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MARIA TERESA HORTA [Lisboa, 1937] 
 
Poeta, ficcionista e jornalista.  
Frequentou a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Notada a partir de Poesia 61, embora 

tivesse já um livro publicado quando o grupo surgiu, cedo se afirmou como uma personalidade avessa a 

qualquer tipo de obediência. Exemplo disso mesmo tem sido a sua heterodoxa militância feminista.  

Celebrizada internacionalmente com a ressonância mediática do conturbado processo judicial que se 

seguiu à publicação, em 1972, de Novas Cartas Portuguesas – obra inspirada nos amores de Mariana 

Alcoforado, a lendária freira de Beja –, tornou-se a face visível do feminismo português. David 

Mourão-Ferreira falou mesmo de «veemente reivindicação em determinados aspectos da condição 

feminina». Mas, tal como Maria Isabel Barreno e Maria Velho da Costa (co-autoras do livro), Maria 

Teresa Horta nunca hipotecou a obra a essa bandeira, defensora intransigente daquilo a que Camille 

Paglia chamou de «teoria pagã da sexualidade».  

Com efeito, o seu discurso fortemente conotativo, isto é, aberto a múltiplas dimensões de leitura, sejam 

de ordem emotiva, cultural ou política, resguarda-se quase sempre atrás da figura do autor implicado, 

conceito de W.C. Booth de acordo com o qual a projecção de um «segundo eu» não deve confundir-se 

com a do autor ele-mesmo. Isso é muito nítido em obras como Jardim de Inverno (1966), Minha Senhora de 

Mim (1971) e Educação Sentimental (1975), livros inaugurais de um ideal libertário raras vezes expresso em 

língua portuguesa, ou mesmo em Destino (1997), que de algum modo dilui essa pulsão transgressora. 

Mas talvez seja oportuno recordar que a sua escrita ainda hoje problematiza as relações da textualidade 

com a sexualidade.  

Além de poeta e ficcionista, é também jornalista. Podemos dividir essa actividade em três períodos 

distintos: antes do 25 de Abril, quando coordenou sem preconceito ideológico o suplemento 

«Literatura & Arte», do vespertino A Capital; depois do 25 de Abril, quando, de 1977 a 1989, chefiou a 

redacção da revista Mulheres, órgão oficioso do Movimento de Libertação das Mulheres; e, a partir da 

queda do muro de Berlim, quando começou a publicar quase em exclusivo no Diário de Notícias. Não 

obstante, colaboração sua, da mais variada índole (poesia, recensão literária, entrevistas, crítica de 

cinema, textos programáticos, etc.), encontra-se dispersa por outros jornais de referência, casos de O 

Século, Diário de Lisboa, República, Diário Popular, Expresso, JL e O Diário, bem como por revistas como a 

Seara Nova, Vértice, Flama, Eva, Cadernos do Meio Dia, Hidra I, Colóquio-Letras, Hífen e Ler.  

Faceta menos conhecida é a do seu envolvimento com o movimento cineclubista: dirigiu o ABC Cine-

Clube de Lisboa (anos 60 e 70) e é autora, com António Macedo, de Verão Coincidente, curta-metragem 

inspirada num dos seus mais conhecidos poemas. Da sua episódica actividade de tradutora há que 

destacar Ópio, de Jean Cocteau. Encontra-se representada na generalidade das antologias de poesia e 

traduzida em vários países. 

 

 

in Dicionário Cronológico de Autores Portugueses, vol. VI, Lisboa, 1999  
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CONGRESSO INTERNACIONAL  

MARIA TERESA HORTA E A LITERATURA CONTEMPORÂNEA:  

DE ESPELHO INICIAL (1960) A ESTRANHEZAS (2018) 

 

 

Marco incontornável na literatura contemporânea, a obra de Maria Teresa Horta abarca praticamente 

sessenta anos da história, da cultura e da literatura portuguesas. O presente congresso pretende revisitar 

e refletir sobre a ficção e não-ficção da autora, que ao longo de todo o seu percurso revela uma grande 

versatilidade e um domínio também ele subversivo da palavra poética, desafiando as convenções 

sociais. A variedade de géneros que cultiva permite um diálogo com escritores e escritoras seus 

contemporâneos, portugueses e estrangeiros, numa troca constante entre várias literaturas de diferentes 

épocas. 

 

  

Tópicos de trabalho: 

1) Os diferentes géneros literários (poesia, romance, 

conto, crónica) na obra da autora: diálogos com a 

literatura portuguesa e a literatura estrangeira, desta-

cando-se a de língua inglesa 

  

2) Maria Teresa Horta e os feminismos, a transgres-

são e a sexualidade 

  

3) Maria Teresa Horta em diálogo com as mulheres 

do passado 

  

4) O jornalismo em Maria Teresa Horta  

  

5) Maria Teresa Horta e a censura no Estado Novo 

  

6) Maria Teresa Horta: o cinema e a música 
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http://ulices.letras.ulisboa.pt/en/
http://www.tmp.letras.ulisboa.pt/cec
http://www.clepul.eu/
http://www.fct.pt/
https://www.europeia.pt/
http://ilcml.com/
http://www.fronteira-alorna.pt/
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PROGRAMA 
 

Pré-evento (terça-feira, 7 de maio de 2019) 

Teatro Nacional D. Maria II  

19:00 – “Clube dos Poetas Vivos – Maria Teresa Horta”, coordenação de Teresa Coutinho (TNDM II/ Casa 

Fernando Pessoa) 

 

Quarta-feira, 8 de maio de 2019 – Palácio Fronteira, Benfica 

12:30-14:00 Receção e inscrições 
 

14:00-14:30 Sessão de Abertura 
   Presidente da Fundação das Casas de Fronteira e Alorna, José Mascarenhas  

   Reitor da Universidade Europeia – Laureate International Universities, Pedro Barbas Homem  

   Vice-Reitor da Universidade de Lisboa, António Feijó  

   Secretária de Estado da Cultura, Ângela Ferreira  
 

14:30-15:15 Conferência Plenária 
   Hilary Owen (U. Oxford / U. Manchester) – O Jogo das Contemporaneidades: A Literatura 
Distópica no Feminino em Ema de Maria Teresa Horta e A História de uma Serva de Margaret 
Atwood 
 

Moderação: Vanda Anastácio (FLUL / FCFA) 
 

15:15-16:30 Painel 1: Maria Teresa Horta em diálogo com o passado 
Moderação: Anabela G. Couto (U. Europeia / UNIDCOM / CMRI) 
 

   Vanda Anastácio (FLUL / FCFA) – Maria Teresa Horta e as Mulheres do passado. Um ajuste de 
contas? 
 

   Patrícia Reis (escritora) – O legado religioso na obra de Maria Teresa Horta 
 

   Luísa Malato (FLUP) – O que são as Luzes?, segundo Maria Teresa Horta 
 

   Teresa Sousa de Almeida (FCSH) – As Luzes de Leonor e o diálogo com o Iluminismo Francês 
 

16:30-17:00 Coffee Break 
 

17:00-18:00 Lançamento 
 

Eu sou a minha Poesia, de Maria Teresa Horta 
Apresentação de Maria João Reynaud 
 

Quotidiano Instável, de Maria Teresa Horta 
Apresentação de Ana Raquel Fernandes 
 

Poesia – década 1960; década 1970 de Maria Teresa Horta 
Apresentação de Michelle Vasconcelos Oliveira do Nascimento 
 

18:00-19:00 Concerto 
 

19:00-19:30 Porto de Honra 
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Quinta-feira, 9 de maio de 2019 – Reitoria da Universidade de Lisboa 

 
8:30-9:00 
Sala de 
Reitores 
(Piso 0) 
 

Receção e inscrições 
 

9:00-9:15 
Sala de 
Reitores 
(Piso 0) 

Sessão de Abertura 
   Diretora do CEAUL –  Centro de Estudos Anglísticos da Universidade de Lisboa, Teresa Cid  

 

   Diretor do CEC – Centro de Estudos Clássicos da Universidade de Lisboa, Rodrigo Furtado 

  

   Coordenadora de Grupo (G1) do CLEPUL – Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias 
da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Serafina Martins  
 

9:15-10:00 
Sala de 
Reitores 
(Piso 0) 

Conferência Plenária 
   Catherine Dumas (Paris III – Sourbonne Nouvelle) – Teatralidade, “arrepios” e “ignominia”: de As 
Palavras do Corpo a Anunciações  
 
Moderação: Serafina Martins (FLUL) 
 

10:00-10:15 Coffee Break 
 

10:15-11:15 
Sala de 
Reitores 
(Piso 0) 

Painel 2: Maria Teresa Horta e a Censura no Estado Novo 
Moderação: Chatarina Edfeldt (Dalarna U.) 
 
   Maria da Graça Gomes de Pina (U. Studi di Napoli “l’Orientale”) – Dar voz à palavra e reconverter 
o sentir 
 
   Michelle Vasconcelos Oliveira do Nascimento (PUCRS / Fundação Calouste Gulbenkian); Rodrigo 
Santos de Oliveira (FURG) – “Minha Senhora de Mim” (1971): literatura como resistência política 
ao Estado Novo português 
 
   Rogéria Alves Freire (Faculdade Freire – SP) –  Resistência e transgressão em Novas Cartas 
Portuguesas 
 
   Zsófia Gómbar (CEAUL) – The Reception of Virginia Woolf in Estado Novo Portugal and in State 
Socialist Hungary 
 

Sala de 
Conferências 
(Piso 1) 

Painel 3: Maria Teresa Horta e a Poesia 
Moderação: Patrícia Soares Martins (FLUL / CLEPUL) 

 
   Sara Barbosa (Centro de Estudos Comparatistas, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa) 
–  Canto: feminino, plural – Sobre as vozes em Poesis, de Maria Teresa Horta 
 
   Jorge Marques de Moraes (Colégio Pedro II, Brasil) – Maria Teresa Horta: o primeiro e o último 
 
   Bruna Escaleira (USP)  –  A Poesia Erótica em Maria Teresa Horta e Olga Savary 
 
   Isa Vitória Severino (Instituto Politécnico da Guarda) – Corpo e erotismo em Maria Teresa Horta 
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11:15-13:00 
Sala de 
Reitores 
(Piso 0) 

Painel 4: Diálogos 
Moderação: Hilary Owen (U. Oxford / U. Manchester) 
 
   Ana Margarida Martins (U. Exeter) – Avenida 25 de Abril: Maria Teresa Horta and post-
revolutionary femenist dissent 
 
   Maria Raquel Álvares (CLEPUL) –  Pontes Atlânticas: Vera Duarte, A Reinvenção do Mar e Maria 
Teresa Horta, Estranhezas – Voo, “Asa” e reflexões 
 
   Luis Maffei (UFF/CNPq) – Lilith e(m) Teresa, Teresa e(m) Lilith  
 
   Suzan Bozkurt (U. Manchester) – Maria Teresa Horta: The Feminist Journalist 
 

Sala de 
Conferências 
(Piso 1) 

Painel 5: Feminismos, transgressão e sexualidade 

Moderação: Maria João Faustino (Auckland U.)  
 
   Maria do Carmo Cardoso Mendes (U. Minho) – Nunca deixes que o medo te vença! Uma leitura 
de Meninas de Maria Teresa Horta  
 
   Liz Maria Teles de Sá Almeida (Instituto Federal da Bahia); Gilmara Pires Miranda (U. Estado da 
Bahia/UNEB) – Maria Teresa Horta e a poética da (re)construção do corpo feminino 
 
   Dalila Maria Teixeira Milheiro (CLEPUL – FLUL / CEMRI –UAb) – Maria Teresa Horta – A Heroína 
da sua Epopeia 
 
   Zuzanna Sanches (CEAUL) – Maria Teresa Horta and jouissance of no beginning and of no end 
 

13:00-14:00 Almoço 
 

14:00-15:30 
Sala de 
Reitores 
(Piso 0) 

Mesa-Redonda 1: “Segredo”: Recriações e receções musicais da obra de Maria Teresa Horta  
Organização/ Moderação: João Carlos Callixto (CEAUL / RTP) 
 
Com a participação de: Alfredo Teixeira, António de Sousa Dias, Custódio Castelo e Rui Vieira Nery 
 

15:30-16:15 
Sala de 
Reitores 
(Piso 0) 

Lançamento 
 
Visitações de A Dama e o Unicórnio de Maria Teresa Horta 
Apresentação pelos autores: Anabela Galhardo Couto, Rodrigo Sobral Cunha e Fabio Mario Silva 
 
O Sentido Primeiro das Coisas: Ensaios sobre a obra de Maria Teresa Horta (II Volume) 
Apresentação pela organizadora do volume: Conceição Flores 
 

16:30-17:00 
Biblioteca da 
FLUL 

Inauguração da Exposição (Biblioteca da FLUL): Maria Teresa Horta e a sua obra 
 
Com a participação dos estudantes de Design do IADE – U. Europeia; de Ana Salomé Paiva (artista 
plástica); e de Marco Bucaioni (CLEPUL, investigador e músico) 
 

17:00-17:30 Coffee Break (Biblioteca da FLUL) 
 

18:30-21:00 
Cinemateca 

Sessão na Cinemateca com Mesa-Redonda 2: 
Curta Metragem “Verão Coincidente” de António de Macedo e exibição da entrevista de Elvis 
Veiguinha a Maria Teresa Horta 
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Cineclubismo em Portugal: Encontro com Maria Teresa Horta 
Moderação: José Manuel Costa (Diretor da Cinemateca) e Anabela G. Couto (U Europeia/ 
UNIDCOM/ CMRI) 
 
Com a participação de: Maria Teresa Horta, Carlos Campos Coelho, Manuel Rodrigues Neves e 
Susana de Sousa Dias  
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Sexta-feira, 10 de maio de 2019 – Reitoria da Universidade de Lisboa 

 
09:00-09:45 
Sala de 
Reitores 
(Piso 0) 

Conferência Plenária 
   Maria Lúcia Dal Farra (UFS) – O Ninho no Vulcão (Leitura de Estranhezas de Maria Teresa Horta) 

 

Moderação: Fabio Mario da Silva (UNIFESSPA / CLEPUL) 

 
09:45-10:00 Coffee Break 

 
10:00-11:15 
Sala de 
Reitores 
(Piso 0) 

Painel 6: Corpo e desejo 
Moderação: Rosa Alice Branco (escritora / ESAD) 
 
   Evelyn Rocha de Souza (U. Federal Fluminense) – Corpo-palavra: a jovem poesia feminina 
portuguesa com Maria Teresa Horta 
 
   Andreia Oliveira (FLUC) – “Sou o corpo/o incêndio/ só o fogo/me acalma” – notas sobre a poesia 
erótica de As Palavras do Corpo, de Maria Teresa Horta 
 
   Daniel Tavares (UMinho) – Asas de fumo, asas de poesia: para uma leitura da imagem em Maria 
Teresa Horta 
 
   Osmar Soares da Silva Filho (Colégio Pedro II) – Origens da opressão na sociedade portuguesa 
recriada na poesia de Maria Teresa Horta 
 

Reitoria: 
Sala de 
Conferências 
(Piso 1) 
 

Painel 7: Ficção e não ficção 
Moderação: Ana Paula Tavares (escritora / FLUL) 
 
Elisangela Steinmetz (FURG) – As luzes que recaem sobre ela... em Ambas as mãos sobre o corpo, 
de Maria Teresa Horta 
 
Artur Gonçalves (CLEPUL / UAlg) –  Maria Teresa Horta e o imaginário feminino de três senhoras 
de si: Ana, Ema e Cristina (1974-1985) 
 
Elisangela Aneli Ramos de Freitas (USP) – As Luzes de Leonor ou a gênese da herança concebida 
 
Aldinida Medeiros (UEPB); Jaqueline Vieira de Lima (UEPB) – As Luzes de Leonor: Resistência versus 
subordinação ou a protagonista e sua irmã 
 

11:15-12:15 
Sala de 
Reitores 
(Piso 0) 

Mesa-Redonda 2: Feminismos e Ativismos: Em torno de Maria Teresa Horta 
Moderação: Alexandra Alves Luís (CICS.NOVA / Associação Mulheres sem Fronteiras)  
 
Com a participação de: Célia Metrass, Maria Antónia Palla, Maria João Faustino e Teresa Joaquim 
 

12:15-13:45 Almoço 
 

13:45-15:00 
Sala de 
Reitores 
(Piso 0) 

Painel 8: Maria Teresa Horta: Sob diferentes olhares 
Moderação: Michelle Vasconcelos Oliveira do Nascimento (PUCRS / Fundação Calouste 
Gulbenkian)  
 
Conceição Flores – Autoficção da infância na obra de Maria Teresa Horta 
 
Ana Maria Domingues de Oliveira – Cartografias do feminino na poesia de Maria Teresa Horta 
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Fabio Mario da Silva (UNIFESSPA/ CLEPUL) – Maria Teresa Horta e a poética das sensações 
 

15:00-16:00 
Sala de 
Reitores 
(Piso 0) 

Mesa-Redonda 3: A obra de Maria Teresa Horta: Desafios de tradução 
Organização/ Moderação: Ana Raquel Fernandes (U. Europeia/ CEAUL) 
 
Com a participação de: Federico Bertolazzi, Lesley Saunders e Margarida Vale de Gato 
 

16:00-16:45 
Sala de 
Reitores 
(Piso 0) 

Lançamento 
 
Point of Honour. Selected Poems of Maria Teresa Horta, translated into English by Lesley Saunders 
 
Maria Teresa Horta: A Life of Writing, Writing Lives/ Uma Vida de Escrita, Escrevendo Vidas, eds. 
Ana Raquel Fernandes, Patricia Odber de Baubeta, Margarida Vale de Gato 
 
Mia Signora di Me, traduzione di Federico Bertolazzi 
 

16:45-17:00 Coffee Break 
 

17:00-18:30 
Sala de 
Reitores 
(Piso 0) 

Mesa-Redonda 4: Sessão de Homenagem a Maria Teresa Horta 
Moderação: Margarida Braga Neves (FLUL) 
 
Com a participação de: Guilherme d’Oliveira Martins, Lídia Jorge, Manuel Alegre, Margarida Vale 
de Gato e Nuno Júdice 
 

18:30-18:45 Encerramento com a presença da Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Rosa 
Monteiro 
 

20:00 Jantar do Congresso 
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RESUMOS  
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O JOGO DAS CONTEMPORANEIDADES:  

A LITERATURA DISTÓPICA NO FEMININO EM EMA DE MARIA TERESA 

HORTA E A HISTÓRIA DE UMA SERVA DE MARGARET ATWOOD 

Hilary OWEN (Universidade de Oxford / Universidade de Manchester) 

 

A minha palestra tenciona analisar o género literário da distopia em duas obras fundamentais para o 

feminismo, ambas publicadas nos anos oitenta, Ema (1984) de Maria Teresa Horta e A História de uma 

Serva (1985) de Margaret Atwood. É meu objetivo explorar a maneira como as duas autoras interpelam 

um novo olhar crítico feminista, por meio de uma desconstrução minuciosa da subjetividade feminina, 

sistematicamente suprimida e silenciada, por um estado patriarcal, cristão e teocrático a exercer o poder 

absoluto, durante um período indefinido. Neste contexto, ambos os textos, embora com variações 

importantes, aproveitam uma temporalidade “em paralelo”, enfatizando o tempo presente, montagem 

textual, elementos palimpsésticos, e motivos recorrentes que se relacionam com “o espelho” e “o 

jogo”, motivos estes que também permitem um olhar “ao inverso” e uma certa resistência. 

 

Hilary Owen is Professor Emerita of Portuguese and Luso-African Studies at the University of Manchester and 
Research Fellow in the Sub-Faculty of Portuguese at the University of Oxford. She is the author of Mother Africa, 
Father Marx. Women’s Writing of Mozambique, 1948-1992 (Bucknell University Press, 2007), co-author with Cláudia 
Pazos Alonso of Antigone’s Daughters? Gender, Genealogy and the Politics of Authorship in 20th-century Portuguese Women’s 
Writing, (Bucknell University Press, 2011), co-editor with Anna M. Klobucka ofGender, Empire and Postcolony. Luso-
Afro-Brazilian Intersections (Macmillan, 2014) and is currently at work with Mariana Liz on a book about 
Portuguese women film directors, forthcoming with Bloomsbury Press in 2020. She publishes on feminism, 
gender and postcolonial theory in Portuguese and Lusophone African literatures and film. 
 
 
 

MARIA TERESA HORTA E AS MULHERES DO PASSADO. 

UM AJUSTE DE CONTAS? 

Vanda ANASTÁCIO (Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa / Fundação das Casas de 

Fonteira e Alorna) 

 

Uma das facetas mais relevantes da obra de Maria Teresa Horta é o modo como integra nos seus textos 

referências e representações de figuras femininas do passado. Nesta comunicação propõe se uma 

reflexão quer sobre as personagens escolhidas pela autora, quer sobre as modalidades da sua inclusão 

no universo simbólico dos seus textos. 

 

Vanda Anastácio é Professora Associada da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e é responsável 
pelo Gabinete Cultural da Fundação das Casas de Fronteira e Alorna. É membro integrado do Centro de 
Estudos Clássicos da Universidade de Lisboa colabora regularmente com outros Centros de Investigação em 
Portugal e no Brasil. Realizou edições críticas de autores portugueses dos séculos XVI a XVIII. Nos últimos 
anos tem trabalhado sobre escritoras portuguesas anteriores a 1900. Entre as suas publicações contam-se Visões 
de Glória (Uma introdução à Poesia de Pêro de Andrade Caminha), 2 vols., (1998), Viagem à Ilha do Amor, do Cavaleiro de 
Oliveira (2001), as Obras de Francisco Joaquim Bingre, em 6 volumes (2000-2005) o Teatro Completo de Camões (2005) e 
a correspondência trocada entre a Marquesa de Alorna e a Condessa do Vimieiro (Cartas de Lília e Tirse (1771-
1777, 2007). Em 2008 publicou, no Brasil, uma edição dos Sonetos da Marquesa de Alorna e, em 2009 publicou, 
em Portugal, a colectânea de ensaios A Marquesa de Alorna (1750-1839) Estudos. Em 2013 organizou a obra Uma 
Antologia Improvável? A escrita das mulheres (1495-1830), publicada pela editora Relógio d’Água. Publicou ainda, em 
2015, uma antologia das Obras Poéticas da Marquesa de Alorna na Imprensa Nacional. 
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O LEGADO RELIGIOSO NA OBRA DE MARIA TERESA HORTA 

Patrícia REIS  

 

No âmbito do mestrado em Ciência das Religiões (Universidade Lusófona de Lisboa) desenvolvi uma 

dissertação, ainda em versão provisória a aguardar defesa, cujo título é: A influência das narrativas 

bíblicas na obra de Maria Teresa Horta.  

Gostaria de apresentar ao Congresso uma comunicação que abordará o legado religioso na obra de 

Maria Teresa Horta, explorando o livro Anunciações como base, embora referindo outros aspectos 

ficcionais e poéticos da autora. 

A impressão deixada por uma educação católica é significativa, embora a poetisa assuma o corpo, o 

desejo, o amor, a alegria e a tristeza e designe como interlocutor (que parece também assumir, para a 

autora, uma dimensão divina) o marido, Luís de Barros, a quem todos os livros são dedicados. Para 

Maria Teresa Horta, o amor humano “usurpou um papel que só o amor de Deus costumava 

desempenhar”1 e prossegue com construções narrativas cujos objectivos são premiar a mulher, a sua 

sexualidade, o desejo e o prazer. 

A sua obra, poética e ficcional, revela um misticismo próprio que nunca se afastará do sentido 

transcendente, de estar para lá do entendimento total.  

Em toda a pesquisa, leituras feitas e entrevistas realizadas com a autora, o nosso objectivo permaneceu 

único: demonstrar a pegada do cristianismo na obra de Maria Teresa Horta, ela que renegou a fé na 

adolescência, e que se apropriou do universo das narrativas bíblicas para colocar a mulher num lugar de 

justiça, de paridade, sexualizado, explorado numa dimensão de prazer.  

 

Patrícia Reis é escritora. 
 
 
 

O QUE SÃO AS LUZES?, SEGUNDO MARIA TERESA HORTA 

Maria Luísa MALATO (Universidade do Porto) 

 

O ensaio de Kant sobre a definição a dar ao Iluminismo (Was ist Aufklaerung?) procurava dar uma 

resposta precisa a um conceito impreciso já no final do século dito “das Luzes”. A questão tinha sido 

lançada por Zöllner à comunidade intelectual alemã, mas nem o texto de Kant nem o de outros 

ensaístas que ao repto responderam (Mendelssohn, Bahrdt, Wieland…) consideraram o Iluminismo 

como um período literário, estético ou filosófico. O romance de Maria Teresa Horta, As Luzes de 

Leonor, não sendo um romance histórico, parecem lançar a (re)definição de Aufklaerung em termos mais 

fiéis ao conceito, nomeadamente no que em três assuntos ele diz respeito: a ousadia de pensar, a 

liberdade de escrever e a contestação dos ritos. Com mais propriedade ainda quando centrada numa 

mulher, Leonor de Almeida, e na visão do género feminino, aquela “grande parte da humanidade” que 

Kant deplorava ver domesticada pelo medo (desde logo o de pensar), pela ignorância do saber 

filosófico e pelo formalismo dos gestos quotidianos.  

 

Maria Luísa Malato Professora Associada, com Agregação, na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. 
Agregação em Literaturas Românicas (2007), Doutoramento e Mestrado em Literatura Comparada (1999, pela 
Universidade do Porto; 1988, pela Universidade de Coimbra). Áreas principais de investigação: Utopia, Teatro e 
Retórica, essencialmente sobre a literatura dos séculos XVIII e XIX. Integra os grupos de Alimentopia e de 
Inter/transculturalidades do Instituto de Literatura Comparada Margarida Losa. De 2013 a 2018, foi Vice-

                                                           
1 MAY, Simon, op. cit., p. 21. 

http://ilcml.com/?page_id=931&lang=pt
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Presidente da Associação Portuguesa de Literatura Comparada. Publicou, entre outros livros, Uma História da 
Literatura Europeia (2008); Le XVIIIe Siècle: une Epoque d’Ombres et de Lumières (2009); Manual Anti-Tiranos (2009). 
 
 
 

AS LUZES DE LEONOR E O DIÁLOGO COM O ILUMINISMO FRANCÊS 

Teresa Sousa de ALMEIDA (Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de 

Lisboa) 

 

Escrevendo um romance, exaustivamente documentado, sobre a Marquesa de Alorna, Maria Teresa 

Horta ficcionalizou a sua passagem por França, imaginando o seu diálogo com as mulheres dos finais 

do século XVIII. Privilegiou os salões literários que, segundo Joan DeJean, constituíram o único 

fenómeno importante, de iniciativa feminina, tanto no que diz respeito ao plano literário como no que 

concerne o plano político-social. No entanto, Leonor de Almeida estabelece também um diálogo com 

personagens tão diferentes como Maria Antonieta, a rainha injustamente julgada durante a Revolução, 

pelo facto de ser estrangeira, e a paladina dos Direitos da Mulher, Olympe de Gouges, que morrerá na 

guilhotina.  

Na rede intertextual que tece, ao longo do seu romance, Maria Teresa Horta homenageia as aristocratas, 

as mulheres de letras, as escritoras e as revolucionárias francesas que, de alguma forma, abriram o 

caminho à Marquesa de Alorna e ao feminismo. 

 

Teresa Sousa de Almeida é Professora Associada, aposentada, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa, onde ensinou Literatura Francesa, na licenciatura, e Teoria Feminista e 
Experiência Literária, no Mestrado de Estudos sobre as Mulheres. É investigadora no Instituto de Estudos de 
Literatura e Tradição. Tem-se dedicado ao estudo do século XVIII, tendo dirigido dois projectos de investigação 
sobre as mulheres escritoras, financiados pela FCT. Interessa-se também pela obra de Maria Teresa Horta, Mário 
de Carvalho e Nuno Júdice. 
 
 
 

TEATRALIDADE, “ARREPIOS” E “IGNOMINIA”:  

DE AS PALAVRAS DO CORPO A ANUNCIAÇÕES 

Catherine DUMAS (Paris III – Sourbonne Nouvelle) 

 

A análise da transgressão erótica na obra poética de Maria Teresa Horta será focada no « romance » de 

2016, Anunciações, livro de poemas que se desenrola como uma via crucis. Com a encenação das suas 

catorze « estações», o seu « Prólogo », o seu epílogo, um « post-scriptum » e um « Selo » final, é marcado 

por uma forte teatralidade. Trata-se de uma verdadeira « gesta », no sentido medieval e perfomativo do 

termo, cujos heróis são Maria e Gabriel, envolvidos no acto de Anunciação, jogo erótico que se resume 

no « gesto sedento »: « a entrega e a recusa/o corpo e o pensamento ».  

A Antologia de Poesia Erótica, As Palavras do Corpo, editada em 2012, é a pedra de toque que me permite 

analisar a carga erótica desta epopeia e medir o caminho percorrido por Maria Teresa Horta entre 

Cidadelas Submersas de 1961, primeiro livro contemplado na Antologia, e Anunciações, na afirmação de um 

erotismo feminino e de uma ética feminista. 

 

Catherine Dumas é professora emérita de língua e literatura portuguesas na universidade da Sorbonne Nouvelle 
Paris 3. É autora da primeira tese de doutoramento em França sobre a obra da romancista portuguesa Agustina 
Bessa-Luís e de um livro sobre a mesma autora, Estética e Personagens (Campo das Letras, 2001). Interessa-se em 
especial no cruzamento das escritas do íntimo e do discurso poético, nas questões de género, no diálogo inter-
artes e no diálogo entre os textos literários e a filosofia no âmbito da literatura-mundo. Publicou numerosos 
livros colectivos e artigos sobre a ficção contemporânea e a poesia de língua portuguesa. Mantém uma actividade 
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intensa de traducão do português para o francês sobretudo de poesia, mas também de ficção, teatro e diários. É 
membro de vários centros de pesquisa nas universidades francesas, portuguesas e brasileiras. Colabora, entre 
outras, na revista portuguesa Colóquio Letras. 
 
 
 

DAR VOZ À PALAVRA E RECONVERTER O SENTIR 

Maria da Graça Gomes de PINA (Università degli Studi di Napoli “l’Orientale”) 

 

Em 1971, Maria Teresa Horta publicava Minha Senhora de Mim. Não era o seu primeiro livro de poemas, 

mas era seguramente um daqueles que fixaria o seu estilo com o signo do atrevimento e da ousadia. Ao 

longo dos 12 poemas presentes na obra, Maria Teresa Horta aborda de peito a questão do corpo 

feminino e do seu direito ao prazer, de maneira que Minha Senhora de Mim quase poderia ser 

interpretado como manual de instruções para perceção da sensualidade e como autognose hedonística. 

Com este estudo pretende-se analisar a linguagem erótica de Minha Senhora de Mim tendo em 

consideração a conversão do olhar paradigmático do género do senciente-autor como re-

potenciamento da figura feminina nas letras portuguesas pré-25 de abril. 

 

Maria da Graça Gomes de Pina Licenciou-se em Filosofia pela Universidade de Lisboa. É doutorada em 
Línguas e Culturas Ibéricas e Ibero-americanas. Atualmente é colaboradora linguística na Università degli Studi di 
Napoli “l’Orientale”, onde leciona a língua portuguesa. Ocupa-se principalmente de língua e literatura 
portuguesa, de literatura africana de expressão portuguesa e de filosofia antiga. É sócia da AIL, da AISPI e da 
AI-P. 
 
 
 

“MINHA SENHORA DE MIM” (1971):  

LITERATURA COMO RESISTÊNCIA POLÍTICA AO ESTADO NOVO 

PORTUGUÊS 

Michelle Vasconcelos Oliveira do NASCIMENTO (PUCRS / Fundação Calouste Gulbenkian) 

Rodrigo Santos de OLIVEIRA (FURG)  

 

Maria Teresa Horta (1937-) é sem dúvida um dos nomes mais importantes da literatura de autoria 

feminina em Portugal do século XX. A sua produção intelectual não se restringe à Literatura, tendo 

atuado como jornalista durante décadas e como militante política contra o Estado Novo, o que lhe 

rendeu duras perseguições políticas. A sua produção intelectual durante o período citado não deve ser 

vista de forma isolada, mas em conjunto, com um atento olhar histórico e político, visto que o viés 

ideológico político perpassou toda a sua produção, principalmente nas publicações entre 1961 e 1976. 

Diversas foram as suas formas de se expressar e se manifestar contra o regime político vigente, seja pela 

literatura ou pelo jornalismo. Entretanto, o uso da imagem do corpo feminino e das questões inerentes 

ao sujeito feminino na sociedade portuguesa da época, como forma de resistência ao Estado Novo, são 

talvez as que se tornaram mais características de sua obra, e porque hoje é amplamente conhecida. 

Desta maneira, o presente se propõe a analisar como Teresa Horta constrói o seu discurso de 

resistência ao regime na obra “Minha Senhora de Mim” (1971), tomando em consideração o contexto 

político vigente, as suas ações e participações políticas e as políticas estatais em relação à mulher. 

 

Michelle Vasconcelos Oliveira do Nascimento Doutor e Mestre em História pela Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul; Licenciado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul; 
Coordenador e Professor dos cursos de História da Universidade Federal do Rio Grande; Membro da Rede 
Internacional de Investigação “Direitas, História e Memória”. 
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Rodrigo Santos de Oliveira Doutor e Mestre em História pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 
do Sul; Licenciado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul; Coordenador e Professor dos 
cursos de História da Universidade Federal do Rio Grande; Membro da Rede Internacional de Investigação 
“Direitas, História e Memória”. 
 
 
 

RESISTÊNCIA E TRANSGRESSÃO EM NOVAS CARTAS PORTUGUESAS 

Rogéria Alves FREIRE (Faculdade Freire – SP, Brasil) 

 

O objetivo deste estudo é investigar as relações intertextuais na obra Novas Cartas Portuguesas (2010), 

e analisar a figura feminina desenvolvida pelas autoras Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta e 

Maria Velho da Costa, a fim de perceber de que modo a reconfiguração de textos canônicos, feita pelas 

autoras subverte e/ou estiliza não apenas a tradição literária como também as estruturas sociais 

cristalizadas em uma sociedade patriarcal, investigando a literatura de resistência à ditadura imposta 

pelo Estado Novo português no que se refere aos temas relacionados a condição da mulher em diálogo 

ousado em luta contra os valores tradicionais na sociedade portuguesa. Destacaremos a alusão às Cartas 

Portuguesas, atribuídas a Sóror Mariana Alcoforado e o acréscimo de personagens que as “Três Marias” 

incluem não somente por se tratar da defesa da liberalização da mulher, mas também da opressão e da 

interdição presentes na época. 

 

Rogéria Alves Freire é mestra em Letras pela Universidade de São Paulo. É Diretora da Faculdade Freire em 
São Paulo, onde desenvolve projeto social para incluir alunos carentes na universidade. 
Trabalha com formação de Educadores na área de Currículo, Literatura, Intertextualidade, Questões de Gênero e 
Teatro.  
Atua na docência, pesquisa e orientação com ênfase em Língua Portuguesa e Literatura. Coordena o Grupo de 
Estudo e Pesquisa em Literatura e Questões de Gênero na Faculdade Freire e participa do Grupo de Estudos 
Autor por autor - A literatura e história portuguesas à luz do teatro na FFLCH-USP. Tem três livros publicados e 
vem participando, de Congressos e Simpósios no Brasil e Exterior. 
 
 
 

THE RECEPTION OF VIRGINIA WOOLF IN ESTADO NOVO PORTUGAL AND 

IN STATE SOCIALIST HUNGARY 

Zsófia GOMBÁR (Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras, Centro de Estudos Anglísticos 

[CEAUL]) 

 

 ‘Um quarto que seja seu’ é um livro obrigatório para uma mulher, um livro de cabeceira 

Maria Teresa Horta 

 

The positions of women were apparently poles apart in the two dictatorial regimes: in Socialist 

Hungary, women received far greater access to secondary and university education, and were included 

in the workforce in a more equal manner (cf. Penn and Massino, 2009); in Portugal, female illiteracy 

was one of the highest in Europe, while women’s fundamental rights (to vote, to divorce, to learn and 

work freely or have an independent life as a married woman) were also seriously curtailed during the era 

(cf. Bermúdez and Johnson, 2018). Nevertheless, women did not share equal rights with men in either 

country: gender wage gap, workplace discrimination, and much higher domestic workload were 

prevailing problems in both Portugal and Hungary of the time. Paradoxically enough, feminism—if not 

directly related to class struggle against Capitalist oppression—was disregarded and even proscribed in 

Socialist Hungary (cf. Takács 2015).  
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In this light, the paper aims to reveal how Virginia Woolf’s subtle and multifaceted feminist discourse 

as well as its creative reception were the subjects of official anxiety and thus deliberate marginalisation, 

omission, and suppression in the two politically divergent regimes (e.g. in Hungary, disparaging Stalinist 

criticism and even pulping of the author’s works in the 1950s or the complete lack of feminist and 

gender-conscious academic interpretations of her writings throughout the era (Séllei 2008); in Portugal, 

the famous obscenity trial of the Novas cartas portuguesas by Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta, 

and Maria Velho da Costa—greatly inspired by Woolf’s texts (Owen 1995.) 

Also, the study intends to show how Woolf’s marginal status was used as a tool to voice dissident 

political opinions in the two countries either as “an assumed refuge from the political” in Hungary 

(Séllei 72) or as women’s using translations and preface writing as a tool to deliver their ideological and 

inspirational message which was otherwise prohibited in their social context in Portugal (Abranches 

317). 

 

References 
Abranches, Graça. “The Portuguese Reception of Virginia Woolf.” Mary Ann Caws and Nicola Luckhurst. eds The Reception 
of Virginia Woolf. London: Continuum, 2002, 312-327. 
Bermúdez, Silvia and Roberta Johnson. eds A New History of Iberian Feminisms. Toronto University of Toronto Press, 2018. 
Owen, Hilary. “'Um quarto que seja seu': The Quest for Camões's Sister.” Portuguese Studies 11 (1995): 179-191. 
Penn, Shana and Jill Massino. eds Gender Politics and Everyday Life in State Socialist Eastern and Central Europe. New York: 
Palgrave Macmillan, 2009. 
Séllei, Nóra. “The Problem of Englishness, Modernism, and Gender: The Critical Reception of Virginia. Woolf in 
Hungary.” 5 Focus (2008): 55-78. 
Takács, Judit. “Disciplining Gender and (Homo)Sexuality in State-Socialist Hungary in the 1970s.” European Review of History: 
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Zsófia Gombár received her MAs from Eötvös Loránd University, Budapest, and was awarded her PhD on 
‘The Reception of British Literature under Dictatorships in Hungary and Portugal’ from the University of 
Aveiro. She has been a researcher at the University of Lisbon Centre for English Studies (ULICES) since 2011. 
Besides indirect translation, her main research focus is on literary and theatre censorship. She is the director of 
the Hungarian research project ‘The Reception of English-Language Literature in Hungary, 1945-1989’, housed 
at the University of West Hungary, and has also participated in various Portuguese research projects, including 
‘IndirectTrans: Indirect Translations of English Literature published in Portugal (1901-1950)’ (ULICES), 
‘Intercultural Literature in Portugal’ (CECC/ULICES), and ‘TETRA: Theatre and Translation’ (CEC). 
 
 
 

CANTO: FEMININO, PLURAL – SOBRE AS VOZES EM POESIS, DE MARIA 

TERESA HORTA 

Sara Marina BARBOSA (Centro de Estudos Comparatistas, Faculdade de Letras da Universidade 

de Lisboa) 

 

A leitura da obra Poesis (2017), talvez a maior reunião, num só volume, de artes poéticas de Maria 

Teresa Horta, revela uma densa malha de referências que constituem a matéria prima deste canto. 

Pretende-se investigar algumas dessas referências, em particular as que têm origem na tradição literária e 

se ligam ao feminino. Que vozes de mulheres se erguem deste lirismo que se faz epopeia da poesia, ela 

mesma feminina?  

Partindo da análise de poemas deste livro, intenta-se mostrar a diversidade de autoras, personagens e 

símbolos convocados, bem como a forma como são actualizados pela poetisa. Releitura, apropriação, 

subversão – processos que espreitam por entre as palavras ou jazem sob as linhas da poesia, fazendo 

com que a voz de Maria Teresa Horta contenha em si muitas outras vozes.  

Lendo Poesis, tentar-se-á o encontro com Ariadne, que nos convida a seguir “[o] fio emaranhado/ do 

desejo revolvido”. 
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Sara Marina Barbosa Licenciada em Línguas e Literaturas Modernas pela Faculdade de Letras da Universidade 
de Lisboa e mestre em Estudos Românicos – Literatura Portuguesa, pela mesma Universidade, com uma 
dissertação intitulada “¿Ainda tenho uma hora minha? O sujeito e o tempo na poesia de Irene Lisboa”. Professora 
do Ensino Básico e Secundário desde 1989 e membro do Centro de Estudos Comparatistas (FLUL). 
Actualmente bolseira da Fundação para a Ciência e Tecnologia e doutoranda em Estudos Românicos na 
Faculdade de Letras de Lisboa, investigando a representação da mulher na prosa de autoria feminina da primeira 
metade do século XX. 
 
 
 

MARIA TERESA HORTA: O PRIMEIRO E O ÚLTIMO 

Jorge Luiz Marques de MORAES (Colégio Pedro II, Brasil) 

 

Dona de uma carreira longeva, que se iniciou ainda nos anos 60 do século XX, Maria Teresa Horta 

construiu uma obra poética sólida e inquestionavelmente poderosa. Este trabalho pretende analisar as 

duas pontas de sua produção, estudando detidamente o primeiro e o mais recente livro de poemas da 

autora. Sendo assim, Espelho inicial (1960) e Estranhezas (2018) serão abordados nesta apresentação, 

levando-se em conta os procedimentos estéticos, as temáticas e o contexto social que cercam ambas as 

produções. Ainda que elementos díspares entre eles sejam abordados, vale notar que serão ressaltados 

os pontos em comum entre os dois projetos artísticos. Desse modo, emergirá, em primeiro plano, a 

organicidade de uma construção literária marcada pela coerência. Cabe ainda destacar uma 

“coincidência” reveladora: o fato de que o primeiro capítulo de Estranhezas ser significativamente 

denominado de “No Espelho”. De espelho a espelho, reflete-se uma trajetória calcada na excelência da 

qualidade literária. 

 

Jorge Luiz Marques de Moraes é Doutor em Letras Vernáculas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e 
professor titular do Colégio Pedro II. Sua área de estudo é Letras, com ênfase em Literatura Brasileira. Como 
crítico literário, é autor de As Lacunas do Amor, Personagens Femininas: confinamentos, deslocamentos e Finas Flores: 
mulheres letristas na canção brasileira. Atua principalmente nos seguintes temas: estudos de gênero, narratologia, 
topoanálise. 
 
 
 

A POESIA ERÓTICA EM MARIA TERESA HORTA E OLGA SAVARY 

Bruna Renata Bernardo ESCALEIRA (Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 

Universidade de São Paulo) 

 

O estudo comparatista dos poemas eróticos reunidos em Educação Sentimental (1975), da portuguesa 

Maria Teresa Horta, e em Magma (1982), da brasileira Olga Savary, revela olhares não binários sobre os 

corpos (BUTLER, 2003). Apesar da presumida heterossexualidade das autoras e das experiências 

poetizadas em ambos os livros, uma leitura feminista dos textos denota a libertação dos padrões 

socialmente cristalizados como masculino ou feminino em relação à caracterização dos corpos, bem 

como a suas posturas e ações. Nas poéticas das duas autoras, as enunciadoras femininas apossam-se de 

seus corpos e desejos e colocam-se de maneira ativa, tanto no sexo, como na escrita. Desta forma, 

propõem o exercício de uma sexualidade entre mulheres e homens sem a hierarquia de um sexo sobre o 

outro, o que rasura os dispositivos de poder (FOUCAULT, 1978) que sustentam a heterossexualidade 

dominante e seus dispositivos. Além de apontar para outras maneiras de viver a heterossexualidade, as 

poéticas analisadas promovem uma inversão do tradicional papel lírico feminino – de musas a cantoras 

– propondo novos olhares também sobre os corpos masculinos.  
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Bruna Escaleira nasceu em 1988 em São Paulo e tem nacionalidade brasileira e portuguesa. É jornalista, 
escritora e pesquisadora, graduada em Jornalismo pela Universidade de São Paulo (USP) e pós-graduada em 
Jornalismo Cultural pela Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP). Estuda poesia erótica e feminismos no 
Mestrado em Estudos Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa da USP, sob a orientação do Prof. Dr. 
Émerson da Cruz Inácio. Tem dois livros de poesia publicados: entranhamento (Patuá, 2014) e algo a declarar.;’ 
(Com-Arte, 2017). Escreve sobre literatura feita por mulheres para a Revista AzMina e ministra oficinas de escrita 
criativa, literaturas e feminismos.  
 
 
 

CORPO E EROTISMO EM MARIA TERESA HORTA 

Isa Vitória SEVERINO (Instituto Politécnico da Guarda / UDI) 

 

A presente comunicação sob a égide “Corpo e erotismo em Maria Teresa Horta” pretende analisar 

alguns poemas da autora, incidindo muito particularmente na representação do corpo e erotismo. Neste 

sentido, é nosso objetivo perceber o pulsar do corpo e da tensão femininos, estabelecendo diálogos 

com outras autoras (Florbela Espanca, Judith Teixeira, entre outras) que, à semelhança de Maria Teresa 

Horta, ousaram dar voz quer à mulher quer ao seu corpo e consequentemente aos seus desejos e 

ensejos.  

 

Isa Vitória Severino Docente do Instituto Politécnico da Guarda desde 2001. Mestre em Língua Espanhola pela 
Universidade da Beira Interior (2017). Doutora em Literatura pela Universidade de Aveiro (2015). Mestre em 
Estudos Portugueses pela Universidade de Aveiro. (2005). Licenciada em Línguas e Literaturas Modernas pela 
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra (1999). 
Tem participado em diversos congressos nacionais e internacionais e integrado a respetiva comissão 
organizadora. Tem publicados artigos resultantes da sua atividade de investigação em livros. É membro da 
Unidade de Investigação e Desenvolvimento para o Interior (UDI) e é membro do Florbela et alli do CNPq, sob 
coordenação da Prof. Doutora Maria Lúcia Dal Farra.  
 
 
 

AVENIDA 25 DE ABRIL: MARIA TERESA HORTA AND POST-

REVOLUTIONARY FEMINISTDISSENT 

Ana Margarida Dias MARTINS (Senior Lecturer at the University of Exeter, Reino Unido) 

 

On the 25th April 1974, the streets of Lisbon enabled the Carnation Revolution, not only physically, 

but also symbolically, lending iconicity to Lisbon as the city of political idealism. This fostered a 

collective memory of the street as a “miraculous” public space: open to all, and supposedly 

unblemished by violence, blood, or physical conflict. I will address this brand of “street lyricism,” 

interrogating it in the context of a feminist demonstration, in which Maria Teresa Horta took part, 

planned to take place in Parque Eduardo VII in central Lisbon almost a year following the revolution. 

Drawing on the notion of gender performative put forward by Judith Butler, I will compare the 

enacting of gender stereotypes by the feminists in the park to another gender performative found in the 

streets of another Revolution, also set in Lisbon, which led to the proclamation of the First Republic 

on October 3 rd 1910 – the classic female allegory of the Republic. 

 

Ana Martins is a Senior Lecturer in Portuguese Studies at the University of Exeter, where she helped establish 
the BA in Portuguese Studies. She is the co-founder of EXCELAS, the Exeter Centre of Latin American Studies. 
She acts as Web Liaison for the lusophone pages of the Centre for the Study of Contemporary Women’s Writing 
(CCWW) at the Institute of Modern Languages Research, University of London. She is the recipient of the 
AHRC Early Career Leadership Fellows grant (start date: February 2018) with a project entitled: ‘Women of the 
Brown Atlantic: Real and Imaginary Passages in Portuguese 1711-2011’.  
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PONTES ATLÂNTICAS: VERA DUARTE, A REINVENÇÃO DO MAR E MARIA 

TERESA HORTA, ESTRANHEZAS – VOO, “ASA” E REFLEXÕES 

Maria Raquel ÁLVARES (Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, CLEPUL) 

 

No que diz respeito à dimensão estético-literária, como domínio de análise e reconhecimento de 

particularidades expostas na literatura caboverdiana no pós 25 de Abril é de grande importância fazer 

alusão às pontes de contacto e de intervenção cultural existentes em outros espaços da escrita literária, 

como é o caso da poetisa Vera Duarte, que escreve uma obra de cariz universalizante, inovador e 

insubmisso.  

Em Portugal, Maria Teresa Horta, contemporânea da anterior escritora, apresenta igualmente uma 

escrita profundamente intimista, marcada pela reinvenção de vozes femininas que transgridem o 

quotidiano, subvertem as leis sociais e refletem desejos de liberdade.  

Para esta investigação ambas são escolhidas pelo interesse da sua lírica na produção literária feminina, 

especialmente no que diz respeito a encontros interculturais e questões que se prendem com a trajetória 

social e dimensão da mulher no passado e na atualidade. 

Vera Duarte in A Reinvenção do Mar – Antologia Poética (2018), poesia reunida que pela escolha e pelo 

rigor da seleção de textos poéticos de Amanhã Amadrugada, O Arquipélago da Paixão, Preces e Súplicas ou os 

Cânticos da Desesperança, De Risos & Lágrimas e Exercícios Poéticos entoam cânticos à mulher pela presença 

de vozes, em torno das dualidades amor/ódio; prazer/dor numa escrita vivificante feita de contrastes e 

contradições. 

Igualmente Maria Teresa Horta in Estranhezas (2018), livro que obedece à seguinte divisão: I – No 

Espelho, II – Da Paixão, III – Da Beleza, IV – Alteridades, V – Tumulto, VI – Ferocidades, VII – Diante do 

Abismo e ainda o poema A Asa na contracapa com misturas de voos, de experiências e histórias de 

mulheres, muitas vezes silenciadas que lutam pelo seu espaço em liberdade.  

Por um lado, pretende-se mostrar que a escrita feminina de ambas abre sulcos na geografia do tempo, 

cresce livre e aberta a diálogos intertextuais e temáticos que estão presentes nos seus voos poéticos e, 

por outro, a construção de um novo olhar que à distância geográfica enfoca questões de possível 

alargamento cultural que dão visibilidade e voz às várias modalidades de retratos de personagens 

femininas que estão preservadas na memória cultural europeia. 

Para apoiar esta investigação, alguns estudiosos da crítica literária serão abordados, entre os quais M. 

Bakhtin, Roland Barthes, Gaston Bachelard, John Keats, Ezra Pound, T.S. Eliot, Harold Bloom, Stuart 

Hall e Georges Steiner. 

Algumas imagens pictóricas serão apresentadas. A reprodução do quadro “A Asa de uma rola” (1512) 

do pintor renascentista alemão Albrecht Dürer será objeto de interpretação com alguns poemas de 

Estranhezas. 

 

Maria Raquel Álvares licenciada em Filologia Românica, investigadora no Centre de Recherche sur 
L’Imaginaire em Chambérry, estudos no doutoramento em Chambérry e Grenoble (DEA) e no surrealismo 
francês, Paul Éluard. Mestre em Literatura Brasileira pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa com a 
tese: A figura do Gaúcho no romantismo brasileiro e doutorada em Literaturas Africanas, área específica – Literatura 
Cabo-Verdiana – Título: A Construção da personagem cabo-verdiana. Do Universo cultural, social e ideológico de Cabo Verde e 
sua representação na prosa de Germano Almeida pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. 
Foi leitora de Língua e Cultura Portuguesas nas Universidades de Pescara e Roma e orientadora do Ramo 
Educacional (14 anos) na disciplina de Português na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e na 
Universidade Nova de Lisboa. Desempenhou vários cargos na função de docente no Ensino Secundário e tem 
vindo a apresentar várias comunicações, cursos e exposições. 
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Atualmente é professora e investigadora integrada no Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias 
(CLEPUL), área 2 na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Filiação: Centro de Literaturas e Culturas 
Lusófonas e Europeias (CLEPUL).  
 
 
 
 

LILITH E(M) TERESA, TERESA E(M) LILITH 

Luis MAFFEI (Universidade Federal Fluminense / CNPq) 

 

O mito de Lilith rascunha um feminino afirmativo e potente. Lilith, insubordinável, insere-se na cultura 

ocidental como lugar interessante para a criação de muitos sentidos, da psicanálise à astrologia. A poesia 

de Maria Teresa Horta cria, ao longo de décadas de produção, uma fala feminina também de 

insubordinação, que ameaça o logocentrismo, caracterizado pela associação entre poder (inclusive de 

fala) e masculinidade. Não é exagero enxergar na poesia de Maria Teresa Horta um modo lilitiano de 

estar na cultura e, sobretudo, na linguagem, posto que sua poética abre, na realidade, lugares de 

subversão e simbologias desconcertantes. Lilith pode se ver convocada ao longo de toda a obra − por 

exemplo, nas Feiticeiras do livro de 2006 e nas trabalhadoras de Mulheres de Abril, assim como na rebelião 

e na proximidade da loucura que se vê na primeira Teresa, a da década de 1960. Lilith é também a 

Virgem Maria que se apaixona pelo anjo no recentíssimo Anunciações, de 2016. A obscuridade de Lilith é 

um dos motivos que a leva a possuir tanta produtividade em Maria Teresa Horta; como a linguagem 

poética encena o fracasso comunicativo e cria, na fala, uma espécie de irrealidade para penetrar na 

realidade do mundo, Lilith em Teresa é dona de uma fala vivaz, aberta à escuridão e à ambiguidade e, 

portanto, informadora do gesto político que só à poesia é dado.  

 

Luis Maffei é professor de Literatura Portuguesa da Universidade Federal Fluminense (Niterói, Rio de Janeiro), 
pesquisador do CNPq e poeta. Foi Jovem Cientista do Nosso Estado (Faperj) entre 2015 e 2017. Como ensaísta, 
editou vários livros, entre os quais Do mundo de Herberto Helder (Oficina Raquel, 2017). Tem sete livros de poemas 
publicados, no Brasil e em Portugal. 
No universo da poesia de Maria Teresa Horta, coeditou a antologia de Poemas eróticos editada pela Oficina Raquel 

em 2018 e escreveu vários ensaios, entre os quais o posfácio à antologia, intitulado “Eros enquanto poemas”, 

além de artigos, resenhas e comunicações. 

 
 
 

MARIA TERESA HORTA: THE FEMINIST JOURNALIST 

Suzan BOZKURT (Universidade de Manchester) 

 

This paper explores the feminist journalism of Maria Teresa Horta, starting with her role as chief editor 

and contributor to the feminist magazine Mulheres between May 1978 and 1989, where she was 

instrumental in establishing a feminist literary criticism. A fact, which was not always welcomed by the 

women writers discussed in her texts, leading to controversy between Horta and the subjects of her 

criticism, most famously Teolinda Gersão and her rejection of the term ‘escrita feminina’. After the 

closure of Mulheres, Horta worked for some more main stream publications, amongst others, the 

Portuguese edition of Marie Claire, where, even though she was writing for a fashion magazine, she did 

not abandon her feminism, as is clear from her contributions during the 1990s. In a country, where 

‘feminist’ is still only too often considered a dirty word, Horta’s voice remains a beacon for women’s 

rights not only through her own journalism, but also in her interviews as an author, poet and feminist 

activist. 
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Suzan Bozkurt has completed her PhD thesis, entitled ‘Beyond the Mirror: Mechanisms of Transgressing the 
Canon in the Fiction of Contemporary Portuguese Women Writers (1980-2010)’ at the University of Manchester 
under the supervision of Professor Hilary Owen, she publishes widely on contemporary women’s writing and 
translation theory. Her most recent publications include a chapter on the poetry of Ana Luísa Amaral in Feminine 
Singular (Peter Lang, Oxford, 2017), and an article on new spaces of cultural memory construction for 
contemporary Portuguese women writers in Cuadernos da Literatura Comparada (University of Porto). Her 
research interests are gender studies, digital media and translation theory. 
 
 
 

NUNCA DEIXES QUE O MEDO TE VENÇA! UMA LEITURA DE MENINAS DE 

MARIA TERESA HORTA 

Maria do Carmo Cardoso MENDES (Universidade do Minho) 

 

A coletânea de contos Meninas (2014) de Maria Teresa Horta apresenta uma vasta panóplia de figuras 

femininas que, não obstante a sua tenra idade, plasma um universo de procura de afetos, de desafio a 

convenções de uma sociedade patriarcal, de superação de conflitos familiares e sociais, e de refúgio na 

leitura, na escrita e na natureza. O diálogo com intertextos clássicos (mitológicos e bíblicos) e com 

personagens históricas reforça esses quatro motivos. 

A comunicação tem, assim, como principais propósitos: 1) Identificar os motivos centrais dos trinta e 

dois contos; 2) Explicitar os diálogos homo e heteroautorais; 3) Demonstrar o contributo crucial da 

criação literária de Maria Teresa Horta para a construção de uma sociedade de valores éticos na qual a 

menina/a mulher desempenha um papel fundamental.  

 

Maria do Carmo Cardoso Mendes é professora e investigadora do Instituto de Letras e Ciências Humanas da 
Universidade do Minho. É vice-presidente do ILCH e presidente do Conselho Pedagógico do mesmo Instituto.  
Especialista em Literatura Comparada e em Literatura Portuguesa Moderna e Contemporânea, tem publicado 
ensaios sobre: escritores de língua portuguesa (Luís de Camões, Padre António Vieira, Camilo Castelo Branco, 
Guilherme de Azevedo, Eça de Queirós, Camilo Pessanha, Aquilino Ribeiro, Almada Negreiros, Miguel Torga, 
Agustina Bessa-Luís, Teolinda Gersão, Almeida Faria, Orlanda Amarílis, Rui Knopfli, Mia Couto, Arménio 
Vieira e Germano Almeida); mito de Don Juan; Ecocrítica; Literatura Fantástica e Policial; influências clássicas 
na Literatura Portuguesa Contemporânea; Diálogos entre a Literatura Portuguesa e as Literaturas Hispano-
Americanas.  
As suas publicações mais recentes são os livros Don Juan(ismo): o mito (2014), Artes e Ciências em Diálogo 
(coordenação com Isabel Ponce de Leão e Sérgio Lira –2015), Idades da Escrita: estudos sobre a obra de Agustina Bessa-
Luís (2016), Humores e Humor na Obra de Agustina Bessa-Luís (coordenação com Isabel Ponce de Leão – 2017) e 
Ecocriticism 2018. Literature, Arts and Ecological Environment (coedição com Isabel Ponce de Leão e Sérgio Lira – 
2018). 
 
 
 

MARIA TERESA HORTA E A POÉTICA DA (RE)CONSTRUÇÃO DO CORPO 

FEMININO 

Liz Maria Teles de Sá ALMEIDA (Instituto Federal da Bahia, Brasil) 

Gilmara Pires MIRANDA (U. Estado da Bahia/UNEB) 

 

O corpo feminino território de opressões e silenciamentos, desde a instituição da cultura do 

patriarcado, foi historicamente construído como lócus do desfrute da ordem masculina; e, do 

apagamento, coerção, contenção de toda e qualquer forma de manifestação de prazer e desejo da 

mulher. Não obstante, a literatura produzida por muitos homens escritores replicou e reforçou 

estereótipos sobre este corpo que ora objeto, ora fragmento, não representa o manifesto de prazer, 

desejo e sexualidade que a mulher escritora reivindica para si. O olhar sobre o corpo feminino na poesia 
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se modifica a partir da literatura de mulheres e feministas que reconstroem um novo lugar para este 

corpo, atribuindo vozes e sentidos até então não percebidos e/ou ignorados. Assim, defende-se aqui, 

neste artigo, que a poética de Maria Teresa Horta(2012) no livro “As palavras do corpo” alcança este 

lugar da desconstrução do olhar sobre o corpo feminino que contrasta e confronta as imagens do corpo 

produzidas sob a égide do masculino. Para desenvolver este trabalho, recorremos aos autores Branco 

(2004), Foucault (2010), Hall (2011), dentre outros.  

 

Liz Maria Teles de Sá Almeida Doutoranda em Literatura (Universidade de Évora); Mestra em Letras 
(Universidade do Estado da Bahia/UNEB); Professora EBTT do Instituto Federal da Bahia; Membro do Núcleo 
de Pesquisa em Humanidades, Educação e Ciências (NUPHEC). lizpitanga@gmail.com 
 
Gilmara Pires Miranda Graduada em Letras Vernáculas (Universidade do Estado da Bahia/UNEB). 
gilmarapiresm@gmail.com 
 
 
 

MARIA TERESA HORTA – A HEROÍNA DA SUA EPOPEIA 

Dalila Maria Teixeira MILHEIRO (CLEPUL – FLUL / CEMRI – UAb) 

 

A nossa comunicação pretende destacar o percurso da arte poética de Maria Teresa Horta abordando 

temáticas que se assumiram como tabu na escrita portuguesa, como é o caso da glorificação do corpo, 

do prazer e do sexo, e novas perspetivas da sua escrita poética, ligadas à condição feminina e à 

liberdade de expressão, que constituem uma nova forma de estar na poesia, preconizando o que Anna 

Klobucka apelida de «feminismo plural». 

A par deste percurso poético, é nossa intenção estabelecer um diálogo permanente com as figuras 

femininas e escritoras do passado e do presente – das cantigas de amigo, passando pelas Sorores 

barrocas e pela Marquesa de Alorna até às suas «deusas maiores», suas contemporâneas – que fazem da 

escrita hortiana uma verdadeira epopeia «feita de poesia/perdimentos e palavras». 

 
Dalila Maria Teixeira Milheiro é doutoranda em Estudos Portugueses, Especialidade em Literatura e Cultura 
Portuguesas na Universidade Aberta. Prepara a sua Tese de Doutoramento sobre a Escrita Poliédrica de Ana 
Hatherly. 
Mestre em Estudos sobre as Mulheres pela Universidade Aberta (2004). Licenciada em Línguas e Literaturas 
Modernas, variante de Estudos Portugueses pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra (1993). 
Investigadora do Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias (CLEPUL) da Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa e do Centro de Estudos e das Migrações e das Relações Interculturais (CEMRI) da 
Universidade Aberta.  
 
 
 

MARIA TERESA HORTA AND JOUISSANCE OF NO BEGINNING AND OF NO 

END 

Zuzanna SANCHES (ULICES / CEAUL) 

 

We live in felicitous times that make possible the sounding of women’s voices even though over many 

centuries the female storytellers were bound to invisibility. There were no women authors in Leslie 

Stephen’s library and there were none in Jorge Horta’s library too. However, through feminist struggle 

and resilience this lack has been transformed into presence in which the celebration of female intellect 

and body has a form of jouissance. 

Women have notoriously grappled with a double oppression of gender and age confining them into the 

struggle between invisibility and visibility marked by the male gaze. Maria Teresa Horta’s storytelling 

mailto:lizpitanga@gmail.com
mailto:gilmarapiresm@gmail.com
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resists both through interplay of desire and necessity heightened by an absolute autonomy and agency 

over her mind and body. 

From a feminist perspective, this paper looks into the operations of productive jouissance that 

perpetuates itself over time defying social norms of desire, visibility and age. 

 

Zuzanna Sanches (PhD, Post-Doc) is a researcher at ULICES/CEAUL. She was a visiting scholar at NUI 
Maynooth, Ireland and University College Dublin under the supervision of Professor Margaret Kelleher working 
towards her post-doctoral degree on Irish women’s contemporary writing. Her research interests include Irish 
and British literature and culture, feminisms, gender and identity studies, ageing studies and medical humanities. 
She is a member of the RHOME and Narrative and Medicine projects. Sanches teaches at the Department of 
English Studies at the University of Lisbon. She is currently developing a project on women and ageing entitled 
Women’s Lives in Time: Bodies, Homes and Voices: Ageing Women Research Project. 
 
 
 

MESA-REDONDA 1  

“SEGREDO”: RECRIAÇÕES E RECEPÇÕES MUSICAIS DA OBRA DE MARIA 

TERESA HORTA  
 

Alfredo Teixeira é Doutor em Antropologia Política (ISCTE-IUL) e Mestre em Teologia Sistemática (FT-UCP). 
Desenvolve a sua atividade de docência e investigação na Universidade Católica Portuguesa, enquanto Professor 
Associado da Faculdade de Teologia. Entre 1994 e 2003, integrou o grupo interdisciplinar de estudos no domínio 
do Pensamento Contemporâneo e colaborou na instalação da área científica da Ciência das Religiões, na 
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias. Atualmente, desenvolve as suas pesquisas no Centro de 
Investigação em Teologia e Estudos de Religião e no Centro de Estudos de História Religiosa (UCP), e co-
coordena a rede de investigadores «Religião nas modernidades múltiplas». Coordenou os seguintes projetos: 
«Itinerários e trajetórias crentes na cidade», «Cultura religiosa na Escola», «Morfologia do campo religioso na 
sociedade portuguesa», «Ação social da Igreja católica», «Identidades religiosas em Portugal», «Arte é Liturgia?», 
«Identidades religiosas e dinâmica social na Área Metropolitana de Lisboa». Atualmente, desenvolve investigação 
nos seguintes domínios: identidades e instituições religiosas; estéticas e performatividades do religioso; novas 
teorias da religião. Presentemente é coeditor da Revista de Estudos da Religião (REVER), da Pontifícia 
Universidade de São Paulo. É membro da Sociedade Científica da Universidade Católica Portuguesa (Vice-
Presidente, 2013-2016), da associação «Movimento Patrimonial pela Música Portuguesa» (2016-) e da Comissão 
da Liberdade Religiosa do Ministério da Justiça (2016-). 
Fez os seus estudos musicais na Escola de Música do Conservatório Nacional, na classe de Órgão do professor 
Simões da Hora. Frequentou o Curso Internacional de Direção Coral do Orfeo Lleidatà – sob orientação de 
Lászlo Heltay –, e também os cursos de formação para professores de Análise e Técnicas de Composição 
promovidos pelo Gabinete de Educação Tecnológica, Artística e Profissional. Já depois de ter terminado o seu 
percurso curricular na Escola de Música do Conservatório Nacional, estudou composição com Jorge Peixinho, 
até à data da sua morte, em 1995. Participou em vários projetos de música coral dirigidos por Fernando Eldoro, 
Paulo Brandão e Teresita Marques. Paralelamente à sua atividade académica, dedicou-se à composição musical. 
Em 1998, o Prémio Lopes Graça de Composição, promovido pela Câmara de Tomar, distinguiu com uma Menção 
Honrosa a sua obra «Fragmentos para um De profundis». A sua obra para coro de crianças e piano, «O Menino Jesus 
numa estória aos quadradinhos», venceu a edição de 2013 do Prémio Internacional de Composição Fernando Lopes 
Graça (Museu da Música Portuguesa – Câmara Municipal de Cascais). Em 2014, ganhou o Prémio Especial (2º 
lugar) do «New Music for Easter Time International Competition for Choral Composition» (Associazione Musicale Musica 
Ficta) com a obra «O Crux». 
 

António de Sousa Dias Compositor, artista multimédia e docente universitário, António de Sousa Dias, 
doutorado em Estética, Ciências e Tecnologias das Artes - Música (Paris 8) e diplomado com o Curso Superior 
de Composição, é Professor Associado na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa no departamento 
de Arte Multimédia. 
Autor de música para filmes, documentários e animação, bem como de obras explorando diversos géneros 
(instrumental, electroacústico, misto), música para filme, documentário, animação, performance, teatro musical e 
cruzamentos disciplinares, no seu percurso, o multimédia, a instalação e a criação visual também desempenham 
um papel importante. Participou com o grupo Les Phonogénistes, nos projectos Vertiges de l’espace (2008-2010) 
e Vertiges de l’image (2009-2013), co-autor de Natureza Morta | Stilleben de Susana de Sousa Dias (MNAC, 
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Lisboa, 2010) e é o autor de obras como “...há dois ou...” (CAM/FCG, 1998), “Ce désert est faux” (CCB, 2012), 
Monthey'04 (LIMSI, França, 2008, Arc-et-Senan, França, 2012), da série Tonnetz (MNAC, Lisboa, 2011), de A 
Dama e o Unicórnio (poema de Maria Teresa Horta, TMSL/ Temps d’Images/ Dom Quixote, 2013; Pagine 
d’Arte, 2017), Mutabilis (TDI16, 2016; MV17, 2017; Dança Invisível, 2018). 
 
Custódio Castelo Guitarrista e compositor, Custódio Castelo tem-se apresentado como solista em importantes 
festivais de música internacionais. Gravou ao lado de nomes como Mariza, Cristina Branco, Jorge Fernando ou 
Ana Moura, tendo participado com os dois últimos no “The Rolling Stones Project”, de Tim Ries. 
Com a Orquestra Sinfónica da Lituânia, gravou o álbum “Só à Noitinha”, e tem partilhado o palco com músicos 
de outras áreas, como o acordeonista Richard Galliano, os pianistas Olga Prats, Arrigo Cappelletti e André 
Dequech, o bandeonista Daniele di Bonaventura, o violoncelista Davide Zaccaria, o contrabaixista Ben Wolf, o 
guitarrista clássico Leonardo Amuedo, a cantaora Carmen Linares ou a estilista Ana Salazar. 
Desde 2008 lecciona o primeiro curso universitário de Guitarra Portuguesa, no Instituto Politécnico de Castelo 
Branco. Em 2010 foi distinguido com o Prémio Amália Rodrigues para o Melhor Instrumentista de Fado e em 
2014 inicia o Festival Guitarra d'Alma, em Almeirim, sua terra natal. Este evento, que já vai na 5.ª edição, é 
inteiramente dedicado à guitarra portuguesa e tem a direcção artística de Custódio Castelo. 
Em 2017, apresenta o álbum “Trilogia”, a síntese do trabalho iniciado com “Tempus” (2007), seguida de 
“InVentus” (2012) e de “Maturus” (2015). É ainda director da Vibra.Sóis.Orkestra. 
 
Rui Vieira Nery Nasceu em Lisboa em 1957. Musicólogo e historiador cultural, é Licenciado em História pela 
Faculdade de Letras de Lisboa e Doutorado em Musicologia pela Universidade do Texas em Austin. 
Desempenha actualmente as funções de Professor Associado do Departamento de Ciências Musicais da 
Universidade Nova de Lisboa e de Director do Programa Gulbenkian Cultura na Fundação Calouste 
Gulbenkian. Autor de uma vasta bibliografia sobre temas de História da Música portuguesa e ibero-americana, 
desenvolve uma intensa actividade como conferencista e professor em universidades e instituições culturais, 
tanto em Portugal como em vários países europeus, na América Latina e nos Estados Unidos. É membro das 
Academias Nacional de Belas Artes, Portuguesa de História e de Marinha, bem como do Parlamento Cultural 
Europeu, do Foro Iberoamericano de Artistas e Intérpretes e do Conselho Nacional de Cultura. O seu trabalho 
recebeu, entre outras distinções, a Comenda da Ordem do Infante D. Henrique, a Medalha de Ouro da Cidade 
de Lisboa, o Prémio Universidade de Coimbra e o Prémio de Património Imaterial do Centro Internacional de 
Preservação do Património. 
 
 
 

MESA-REDONDA 2  

CINECLUBISMO EM PORTUGAL: ENCONTRO COM MARIA TERESA HORTA  

 
Carlos Campos Coelho Dirigente do Cineclube espalhafitas , sócio da Bonifrates – Cooperativa de Produções 
Teatrais e da Livraria Ler Devagar. Membro da direcção da Federação Portuguesa de Cineclubes. Intervém em 
projectos artísticos, como o Animaio e Viagens Literárias. 
Professor na Escola Superior de Tecnologia de Abrantes (Instituto Politécnico de Tomar) onde criou e dirigiu o 
curso de licenciatura em Video e Cinema Documental.  
 
Manuel Rodrigues Neves Dirigente do ABC Cine-Clube de Lisboa desde 1958 e Secretário-geral dos Cine-
Clubes da Zona Sul (1961-1965). Membro da comissão organizadora do Festival de Cinema da Casa da Imprensa 
(1963-1967) e do comité editorial dos Cadernos de Cinema, ed. Publicações Dom Quixote (1968-1970).  
Membro das comissões Consultiva das Actividades Cinematográficas, de Gestão do IPC, de Reestruturação da 
Cinemateca Nacional e de Redacção do Ante-Projecto de Lei do Cinema (1974-1975). 
Fundador e dirigente da Cooperativa de Cinema Forum (1978-1983).  
Assessor da Comissão Instaladora do Museu do Neo-Realismo (1993-2008). 
Formador em História do Cinema (1998-2002). Crítico e publicista de cinema em diversas revistas, jornais e 
edições cineclubistas. Animador cultural de cinema (palestras, debates, colóquios e cursos de formação) desde 
1958. 
 
Susana de Sousa Dias Realizadora de cinema e professora universitária.  
Doutorada em Belas-Artes, especialidade Audiovisuais, pela Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa 
(2014). Professora de Arte Multimédia na mesma Faculdade. Entre outras publicações, contam-se: “(In)visible 
Evidence: the Representability of Torture” A Companion to Contemporary Documentary Film, Wiley-Blackwell, 2015, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Wiley-Blackwell
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“A sort of microscope of time: decelerated movement and archive footage” in Thinking Reality and Time through 
film, Cambridge Scholar Publishing, 2017. 
Realizadora de cinema, por diversas vezes premiada, realizou os filmes: Natureza Morta (2005); 48 (2010); Luz 
Obscura (2018). 
 
 
 

O NINHO NO VULCÃO  

(LEITURA DE ESTRANHEZAS DE MARIA TERESA HORTA) 

Maria Lúcia DAL FARRA (Universidade Federal de Sergipe, Brasil) 

 

Que metáfora para a poesia lancinante e transgressiva de Maria Teresa Horta, que juntar o ininterrupto 

círculo, a morada, a asa, a altura, a procriação, a iminência do perigo (que pede o apoio de um 

permanente corrimão para o abismo), da queda, do equilíbrio incerto sobre o fio de sabre ou sobre a 

lâmina da navalha (corpo temendo o golpe de uma espada), debaixo do imaginário do fogo ininterrupto 

e paralisante?! Neste livro interminável, como uma catraca, cuja lombada é o eixo das páginas giratórias 

sempre contínuas que aguardam a nossa entrada, e onde o objeto palpável “volume” é ele mesmo uma 

roda, um anel, um círculo não interrompido, a desenhar e a grafar simultaneamente o ninho e a asa – o 

silêncio afinal nomeia a poetisa. O silêncio, enquanto troca de vozes (Dürer, Chagall, Poe, Celan, 

Shakespeare, Rilke, Virgina Woolf, Caravaggio, As Três Marias, Platão, Höelderlin, Cranach, etc), 

enquanto caneta que vai suturando o texto na visita à Biblioteca para que o corpo se estire no lençol da 

página - enquanto triunvirato de mulheres voando, cujo feitiço é limpar os ares. Aos visitantes que se 

adentram, o aviso: “eu sou aquela que mata quando morre de paixão”! 

 

Maria Lúcia Dal Farra é titular concursada (1992) de Literatura Portuguesa da Universidade Federal de Sergipe 
(UFS), onde foi Pró-Reitora de Pós-Graduação e Pesquisa (1996). Defendeu Mestrado (1973) e Doutorado 
(1979) na USP (onde foi professora) e obteve grau de MS-4 RDIDP (Livre-Docência) em Literatura Comparada 
na UNICAMP (1987, onde foi professora). Fez parte da equipe pioneira de Antonio Candido para a fundação do 
Departamentto de Teoria Literária e do Instituto de Estudos da Linguagem da UNICAMP (1975) e foi 
professora em Berkeley (Universidade da Califórnia, 2002). Tem Pós-Doutorado pela École Pratique des Hautes 
Études de Paris (1981) e pela Universidade de Lisboa (1985). Possui formação musical (piano e educação 
musical) pela Faculdade de Música Santa Marcelina de Botucatu (1964) e tem publicados inúmeros estudos de 
Literatura Portuguesa, Brasileira e Comparada (sobre poesia e narrativa), bem como um elenco de obras sobre 
Florbela Espanca (dentre os quais o “Trocando Olhares” é leitura obrigatória para o Programme du Concours 
Externes de lAgrégation às universidades francesas, 2002) e dirige o Diretório de Pesquisas “Figurações 
femininas: Florbela et alii” do CNPq, que agrega 14 pesquisadores. É prêmio Jabuti de Poesia (2012), Patrona da 
Cadeira 25 da Academia Botucatuense de Letras. Recebeu o título de Cidadã Sergipana (2003), a Medalha de 
Mérito Cultural da UFS (2013), o Diploma de Reconhecimento da Universidade de Évora (2016) e foi indicada 
ao Prêmio Vergílio Ferreira (2017 e 2018). Integrou, desde julho de 2013 a 30 de julho de 2016, o Comitê de 
Assessoramento de Letras e Linguística (CA-LL) do CNPq. Sua correspondência com Vergílio Ferreira (35 
peças) e em torno de Florbela Espanca (30 peças) foram doadas à Universidade de Évora, enquanto sua 
correspondência com Herberto Helder (52 peças) foi doada à Universidade da Madeira. 
 
 
 

CORPO-PALAVRA: A JOVEM POESIA FEMININA PORTUGUESA COM MARIA 

TERESA HORTA 

Evelyn Rocha de SOUZA (Universidade Federal Fluminense) 
 

Seria factível pensar na poesia como um fenômeno que pode suscitar um coro no que diz respeito à 

criação e à demarcação de um lugar de fala mais audível? A poesia, então, poderá ser construída como 

uma esfera de resistência dessa voz feminina em processo, que grita em harmonia? Que corpo se 
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constrói através dos tempos a partir desse feminino, que é uma possibilidade de falar do coletivo? 

Partindo da premissa de que o feminino enseja a construção de uma comunidade e compreendendo 

que Maria Teresa Horta, de alguma maneira, ocupa um lugar inaugural na poesia escrita por mulheres, a 

poetisa irá atuar, em determinado aspecto, nesta comunicação, como uma espécie de subsídio histórico, 

crítico, teórico e genealógico para a leitura de alguma poesia escrita por mulheres como Inês Dias, 

Madalena de Castro Campos e Claudia Lucas Chéu, numa possibilidade de investigar a alteração ou a 

reinvenção do corpo nessa literatura. 
 

Evelyn Rocha de Souza Trabalha no meio editorial desde de 2010, antes mesmo de se formar em 
Letras na Universidade Federal Fluminense. Organizou o livro de entrevistas Encontros - Clarice Lispector 
(Azougue Editorial, 2011). Além de editora, é professora e especialista em literatura brasileira pela 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). É mestranda em literatura portuguesa e estuda a 
doença, o sagrado e o feminino na obra da poetisa Inês Dias. 
 
 
 

“SOU O CORPO/O INCÊNDIO/ SÓ O FOGO/ME ACALMA” – NOTAS SOBRE A 

POESIA ERÓTICA DE AS PALAVRAS DO CORPO, DE MARIA TERESA HORTA 

Andreia OLIVEIRA (Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, Bolseira de 

Doutoramento da Fundação para a Ciência e Tecnologia) 
 

Considerando o trabalho poético de Maria Teresa Horta em torno das questões do feminino, da 

sexualidade e da transgressão, esta comunicação centra-se no seu aprofundamento, tendo como 

elementos centrais não só o erótico mas também a sua construção e manifestação no conjunto da sua 

obra, sendo o corpus constituído por poemas seleccionados da antologia As Palavras do Corpo, de 2014, 

organizada pela própria. A par do erótico, serão ainda explorados o amor e a paixão, cujo substrato é de 

grande relevância na construção da poética da autora. 

Ainda que esta reflexão não se centre exclusivamente na poesia produzida por Maria Teresa Horta na 

época de vigência do Estado Novo, será incontornável fazer-lhe referência pelo fator transgressor que 

encerra e analisá-la à luz da articulação com a nova forma como a mulher se perspectiva e se olha a si e 

ao outro no que é referente ao corpo e ao prazer, à sua posição face ao mundo e ao(s) espaço(s) onde 

se desloca, contribuindo, desta forma, para o desenvolvimento do estudo da obra da poetisa, que se 

revelou e continua a revelar singular, ousada e de fundamental importância não só no panorama 

literário português desde o século XX até à atualidade, mas também no que concerne ao feminino e à 

pertinência e premência do feminismo.  
 

Andreia Oliveira é licenciada em Estudos Portugueses e Lusófonos pela Faculdade de Letras da Universidade 
do Porto (2011), é mestre em Estudos Literários, Culturais e Interartes (variante Literatura Portuguesa e de 
Expressão Portuguesa), tendo defendido a dissertação “Que o desejo me desça ao corpo: Judith Teixeira e a 
literatura sáfica” (2013). É bolseira de Doutoramento da Fundação para a Ciência e Tecnologia na Faculdade de 
Letras da Universidade de Coimbra, sendo orientada pelo Professor Doutor José Luís Pires Laranjeira e 
encontrando-se a preparar a sua tese intitulada «Secreto é o ruído dos corpos – erotismo e feminino na poesia de 
Judith Teixeira, Maria Teresa Horta, Yolanda Morazzo e Paula Tavares». Colaborou, entre outros, como bolseira 
de investigação com a equipa do projeto “Novas Cartas Portuguesas 40 anos depois” do Instituto de Literatura 
Comparada Margarida Losa (FLUP), é membro-fundador do Grupo de Estudos Lusófonos (GEL) também da 
FLUP, investigadora do projeto “Sexualidade e género nas Literaturas Africanas e a Língua Portuguesa” do 
Centro de Literatura Portuguesa e tem participação em diversos encontros científicos e em publicações da área. 
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ASAS DE FUMO, ASAS DE POESIA: PARA UMA LEITURA DA IMAGEM EM 

MARIA TERESA HORTA 

Daniel TAVARES (Centro de Estudos Humanísticos da Universidade do Minho [CEHUM]) 
 

Ancorada nas lições de imagem dialética de Didi-Huberman, propomos uma abordagem às duas 

últimas obras de Maria Teresa Horta (Anunciações e Estranhezas) sob o prisma da imagem-falena. 

Considerando tópicos como a dobra e a sombra, interessa-nos sobretudo explorar corpos 

eminentemente carnais ou (supostamente) etéreos que, em MTH, estão num estado limiar e em relação 

com o espaço. Ler os corpos que não estão (d)escritos e que, no universo hortiano, parecem situar-se 

sempre além da referencialidade mais imediata: para além do visível ou retomando as palavras do 

pensador francês, em “aparição”. 
 

Daniel Tavares licenciou-se em Estudos Portugueses e Lusófonos pela Universidade do Minho, onde se 
doutorou com a tese Do retrato poético: leituras interartísticas na poesia portuguesa contemporânea. Nesta instituição, é 
investigador do Centro de Estudos Humanísticos, membro do grupo de investigação em Identidade(s) e 
Intermedialidade(s) e Professor Convidado no Instituto de Línguas e Ciências Humanas. Colabora regularmente 
como professor assistente convidado na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Viana do 
Castelo. 
 
 
 

ORIGENS DA OPRESSÃO NA SOCIEDADE PORTUGUESA RECRIADA NA 

POESIA DE MARIA TERESA HORTA 

Oasmar Soares da SILVA FILHO (Colégio Pedro II) 
 

Com base na vasta obra de Maria Teresa Horta, daremos destaque com este trabalho ao seu 

engajamento político-social, marcado pela capacidade da autora de recriar, com sua poesia, caminhos 

para a liberdade, em especial para a liberdade das mulheres. A autora questiona, de maneira lírica e 

crítica, os sistemas de opressão patriarcais, denunciando a violência misógina e a exploração do homem 

negro pelo homem branco, ao desnudar emCronista não é recado (1971) e Mulheres de Abril (1977) a 

estrutura fundante dessas opressões. Pensando com Octávio Paz (1956), que diz que “o poema é 

mediação entre a sociedade e aquilo que a fundamenta”, podemos nos debruçar sobre este e outros 

exemplos na obra poética de Maria Teresa Horta para deles termos lição de como as opressões que 

compõem o fascismo se consolidam. A misoginia e o racismo na sociedade portuguesa, cuja origem é 

revisitada no lirismo histórico dessas obras selecionadas, aparecem nos poemas desde a evocação a 

figuras masculinas da fidalguia portuguesa em sua interação com as mulheres, brancas e negras, esposas 

ou criadas; até o levante libertário das mulheres e do povo africano que teve lugar no mundo português 

quando da Revolução dos Cravos e das guerras das colônias portuguesas em África. Entre servas e 

senhoras, fidalgos e escravos, Maria Teresa Horta revela mundos em conflito, padrões culturais 

prototípicos (DIOP: 1974) que remetem à difícil interação entre África e Europa, durante mais de 500 

anos de colonização e escravagismo 

 

Osmar Soares da Silva Filho é doutor em Poética e mestre em Teoria Literária (UFRJ), professor do Colégio 
Pedro II no Rio de Janeiro, Brasil, onde coordena o Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas e o curso de 
Especialização em Educação das Relações Étnico-raciais no Ensino Básico. Estuda a obra poética de Maria 
Teresa Horta desde 2000, sobre a qual tem vários textos acadêmicos publicados. Dedica-se também a outras 
autoras em língua portuguesa como Cecília Meireles, Paulina Chiziane e Conceição Evaristo. 
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AS LUZES QUE RECAEM SOBRE ELA... EM AMBAS AS MÃOS SOBRE O 

CORPO, DE MARIA TERESA HORTA 

Elisangela da Rocha STEINMETZ (Universidade Federal de Rio Grande – FURG) 

 

Ao longo da intrincada trama de Ambas as mãos sobre o corpo, obra de Maria Teresa Horta, podemos 

observar, entre outros aspectos, que em várias passagens do texto a presença da luz (seja a luz do sol, 

de uma vela acesa ou mesmo de um écran) colabora com aspectos da criação da personagem, atribuindo 

ao tecido ficcional diversos matizes que se relacionam com a protagonista. “A luz é relacionada com a 

obscuridade para simbolizar os valores complementares ou alternantes de uma evolução” 

(CHEVALIER). Assim, utilizando como referenciais teóricos as obras de Antonio Candido, de James 

Wood acerca da construção da personagem e a obra A poética do espaço (1957), de Gaston Bachelard, 

além do Dicionário de símbolos, de J. Chevalier e, eventualmente, outros textos que se mostrarem 

pertinentes ao estudo em questão, a proposta deste trabalho é observar como a luz, seus reflexos, os 

aspectos luminosos e mesmo a ausência de luz contribuem na construção representativa da figura 

feminina e das situações: o passar do tempo, os estados internos e externos que são engendrados no 

texto. A luz, a iluminação parece estar em constante diálogo nessa delicada teia de introspecção onde os 

pensamentos e lembranças da protagonista, por vezes, escapam, fogem, deixando ao leitor atento 

gestos, ausências e objetos e pessoas postos sob iluminação e/ou obscuridade. 

 

Elisangela da Rocha Steinmetz possui mestrado em História da Literatura pela Universidade Federal de Rio 
Grande, formada em Letras é especialista em Língua Portuguesa e Literatura. Atua como professora de 
Literatura na rede estadual de ensino do estado do Rio Grande do Sul. E tem participado com comunicações e 
publicações de artigos em vários eventos literários no Brasil e no exterior.  
 
 

MARIA TERESA HORTA E O IMAGINÁRIO FEMININO DE TRÊS SENHORAS 

DE SI: ANA, EMA E CRISTINA (1974-1985) 

Artur Henrique Ribeiro GONÇALVES (CLEPUL / UALg) 
 

Do Espelho Inicial às Estranhezas, Maria Teresa Horta, criadora de histórias contadas com palavras 

escritas e desenhadas em prosa poética e poesia integral, publicou seis dezenas e meio de títulos em 

texto corrido e versificado, distribuídos pela lírica, ficção, drama e ensaio. Para a elaboração desta 

comunicação, selecionei três romances/novelas com nome de mulher: Ana (1974), Ema (1984) e 

Cristina (1985). Fi-lo, por se situarem a meio do seu percurso plural e multifacetado pelos universos das 

letras. Imaginário feminino individual-coletivo de três heroínas/anti-heroínas pelos sendeiros da vida, a 

fazerem companhia às Marianas e Leonores reais e efabuladas e a demonstrarem, uma e outra vez, 

serem todas elas plenas senhoras de si e do seu destino atribulado, donas do tempo antigo, meninas e 

moças de todos os tempos. Momento também privilegiado para analisar a dimensão do insólito contido 

nos discursos proferidos pelas várias vozes convocadas pela tessitura narrativa que as albergam. As 

fronteiras do estranho e do maravilhoso cruzam-se muitas vezes nos domínios ambíguos do fantástico. 

As memórias incessantemente atualizadas pelas instâncias produtoras de discurso remetem-nos para 

esse espaço em que o natural e o sobrenatural se dão as mãos e confundem. Realidade subjetiva que 

cabe no interior das sensações de vertigem, pânico, amor-paixão/violência-ódio, raiva, náusea, 

lucidez/loucura, abismo, angústia, medo… 
 

Artur Henrique Ribeiro Gonçalves Doutor em estudos portugueses (UNL). Professor-coordenador (ESEC-
UAlg). Foi presidente dos Conselhos Pedagógico e Técnico-científico e diretor do departamento de Línguas, 
Literaturas e Culturas e membro do Conselho Geral e Senado Universitário. Investigador do Centro de 
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Literaturas e Culturas Lusófonas e (CLEPUL) e associado do Centro de História de Além-Mar (CHAM), com 
linhas de investigação centradas na literatura de viagens e na novela picaresca, cortesã e bizantina portuguesas. 
Docente de Cultura Europeia, Portuguesa e Literária. Apresentou comunicações em encontros científicos 
nacionais e internacionais, publicou estudos de análise e crítica literária, artigos e recensões em livros, jornais e 
revistas da especialidade. 
 
 
 

AS LUZES DE LEONOR OU A GÊNESE DA HERANÇA CONCEBIDA 

Elisangela Aneli Ramos de FREITAS (Universidade de São Paulo) 

 

A trajetória literária de Maria Teresa Horta refaz, inegavelmente, a trilha da autoria feminina em 

Portugal. Tomando parte deste legado feminino, a autora dialoga, “pois que toda literatura é uma longa 

carta a um interlocutor invisível” (Barreno, Horta e Costa, 1974, p. 9), com o passado de subordinação 

da mulher bem como se dirige às mulheres do seu tempo, numa clara reivindicação por seus direitos 

sobre suas vidas e seus corpos. 

Nesta esteira também se configura o seu romance de longo fôlego As Luzes de Leonor (2016). A história 

da Marquesa de Alorna é revisitada através do olhar que busca estabelecer um elo entre o nosso tempo 

e o século das Luzes, ainda que as tais “Luzes” tenham sido vivenciadas e transmitidas pelos homens e 

para os homens. Logo, o estandarte que sempre foi perseguido ao longo de sua obra, que é dar voz e 

corpo às mulheres na reivindicação por sua autoria, autoridade e autonomia em contraposição a uma 

tradição predominantemente masculina, irá se reafirmar neste trabalho meticuloso de recolha e 

recomposição. Neste retorno às origens, de uma herança que é pessoal, mas que também é universal 

porque pertence a todas nós, podemos observar um movimento cíclico e incessante de ir e vir, de olhar 

e retomar, de significar e ressignificar, dando sentido e razão ao conjunto de sua obra e de toda a 

autoria feminina portuguesa. A concepção desta herança se dá pela sua atribuição à trajetória das 

mulheres portuguesas, construída ao longo dos séculos e da qual não se pode escapar. 

 

Elisangela Aneli Ramos de Freitas Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Literatura Portuguesa da 
Universidade de São Paulo. Bolsista da CAPES, desenvolveu trabalho de mestrado no mesmo Programa sobre a obra de 
Lídia Jorge tratando, entre outros aspectos, da constituição da herança nas obras “A Instrumentalina” e A Manta do Soldado, 
sob a orientação da Profa. Dra. Marlise Vaz Bridi, também orientadora do doutorado. Apresentou parte de seus resultados 
em Congressos Brasileiros e no II Congresso Internacional Línguas, culturas e literaturas em diálogo: identidades silenciadas, 
sediado em Brasília – DF/Brasil. 
 
 
 

AS LUZES DE LEONOR:  

RESISTÊNCIA VERSUS SUBORDINAÇÃO OU A PROTAGONISTA E SUA IRMÃ 

Aldinida MEDEIROS (UEPB) 

Jaqueline Vieira de LIMA (UEPB) 

 

O romance As Luzes de Leonor (2011) traz uma marca diferencial na carreira de Maria Teresa Horta, por 

se tratar de um romance histórico. Nesta obra, a autora reconstitui, com todos os direitos permitidos 

pela ficção, a vida de uma das figuras femininas mais marcantes do século das Luzes: Leonor de 

Almeida Portugal, a Marquesa de Alorna. Para além disso, é uma narrativa que, pela riqueza estética e 

temática problematiza diversas questões relacionadas à condição feminina no século XVIII, dentre as 

quais: o casamento arranjado por conveniência social, violência doméstica, maternidade, discriminação 

da mulher no âmbito político. Muito se pode observar nesta obra, contudo, para recorte de um enfoque 

que atenda a uma comunicação em congresso, delimitamos analisar as personagens Maria e Leonor, 
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mostrando como algumas das questões acima descritas estão presentes nas suas trajetórias de vida. O 

nosso objetivo é ressaltar as diferenças existentes entre as personagens, apontando que, enquanto irmãs, 

vivem no mesmo ambiente e contexto sócio-histórico, marcado por valores patriarcais que designavam 

a submissão das mulheres, porém, Maria responde a tudo de forma passiva e sofre todas as 

consequências advindas, enquanto Leonor rompe com os modelos pré-estabelecidos, não aceitando 

submeter-se ao poder vigente. Este trabalho é resultado de um projeto desenvolvido no Grupo 

Interdisciplinar de Estudos Literários Lusófonos (GIELLus), da Universidade Estadual da Paraíba, que 

aborda questões de Gênero no romance com protagonistas femininas. Para elucidar essa discussão, 

buscaremos como aporte teórico ensaios da crítica feminista, dentre os quais Beauvoir (1980), Schmidt 

(1987), Duarte (2002), Zolin (2005), Zinani (2013), dentre outros nomes. 

 

Aldinida Medeiros Professora Doutora de Literatura na Universidade Estadual da Paraíba; docente 
colaboradora e orientadora no Programa de Pós-graduação em Literatura e Interculturalidade (PPGLI) e 
Mestrado Profissional em Letras (Profletras) desta mesma universidade. Coordenadora e líder do Grupo 
Interdisciplinar de Estudos Literários Lusófonos (GIELLus/CNPq). Trabalha com as seguintes linhas de 
investigação: Estudos socioculturais pela Literatura; Literatura, História e Memória; Literatura Medieval em Prosa e suas 
releituras; Literatura e Ensino. 
Email: aldinidamedeiros@gmail.com  

 
Jaqueline Vieira de Lima Aluna da Licenciatura em Letras pela Universidade Estadual da Paraíba (UEPB). 
Integrante do Grupo Interdisciplinar de Estudos Literários Lusófonos (GIELLus) no qual desenvolveu um 
projeto de Iniciação Científica com Bolsa CNPq sobre o romance As Luzes de Leonor, no período 2017 a 2018, 
com resultado apresentado no Encontro Nacional de Iniciação Científica da Universidade Estadual da Paraíba. 
Email: kelly-jak1@hotmail.com 
 
 
 

MESA-REDONDA 2 

FEMINISMOS E ATIVISMOS: EM TORNO DE MARIA TERESA HORTA  
 

Celia Metrass, co-fundadora do MLM - Movimento de Libertação das Mulheres. 
Celia Metrass, é uma feminista assumida desde jovem tendo tomado publicamente posição em todos os temas 
relacionados com a luta das mulheres em Portugal e no mundo É, juntamente com Maria Teresa Horta e Isabel 
Barreno, fundadora do MLM - Movimento de Libertação das Mulheres, primeiro e único movimento feminista 
saído da Revolução dos cravos. É autora, juntamente com Maria Teresa Horta e Helena Medeiros, do livro 
"Aborto, direito ao nosso corpo”, editado em 1975 pela Editora Futuro, em que se contavam na primeira pessoa 
histórias das mulheres que abortavam e se punha a nu a posição dos partidos políticos sobre o tema. Fez a sua 
carreira profissional ligada ao sector das comunicações, exercendo actualmente funções de consultoria. Tem duas 
filhas e três netos rapazes.  
 
Maria Antónia Palla é licenciada em Ciências Histórico-Filosóficas pela Faculdade de Letras de Lisboa. O 
jornalismo foi a sua única profissão, tendo trabalhado em vários jornais, revistas e televisão. Foi a primeira 
mulher a ocupar o lugar de vice-presidente do Sindicato dos Jornalistas e a primeira que assumiu a Presidência da 
Caixa de Previdência dos Jornalistas. Foi membro eleito do Conselho de Imprensa e participou ativamente na 
campanha pela legalização do aborto. Foi uma das fundadoras da Liga dos Direitos das Mulheres e da Biblioteca 
Feminista Ana de Castro Osório, núcleo especializado da Biblioteca Municipal de Belém, em Lisboa. 
 
Maria João Faustino é investigadora de doutoramento em Psicologia na Universidade de Auckland, onde 
estuda violência sexual no contexto heterossexual. A sua dissertação de mestrado em Jornalismo foi dedicada ao 
percurso professional e à produção jornalística de Maria Teresa Horta, visando explorar as articulações entre o 
jornalismo, a literatura e o feminismo hortianos. 
 
Teresa Joaquim Doutorada em Antropologia Social pelo I.S.C.T.E. É professora auxiliar da Universidade 
Aberta e coordenadora do Mestrado de Estudos sobe as Mulheres. Membro do Conselho Nacional de Ética para 
as Ciências da Vida (1996-2001). Publicou, entre outros, os seguintes títulos: Dar à luz – ensaio sobre as práticas e 

mailto:aldinidamedeiros@gmail.com
mailto:kelly-jak1@hotmail.com
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crenças da gravidez – parto e pós parto em Portugal, 1983; Mulheres de uma aldeia, 1985. Menina e Moça, Construção Social da 
Feminilidade – séculos XVII-XIX, 1997, As Causas das Mulheres. A comunidade infigurável, 2006. É membro do 
CEMRI. 
 
 
 

AUTOFICÇÃO DA INFÂNCIA NA OBRA DE MARIA TERESA HORTA 

Conceição FLORES 

 

Maria Teresa Horta viveu durante um breve período da infância na ilha do Faial, onde o seu pai foi 

médico do exército. Lembranças desse período se fazem presentes em algumas obras da autora e o 

nosso objetivo é mapear os trechos que apresentam imagens-lembranças (BERGSON, 1999) evocativas 

de momentos únicos vividos na ilha e mostrar como essas imagens-lembranças são construídas pela 

linguagem. O corpus de análise é constituído por trechos do romance A paixão segundo Constança H. 

(1994) e dos contos “Lídia”, “Azul-cobalto”, “A ilha” e “Ondas” (2014). O suporte teórico parte do 

conceito de autoficção (DOUBRAVSKY, 1977), isto é, da ficção de fatos e acontecimentos reais e 

ancora-se na tipologia estabelecida por Vincent Colonna (1989) que define a autoficção biográfica 

como sendo aquela em que o escritor é o personagem da história que conta e em torno do qual se 

desenrolam os acontecimentos; e autoficção especular como aquela que é baseada em um reflexo do 

autor dentro do livro, que comparece em algum canto da obra, que mostrando, como se fosse num 

espelho, a sua presença.  

 
Conceição Flores Formada em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), é Mestre 
em Literatura Comparada e Doutora em História da Educação pela mesma universidade. Professora aposentada, 
continua a realizar pesquisas sobre a escrita de autoria feminina, com foco na obra de Maria Teresa Horta. 
Publicou, em 2001, Do mito ao romance: uma leitura do evangelho segundo Saramago; em 2006, As aventuras de 
Teresa Margarida da Silva e Orta em terras de Brasil e Portugal; em 2009, em coautoria com Constância Lima Duarte e 
Zenóbia Collares Moreira, o Dicionário de escritoras portuguesas: das origens à atualidade; em 2014, Dicionário de 
escritores norte-rio-grandenses: de Nísia Floresta à contemporaneidade. Organizou, em 2013, Mulheres e Literatura: 
ensaios; em 2015, O meu sentido primeiro das coisas: ensaios sobre a obra de Maria Teresa Horta.  
 
 
 

CARTOGRAFIAS DO FEMININO NA POESIA DE MARIA TERESA HORTA 

Ana Maria Domingues de OLIVEIRA (UNESP – Assis) 

 

A obra de Maria Teresa Horta constitui um marco ineludível da voz das mulheres na segunda metade 

do século XX e nas primeiras décadas deste século em que vivemos agora. 

No caso específico de sua poesia, com a qual convivo intimamente há décadas, ainda hoje causa 

assombro a ousadia de suas palavras e a coragem com que as diz.  

Não obstante a marca da ousadia esteja presente já desde seus primeiros livros, creio que é com Minha 

senhora de mim, de 1971, que Teresa estabelece um novo patamar de atrevimento, expondo com poética 

clareza (se é que tais palavras podem andar juntas) os caminhos do desejo feminino. 

Desde então, cada um de seus livros traz a marca da voz da mulher que não se envergonha de seu 

corpo e que não esconde seus desejos. 

Minha proposta é a de percorrer alguns de seus livros de poemas, tentando mapear esse itinerário de 

desvelamento, tão relevante para a história da literatura quanto para a história das mulheres. 

 

Ana Maria Domingues de Oliveira Sou graduada em Letras pela Unicamp, onde também concluí meu 
mestrado em Teoria Literária. Obtive meu doutoramento em Estudos Comparados de Literaturas de Língua 
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Portuguesa pela USP. Atuei como docente de literatura portuguesa no Departamento de Literatura da Faculdade 
de Ciências e Letras de Assis, da UNESP, onde me aposentei em 2015. 
Minhas pesquisas dizem respeito à poesia de autoria feminina em língua portuguesa, com ênfase para a obra de 
Cecília Meireles e Maria Teresa Horta. 
 
 
 

MARIA TERESA HORTA E A POÉTICA DAS SENSAÇÕES 

Fabio Mario da SILVA (Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará / CLEPUL / CEC) 

 

Na poesia de Maria Teresa Horta os versos têm êxtase e as palavras têm pele (“À queima-roupa”, 

Estranhezas). Se formos analisar o conjunto de sua obra, podemos perceber que uma das chaves de 

leitura de sua poética diz respeito ao uso dos quatro sentidos (tato, olfato, paladar e audição) como 

melhor maneira de explorar as sensações do eu lírico. Nosso objetivo é observar o uso das sinestesias 

como proposta de diálogo entre o sujeito poético e o leitor, através de uma análise da sua obra poética 

completa. 

 

Fabio Mario da Silva é Professor de Literatura Portuguesa da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará 
também vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Letras (POSLET) do ILLA (Instituto de Linguística, 
Letras e Artes). É pós-doutor em Literatura Portuguesa pela Universidade de São Paulo, com bolsa da FAPESP. 
É doutor em Literatura e mestre em Estudos Lusófonos pela Universidade de Évora. É pesquisador do CNPq, 
nos seguintes projetos: “Figurações do feminino: Florbela Espanca et alii”, e “Estudos Portugueses e Africanos”. 
Também é pesquisador integrado do CLEPUL(Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias) e 
membro colaborador CEC (Centro de Estudos Clássicos) ambos da Faculdade de Letras da Universidade de 
Lisboa. Também integra a equipe do Centro Internacional e Multidisciplinar de Estudos Épicos (CIMEEP) da 
Universidade Federal de Sergipe. Atualmente dirige, em conjunto com a Professora Cláudia Pazos Alonso 
(Universidade de Oxford), a edição crítica das Obras Completas de Florbela Espanca pela Editora Estampa 
(Lisboa) e organizou, também em conjunto com Cláudia Alonso, uma edição da Obra da modernista Judith 
Teixeira, com textos inéditos, pela Editora Dom Quixote. Prepara a edição da trilogia épica de Soror Maria de 
Mesquita Pimentel, primeira epopeia escrita por uma mulher em língua portuguesa. Publicou a obra A autoria 
feminina na literatura portuguesa. Reflexões sobre as teorias do cânone, Editora Colibri. É organizador de 
diversos eventos intencionais pelo CLEPUL- Univ. de Lisboa, com destaque para o congresso internacional 
anual em estudos de gênero no contexto em língua portuguesa e italiana. Suas áreas de interesse são sobre teorias 
feministas e autoria feminina nos países em língua portuguesa. 
 
 
 

MESA-REDONDA 3 

A OBRA DE MARIA TERESA HORTA: DESAFIOS DE TRADUÇÃO  

 
Federico Bertolazzi (1973), doutorado pela Universidade de Lisboa, é professor de Literatura portuguesa na 
Universidade de Roma Tor Vergata onde é também responsável científico da Cátedra Agustina Bessa-Luís. Entre 
as suas publicações Almadilha. Ensaios sobre Sophia de Mello Breyner Andresen (Lisboa, 2019), Noite e dia da mesma luz. 
Aspectos da poesia de Eugénio de Andrade (Lisboa, 2010); Con la notte di profilo. Brevi saggi su Eugénio de Andrade (Roma, 
2011); Por mares que só eu sei. Le canzoni, il teatro, la narrativa di Chico Buarque (Roma, 2011). Traduziu e organizou 
edições italianas de Luís de Camões, (D’amor sì dolcemente. Cinquanta sonetti di Luís de Camões, Livorno, 2019); Maria 
Teresa Horta (Mia Signora di Me, Livorno, 2018); Al Berto (Orto di incendio, Firenze, 2017); Sophia de Mello 
Breyner Andresen (Come un grido puro, Milano, 2012); Orlando Ribeiro, Portogallo. Il mediterraneo e l’atlantico (Roma, 
2012); Eugénio de Andrade (Dal mare o da altra stella, Roma, 2006), entre outros. 
 
Lesley Saunders  has written seven poetry collections, most recently A Part of the Main (Mulfran Press 2018), 
co-authored with Philip Gross; the book is a response to the political and social upheavals surrounding the UK’s 
decision to leave the European Union. Lesley also translates poetry and her English translations – including the 
poem that won the 2016 Stephen Spender award – of renowned and revered Portuguese poet Maria Teresa 
Horta will be published in spring 2019 by Two Rivers Press. Otherwise, Lesley is a visiting professor in 
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education policy at Newman University, Birmingham, and an honorary research fellow at Oxford University 
Department of Education. 
 
Margarida Vale de Gato traduz, escreve e é professora e investigadora na Faculdade de Letras da Universidade 
de Lisboa (FLUL), nas áreas de Estudos Norte-Americanos e Tradução Literária. Co-coordena o Grupo de 
Estudos Americanos do CEAUL. São suas algumas das versões em português de Henri Michaux, René Char, 
Nathalie Sarraute, Poe, Yeats, Twain, Marianne Moore, Vladimir Nabokov, Jack Kerouac, Alice Munro, entre 
outros. Na escrita ensaística das áreas de especialidade, as suas publicações mais recentes são o capítulo “Poe and 
Modern(ist) Poetry” de The Oxford Handbook of Edgar Allan Poe, e um artigo na revista META sobre a sua 
tradução de Lolita, ambos em 2018. 
Publicou poemas e contos em revistas e antologias nacionais e internacionais e os livros de poesia Lançamento 
(Douda Correria, 2016) e Mulher ao Mar (Mariposa Azual, 2010), que já teve as edições aumentadas Mulher ao Mar 
Retorna (2013) e Mulher ao Mar e Grinalda (2018). Para o teatro, escreveu, com Rui Costa, a peça Desligar e Voltar a 
Ligar, publicada em 2011 pela Culturgest. 
 

 

 

MESA-REDONDA 4 

SESSÃO DE HOMENAGEM A MARIA TERESA HORTA 

 

Guilherme d’Oliveira Martins n. Lisboa, 1952. 
Administrador Executivo da Fundação Calouste Gulbenkian e Presidente do Grande Conselho do Centro 
Nacional de Cultura 
Coordenador Nacional do Ano Europeu do Património Cultural 2018 
Presidente do Conselho Fiscal da Caixa Geral de Depósitos, S.A. 
Licenciado e Mestre em Direito. Professor Universitário Convidado 
Doutoramento Honoris Causa pela Universidade Lusíada 
Doutoramento Honoris Causa pela Universidade Aberta 
Doutoramento Honoris Causa pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP) 
Foi Presidente do Tribunal de Contas (2005-2015). Nos Governos de Portugal foi, sucessivamente, Secretário de 
Estado da Administração Educativa (1995-1999), Ministro da Educação (1999-2000), Ministro da Presidência 
(2000-2002) e Ministro das Finanças (2001-2002). Foi Presidente da SEDES - Associação para o 
Desenvolvimento Económico e Social (1985-1995) e Vice-Presidente da Comissão Nacional da UNESCO 
(1988-1994). Foi Presidente da Comissão do Conselho da Europa que elaborou a Convenção de Faro sobre o 
valor do Património Cultural na sociedade contemporânea [Faro, (Portugal) 27 de Outubro de 2005]. Foi 
Presidente da EUROSAI – Organização das Instituições Superiores de Controlo das Finanças Públicas da 
Europa (2011-2014) e Presidente do Conselho de Prevenção da Corrupção (2008-2015). 
Autor de diversas obras, entre as quais: Oliveira Martins, Uma Biografia (1986); Ministério das Finanças, Subsídios para a 
sua História no Bicentenário da Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda (1988); Escola de Cidadãos (1992); O Enigma 
Europeu (1994); Educação ou Barbárie? (1999); O Novo Tratado Constitucional Europeu (2004); Portugal, Identidade e 
Diferença – Aventuras da Memória (2007; 2ª ed. 2008; 3ª ed. 2015); Património, Herança e Memória – A Cultura como 
Criação (2009, 2ª ed. 2011); Mounier: O Compromisso Político, de Guy Coq (tradução e prefácio, 2012); Na Senda de 
Fernão Mendes – Percursos Portugueses no Mundo (2014, 2ª ed. 2015); Ao Encontro da História – O Culto do Património 
Cultural (2018). 
 
Lídia Jorge publicou o seu primeiro romance, O Dia dos Prodígios, em 1980, a que se seguiram outros títulos. Mas 
foi com A Costa dos Murmúrios (1988), um livro que reflete a experiência da guerra colonial em África, que o seu 
nome se confirmou no panorama das Letras Portuguesas. Vários outros romances colocaram-na entre os autores 
europeus da referência. Romances como O Vale da Paixão (1998) ou O Vento Assobiando nas Gruas (2002), 
conferiram-lhe os mais importantes prémios nacionais, como O Prémio de Ficção da PEN Club, o Prémio D. 
Dinis da Casa de Mateus, ou o Grande Prémio de Romance da Associação Portuguesa de Escritores. Os seus 
livros estão publicados em diversas línguas. Entre os prémios internacionais, destacam-se o Prémio Jean Monet, 
escritor europeu do Ano 2000, a primeira edição do Prémio Albatroz da Fundação Günter Grass pelo conjunto 
da sua obra, ou ainda o Prémio de Cultura Luso-Espanhol atribuído em 2015. Em 2014, publicou Os Memoráveis e 
em 2018 Estuário, um romance sobre a vulnerabilidade da Terra.  
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Manuel Alegre Estudou Direito na Universidade de Coimbra, onde foi um activo dirigente estudantil. Apoiou a 
candidatura do General Humberto Delgado. Foi fundador do CITAC – Centro de Iniciação Teatral da Academia 
de Coimbra, membro do TEUC – Teatro de Estudantes da Universidade de Coimbra, campeão nacional de 
natação e atleta internacional da Associação Académica de Coimbra. Dirigiu o jornal A Briosa, foi redactor da 
revista Vértice e colaborador de Via Latina. 
A sua tomada de posição sobre a ditadura e a guerra colonial levam o regime de Salazar a chamá-lo para o 
serviço militar em 1961, sendo colocado nos Açores, onde tenta uma ocupação da ilha de S. Miguel, com Melo 
Antunes. Em 1962 é mobilizado para Angola, onde dirige uma tentativa pioneira de revolta militar. É preso pela 
PIDE em Luanda, em 1963, durante 6 meses. Na cadeia conhece escritores angolanos como Luandino Vieira, 
António Jacinto e António Cardoso. Colocado com residência fixa em Coimbra, acaba por passar à 
clandestinidade e sair para o exílio em 1964. 
Passa dez anos exilado em Argel, onde é dirigente da Frente Patriótica de Libertação Nacional. Aos microfones 
da emissora A Voz da Liberdade, a sua voz converte-se num símbolo de resistência e liberdade. Entretanto, os 
seus dois primeiros livros, Praça da Canção (1965) e O Canto e as Armas (1967) são apreendidos pela censura, mas 
passam de mão em mão em cópias clandestinas, manuscritas ou dactilografadas. Poemas seus, cantados, entre 
outros, por Zeca Afonso, Adriano Correia de Oliveira, Manuel Freire e Luís Cília, tornam-se emblemáticos da 
luta pela liberdade. 
Regressa finalmente a Portugal em 2 de Maio de 1974, dias após o 25 de Abril. 
Entra no Partido Socialista onde, ao lado de Mário Soares, promove as grandes mobilizações populares que 
permitem a consolidação da democracia e a aprovação da Constituição de 1976, de cujo preâmbulo é redactor. 
Deputado por Coimbra em todas as eleições desde 1975 até 2002 e por Lisboa a partir de 2002 e até 2009, 
participa no I Governo Constitucional formado pelo Partido Socialista em 1976. Dirigente histórico do PS desde 
1974, foi Vice-Presidente da Assembleia da República desde 1995 e membro eleito do Conselho de Estado (de 
1996 e 2002 e de novo em 2005). É candidato a Secretário-geral do PS em 2004, naquele que foi o mais 
participado Congresso partidário de sempre. 
Em 2005 candidatou-se à Presidência da República, como independente e apoiado por cidadãos, tendo obtido 
mais de 1 milhão de votos nas eleições presidenciais de 22 de Janeiro de 2006, ficando em segundo lugar e à 
frente de Mário Soares, o candidato então apoiado pelo PS. 
Em 23 de Julho de 2009 despediu-se do lugar de Deputado, que ocupou durante 34 anos e que deixou por 
vontade própria nas legislativas de Setembro. Foi reeleito para o Conselho de Estado em Novembro de 2009, 
tendo cessado funções com a posse dos novos titulares, em abril de 2016. 
É sócio correspondente da Classe de Letras da Academia das Ciências, eleito em Março de 2005. 
Em Abril de 2010, a Universidade de Pádua inaugura a Cátedra Manuel Alegre, destinada ao estudo da Língua, 
Literatura e Cultura Portuguesas. 
Em Janeiro de 2010, Manuel Alegre anuncia a sua disponibilidade para travar o combate das presidenciais em 
2011 e em Maio de 2010 apresenta formalmente a sua candidatura à Presidência da República. 
Em maio de 2016, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou: “Portugal também foi grande e 
é grande porque Manuel Alegre é português”. 
Em novembro de 2016, Manuel Alegre foi eleito sócio efectivo da Academia das Cincias, na Classe de Letras, 1ª 
Secção – Literatura e Estudos Literários. 
Manuel Alegre tem sido distinguido por inúmeras condecorações e medalhas. Em 2017 recebeu o Prémio 
Camões e foi doutorado “honoris causa” pela Universidade de Pádua. 
Manuel Alegre tem edições da sua obra em diversas línguas, nomeadamente italiano, espanhol, alemão, catalão, 
francês, romeno e russo. A sua obra goza de reconhecimento nacional e internacional, tendo recebido múltiplos 
e importantes prémios literários. 
 
Margarida Vale de Gato traduz, escreve e é professora e investigadora na Faculdade de Letras da Universidade 
de Lisboa (FLUL), nas áreas de Estudos Norte-Americanos e Tradução Literária. Co-coordena o Grupo de 
Estudos Americanos do CEAUL. São suas algumas das versões em português de Henri Michaux, René Char, 
Nathalie Sarraute, Poe, Yeats, Twain, Marianne Moore, Vladimir Nabokov, Jack Kerouac, Alice Munro, entre 
outros. Na escrita ensaística das áreas de especialidade, as suas publicações mais recentes são o capítulo “Poe and 
Modern(ist) Poetry” de The Oxford Handbook of Edgar Allan Poe, e um artigo na revista META sobre a sua 
tradução de Lolita, ambos em 2018. 
Publicou poemas e contos em revistas e antologias nacionais e internacionais e os livros de poesia Lançamento 
(Douda Correria, 2016) e Mulher ao Mar (Mariposa Azual, 2010), que já teve as edições aumentadas Mulher ao Mar 
Retorna (2013) e Mulher ao Mar e Grinalda (2018). Para o teatro, escreveu, com Rui Costa, a peça Desligar e Voltar a 
Ligar, publicada em 2011 pela Culturgest. 
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Nuno Júdice nasceu em Mexilhoeira Grande, Algarve, em 1949. Licenciado em Filologia Românica na 
Faculdade de Letras de Lisboa e Doutorado em Literaturas Românicas Comparadas na Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, onde foi Professor de 1976 a 2015. Tem publicados cerca 
de 33 livros de poesía, 13 de ficção, 10 de ensaio e 5 de teatro, tendo publicado o primeiro livro, «A noção de 
poema», em 1972. A sua poesia foi reunida por duas vezes: em 1991 a Obra poética (1972-1985), na Quetzal e em 
2001 a Poesia reunida. 1967- 2000, na Dom Quixote. Está traduzido em muitas línguas, destacando-se o espanhol. 
o francês, o italiano. Exerce também com regularidade um trabalho de tradutor de poesía. Coordena os 
Seminários de Tradução Colectiva de Poesia da Fundação Casa de Mateus. Desempenhou alguns cargos na 
divulgação da cultura e da literatura portuguesas de que se destacam ter sido coordenador para a área da Língua 
do Pavilhão Português da Exposição Internacional de Sevilha, em 1992, ter sido Comissário da Literatura 
quando Portugal foi país-convidado da Feira do Livro de Frankfurt, em 1997, e ter desempenhado as funções de 
Conselheiro Cultural da Embaixada de Portugal em França, entre 1997 e 2004, e ter dirigido o Centro do 
Instituto Camões em Paris nesse período. A sua obra poética foi amplamente premiada em Portugal e no 
estrangeiro destacando-se, em 2013, pelo conjunto da sua obra, o XXII Prémio Reina Sofía de Poesia 
Iberoamericana. No México recebeu em 2014 o Prémio Poetas do Mundo Latino e em 2017 o Prémio Juan 
Crisóstomo Doria às Humanidades, atribuído pela Universidade Autónoma de Hidalgo. Também em 2017 é-lhe 
atribuído o prémio Camaiore, um dos mais prestigiados prémios de poesia de Itália. 
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