Dia Mundial da Poesia
5ª Festa de Poesia Latino-Americana
19 março | Centro Cultural de Belém
PROGRAMA

14h30 / A poesia de Horacio Benavides (Colômbia)
Horacio Benavides é um dos nomes maiores da poesia colombiana. Nascido em Bolívar em
1949, é dono e senhor de uma carreira de quase quatro décadas. O minimalismo, quiçá uma
herança do curso de pintura tirado na sua juventude, é uma marca forte na sua poesia de
palavras simples e versos curtos. Publicou mais de duas dezenas de livros de poemas, e
trabalhou como ensaísta, crítico, ou professor. Apresenta-se em Portugal pela primeira vez na
festa da poesia da Casa da América Latina.
Leitura de poemas por Horacio Benavides.
Apresentação por Sara Gamba Fuentes e Carla Tarditi
15h15 / Editar poesia da América Latina: um desafio?
Numa época em que a informação circula a uma velocidade estonteante, cabe aos editores a
tarefa corajosa de encontrar e escolher o que editar – muitas vezes basta um pequeno palpite.
Mas que critérios definem uma obra que merece ser impressa? E quais são as maiores
dificuldades e as maiores motivações de um editor? Estes são alguns dos tópicos abordados
numa conversa de Jorge Reis-Sá (Glaciar) e Helena Vieira (Mariposa Azual).
16h00 / Escribiré en el piano – 101 poemas portugueses
Manuela Júdice apresenta a obra Escribiré en el piano – 101 poemas portugueses, organizada
pela Casa da América Latina. Com selo da espanhola Editorial Pre-Textos, a selecção de
poemas da antologia bilingue esteve a cargo de Manuela Júdice e Jerónimo Pizarro, que assina
a tradução com Nicolás Barbosa Lopez. Escribiré en el piano reúne 101 poemas portugueses
escritos entre o século XII e o século XX, que serão lidos por Raquel Marinho e Filipa Leal.
16h45 / Homenagem a Ida Vitale, vencedora do Prémio de Poesia Ibero-Americana Reina
Sofia 2015
Ida Vitale foi a grande vencedora do Prémio Reina Sofia 2015. Em jeito de homenagem,
convidámos várias vozes da comunidade latino-americana (e não só) para dar voz às palavras
da poetisa uruguaia.
Painel: Sandra Ramirez, Debora Merali, Isabel Araújo Branco
Com moderação de Raquel Marinho e leitura de poemas por Filipa Leal.

17h15 / Projecção do fime "Só dez por cento é mentira
Projeção de filme sobre o poeta brasileiro Manoel de Barros.

