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Florbela Espanca

Este volume especial da Callipole tem, ainda, a honra de incluir
dois textos inéditos das escritoras Lídia Jorge e Maria Teresa Horta.
Cada uma a seu modo, ambas as autoras generosamente partilham
connosco as suas relações com a obra e a voz de Florbela, em dois
textos fascinantes pela argúcia e a intimidade crítica.

Florbela Espanca

,

Falar de Florbela é falar do que mais fundamente nos deslumbra
e desconforta, nos intriga e nos comove. O volume que agora se
apresentam constituem a prova da indesmentível acuidade do apelo
florbeliano. Reúne-se aqui a grande maioria dos textos apresentados
no Colóquio Internacional Florbela Espanca. O Espólio de um Mito,
que teve lugar no Cineteatro Florbela Espanca, em Vila Viçosa, de 6
a 8 de dezembro de 2011 e que juntou, nesta cidade, grande número
de leitores devotados, escritores, críticos, académicos. Outros
textos ensaísticos e literários vieram entretanto juntar-se-lhes.

O Espólio de um Mito
Ana Luísa Vilela
António Cândido Franco
Maria Lúcia Dal Farra
Fabio Mario da Silva
(Editores)
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