
e patrimonial. Filha de José Francisco de Carvalho – funileiro – e de Rosa de Brito, escolhe 

a docência como profissão, carreira que dignifica e que a impele a estender a sua atuação 

para lá do magistério, considerando porventura a necessidade de usar de experiência 

própria para aconselhar e formar. Escreve Conversa íntima com as jovens: noivas e 

casadas, livro intimista, que apoiado nos seus 43 anos de vida conjugal feliz, pretende 

clarificar a natureza do homem – “ser muito útil, dedicado e amigo, mas muito estranho e 

complexo, [devendo por isso] ser minuciosamente estudado para ser bem compreendido e 

pacientemente suportado”.1 

 

 

Apresentada no final da década de 70, a obra integra a primeira fase de produção literária 

da autora, encetada – anos antes – com o falecimento prematuro do marido, Manuel Alves 

de Araújo, com quem tem 13 filhos. Aliás, todo o legado bibliográfico de Laurinda de 

Carvalho Araújo – importa dizê-lo – vai sendo construído nessa fase de perda e de 

convalescença afetiva, primeiro com Coração que sofre – livro de estreia em poesia 

distinguido com o Diploma de Mérito Literário pelo Centro Cultural, Literário e Artístico 

de Felgueiras –, depois com Retalhos de poesia, ambos em 1971. Segue-se Apologia de S. 

Julião do Freixo e suas damas de honor (1974),2 título que o Padre Manuel Azevedo Tinoco 

descreve como “original, de certo valor histórico”3, sobretudo por enriquecer as freguesias 

visadas e facilitar posteriores trabalhos de investigação. 

 

1 ARAÚJO, Laurinda F. de Carvalho – Conversa íntima com as jovens: noivas e casadas. Ponte de Lima: [s.n., 1979] 
2 GOMES, Carlos – Laurinda Fernandes de Carvalho Araújo: uma poetisa limiana que permanece ignorada pelos seus conterrâneos [Em linha]. [Consult. 3 fev. 2016]. Disponível na Internet:< http://bloguedominho.blogs.sapo.pt/120493.html> 
3 ARAÚJO, Laurinda F. de Carvalho – Reminiscências do passado. Ponte de Lima: Ed. do autor, imp. 1977 

Hino de Ponte de Lima retirado da obra III Dia das Letras Minhotas: homenagem a Laurinda Carvalho Araújo: 6 de março de 1993 

(Imagem retirada de Retalhos de Poesia) 

Letra de Laurinda de Carvalho Araújo 

A Casa do Povo 
(Fonte: Monografia de S. Julião do Freixo e estudo sucinto de Anais) 

Casa senhorial do século XIX 
(Fonte: Monografia de S. Julião do Freixo e estudo sucinto de Anais) 

1906  Pedagoga, escritora e poetisa – figura limiana de renomado 

valor na defesa e sustentação da etnografia local –, Laurinda 

Fernandes de Carvalho Araújo nasce a 06 de março em São Julião do Freixo, 

freguesia natal que perpetuará em narrativas laudatórias e de valoração cultural 
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patriótica –, em 1980 é a vez de Poesias dispersas e, em 1981, são lançados, em prosa, a 

Monografia de S. Julião do Freixo e estudo sucinto de Anais (Sta. Marinha de) e, na esfera 

lírica, O fim da hospedagem e Poesias completas para os meus 13 filhos. No mesmo género 

literário apresenta, em 1982, No crepúsculo… ainda há luz – obra que congrega 27 

composições poéticas - e, em 1983, Poesias para os meus 30 netos: (a pedido deles). Edita 

ainda, mas em registo epistolar, Cartas… sem resposta. De regresso à historiografia, publica 

Monografia de Santa Eulália de Rio Covo – Barcelos (1984), trabalho de investigação que 

recolhe múltiplos elogios. 

 

 

1985 Em jeito de narrativa de viagens, lança Venha comigo ao Rio de Janeiro, livro 

escrito em “estilo vivo, caloroso, personalista”, que traduz “a grandiosidade confusa e bela” 

da cidade4. No mesmo ano, é agraciada pela autarquia de Ponte de Lima com a Medalha de 

Mérito Municipal de Grau Prata. Os dois anos seguintes dedica-os ao Teatro, em parceria 

com António Afonso do Paço, de que resultam O rosto da imaginação (1986) – comédia em 

três atos, – A gaivota (1986) – peça cómica dirigida ao público infantil – e Fantasmagoria 

(1987) – uma tragicomédia. Colaboração que produz ainda, na poesia, Galiza: 

universalidade do seu povo (1986) e Dois mundos, rural, urbano no espaço galaico-minhoto 

(1987). 

 

 

 

4 ARAÚJO, Laurinda F. de Carvalho – Venha comigo ao Rio de Janeiro. [Rio de Janeiro]: Malta Editora, 1985 

(Imagem retirada da obra Monografia de S. Julião do Freixo e estudo 

sucinto de Anais) 

Casa de Paços 
(Fonte: Monografia de Santa Eulália de Rio Covo - Barcelos) 

Brasão da Casa de Paços 
(Fonte: Monografia de Santa Eulália de Rio Covo - Barcelos) 

Cruzeiro do Senhor dos Aflitos 
(Fonte: Monografia de S. Julião do Freixo e estudo sucinto 

de Anais) 

Fontenário 
(Fonte: Monografia de S. Julião do Freixo e estudo sucinto de Anais) 

(In: Poesias completas para os meus 13 filhos) 

(Imagem retirada da obra III Dia das Letras Minhotas: homenagem a 

Laurinda Carvalho Araújo: 6 de março de 1993) 

António Afonso do Paço 
(Fonte: Galiza: universalidade do seu povo) 

1977 É tempo de Reminiscências do passado e, no ano seguinte, de Histórias da 

avozinha para os netos. Em 1979 sai Faúlhas do 25 de abril – obra de génese 
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poético do Alto Minho, publicação híbrida que combina prosa e poesia e que constitui a 

derradeira produção literária da autora. No entanto, o legado de Laurinda de Carvalho 

Araújo não se esgota nas Letras. Além de sócia fundadora da Universidade Minhota do 

Autodidata e da Terceira Idade (UMATI) de Viana do Castelo, integra, ao longo da vida, 

diversas associações culturais de Portugal e do Brasil de que se destacam o Centro de 

Estudos Regionais de Viana do Castelo e o Instituto Limiano. Falece a 14 de agosto de 1991 

na terra que a vê nascer e consagrar-se como figura cimeira da cultura limiana. 

 
   

 

No Carnaval de 1987 aconteceu um massacre na região de Leiria. 

Portugal estremeceu com os pormenores da chacina perpetrada por 

um funcionário bancário. O país de brandos costumes interrogava-se 

como foi possível um tal morticínio, tornando-se ávido de pormenores, 

que levantassem a ponta do véu do maior massacre registado em 

Portugal. A pacatez de uma região laboriosa deu lugar a justificado 

alvoroço. Como foi possível? Os jornais esgotaram-se rapidamente. 

Houve pessoas que, pela primeira vez na sua vida, compraram um 

jornal diário! 
 

(In: O massacre de Leiria: domingo de Carnaval de 1987 na história do crime em Portugal) 

Paulo Alexandre 

 

No feitio, Paulo, tu és parecido 

com a mãe que levava tudo a rir. 

A tua graça é muita, mas querido, 

pequeno, bem te podes divertir. 

 

 

 

 

No estudo, porém, tens de pensar; 

e agarrar-te aos livros a valer. 

Aos teus pais alegria tu vais dar, 

se fores bondoso como deves ser. 
 

 (In: Poesias para os meus 30 netos) 

 

Outras fontes: 

LIMA, Cláudio – Laurinda de Carvalho Araújo: escritora e poetisa. Figuras limianas. Ponte de Lima: Município, 2008. ISBN 978-972-8846-15-2. p. 362 

III Dia das Letras Minhotas: homenagem a Laurinda Carvalho Araújo: 6 de março de 1993. Ponte de Lima: Câmara Municipal,1993 

Casa onde a autora viveu (S. Julião do Freixo) 
(Fonte: LIMA, Cláudio – Laurinda de Carvalho Araújo: escritora e poetisa. Figuras 

limianas) 

(In: Portugal e Brasil de mãos dadas) 

(Fonte: III Dia das Letras Minhotas: homenagem a Laurinda Carvalho Araújo: 6 de março de 1993) 

Laurinda de Carvalho Araújo, em Lisboa (1987) 
(Fonte: http://bloguedominho.blogs.sapo.pt/120493.html) 

1988 Sai Portugal e Brasil de mãos dadas – compilação de poesia lançada no 

Palácio Tiradentes, Rio de Janeiro –, e novamente em coautoria com António 

Afonso do Paço apresenta, no mesmo ano, O massacre de Leiria: domingo de 

Carnaval de 1987 na história do crime em Portugal. Em 1989, edita Roteiro 
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Legado Documental 

Coração que sofre… (poesia) _ 

 

 

 

 

 

 

Reminiscências do passado (poesia) _ 

 

 

 

 

 

 

 

Faúlhas do 25 de Abril (poesia) _ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poesias completas para os meus 13 

filhos _ 

 

 

 

No crepúsculo… ainda há luz (poesia) _ 

 

 

 

 

 

 

Cartas… sem resposta (prosa) _ 

 

 

 

Venha comigo ao Rio de Janeiro (prosa 

e verso) _ 

 

 

 

Galiza: universalidade do seu povo 

(poesia) _ 

 

 

 

Fantasmagoria (teatro) _ 

 

 

 

Portugal e Brasil de mãos dadas 

(poesia) _ 

_ Retalhos de poesia 

 

 

_ Apologia de S. Julião do Freixo e suas 

damas de honor (poesia) 

 

 

 

 

 

 

_ Histórias da avozinha para os netos 

(prosa) 

 

 

_ Conversa íntima com as jovens: noivas 

e casadas (prosa) 

 

 

 

_ Poesias dispersas 

 

 

 

_ O fim da hospedagem (poesia) 

_ Monografia de S. Julião do Freixo e 

estudo sucinto de Anais (prosa) 

 

 

 

 

 

_ Poesias para os meus 30 netos 

 

 

 

_ Monografia de Santa Eulália de Rio 

Covo—Barcelos (prosa) 

 

 

 

 

 

 

 

_ A gaivota (teatro) 

_ O rosto da imaginação (teatro) 

 

 

 

_ Dois mundos, rural, urbano no espaço 

galaico-minhoto (poesia) 

 

 

 

_ Massacre de Leiria (prosa) 

 

 

 

_ Roteiro poético do Alto Minho 
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Florbela Espanca 

1894 - 1930 

esposa, Mariana Espanca, cuja infertilidade terá contribuído 
para a aceitação da infidelidade marital que, além da 
primogénita, produz Apeles Espanca, em 1897.1 Tais 
circunstâncias não impedem Florbela de ter uma infância 
aparentemente afortunada e estável, como a própria 
sustentará adiante em Correspondência: 
 

Nasci num berço de rendas rodeada de afectos, cresci 
despreocupada e feliz rindo de tudo, contente da vida que 
não conhecia, e de repente, amiga, no alvorecer dos meus 
dezasseis anos, compreendi muita coisa que até ali não 
compreendia e parece-me que desde esse instante cá 
dentro se fez noite.2 

 

Mas a melancolia, a inquietação e a sensibilidade extremas de 
Florbela são sentimentos de manifestação precoce, anteriores à 
fase da adolescência, e, porventura, potenciados pelo distúrbio 
psicológico que herda da mãe, mas que não a impossibilita de, 
aos oito anos, começar a escrever. A vida e a morte (1903) é a sua primeira poesia e Mamã! 
(1907) o primeiro conto, narrativa que precede o desaparecimento prematuro de Antónia da 
Conceição Lobo, em 1908, ano do regicídio de Dom Carlos e do Príncipe herdeiro, infortunado 
episódio que, em nenhum momento, se reflete na temática florbeliana. O mesmo sucede com 
vários outros acontecimentos de envergadura histórica e política. 
 
1911 A residir há três anos em Évora - com o irmão Apeles e a família -, começa a namorar 
Manuel Maria Barroso, colega no Liceu André Gouveia, estabelecimento onde Florbela completa o 
Curso Geral, em 1912. Nesse período envolve-se com Alberto de Jesus Silva Moutinho, relação 
brevemente interrompida na sequência de uma nova paixão por João Martins da Silva Marques – 
futuro académico e diretor da Torre do Tombo -, mas logo reatada e rematada por via 
matrimonial, tem Florbela uns emancipados 19 anos. 

1914 As dificuldades financeiras do jovem casal obrigam a mudanças de residência e a um 
regresso temporário à casa dos Espanca, em Évora, mas de volta a Redondo, em 1916, Florbela 
compila, num caderno a que chama Trocando olhares, mais de 100 poemas e três contos: A oferta 
do destino, Amor de sacrifício e Alma de mulher.3 A par da produção literária, Florbela envereda 
pela atividade jornalística, redigindo artigos para o suplemento de O Século de Lisboa – Modas & 
Bordados -, para A Voz Pública e para o Notícias de Évora, cidade onde retorna para concluir o 
11.º ano do Curso Complementar de Letras. Em 1917 matricula-se na Faculdade de Direito da 
Universidade de Lisboa.4 É neste período que sofre o primeiro aborto espontâneo, trágico 
acontecimento que, além de agudizar as manifestações neuróticas de Florbela, a leva a refugiar-se 
em Olhão, na companhia do marido, que ali leciona. Mas o casamento não vai bem, tornando-se a 
separação inevitável quando Florbela retoma os estudos universitários na capital. 
 
1919 Raúl Proença edita Livro de mágoas, compilação de sonetos da poetisa que 
rapidamente esgota. Um ano mais tarde, rende-se de amores pelo alferes da GNR – António José 
Marques Guimarães -, com quem vai viver. Em 1921, já divorciada, casa-se pela segunda vez, 
suspende a Faculdade, e ruma ao Porto, estada curta no tempo, em razão de as novas funções de 
António Guimarães, no Ministério da Guerra, ditarem o célere regresso a Lisboa. 

1894  Na alentejana e histórica Vila Viçosa - local privilegiado para as 
excursões venatórias de El-Rei Dom Carlos – nasce a 08 de dezembro 

Flor Bela Lobo, apelido de transmissão materna que decorre da delicada condição de 
solteira da mãe, Antónia da Conceição Lobo – criada de servir -, e da ausência de 
perfilhação do progenitor, João Maria Espanca, à época casado. Não obstante figurar 
no registo de batismo como filha ilegítima, Florbela é educada pelo pai – que só a 
reconhece decorridos 18 anos do falecimento da futura poetisa – e pela respetiva 

 

 

  
 
 
1 CRAVEIRO, Lídia – Florbela Espanca, uma vida perdida na neurose [Em linha]. Évora: Universidade, 2007. [Consult. 22 jan. 2016]. Disponível na Internet:<http://www.psicologia.pt/artigos/textos/TL0065.pdf> 
2 SILVA, Paulo Neves da (org.) – Citações e pensamentos de Florbela Espanca: 200 citações, 40 reflexões e pensamentos, 100 poemas, 50 quadras. Lisboa: Casa das Letras, 2011. ISBN 9789724620077 
3 Documento disponível na Internet:<http://www.dglb.pt/sites/DGLB/Portugues/autores/Paginas/PesquisaAutores1.aspx?AutorId=10386> 
4 MENDES,Iba – Florbela Espanca: contos [Em linha]. São Paulo: Poeteiro Ed. Digital, 2014. [Consult. 22 jan. 2016]. Disponível na Internet:< http://www.projetolivrolivre.com/Contos%20de%20Florbela%20Espanca%20-%20Iba%20Mendes.pdf> 
 

Florbela com o pai - João Espanca - e o irmão Apeles 
(Fonte:  http://erhos.cadernovirtual.net/?page_id=3958) 

Florbela com três anos de idade 
(Fonte: http://www.elfikurten.com.br/2013/02/florbela-espanca-vida-e-alma-de-uma.html) 

Florbela e o irmão, Apeles, em 1904 
(Fonte: http://www.elfikurten.com.br/2013/02/florbela-espanca-vida-e-alma-de-uma.html) 

A pequena Florbela 
(Fonte: http://www.elfikurten.com.br/2013/02/florbela-espanca-vida-e-alma-de-uma.html) 

(Fonte: http://www.elfikurten.com.br/2013/02/florbela-espanca-vida-e-alma-de-uma.html) 
Florbela na juventude 
(Fonte: http://www.elfikurten.com.br/2013/02/florbela-espanca-vida-e-alma-de-uma.html) 

(Fonte: http://www.elfikurten.com.br/2013/02/florbela-espanca-vida-e-alma-de-uma.html) Florbela com o primeiro marido 
(Fonte: http://www.lpm-blog.com.br/?tag=florbela-espanca ) 

(Fonte: http://jornalismojunior.com.br/sala33/wp-content/uploads/2014/11/Florbela-Espanca.png) 

http://www.psicologia.pt/artigos/textos/TL0065.pdf
http://www.dglb.pt/sites/DGLB/Portugues/autores/Paginas/PesquisaAutores1.aspx?AutorId=10386
http://www.projetolivrolivre.com/Contos%20de%20Florbela%20Espanca%20-%20Iba%20Mendes.pdf
http://erhos.cadernovirtual.net/?page_id=3958
http://www.elfikurten.com.br/2013/02/florbela-espanca-vida-e-alma-de-uma.html
http://www.elfikurten.com.br/2013/02/florbela-espanca-vida-e-alma-de-uma.html
http://www.lpm-blog.com.br/?tag=florbela-espanca
http://jornalismojunior.com.br/sala33/wp-content/uploads/2014/11/Florbela-Espanca.png
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na cidade minhota de Guimarães. Ali reencontra o médico Mário Lage, que vem acompanhando a 
enfermidade da poetisa, com quem acaba por casar – desta feita pela Igreja -, consumado o 
segundo divórcio, corre o ano de 1925. 
 

1927 A residir em Matosinhos há largos meses, Florbela dedica-se à tradução de romances 
franceses para as editoras Civilização e Figueirinhas, ambas do Porto, e colabora com o jornal D. 
Nuno, de Vila Viçosa, que lança alguns dos poemas da autora. Mas uma angustiante e penosa 

notícia altera o rumo dos acontecimentos: o irmão Apeles, 
piloto aviador, falece na sequência de um acidente de 
hidroavião, facto que agrava profundamente a neurastenia de 
que Florbela padece. A imensa dor pela perda daquele a quem 
apelidava de “a querida alma irmã da minha”5 tem reflexos na 
produção literária de Florbela, que abandona 
temporariamente a poesia – Charneca em flor, produção lírica 
que, em tempo póstumo será apelidada de obra-prima, é 
ignorada pelo mercado editorial - e dedica-se à redação de 
contos. Em memória de Apeles surge As máscaras do destino, 
título que nenhuma editora aceita por considerá-lo 
demasiado deprimente e confuso; antes produzira O dominó 
preto, livro marcado de erotismo e de feminilidade, cuja 
publicação é igualmente travada. Nos derradeiros meses de 
vida, Florbela colabora com as revistas Portugal Feminino e 
Civilização, começa a redigir o Diário do último ano - 
documento que “revela o estado de solidão da autora e regista 
os últimos dias de uma «virgem prometida à morte»”6- e 
conhece Guido Battelli, que se oferece para publicar Charneca 

em flor. Florbela ainda revê as provas do livro, mas o agravamento da neurastenia e o diagnóstico 
de um edema pulmonar conduzem a poetisa ao suicídio, por meio da ingestão de dois frascos do 
barbitúrico Veronal, na madrugada do dia em que completaria 36 anos. A obra é lançada a 
público, em 1931, o mesmo sucedendo com os restantes escritos da autora, compilados e editados 
postumamente.  
 
Incompreendida nos círculos literários, hostilizada pela crítica, censurada pela Igreja, considerada 
imoral pela sociedade civil, Florbela é hoje unanimemente aceite como uma das personalidades 
mais marcantes da história da Literatura Portuguesa. Está atualmente sepultada no Cemitério de 
Vila Viçosa, terra de berço onde, diz Florbela, “tudo é tranquilo, e casto e sonhador…”7. 

 
A morte definitiva ou a morte transfiguradora? 

Mas que importa o que está para além? 
Seja o que for, será melhor que o mundo. 

Tudo será melhor do que esta vida!8 

1923 O Livro de Soror Saudade – segunda coletânea de sonetos -, é publicado a 
expensas do pai. Florbela, a braços com constrangimentos de natureza financeira, 
começa a dar aulas particulares de português. Mas um novo aborto espontâneo 
interrompe os projetos em curso e debilita seriamente Florbela, que procura tratamento 

 
5 DAL FARRA, Maria Lúcia (org.) – Afinado desconcerto: (contos, cartas, diário) [Em linha]. São Paulo: Iluminuras, 2002. [Consult. 22 jan. 2016]. Disponível na Internet: <https://books.google.pt/books?id=_cMzwMq3YD4C&pg=PA104&lpg=PA104&dq=A+meu+irm%C3%
A3o,+ao+meu+querido+morto+Florbela+Espanca&source=bl&ots=i49DjF2Qdq&sig=UoEg4SAymehYvti9nDYq8E1uFq4&hl=pt-PT&sa=X&ved=0ahUKEwj9x_XM-73KAhXLdz4KHXD6DUIQ6AEIHzAB#v=onepage&q=A%20meu%20irm%C3%A3o%2C%20ao%20meu%20querido%
20morto%20Florbela%20Espanca&f=false> 
6 Documento disponível na Internet:<http://bdalentejo.net/BDAObra/BDADigital/Obra.aspx?id=276> 
7 Documento disponível na Internet:<http://www.vidaslusofonas.pt/biografia.php?id=B0xR8Qh7xAI> 
8 NASCIMENTO, Michelle Vasconcelos Oliveira do – O claustro e o transbordamento: o feminino na poesia de Florbela Espanca [Em linha]. [Consult. 25 jan. 2016]. Disponível na Internet:< http://www.pucrs.br/edipucrs/online/IXsemanadeletras/poe/
Michelle_Vasconcelos_Oliveira_do_Nascimento.pdf> 
Outras fontes: 
Florbela, contradições e enigmas [Em linha]. (2014). [Consult. 22 jan. 2016]. Disponível na Internet:< http://erhos.cadernovirtual.net/?page_id=3958> 
 GUEDES, Rui – Acerca de Florbela: biografia, bibliografia, apêndices, discografia, índice remissivo geral. Lisboa: Dom Quixote, 1986 

 

 

(Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Florbela_Espanca) 

O irmão, Apeles Espanca 
(Fonte: http://erhos.cadernovirtual.net/?page_id=3958) 

(Fonte: http://www.elfikurten.com.br/2013/02/florbela-espanca-vida
-e-alma-de-uma.html) 

Casa onde Florbela viveu de 1923 a 1926 (Esmoriz)  
(Fonte: http://artigosjornaljoaosemana.blogspot.pt/2013/05/florbela-espanca-uma-mulher-desfasada.html) 

(Fonte: http://2.bp.blogspot.com/-zcYc9nap1Bo/UQ3NGoFecnI/
AAAAAAAAHcM/X-yMaKHq8-4/s1600/Florbela+Espanca09.jpg) 

(Fonte: http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=672191) 

(Fonte: http://www.lpm-blog.com.br/?tag=florbela-espanca) 

(Fonte: http://www.elfikurten.com.br/2013/02/florbela-espanca-vida-e-alma-de-uma.html) 

(Fonte: http://www.elfikurten.com.br/2013/02/florbela-espanca-vida-e-alma-de-uma.html) 

(Fonte: http://www.elfikurten.com.br/2013/02/florbela-espanca-vida-e-alma-de-uma.html) 
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Ilse Losa 

1913 - 2006 

1913  Na pequena aldeia de Buer, localizada na província alemã da Baixa Saxónia, 
nasce a 20 de março Ilse Lieblich, oriunda de uma família judaica. Ali passa 

os primeiros tempos da infância, sob a proteção e o afeto dos avós paternos, com quem vive até 
aos seis anos, altura em que se transfere para a casa dos pais, em Melle. Frequenta os liceus de 
Osnabrük e de Hildesheim – cidade onde reside a partir de 1928 – e inscreve-se no Instituto 
Comercial, em Hanover. No entanto, o falecimento do pai obriga-a a interromper os estudos e a 
rumar a Londres, em 1930, para trabalhar como au-pair1 durante um ano. 

1931 Regressa à Alemanha em pleno período de convulsão política, social e económica, que coincide 

com a mediática ascensão de Adolf Hitler - nomeado Chanceler em 1933 -, e com a perigosa radicalização de 
sentimentos antissemitas. Um cenário de profunda hostilidade e de posteriores perseguições que leva Ilse 
Lieblich a procurar refúgio na cidade do Porto, em 1934, onde já se encontra o irmão Ernst. Ali conhece o 
arquiteto Arménio Losa com quem casa e tem duas filhas. Já naturalizada portuguesa, Ilse Lieblich Losa 
decide conhecer verdadeiramente a história e a cultura do país que a acolhe e aprender o respetivo idioma. 
 

1949 Publica O Faísca conta a sua história – primeira incursão no universo da literatura infantil – e edita 

O mundo em que vivi – romance de cariz autobiográfico que antecipa o trajeto diversificado de Ilse Losa no 
campo das letras. Nos anos subsequentes redige contos, livros pedagógicos, novelas infantis, ensaios e 
crónicas. Colabora com o Jornal de Notícias, o Comércio do Porto, o Diário de Notícias, a Seara Nova, e o 
Jornal de Letras, entre outras publicações periódicas. Trabalhos exequíveis porque, segundo o historiador 
Hélder Pacheco, Ilse Losa “falava com algum sotaque, mas escrevia sem ele”.2 

1962 O romance Sob céus estranhos – exímio e singular retrato do Porto dos anos 40 - é lançado a 

público, seguindo-se diversos outros títulos, de temática e género ecléticos, de que se destacam Um artista 
chamado Duque (1965) – livro infanto-juvenil –, João e Guida (1977) – peça baseada num conto popular -, e 
Na quinta das cerejeiras (1982) – obra para crianças distinguida com o Grande Prémio Gulbenkian de Texto. 
A par da intensa produção literária, Ilse Losa traduz para alemão diversos autores portugueses, contribuindo 
para que novos públicos tenham acesso a nomes cimeiros da literatura nacional. Da mesma forma, introduz 
em Portugal vários escritores germânicos e verte para a língua de Camões o dinamarquês Hans Christian 
Andersen.3 

 

1984 Justamente por consagrar parte da sua escrita à formação e 

recreação dos mais novos, transmitindo-lhes valores inalienáveis de 
liberdade, de igualdade e de respeito pelos outros, recebe o Grande 
Prémio Gulbenkian de Literatura para Crianças e Jovens pelo conjunto da 
sua obra. E é sobretudo no universo infantil que prossegue e se destaca 
como referência nacional. Em 1984 lança Silka – parábola sobre a 
intolerância étnica4 -, três anos depois sai O senhor leopardo e, em 1989, 
é a vez de O Rei Rique e outras histórias, narrativa que, congregando 
cinco contos repletos de diversão e fantasia, representa o seu último 
original para crianças. Pelo meio, permanece dedicada a outros géneros 
literários, caso de À flor do tempo (1997), que vence o Grande Prémio da 
Crónica da Associação Portuguesa de Escritores. 
 
 

2003 Traduz Noite, de Elie Wiesel, recuperando novamente a 

temática do Holocausto, que marca parte do legado losiano. Já antes 
vertera para português O diário de Anne Frank e Se isto é um homem, de 
Primo Levi.5 Um tema recorrente em Ilse Losa, revelador da consciência e 
preocupação cívicas da autora que, ao longo da vida, luta pela 
salvaguarda dos direitos fundamentais dos cidadãos, pela defesa da 
cultura e pela equidade social. Nem a vigilância da PIDE a impede de 
“[integrar e subscrever] movimentos cívicos de apoio a causas político-
ideológicas”.6 É essa natureza interventiva, lutadora, antifascista e 
democrata que, a par da renovação da literatura infantil portuguesa, 
constituem o seu maior legado. Uma herança que o desaparecimento 
físico de Ilse Losa, a 06 de janeiro de 2006, não logrará ofuscar. 

 

1 Que vive /está numa casa de família no estrangeiro, tomando conta de crianças e fazendo pequenos trabalhos domésticos em troca de mesada, alojamento e cursos de línguas. In Alemão|Português [em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2016. [Consult. 26 jan. 2016]. Disponível na Internet: <http://
www.infopedia.pt/dicionarios/alemao-portugues/au-pair] 
2 ALMEIDA, Sérgio – Ilse Losa, a escritora dos afectos faleceu ontem aos 92 anos. Jornal de Notícias [Em linha]. (2006). [Consult. 25 jan. 2016]. Disponível na Internet:<http://www.jn.pt/paginainicial/interior.aspx?content_id=530497&page=-1> 
3 MARQUES, Ana Isabel Mendes Rosa – As traduções de Ilse Losa no período do Estado Novo: mediação cultural e projecção identitária [Em linha]. Coimbra: Universidade, 2009.Tese de Doutoramento. [Consult. 25 janeiro 2016]. Disponível na Internet:< https://estudogeral.sib.uc.pt/
bitstream/10316/12615/3/Tese%20Ana%20Isabel%20Marques.pdf> 
4 GOMES, José António – Ilse Losa: breve perfil de uma autora a ler e reler [Em linha]. (2010). [Consult. 25 jan. 2016]. Disponível na Internet:<http://ainocenciarecompensada.blogspot.pt/2010/05/ilse-losa-breve-perfil-de-uma-autora.html> 
5 CAVACO, Paulo Jorge Teixeira – A representação do Holocausto em Ilse Losa [Em linha]. Lisboa: Universidade Aberta, 2012. Dissertação de Mestrado. [Consult. 26 jan. 2016]. Disponível na Internet:<https://repositorioaberto.uab.pt/bitstream/10400.2/2530/1/A%20Representa%C3%A7%C3%A3o%
20do%20Holocausto.pdf> 
6 MARQUES, Ana Isabel Mendes Rosa – As traduções de Ilse Losa no período do Estado Novo: mediação cultural e projecção identitária [Em linha]. Coimbra: Universidade, 2009.Tese de Doutoramento. [Consult. 25 janeiro 2016]. Disponível na Internet:<https://estudogeral.sib.uc.pt/
bitstream/10316/12615/3/Tese%20Ana%20Isabel%20Marques.pdf> 
Bibliografia disponível na Internet:<http://www.alpiarca.pt/biblioteca/pdf/ilse_losa.pdf> 
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Maria Judite de Carvalho 

1921 - 1998 

1921  A 18 de setembro, tendo Lisboa como cenário de fundo, 

nasce Maria Judite de Carvalho, que precocemente 

afastada dos pais - emigrados na Bélgica -, cresce na companhia das tias 

paternas, num ambiente de severidade, rigor e contenção. Com uma infância 

marcada por uma série de penosos e sucessivos acontecimentos – de que se 

destacam as mortes da mãe e do meio-irmão e o desaparecimento do pai – 

ingressa, aos 14 anos, no Colégio Feminino Francês. Termina o ensino 

secundário no Liceu Maria Amélia e matricula-se em Filologia Germânica na Faculdade de 

Letras da Universidade de Lisboa. Ali conhece o respeitado professor e escritor Urbano 

Tavares Rodrigues com quem casa, em 1949.
1
 No mesmo ano, o casal fixa residência em 

Montpellier, França, onde Urbano começa a trabalhar com traduções literárias. Incentivada 

pelo marido, Maria Judite publica, na revista lisbonense Eva, o seu primeiro texto - O 

campo das mimosas. 

 

1950 Regressa a Lisboa para o parto da única filha do casal – Maria Isabel de Carvalho 

Tavares Rodrigues -, que deixa aos cuidados dos avós paternos para se juntar a Urbano, 

entretanto convidado para assumir o cargo de professor de Cultura Portuguesa, na 

Universidade de Paris. Na capital francesa convive com Albert Camus e Simone de 

Beauvoir. Em 1953, torna-se correspondente da Eva, redigindo as Crónicas de Paris, rubrica 

dedicada a temas do quotidiano parisiense, de interesse feminino
2
. De novo em Lisboa, 

exerce as funções de chefe de redação da Eva e faz diversos trabalhos na área da tradução. 

 

1959 Publica o primeiro livro Tanta gente, Mariana, uma compilação de contos e 

novelas que lhe rende a consensual aprovação da crítica. Desenha-se aqui a linha temática 

que atravessará toda a produção juditiana, essencialmente assente na solidão e na 

incomunicabilidade. Segue-se, em 1961, As palavras poupadas - nova coletânea de contos 

- e, três anos depois, sai o título Paisagem sem barcos. Na segunda metade da década de 

60, a escritora lança quatro obras seguidas: o romance Armários vazios (1966), a novela O 

seu amor por Etel (1967), e os volumes de contos Flores ao telefone (1968) e Os idólatras 

(1969). Nesse período colabora com o Diário de Lisboa, O Século, A República e o Diário 

Popular. 

 

1973 Tempo de mercês é a obra que se segue, publicando-se, dois anos depois, A 

janela fingida, primeira incursão de Maria Judite de Carvalho pelo mundo das crónicas. São 

93 no total, extraídas, na sua maioria, do Diário de Lisboa. Nos anos seguintes é este o 

género privilegiado pela autora que redige textos avulsos para vários periódicos e edita, 

em 1979, O homem no arame. Em 1983, retoma os contos com Além do quadro e, em 

1986, escreve Lembrança, breve estória inserida no livro Lisboa: a cidade dos elevadores. 

Este tempo, terceiro volume de crónicas, sai em 1991 e vence o Prémio da Crónica da 

Associação Portuguesa de Escritores. 

 

1995 Constituída por 12 pequenas narrativas, Seta despedida é a última obra 

publicada em vida. O título, considerado como “resumo e corolário”
3
 de toda a produção 

juditiana, rende-lhe a homenagem de colegas e críticos. Pouco antes de falecer, em 1998, 

vítima de cancro, Maria Judite de Carvalho sabe que é a autora 

selecionada para, naquele ano, receber o Prémio Vergílio Ferreira. 

O galardão é confiado ao marido, Urbano Tavares Rodrigues. 

Reservada, solitária e avessa a manifestações de protagonismo, 

Maria Judite de Carvalho – vencedora de diversas outras 

distinções literárias - edita, de 1959 a 1995, 12 livros, redige 

inúmeros contos e crónicas avulsos para dezenas de jornais, 

publica artigos em revistas e faz traduções várias. Com edição póstuma surgem o volume 

de poesia A flor que havia na água parada (1998), a peça de teatro Havemos de rir! (1998), 

e Diários de Emília Bravo (2002). Sobre Judite - mulher - escreve Urbano Tavares 

Rodrigues, companheiro de quase meio século: “Foi (…) um grande amor. (…) Entre nós 

houve uma maneira de lidar um com o outro de grande dádiva”.
4
 

 
1
 FREITAS, Olívia Rocha – A melancolia nas crónicas de Maria Judite de Carvalho [Em linha]. Natal: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2011. Tese de Pós-Graduação. [Consult. 27 jan. 2016]. Disponível na Internet:<http://

repositorio.ufrn.br:8080/jspui/bitstream/123456789/16208/1/OliviaRF_TESE.pdf> 
2
 Documento disponível na Internet:<http://www.dglb.pt/sites/DGLB/Portugues/autores/Paginas/PesquisaAutores1.aspx?AutorId=9333> 

3
 ESTEVES, José Manuel da Costa ; Cintra, Lindley – Seta despedida de Maria Judite de Carvalho: uma forma abreviada sobre a dificuldade de viver. O imaginário de Maria Judite de Carvalho (1921-1998) [Em linha]. (1999). [Consult. 27 jan. 2016]. 

Disponível na Internet:<file:///C:/Users/estagiobmpl/Downloads/Seta%20Despedida_en%20forme%20(2).pdf> 
4
 Documento disponível na Internet: <https://lusografias.wordpress.com/2008/06/21/urbano-tavares-rodrigues-a-voz-do-escritor-4/> 

Outras fontes: 

OLIVEIRA, Daniela – Voz silente: uma análise de As palavras poupadas, de Maria Judite de Carvalho. Forma breve [Em linha]. N.º3 (2005). [Consult. 27 jan. 2016]. Disponível na Internet:<http://revistas.ua.pt/index.php/formabreve/article/view/218> ; 

https://is.muni.cz/th/64524/ff_b/M.J.CarvalhoBC.pdf> 

 

 

(Fonte: http://e-cultura.blogs.sapo.pt/maria-judite-de-carvalho-e-o-tempo-foi-257258) 

(Fonte: http://ensina.rtp.pt/site-uploads/2015/03/Judite-333x188.jpg) 

Com o marido, Urbano Tavares Rodrigues 
(Fonte: https://lusografias.wordpress.com/2008/06/21/urbano-tavares-rodrigues-a-voz-

do-escritor-4/) 
(Fonte: https://www.facebook.com/116621318351011/photos/

a.120323924647417.20359.116621318351011/1026263470720120/?type=3&theater) 

Urbano Tavares Rodrigues recebe, em nome da mulher, o Prémio 

Vergílio Ferreira 1998 
(Fonte: http://urbanizacao-vale-mourao.blogspot.pt/2009/11/praceta-maria-judite-de-carvalho.html) 
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Matilde Rosa Araújo 

1921 - 2010 

quando revela as escaladas ao telhado da casa onde vivia para olhar os meninos a 
caminho da escola.2 Ingressa na Faculdade de Letras da Universidade Clássica de Lisboa, 
em Filologia Românica. É aluna de Jacinto do Prado Coelho e de Vitorino Nemésio e 
colega de Luísa Dacosta, David Mourão-Ferreira e Urbano Tavares Rodrigues. 
 

1943 É em ambiente académico que se estreia na literatura. Garrana - história sobre a 

eutanásia -, vence o concurso Procura-se um novelista, promovido pelo jornal O Século e 
pelo Rádio Clube Português. Aquilino Ribeiro é um dos membros do júri. No mesmo 
período redige Estrada sem nome, obra distinguida num concurso de contos da Faculdade 
de Letras. Conclui a licenciatura, em 1945, apresentando uma tese precursora que defende 
a inclusão da reportagem como género literário. Começa a dar aulas no Ensino Técnico-
Profissional, percorre diversas escolas do país, e leciona a cadeira de Literatura Infantil no 
Magistério Primário de Lisboa.3 

 

1956 A revista Graal publica Poemas infantis. Em 1957 é a vez de O livro da Tila – obra 

escrita nas viagens de comboio entre Lisboa e Portalegre e que recebe o nome pelo qual 
Matilde é conhecida no seu círculo de amizades. A par da atividade literária, a autora 
colabora com vários jornais e revistas, de que se destacam A capital, O Comércio do Porto, o 
Diário de Lisboa, o Diário de Notícias, a Seara Nova, a Gazeta Literária, o Colóquio-Letras e a 
Távola Redonda. Para esta última publicação, Matilde redige, além de poemas, um 
“emocionado texto evocativo de Sebastião da Gama”.4 

1962 Afeta a causas de interesse comunitário, humanitário e social – com especial 

enfoque para os direitos das crianças – Matilde vai utilizando as palavras como 
instrumento interventivo. Escreve Praia Nova e, no mesmo ano, O palhaço verde, conto 
inspirado na história verídica de um rapaz “encontrado num circo pobre da província”.5 A 
obra será distinguida, em 1991, com o Prémio para o Melhor Livro Estrangeiro da 
Associação Paulista de Críticos de Arte (São Paulo). Em 1963 sai História de um rapaz e, na 
década de 70, são lançados O sol e o menino dos pés frios (1972), O reino das sete pontas (1974), 
a Balada das vinte meninas (1977) e Camões poeta, mancebo e pobre (1978). 
 

1980 Recebe o Grande Prémio de Literatura para a Infância da Fundação Calouste 

Gulbenkian e, em 1982, edita Voz nua – livro de poesia. Um ano mais tarde, publica A velha 
do bosque, uma parábola que reflete sobre os idosos e a sua necessidade de proteção e de 
afeto. Depois de O passarinho de Maio (1990), lança Fadas verdes (1994), história distinguida 
com o Prémio para o Melhor Livro para a Infância publicado no biénio 1994/1995, 
novamente pela Fundação Calouste Gulbenkian. A 08 de março de 2003 – Dia da Mulher – 
é condecorada pelo então Presidente da República, Jorge Sampaio, e, em 2004, é 
justamente galardoada com o Prémio Carreira da Sociedade Portuguesa de Autores6, 
distinção que seguramente decorre de um legado bibliográfico particularmente 
direcionado às crianças, não só no campo da ficção, mas também na vertente formativa e 
pedagógica. Além da produção de livros recreativos e didáticos, Matilde Rosa Araújo 
torna-se sócia fundadora do Comité Português da Unicef e do Instituto de Apoio à 
Criança, entre várias outras ações de sensibilização social. 
 

2010 Escritora solidária, professora dedicada, cidadã interventiva, Matilde Rosa Araújo 

falece a 06 de julho, na sua casa em Lisboa. Para memória futura deixa cerca de 40 obras 
de literatura infantil – sendo as mais recentes A saquinha da flor (2006) e Lucilina e Antenor 
(2008) -, textos de ficção para adultos e crónicas várias.7 Mas deixa sobretudo uma imagem 
de fraternidade, generosidade e empatia – a imagem de uma mulher com nobreza de 
alma, que gostava de viver, de amar e de ter a infância no coração. 

1921  Matilde Rosa Araújo – nome cimeiro da literatura infantil - nasce 
a 20 de junho, na quinta dos avós, em Benfica, perto do Jardim 

Zoológico - localização que lhe permite, de noite, escutar as “vozes de animais 
presos, vozes de grades”1 -, cenário que a inquieta e anuncia o apurado sentido 
de justiça que norteará a sua atuação em vida. Não frequenta nenhum 
estabelecimento de ensino. Os estudos liceais fá-los com professores 
particulares, facto que regista na autobiografia publicada no JL, em 2006, 

 

1 LUDGERO, Inácio – Pelo sonho é que vamos. JL [Em linha]. (2010). [Consult. 28 jan. 2016]. Disponível na Internet:<http://visao.sapo.pt/jornaldeletras/letras/pelo-sonho-e-que-vamos=f565357> 
2 Idem, ibidem 
3Documento disponível na Internet:<http://www.dglb.pt/sites/DGLB/Portugues/autores/Paginas/PesquisaAutores1.aspx?AutorId=9331> 
4 Idem, ibidem 
 5 Matilde Rosa Araújo. Seara Nova [Em linha]. N.º 1713 (2010). [Consult. 28 jan. 2016]. Disponível na Internet:<http://www.searanova.publ.pt/pt/1713/memoria/176/Matilde-Rosa-Ara%C3%BAjo.htm> 
6 MADEIRA, Miguel – Morreu a escritora Matilde Rosa Araújo. Público [Em linha]. (2010). [Consult. 28 jan. 2016]. Disponível na Internet:<https://www.publico.pt/culturaipsilon/noticia/morreu-a-escritora-matilde-rosa-araujo-1445398> 
7 Idem, ibidem 
Outras fontes: 
David, Mariana Sim-sim ; Caldeira, Joana – Matilde Rosa Araújo [Em linha]. [Consult. 28 jan. 2010]. Disponível na Internet:<http://www.casadaleitura.org/portalbeta/bo/documentos/vo_matilde_b.pdf> 
PIMENTA, Rita – Os livros de Matilde. Público [Em linha]. (2010). [Consult. 28 jan. 2016]. Disponível na Internet:<https://www.publico.pt/culturaipsilon/noticia/os-livros-de-matilde-1448790> 

(Fonte: http://wiki.ued.ipleiria.pt/wikiEducacao/images/d/dc/MATILDE_ROSA_ARAUJO.jpg) 

(Fonte: http://www.jn.pt/Storage/ng1314768.jpg) 

(Fonte: https://criancasatortoeadireitos.files.wordpress.com/2010/09/matilde.png) 

Fotografia tirada de "José Régio - Itinerário 
Fotobiográfico", de Isabel Cadete Novais 
(Fonte: http://diasquevoam.blogspot.pt/2010_03_21_archive.html) 

Matilde Rosa Araújo, Sebastião da Gama e Maria 
Alice Botelho Moniz, em Dezembro de 1947  
(Fonte: http://nestahora.blogspot.pt/2010/07/memoria-matilde-rosa-araujo-1921-
2010.html) 
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http://nestahora.blogspot.pt/2010/07/memoria-matilde-rosa-araujo-1921-2010.html
http://nestahora.blogspot.pt/2010/07/memoria-matilde-rosa-araujo-1921-2010.html


Natália Correia 

1923 - 1993 

1944 Inicia a atividade profissional no Rádio Clube Português, na qualidade de jornalista, transfere

-se para o semanário Sol e, em 1946, publica Anoiteceu no bairro 
– primeiro romance. Um ano depois sai Rio de nuvens, a sua 
estreia em obra na poesia. Volta a casar, desta feita com o norte-
americano William Creighton Hylen, e ruma aos Estados Unidos 
da América, país que detesta e onde redige o livro de viagens 
Descobri que era europeia. Em 1950, já separada do segundo 
cônjuge, Natália desposa Alfredo Machado Lage – “o único 
homem que verdadeiramente [amou]”2– e, cinco anos depois, 
lança Poemas. 
 

1956 Maria José - a mãe de Natália entretanto emigrada no Brasil 

- falece, notícia que transtorna a autora. Em 1957, edita o volume 
de poesia Dimensão encontrada, seguindo-se, em 1958, 
Passaporte e o ensaio Poesia de arte e realismo poético. 
Umbilicalmente avessa ao regime Salazarista, apoia a campanha 
do General Humberto Delgado à Presidência da República. Em matéria literária, seguem-se 
Comunicação (1959) e Cântico do país emerso (1961). Nesse período conhece Dórdio Guimarães, 
poeta e cineasta.3 

 

1966 Com o texto dramático O homúnculo já a circular, publica a Antologia de poesia portuguesa 

erótica e satírica, obra “apreendida e julgada em Tribunal Plenário como «ofensiva do pudor geral, 
da decência e da moralidade pública e dos bons costumes»”.4 A autora é condenada, em 1970, a 
três anos de prisão com pena suspensa. De permeio, Natália lança seis títulos de que se destacam 
Mátria, Madona e As maçãs de Orestes. Em parceria com Isabel Meyrelles abre o Botequim, no 
Largo da Graça, espaço que, durante mais de duas décadas, marcará a vida política e a cultura 
portuguesa. 

1972 Na qualidade de editora da Estúdios Cor, autoriza a publicação das Novas cartas 

portuguesas, de Maria Isabel Barreno, Maria Velho da Costa e Maria Teresa Horta. Natália e as três 
autoras responderão em Tribunal à acusação de “ofensa à moral pública e abuso de liberdade de 
imprensa”.5 O processo arrasta-se até 1974. A sentença, dada na semana posterior ao 25 de abril, 
absolve as rés. No entremeio, Natália lança a Mosca iluminada, torna-se diretora da Arcádia, edita 
duas antologias poéticas, apresenta o livro O anjo do Ocidente à entrada do ferro e redige crónicas. 
 

1976 Assume o cargo de assessora do Secretário de Estado da Cultura, David Mourão-Ferreira. 

Seguem-se, a cada ano civil, novas publicações de género multifacetado, com destaque para a 
poesia, o romance e as peças de teatro. Em 1980 é eleita deputada à Assembleia da República nas 
listas do PPD, recebe, em 1981, a condecoração da Ordem de Santiago, pelo Presidente Ramalho 
Eanes, escreve o Hino dos Açores, cria programas para a RTP – o último deles Mátria (1986) - e 
prossegue a incursão na política, desta feita como independente pelo PRD (1987). Alfredo 
Machado Lage falece em 1989. Um ano depois, Natália desposa o amigo de longa data, Dórdio 
Guimarães, período em que publica Sonetos românticos, título que lhe vale o Grande Prémio de 
Poesia da Associação Portuguesa de Escritores. 1991 assinala o fim da sua intervenção enquanto 
deputada e 1992 é o ano do derradeiro romance As núpcias. Natália Correia – entretanto preterida 
e ostracizada nas várias esferas da sociedade – sucumbe a um ataque cardíaco, a 16 de março de 
1993, depois de um serão no seu Botequim na companhia do marido. No mesmo ano, o seu 
legado poético – revelador, a par de outras composições escritas, de uma personalidade forte, 
contundente, corajosa, inovadora, talentosa, interventiva, igualitária e justa – é editado pelo 
Círculo de Leitores em dois volumes intitulados O sol na noite e o luar nos dias – nome de um dos 
seus poemas.6 

1 AMARAL, Fernando Pinto de (org.) – Natália Correia: antologia poética [Em linha]. Lisboa: Dom Quixote, 2013. [Consult. 29 jan. 2016]. Disponível na Internet:<https://books.google.pt/books?isbn=9722053280> 
2 Natália Correia… 10 anos depois [Em linha]. Porto: Faculdade de Letras, 2003. [Consult. 29 jan. 2016]. Disponível na Internet:< https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/7039/3/nobracompletanatalia000119637.pdf> 
3 Documento disponível na Internet:<http://lusofonia.x10.mx/acores/NataliaCorreia.htm> 
4 ANACLETO-MATIAS, Helena – Sobrevoando a ilha mátria de Natália Correia: uma panorâmica [Em linha]. [Consult. 29 jan. 2016] Disponível na Internet:< http://recipp.ipp.pt/bitstream/10400.22/1234/1/A_HelenaMatias_2013.pdf> 
5 Documento disponível na Internet:<http://comunidade.sol.pt/blogs/josecarreiro/archive/2013/08/24/mentidero.aspx> 
6 ANACLETO-MATIAS, Helena – Sobrevoando a ilha mátria de Natália Correia: uma panorâmica [Em linha]. [Consult. 29 jan. 2016] Disponível na Internet:< http://recipp.ipp.pt/bitstream/10400.22/1234/1/A_ 
HelenaMatias_2013.pdf> 
Outras fontes: 
PICOSQUE, Tatiana Aparecida - Os cantares de amigo de Natália Correia: das queixas contra o Estado Novo ao êxtase do encontro com a Revolução dos Cravos. Convergência Lusíada [Em linha]. 
N.º 31 (jan./jun. 2014). [Consult. 29 jan. 2016]. Disponível na Internet:<http://www.realgabinete.com.br/revistaconvergencia/pdf/3421.pdf> 
Língua Portuguesa com Acordo Ortográfico [em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2016. [Consult. 1 fev. 2016]. Disponível na Internet:<http://www.infopedia.pt/$natalia-correia> 

 

 

(Fonte: http://www.cetup.pt/nataliacorreia.html) 
O Botequim 
(Fonte: http://malomil.blogspot.pt/2012/03/natalia-correia-1923-1993.html) 

(Fonte: https://c1.staticflickr.com/3/2243/2459036386_43a 
2580366.jpg) 

(Fonte: http://static.publico.pt/docs/cmf3/escritores/88-NataliaCorreia/
texto.htm) 

(Fonte: http://lusofonia.x10.mx/acores/NataliaCorreia.htm) 

(Fonte: http://canais.sol.pt/blogs/josecarreiro/archive/2013/ 
05/14/cosmocopula.aspx) (Fonte: http://terraimunda.blogspot.pt/2015/03/natalia-correia-o-

homunculo.html) 

Parte do relatório que inviabiliza a circulação da obra 
Antologia de poesia portuguesa erótica e satírica 
(Fonte: http://ephemerajpp.com/2012/02/06/censura-realtorio-no-7677-30-de-

dezembro-de-1965-relativo-a-antologia-de-poesia-portuguesa-erotica-e-satirica-

organizada-por-natalia-correia/) 

(Fonte: http://bibliotecariodebabel.com/tag/natalia-correia/) 

(Fonte: http://domedioorienteeafins.blogspot.pt/2014/03/natalia-correia-e-as-prostitutas.html) 

(Fonte: http://static.globalnoticias.pt/storage/DN/2015/dn2015_detalhe_topo/ng5192522.JPG) 

1923   Na tipicamente rural Fajã de Baixo, freguesia localizada na açoriana São 
Miguel – a “ilha das línguas de fogo” – nasce a 13 de setembro Natália de 

Oliveira Correia, filha de Maria José de Oliveira – professora primária – e de Manuel de 
Medeiros Correia que, em 1929, emigra para o Brasil. Natália e a irmã Cármen ficam 
restringidas aos cuidados e afetos da mãe, que se torna precetora de ambas. Em 1934, 
Maria José – a residir à época em Ponta Delgada - decide radicar-se em Lisboa 
inscrevendo as filhas no Liceu D. Filipa de Lencastre. Tem Natália uns recém-celebrados 
19 anos quando casa com Álvaro dos Santos Dias Pereira.1 
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Fernanda Botelho 

1926 - 2007 

Coimbra, mas vai terminar a licenciatura em Lisboa, cidade que considera 

incomparavelmente tolerante. Aqui estabelece amizade com Maria Judite de Carvalho, 

David-Mourão Ferreira – o seu “mentor espiritual” – e Luís de Macedo, com quem 

dirige os cadernos Távola Redonda – revista onde se estreia como poetisa.1 

 

1951 Publica Coordenadas líricas – obra aplaudida pela crítica – e, cinco anos depois, 

lança a novela O enigma das sete alíneas, título que antecede Ângulo raso – romance 

de 1957 que reflete sobre a questão da mulher diante do casamento e que provoca um 

certo escândalo. Seguem-se Calendário privado (1958), A gata e a fábula (1960) – 

vencedora do Prémio Camilo Castelo Branco - e Xerazade e os outros (1964), três 

títulos que recuperam a temática matrimonial, quer na perspetiva de irremediável 

destino feminino, quer como fator único de ascensão social. 

 

1965 Com grande parte da obra produzida em pleno Estado Novo, não se estranham 

as interferências e as ingerências da Censura. A Sociedade Portuguesa de Escritores 

(SPE), de cujo júri Fernanda Botelho faz parte, distingue o autor Luandino Vieira pelo 

livro Luuanda, que retrata uma realidade colonialista contrária às pretensões do 

regime. Salazar manda encerrar a SPE, a PIDE cumpre e detém alguns membros do 

júri.2 Fernanda fica encarcerada durante dois dias. Por trabalhar para o Estado belga 

é libertada por pressão do respetivo embaixador. 

 

1969 Depois de lançar Terra sem música, publica Lourenço é nome de jogral (1971) – 

romance fortemente autobiográfico -, a que se segue Esta noite sonhei com Brueghel 
(1987), título galardoado com o Prémio da Crítica da Associação Portuguesa de Críticos 

Literários. Na década de 90 saem três grandes obras de ficção: Festa em casa de flores 

(1990) - que conquista o Prémio Municipal Eça de Queirós -, Dramaticamente vestida 
de negro (1994) - que vence o Prémio PEN Clube Português de Ficção -, e As 
contadoras de histórias (1998), distinguida com o Grande Prémio de Romance da 

Associação Portuguesa de Escritores. 

 

2003 Gritos da minha dança – obra que reúne um conjunto de textos inéditos de 

variada tipologia – é o derradeiro trabalho literário de Fernanda Botelho. Um título 

que encerra uma carreira nas letras de inestimável valor que, além da produção 

ficcional, contabiliza colaborações diversas em publicações periódicas, com particular 

destaque para o Diário de Notícias, Tempo presente, Panorama, Graal e Europa. Mas 

o seu legado não se esgota na literatura e no jornalismo. Tradutora de reconhecido 

mérito – O inferno, de Dante, por exemplo, vale-lhe uma medalha da Direção-Geral 

das Relações Culturais de Itália -, torna-se secretária e, mais tarde, diretora da 

delegação em Lisboa do Turismo Oficial da Bélgica e integra a Comissão de Leitura do 

Serviço de Bibliotecas Itinerantes e Fixas da Fundação Calouste Gulbenkian. Por uma 

vida dedicada à cultura, Fernanda Botelho é agraciada, em Portugal, com o grau de 

Grande Oficial da Ordem do Mérito e, na Bélgica, com a Ordem de Leopoldo I. Depois 

de um diagnóstico de osteoporose, falece a 11 de dezembro de 2007, em Lisboa, uma 

das melhores romancistas da segunda metade do século XX. 

1 GENTA, Alda Maria Arrivabene – A gata e a fábula e Exílio: manifestação do desamor no mundo moderno [Em linha]. São Paulo: Universidade, 2005. Tese de Mestrado. [Consult. 2 fev. 2016]. 

Disponível na Internet:< http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8156/tde-21082007-150859/pt-br.php>; e MORAIS, Filipe – Vida e obra de Fernanda Botelho em retrospetiva na 2. Diário de Notícias [Em linha]. 

[Consult. 2 fev. 2016]. Disponível na Internet:<http://www.dn.pt/arquivo/2005/interior/vida-e-obra-de-fernanda-botelho-em-retrospectiva-na-2-626237.html> 
2 Como a PIDE destruiu a Sociedade Portuguesa de Autores [Em linha]. [Consult. 2 fev. 2016]. Disponível na Internet:<http://ensina.rtp.pt/artigo/como-a-pide-destruiu-a-sociedade-portuguesa-de-escritores/> 

Outras fontes: 

CORRÊA, Regina Helena Machado Aquino - Perdidas Marias num mundo de Joões: uma leitura da obra de Fernanda Botelho. Letras & Letras [Em linha]. [Consult. 2 fev. 2016]. 

Disponível na Internet:<http://alfarrabio.di.uminho.pt/vercial/letras/ensaio22.htm> 

LOPES, Leonel da Conceição – De Xerazade, a contadora de histórias, a As Contadoras de Histórias: os géneros literários na obra de Fernanda Botelho: subversão, recriação, recreação [Em linha]. 

Porto: Faculdade de Letras, 2011. Tese de Doutoramento. [Consult. 2 fev. 2016). 

Disponível na Internet:<https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/57470/2/TESEDOUTLEONELLOPES000148794.pdf> 

 

(Fonte: http://www.delcampe.net/page/item/id,203482767,var,PORTUGAL--

FERNANDA-BOTELHO-1926--2007--Writer--18x265-cm--see-scan-and-

description,language,E.html) 

(Fonte: http://commedia2.blogspot.pt/) 

(Fonte: http://images.wook.pt/getresourcesservlet/etResource?

lYAfuB39drntlKN+dGpT0e0ZmwWp38d9AH+ApwVRFdg=) (Fonte: www.infopedia.pt) (Fonte: http://portugalcaramba.blogspot.pt/2007_12_01_ 

archive.html) 

(Fonte: http://livrariaultramarina.com/images/

AGataEAFabula-FernandaBotelho.jpg) (Fonte: http://livrariaultramarina.com/images/EstaNoiteSonhei 

ComBrughel.jpg) 

(Fonte: http://image.anobii.com/anobi/image_book. 

php?item_id=01f6bef8610eb4e68f&time=&type=4) 

(Fonte: http://static.fnac-static.com/multimedia/PT/

images_produits/PT/ZoomPE/6/3/3/97897223303 

36.JPG) 

1926  É no ambiente conservador de uma família aristocrata do Porto 

novecentista que Maria Fernanda Botelho nasce a 01 de dezembro. 

Sobrinha-neta do escritor Abel Botelho, remotamente vinculada por laços de 

parentesco com o notável romancista, Camilo Castelo Branco, e inserida 

num contexto sociocultural tradicionalista, cedo percebe a necessidade de 

cortar as amarras e desprender-se de convenções. Depois da passagem pelo 

Liceu Carolina Michaëlis, tenta ingressar em Direito, mas a mãe aconselha-

a a optar por um curso mais feminino. Inscreve-se em Filologia Clássica, em  
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Maria Teresa Horta 

1937 - 

repressão do Estado Novo -, que Teresa Horta cresce e modela o caráter. De sublinhar o precioso 
legado da avó paterna, Camila – letrada, republicana e sufragista – que orienta o seu gosto pela 
leitura e a sua formação intelectual. Aos 15 anos, por exemplo, lê Simone de Beauvoir, escolha 
que influenciará a sua posição em matéria de género. Frequenta o Liceu D. Filipa de Lencastre e 
inscreve-se no curso de Histórico-Filosóficas, na Faculdade de Letras de Lisboa, que não conclui 
por cansaço extremo.2 

 

1956 Tem Teresa Horta 19 anos quando vê poemas seus 

publicados no jornal República. Segue-se, a par do cargo de 
revisora dos CTT, uma colaboração com o Diário de Lisboa e, 
mais tarde, com A Capital, periódicos tendencialmente 
democráticos e de pendor cultural. Particularmente este último - 
inovador em matéria de inclusão feminina, apesar de, no início, 
não dispor de lugares para as mulheres na redação -, 
representará adiante o despontar da sua carreira jornalística. De 
permeio sai Espelho inicial (1960) – livro de estreia em poesia.3 
Depois de um casamento breve, que lhe permite libertar-se da 
austeridade paterna, Teresa Horta desposa o também jornalista, 
Luís de Barros (1964), com quem tem um filho. Cerimónia 
despojada de ritualismo simbólico e tradicional, livre “(…) do 
véu, da flor de laranjeira, do órgão na igreja, onde se [entra] pelo 
braço do pai”.4 Em matéria literária, depois de Verão coincidente, 
Amor habitado, Candelabro, Jardim de Inverno e Cronista não é 
recado, lança Ambas as mãos sobre o corpo (1970) e Minha 
Senhora de mim (1971). Avessa ao slogan do regime - “a mulher 
para o lar” -, e indiferente às polémicas decorrentes da sua 
escrita, Teresa Horta começa a trocar com as escritoras Maria 
Isabel Barreno e Maria Velho da Costa aquelas que seriam as 
Novas cartas portuguesas, obra que, em 1972, sai a público sob a 
chancela de Natália Correia, à época responsável pela editora 

Estúdios Cor.5 O título é apreendido pela Censura e as autoras levadas a julgamento. O caso das 
Três Marias – assim fica conhecido o processo – mobiliza a opinião pública e acaba na absolvição 
das rés uma semana após o 25 de abril. Paralelamente à atividade jornalística, a segunda metade 
da década de 70 revela Educação sentimental (1975) e Mulheres de abril (1976). 
 

1983 É tempo de Poesia completa, em dois volumes, e dos lançamentos de Os Anjos (1983), Ema 

(1984), Cristina (1985), Minha mãe, meu amor (1986) e Rosa sangrenta (1987). Os anos 90 revelam-
se igualmente profícuos e produzem, em 1994, Antologia poética e A paixão segundo Constança H. 
Seguem-se Destino (1998) e, em 1999, editam-se A mãe na Literatura Portuguesa e Só de amor. 
Nos últimos anos a produção literária de Teresa Horta não esmorece. Depois da apresentação de 
Antologia pessoal: 100 poemas (2003), saem Feiticeiras e Inquietude, ambas em 2006 e, um ano 
mais tarde, As palavras secretas. Em 2009 é a vez de Poesia reunida, título que precede, em dois 
anos, As luzes de Leonor, romance centrado na Marquesa de Alorna, avó em quinto grau de Teresa 
Horta. A obra é galardoada com o Prémio Dom Dinis, mas a autora recusa receber a distinção das 
mãos de Passos Coelho, à época primeiro-ministro.6 A antologia de poesia erótica – As palavras 
do corpo (2012) – é publicada, saindo no mesmo ano Poemas para Leonor. Em 2013, lança A dama 
e o unicórnio, livro de poesia ilustrado com reproduções da série de tapeçarias La Dame à la 
Licorne, patentes no Museu de Cluny, França, e sobejamente elogiado pela crítica.7 A mais recente 
aventura literária da autora chama-se Meninas (2014), livro de contos em que Teresa Horta – num 
português magnificente - faz a catarse da infância e estabelece um novo marco na história da 
ficção nacional. 

1Documento disponível na Internet:< http://repositorio.ipl.pt/bitstream/10400.21/3227/6/TESE.FINAL.MJF.pdf> 
2 VENTURA, Isabel – A emergência das mulheres repórteres nas décadas de 60 e 70 [Em linha]. Lisboa: Universidade Aberta, 2007. Dissertação de Mestrado. [Consult. 1 fev. 2016]. Disponível em:<https://repositorioaberto.uab.pt/
bitstream/10400.2/559/1/LC361.pdf>  
3 FAUSTINO, Maria João – Maria Teresa Horta jornalista: percurso, memória e circunstâncias. Comunicação Pública [Em linha]. Vol. 9, n.º15 (2014). [Consult. 1 fev. 2016]. Disponível na Internet:<http://cp.revues.org/635> 
4 Documento disponível na Internet:< http://repositorio.ipl.pt/bitstream/10400.21/3227/6/TESE.FINAL.MJF.pdf> 
5 Maria Teresa Horta e a aventura das Novas Cartas Portuguesas [Em linha]. [Consult. 1 fev. 2016]. Disponível na Internet:<http://ensina.rtp.pt/artigo/maria-teresa-horta-e-a-aventura-das-novas-cartas-portuguesas/> 
6 CRUZ, Anabela Martins da – Um dia com Maria Teresa Horta. Expresso [Em linha]. (2013). [Consult. 1 fev. 2016]. Disponível na Internet:<http://expresso.sapo.pt/multimedia/infografia/um-dia-com-maria-teresa-horta=f772848> 
7MOURATO, Paulo - Livro "A Dama e o Unicórnio" é  apresentado em Lisboa. Diário de Notícias [Em linha]. (2013) [Consult. 2 fev. 2016]. Disponível na Internet:<http://www.dn.pt/artes/interior/livro-a-dama-e-o-unicornio-e-apresentado-em- 
lisboa-3505995.html> 
 

 

 

(Fonte: http://i79.photobucket.com/albums/j125/askim55/MariaTeresaHorta11.jpg) 

(Fonte: http://www.novascartasnovas.com/historia.html) 

(Fonte: http://www.noticiasmagazine.pt/2014/maria-teresa-horta/) 

Maria Teresa Horta, Maria Isabel Barreno e Maria Velho da Costa 
(Fonte: http://aviagemdosargonautas.net/2013/08/01/calendario-com-rosto-de-maria-isabel-barreno-e-maria-teresa-horta-por-clara-castilho/) 

(Fonte: https://www.facebook.com/163002943815613/photos/pb.163002943815613.-
2207520000.1453373444./358086800973892/?type=3&theater) 

(Fonte: http://entreasbrumasdamemoria.blogspot.pt/2014_05_04_archive.html) 

(Fonte: http://www.novascartasnovas.com/historia.html) 

(Fonte: http://i79.photobucket.com/albums/j125/askim55/MariaTeresa 
Horta11.jpg) (Fonte: http://www.jornaldepoesia.jor.br/ag46horta.html) 

(Fonte: http://www.culturart.pt/2015/05/20/
efemeride_maria_teresa_horta/) 

(Fonte: www.jn.pt) 

(Fonte: https://www.facebook.com/163002943815613/
photos/pb.163002943815613.-2207520000.1453373 
132./759960724119829/?type=3&theater) (Fonte: https://www.facebook.com/163002943815613/photos/

pb.163002943815613.-2207520000.1453373225./632725876843315/?
type=3&theater) 

(Fonte: www.dn.pt) 

1937  Insigne figura do feminismo, da literatura e do jornalismo em Portugal, 
Maria Teresa Mascarenhas Horta nasce a 20 de maio na Lisboa 

salazarista. O divórcio dos pais, consumado em torno dos seus nove anos, faz com que 
oscile entre a casa paterna e a personalidade autoritária do progenitor - Jorge Augusto 
Silva Horta, médico e professor na Faculdade de Medicina -, e a morada da mãe – 
Carlota Maria Mascarenhas -, detentora de um perfil apaixonado, feminino e rebelde.1 
É nesta ímpar combinação de traços psicológicos e ideológicos - a que se soma a 
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