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As condições de visita das nossas galerias estão sujeitas às normas 
de segurança da Direção-Geral da Saúde.

Conceção da Folha de Sala para Crianças
Equipa de Mediação e Programas Públicos (Galerias Municipais)

Novas Novas Cartas Portuguesas
Audun Alvestad, Aura, Fabiana Faleiros, Sara Graça,
Rita Moreira, Delphine Seyrig, Caio Amado Soares,

Francisca Sousa, Aleta Valente

curadoria: Tobi Maier
Porque é que a exposição se chama “Novas Novas Cartas 
Portuguesas”?

Sabes o que foram as “Cartas Portuguesas”? Foram um 
conjunto de cartas publicadas em 1669 que supostamente 
foram escritas por uma freira portuguesa ao homem 
francês que amava. A história não correu lá muito bem... 
Mas ao leres as cartas também te apercebes da vida das 
mulheres naquela altura: ou vivias com os pais, ou casa-
vas ou ias para o convento. 

E as “Novas Cartas Portuguesas”, são o quê?

Esse é o título de um livro, publicado em 1972, e escrito 
em conjunto por três mulheres portuguesas: a Maria 
Isabel Barreno, a Maria Teresa Horta e a Maria Velho da 
Costa. Como todas se chamavam Maria, ficaram conheci-
das pelas “Três Marias”.

E o que é que esse livro tem a ver com o anterior?

Elas reescreveram as cartas da freira para falar das 
novas lutas que queriam travar. Na altura em que as 
escreveram, Portugal vivia na ditadura do Estado Novo e, 
por isso, elas denunciaram a guerra colonial, as leis, 
a emigração, a violência e a condição das mulheres.
O livro foi censurado e elas tiveram de ir a tribunal.

Ainda assim não percebo o porquê do título “Novas 
Novas Cartas Portuguesas” ...

Isso é a continuação da luta pela igualdade de direitos. 
Refere-se às novas lutas ligadas aos movimentos 
LGBTQIA2S+ Isso é o quê?

É um conjunto de letras que designam a diversidade de 
géneros, identidades e orientações sexuais: L – lésbicas, 
G – gays, B – bissexuais, T – transexuais, Q – queer / 
questionando - I – intersexo, A – assexual, 2S – dois 
espíritos, + – e outras.
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