar de

escrever. Eu sou a minha poesia. Toda

a vida me tentaram castrar e calar,
com maldade e crueldade, apesar de

sempre ter vendido os meus livros e ter
tido muitos leitores, mas nunca surtiu

efeito, porque sou muito teimosa. E

sobretudo não escrever seria uma

impossibilidade" .

Maria Teresa Harta e a Literatura

Contemporânea: De Espelho Inicial

(1960) a Estranhezas (2018) vai reunir
dezenas de investigadores de diferentes

universidades portuguesas, brasilei-
ras e de outros países, em torno do
universo literário multifacetado da
escritora e poetisa, uma das vozes mais

poderosas e singulares da contempora-
neidade portuguesa. Organizado pela
Faculdade de Letras da Universidade
de Lisboa (FLUL), pelos seus centros

de investigação, pela Universidade

Europeia e outras instituições, o

encontro propicia uma reflexão sobre

a sua vasta obra. Mas também o seu

posicionamento político e feminista
serão equacionados, na perspetiva de

vários estudos que estão a ser feitos em
universidades de diferentes geografias.

Hilary Owen, das Universidades de

Oxford e Manchester, com a comuni-

cação O Jogo das Contempomneidades:
A Literatura Distópica no Feminino em

Ema de Maria Teresa Horta e A História
de uma Serva de Margaret Atwood,
com moderação de Vanda Anastácio,
abre hoje, quarta-feira, 8, à tarde, o

colóquio, no Palácio Fronteira, em
Lisboa. Seguir-se-á o painel MTHem

Diálogo com o Passado, com inter-

venções de Vanda Anastácio, Patrícia

Reis, Luísa Malato e Teresa de Sousa

Almeida. O fim da tarde é marcado

pelo lançamento de três obras de Maria
Teresa Horta, a antologia poética Eu

sou a Minha Poesia, uma seleção da

própria poetisa, com apresentação
de Maria João Reynaud, Quotidiano
Instável, uma recolha das crónicas pu-
blicadas em A Capital, por Ana Raquel
Fernandes, e Poesia - Década 1960;
Décadaigyo, por Michelle Vasconcelos

Oliveira do Nascimento.
O segundo dia terá lugar na Reitoria

da Universidade de Lisboa. Catherine

Dumas, da Sorbone, Paris 111, apresen-

tará a conferência Teatralidade, "arre-
pios

" e "ignomínia "¦¦ de As Palavras do

Corpo a Anunciações. Já o primeiro pai-
nel do dia terá como tema Maria Teresa

Horta e a Censura no Estado Novo.

Seguem-se debates sobre a poesia, o

feminismo e as relações com a música.
Às 17, será inaugurada, na Biblioteca da

FLUL, a exposição Maria Teresa Horta e

a sua Obra.

Na Cinemateca, as 18 e 30, haverá

uma sessão em torno da curta-me-

tragem Verão Coincidente, de António
de Macedo e a exibição da entrevista
de EMs Veiguinha a MTH, e uma
mesa- redonda sobre o Cinecíubismo em

Portugal, um Encontro com MTH.
A lO, os trabalhos continuam com a

conferência de Maria Lúcia Dal Farra

(UFS) e debates sobre Corpo e Desejo

e Ficção e não ficção. A terminar as

jornadas, uma homenagem a MHT, com

moderação de Margarida Braga Neves e

a participação de Guilherme d'Oliveira

Martins, Lídia Jorge, Manuel Alegre,

Margarida Vale de Gato e Nuno Júdice. .11.


