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difícil e sempre incompleta, dos estudos 
humanistas e artísticos e do conhecimen‑
to científico, concluindo pela defesa de 
um maior aprofundamento dos conheci‑
mentos literários por parte dos estudantes 
de matérias científicas, e lembrando que o 
próprio einstein «dizia, sem pestanejar, 
que tinha uma visão artística do univer‑
so» (p. 200); as notáveis análises do teatro 
de teresa rita Lopes, feitas pela «vetera‑
na» Catherine Dumas, e por sebastiana 
Fadda, acentuando aquela as questões de 
abordagem e de tradução da obra dramá‑
tica da autora de Esse Tal Alguém, e ambas 
reflectindo sobre a estrutura de tal obra e o 
«fio pessoano» que a percorre; a aborda‑
gem crítica da sua poesia, nomeadamente 
daquele que, para mim, é o seu melhor 
livro (Cicatriz, 1996), pelo jovem ricardo 
marques, e sobretudo, incidindo sobre o 
mesmo livro, o ensaio de Fernando Cabral 
martins, «a Fotografia sentimental», 
magnífica e original abordagem, e um dos 
«pontos altos» da miscelânea de que nos 
ocupamos, que parte da ideia de que, se as 
palavras procuram reflectir uma realidade 
que lhes é exterior, então a poesia reflecte 
«uma estranha experiência interior, em‑
bora sem sujeito» (p. 203), para acentuar, 
na esteira das teses da estética da recep‑
ção, o papel do leitor, enquanto «autor» 
do texto que lê, acabando por pôr em rele‑
vo «a surpresa que ilumina o real quando 
a poesia passa por ele» (p. 205). Não gos‑
taria de terminar, dentro do clima festivo 
que deve animar uma homenagem a uma 
pessoa com a vitalidade de teresa rita 
Lopes, sem uma referência a uma ausência‑
‑presente: falo de irene Freire Nunes, cuja 
interessante análise «Voz Feminina na Lí‑
rica e nos romances medievais», por vi‑
cissitudes que não cabe aqui explicar, não 
chegou a tempo de integrar materialmen‑
te o volume, e de assim o enriquecer ainda 
mais, particularmente na área de estudos 
de literatura medieval, tendo sido objecto 

de publicação em opúsculo à parte, que o 
editor, amavelmente, fez questão de con‑
cretizar e que, apesar de voar assim com 
asas próprias, não deixará de acompanhar 
o percurso da bela «passarola» animada 
de sonho que é este livro de celebração, um 
verdadeiro catálogo límpido de afectos.  

José Manuel de Vasconcelos
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Maria Velho da costa
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Organização de Ana Luísa Amaral
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poucos livros têm sido tão maltratados em 
portugal como as Novas Cartas Portugue‑
sas. Não falo do julgamento que se seguiu à 
sua publicação, durante a agonia do esta‑
do Novo, mas do silenciamento de que foi 
vítima depois do 25 de abril, exceptuando 
alguns estudos essenciais como o de ana 
Luísa amaral, que organiza esta nova edi‑
ção, os dois prefácios de maria de Lourdes 
pintasilgo, agora novamente incluídos, 
bem como o texto fundamental de maria 
alzira seixo1. recentemente, manuela ta‑
vares estudou a repercussão do livro nos 
movimentos feministas internacionais, 
demonstrando a sua importância2. pelo 
contrário, muitas foram as críticas vindas 
do estrangeiro: anna Klobucka, Darlene 
J. sadlier, Hillary owen ou maria gracie‑
te Besse, para citar apenas alguns estudos, 
debruçaram ‑se sobre vários aspectos da 
obra, focando o diálogo intertextual com 
as Lettres Portugaises, a articulação entre a 
forma e o programa político, as novas car‑
tografias do corpo, ou leram o livro à luz das 
teorias de Derrida e de Françoise Collin.
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tal como ana Luísa amaral nota no 
seu prefácio, esta obra é raramente  in‑
cluída nos programas  do ensino superior 
português, estando acantonada nos estu‑
dos Feministas como se não fosse o texto 
literário que também é. No entanto, o seu 
projecto é enunciado logo no início (p. 3), 
quando se propõe reescrever as cinco car‑
tas atribuídas a mariana alcoforado, ope‑
rando um desvio fundamental:

pois que toda a literatura é uma longa car‑
ta a um interlocutor invisível, presente, 
possível ou futura paixão que liquidamos, 
alimentamos ou procuramos. e já foi dito 
que não interessa tanto o objecto, apenas 
pretexto, mas antes a paixão; e eu acrescen‑
to que não interessa tanto a paixão, apenas 
pretexto, mas antes o seu exercício.

efectivamente, as Novas Cartas Portu‑
guesas opõem ‑se veementemente à ideia 
de livro, tal como a definiu Derrida — uma 
«totalidade natural»3 —, substituindo ‑a 
pela ideia de um exercício, ou seja, de uma 
escrita que se vai construindo, sem que 
seja possível encontrar ‑lhe um significado 
último. Como escreve Darlene J. sadlier, 
já em 1986, a autoria colectiva transforma 
a voz (a escrita) numa polifonia de vozes, 
constituindo uma estratégia que junta um 
programa político e uma experiência lite‑
rária, doravante indissociáveis. Não deixa 
de ser interessante que o subtítulo (ou será 
uma epígrafe?) enumere subrepticiamen‑
te três obras literárias das três autoras 
deste livro — Maina Mendes, de maria 
Velho da Costa, Ambas as Mãos sobre o 
Corpo, de maria teresa Horta, e Os Ou‑
tros Legítimos Superiores, de maria isabel 
Barreno —, subvertendo ‑as num projecto 
colectivo que as projecta para uma outra 
dimensão. efectivamente, as Novas Cartas 
Portuguesas são mais do que a soma dos 
textos de cada uma das escritoras, embora 
possamos reconhecer a lucidez e a ironia 

de maria isabel Barreno, a violência inex‑
cedível de maria Velho da Costa ou o es‑
tilo inconfundível de maria teresa Horta, 
tão presente nos poemas e em textos em 
prosa. Como se sabe, ainda hoje é impos‑
sível determinar quem escreveu cada um 
dos fragmentos. mais interessante será 
verificar até que pondo a obra se constitui 
como um cruzamento entre três percursos 
diferentes que se vão sucessivamente con‑
taminando através de um diálogo.

esta edição anotada, com uma extensa 
bibliografia, esclarece o contexto social da 
obra, ilumina as alusões políticas incom‑
preensíveis para a nova geração que agora 
a redescobre e esclarece as múltiplas refe‑
rências intertextuais que a pontuam, de 
Catulo a albertine sarrazin, de Camões e 
sóror Violante do Céu a elizabeth Barrett 
Browning. Chama também a atenção para 
os vários diálogos que se vão construin‑
do com as Lettres Portugaises traduites en 
françois (sic), publicadas anonimamente 
em paris, em 1669, por Claude Barbin e 
precedidas por um prefácio dirigido «ao 
leitor» onde alguém não identificado 
afirmava que havia encontrado uma có‑
pia correcta da tradução de cinco cartas 
portuguesas escritas a um gentil homem 
de qualidade que servia em portugal. atri‑
buídas a guilleragues mais pela vontade 
de encontrar um nome e de esclarecer um 
mistério do que por uma argumentação 
coerente e sólida, e ignorando o facto de 
este pseudo ‑autor ter efectivamente pu‑
blicado uma obra que não havia escrito, 
como era comum na sua época, estas cartas 
conheceram mais de quarenta edições até 
ao final do século XVII, tendo inaugurado 
uma nova retórica do amor. mais recente‑
mente, Volker schröder publicou um arti‑
go onde demonstra inequivocamente que 
as Lettres Portugaises devem muito à tra‑
dução francesa, feita por robert d’andilly, 
da obra Exclamaciones o meditaciones del 
alma a su Dios de santa teresa de Ávila4.
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Não deixa de ser extraordinário notar 
também que As Novas Cartas Portugue‑
sas — um livro híbrido, como viu maria 
alzira seixo, que percorre vários géneros, 
misturando realidade e ficção, incluindo 
textos documentais, manifestos, poemas  
e breves narrativas — se baseiem num 
outro livro cujo estatuto ainda hoje é im‑
possível de determinar, tendo em vista o 
contexto específico do campo literário 
francês no século XVII. De facto, como 
se acabou de ver, nada se sabe sobre a sua 
autoria, sobre a possibilidade de terem 
ou não existido «cartas verdadeiras» em 
português ou em francês ou mesmo sobre 
a eventual paixão de mariana alcoforado 
por um oficial francês. sabe ‑se apenas que 
é um livro onde se cruzam várias vozes e 
que nunca teria sido escrito, como afirma 
Volker schröder, sem a «matriz feminina 
e estrangeira» de santa teresa de Ávila. 
Dir ‑se ‑ia que as autoras das Novas Cartas 
intuíram o carácter híbrido e colectivo 
do texto de onde partiram. a leitura que 
fazem antecede as críticas mais recentes. 
efectivamente, mariana revolta ‑se contra 
o seu destino, dirige ‑se primeiro à sua pai‑
xão, esquecendo o homem que a abando‑
nou, e transforma a escrita das cartas num 
caminho que a leva de si para si própria. 
Da mesma forma, num contexto diferen‑
te, as autoras das Novas Cartas, ao denun‑
ciarem a situação da mulher no portugal 
marcelista, interrogam ‑se também sobre 
os seus próprios percursos, inscrevendo 
a revolta, a  indignação e o  desejo, mas 
também a perplexidade: «e de nós, o que 
faremos?» (p. 3).

esta nova edição, dirigida por ana Luí‑
sa amaral e por uma equipa de investiga‑
ção, vem colmatar uma falha no mercado 
e representa uma mais ‑valia para o estudo 
aprofundado das Novas Cartas Portugue‑
sas. Note ‑se que o pacto de silêncio que 
une as três autoras, que nunca revelaram 
quem escreveu o quê, impede, à partida, 

um texto com variantes ou eventualmente 
baseado em manuscritos. assim, o traba‑
lho a fazer foi aquele que foi realizado: dar 
a ler esta obra única e ainda hoje profun‑
damente original. sendo um livro escrito 
durante o estado Novo, o que se diz es‑
conde o que não pode ser dito. todas as 
referências políticas são camufladas e pas‑
sariam despercebidas à nova geração de 
leitoras e de leitores da obra, se não fossem 
as preciosas notas que ocupam quase cem 
páginas no final do texto. No entanto, a 
equipa de investigação foi mais longe, che‑
gando mesmo a reproduzir notícias publi‑
cadas em jornais da época, que não seriam 
legíveis de outra forma. Cite ‑se o caso do 
anúncio publicado pelo ministério das Fi‑
nanças no Diário de Lisboa de 13 de abril 
de 1971, para abrir um concurso «entre 
indivíduos do sexo masculino» (p. 387). 

as notas vão ainda mais longe, identifi‑
cando as citações camufladas, as alusões, 
as referências. Como sublinhou maria 
alzira seixo, a intertextualidade faz par‑
te desta obra única e deixa ‑se aqui ver 
através de múltiplas notas que nos reme‑
tem para o seu universo cultural. seria 
impossível descobrir de outra forma esta 
riqueza que muitas vezes passa desperce‑
bida mesmo a uma leitura muito atenta 
da obra. o projecto deste livro implica 
uma reapreciação da instituição literária, 
com particular destaque para os textos das 
mulheres, do presente e do passado, onde 
reconhecemos uma vez mais uma das pre‑
ocupações essenciais da obra de maria te‑
resa Horta, cuja escrita é sempre uma ho‑
menagem àquelas que a precederam. um 
outro aspecto que interessa vincar nestas 
notas é o cuidado que foi posto no estu‑
do das relações com as Lettres Portugaises, 
indicando todos os momentos em que se 
parodia, se cita ou se subverte a escrita de 
mariana. Lidas no conjunto, as notas des‑
ta edição podem ser transformadas numa 
espécie de roteiro dos estudos Feministas: 
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fala ‑se da história das mulheres, das suas 
lutas e dos textos que escreveram à luz das 
modernas teorias. por outro lado, as no‑
tas conseguem esclarecer também o con‑
texto político e cultural do estado Novo, 
debruçando ‑se essencialmente sobre a 
condição feminina. No entanto, o gran‑
de mérito desta edição anotada é o facto 
de revelar, de forma inequívoca, a com‑
plexidade das Novas Cartas Portuguesas, 
devolvendo ‑lhes assim o seu carácter lite‑
rário, a sua complexidade epistemológica 
e a sua actualidade.

Teresa Almeida

Notas

1 maria alzira seixo, «Quatro razões para Ler 
Novas Cartas Portuguesas», Outros Erros. Ensaios 
de Literatura, porto, asa, 2001, p. 179 ‑87.

2 manuela tavares, Feminismos: Percursos e Desa‑
fios, Lisboa, texto editora, 2010. 

3 Jacques Derrida, De la grammatologie, paris, Édi‑
tions de minuit, 1967, p. 30.

4 Volker schröder, «Les méditations de mariane: 
la matrice mystique des Lettres Portugaises», in 
La Femme au XVIIe siècle, tübingen, gunter Narr 
Verlag, 2002, p. 283 ‑99.
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o último romance de manuel rui, intitu‑
lado Janela de Sónia, desenvolve uma fic‑
ção que, à semelhança dos anteriores, está 
fortemente enquadrada no tempo e no es‑
paço. mas enquanto estes últimos, princi‑
palmente Quem Me Dera Ser Onda (1982) 
e Crónica de Um Mujimbo (1989), apresen‑
tam uma crítica ao regime do tipo totali‑
tário através de cenas cómicas criadas a 

partir do quotidiano do povo, o contexto 
espácio ‑temporal e a temática geral de Ja‑
nela de Sónia são sensivelmente diferentes. 
a cena decorre em Caala, lugar próximo 
de Huambo, nos últimos meses da guer‑
ra. samuel pedro antónio (será designado 
simplesmente pelo primeiro nome ao lon‑
go da narrativa) foi obrigado a abandonar 
a sua casa devido aos bombardeamentos. 
instala ‑se numa quinta abandonada pelo 
proprietário, um colono português que 
fugiu pelas mesmas razões. apesar de ter 
perdido uma das filhas, sónia, atingida 
por uma bala perdida, samuel tem apenas 
uma ideia na cabeça: obter um título de 
propriedade por parte do administrador 
que legaliza a ocupação e exploração dos 
terrenos para fins comerciais. pois se o ruí‑
do dos aviões de combate se faz ouvir por 
todo o lado, as informações captadas com 
a ajuda de um transístor sobre a Voz da 
América, a Voz de Lisboa, a Voz de Angola 
ou a de África do Sul (p. 287) entrecruzam‑
‑se parcialmente e indicam que o fim das 
hostilidades está próximo. Desde logo, o 
protagonista projecta ‑se constantemen‑
te num futuro radioso em que a palavra 
«paz» é sinónimo de enriquecimento. 
ajudado pelo seu cunhado tita, acabará 
por criar uma empresa comercial gigan‑
tesca onde se vendem produtos tão diver‑
sos como materiais de construção, peles 
de animais, essências, diamantes, etc., e 
onde os turistas encontrarão alojamento e 
formas de lazer (terão três piscinas à sua 
disposição).

o autor poderia, licitamente, ter escri‑
to este episódio no início da narrativa, 
tornando ‑o no pretexto para um processo 
de novas riquezas, no intuito de estigma‑
tizar os desvios da luta revolucionária. No 
entanto, não é esse o objectivo desta obra. 
observaremos que o inventário das activi‑
dades do grupo SATI — nome desta multi‑
‑empresa — figura nas duas últimas pági‑
nas do romance e que toda a dinâmica da 


