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A AUTORA 
 

Ficcionista, dramaturga, poeta e jornalista de profissão, Maria Teresa 

Horta, nasceu em Lisboa a 20 de Maio de 1937. 

 

SINOPSE 
 

Ambas as mãos sobre o corpo é o primeiro livro de ficção de Maria Teresa Horta. Livro de 

momentos, de grandes pausas iniciáticas, de silêncios expressivos, cristalinamente 

fantástico porque dominado pela compreensão introspectiva e por um intimismo sagaz, 

circula de narração omnipresente até ao campo raso da corrente de consciência e cerca-

se ou adorna-se de sucessivas deambulações pelos domínios da auto-interpretação, 

permitindo que o leitor se aperceba da solução de um enigma estranho: o da decifração 

do absurdo deste carácter poético e onírico, este nada, mulher ou sombra fantasmática 

de valores humanos que se ocultam em cada gesto, em cada segundo do decurso 

lentíssimo da vida. 

 

Fonte: contra-capa do livro 
 

EXCERTO 
 

“Os olhos fecham-se-lhe molemente. De maneira difusa vê ainda a sua imagem reflectida 

no espelho oval pendurado na parede. Um espelho enorme com grandes flores douradas 

no dourado velho da moldura antiga. Sente as pálpebras moverem-se singularmente 

devagar e o corpo distender-se: lasso, quebrado, dobrado ao acaso sobre a cama, como 

se dormisse. Sentia-se como se dormisse já; a própria imagem difusa de uma mulher 

adormecida. Passa a língua pelos lábios secos e sente-os salgados, parece-lhe ser salgado 

aquele sabor estranho. Ou a fruto, a vinho? A língua detém-se, espessa, mole, antes de 

percorrer novamente os lábios, através da penumbra lenta do quarto, o olhar de quem ali 

entre será conduzido de chofre até à luz acre, abrasada, que se detém mas que se infiltra 

apesar de tudo por entre as lâminas metálicas das persianas.” 

 

 

  

LLeeiittuurraa  ccoomm  aassaass……  

 

Se gostou da apresentação deste livro e gostaria de o ler 

na íntegra, dirija-se à biblioteca Municipal de Arganil e 

requisite-o! 

 


