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A Colecção de Literatura Electrónica Portuguesa (CLEP), na base de dados ELMCIP, 

pretende abordar e recolher as obras criativas e teóricas mais relevantes produzidas 

por autores portugueses no campo da literatura electrónica, durante os últimos 

quarenta e cinco anos. A colecção agrega também autores, eventos, organizações, 

editoras, periódicos, publicações, conferências, performances, instalações e 

exposições que estejam relacionadas com o contexto português.  

As primeiras obras de literatura electrónica produzidas em Portugal lidaram 

essencialmente com literatura gerada por computador (LGC). As obras A Literatura 

Cibernética 1: Autopoemas Gerados por Computador (1977) e A Literatura 

Cibernética 2: Um Sintetizador de Narrativas (1980), de Pedro Barbosa, podem ser 

consideradas as primeiras a combinar criação literária e programação computacional. 

Nestes volumes, para além de um enquadramento teórico, Barbosa publicou uma 

selecção dos resultados (poesia e ficção) dos seus geradores textuais, programados 

num computador de grande porte, percurso que desenvolveu noutros suportes e 

linguagens desde os anos 80 até hoje. Por sua vez, entre 1981 e 1983, Silvestre 

Pestana criou uma série de poemas cinéticos e visuais, Computer Poetry, usando, no 

entanto, um computador pessoal Spectrum. E. M. de Melo e Castro, pioneiro da 

videopoesia, e. g. Roda Lume (1968), realizou vários videopoemas com equipamento 

electrónico, ao longo da década de 80, e trabalhou com software de edição de 

imagem, cunhando o termo “infopoesia” para descrever os seus trabalhos poéticos 

com meios informáticos. Para além do mais, tem vindo a teorizar vastamente sobre 

diversos aspectos do experimentalismo literário, da videopoesia e da infoliteratura.  

Na produção contemporânea, é importante destacar autores como Antero de 

Alda e Manuel Portela, iniciando o seu percurso artístico no final da década de 80 no 

âmbito da poesia visual e, mais tarde, da poesia digital, salientando-se singularmente 

a obra teórica de Portela. A partir de 2000, há uma nova geração de criadores-

programadores, como André Sier, artista digital que tem desenvolvido também 

algumas peças textuais, e Rui Torres, escritor cujo trabalho criativo e teórico, 



influenciado por Barbosa, se tem revelado decisivo não só na elaboração de poemas 

digitais combinatórios e em rede, mas também na divulgação do legado da PO.EX e 

da ciberliteratura no panorama dos estudos literários.  

A edição da CLEP fundamentou-se em diferentes fontes: ensaios e 

monografias – e. g. Poemografias: Perspectivas da Poesia Visual Portuguesa (1985), 

editada por Fernando Aguiar e Silvestre Pestana; Poética dos Meios e Arte High Tech 

(1988) de E. M. de Melo e Castro; A Ciberliteratura: Criação Literária e 

Computador (1996) de Pedro Barbosa; e Prehistoric Digital Poetry: An Archaeology 

of Forms, 1959-1995 (2007) de Christopher T. Funkhouser –, para além de bases de 

dados e arquivos digitais, como a ELMCIP KB e o PO.EX, beneficiando da 

colaboração de Manuel Portela e Rui Torres, investigador responsável do Arquivo 

Digital da Literatura Experimental Portuguesa.  

Como registo complementar, a CLEP inclui uma video-entrevista a Manuel 

Portela e Rui Torres, gravada durante a conferência da Electronic Literature 

Organization 2013 “Chercher le Texte”, em Paris, que interpela os autores em relação 

a algumas das características relevantes, influências e direcções futuras da literatura 

electrónica portuguesa.	  


