
 

 

 

O universo de Sophia de Mello Breyner Andresen  

vida e obra de uma escritora ímpar  

 

100 anos de nascimento 

Sophia é sinónimo de figura maior da literatura portuguesa, de poesia luminosa e despojada, de contos infantis que continuam a 

marcar gerações…”                                                                                                                                                                                  in Ibabel Nery 

                                                                                                                                                                                              

Sophia de Mello Breyner Andresen nasceu no dia 6 de novembro 1919 na cidade do Porto. 

A sua infância e adolescência passaram-se entre o Porto e Lisboa. Em 1939-1940 frequentou o curso de Filologia Clássica na Uni-

versidade de Lisboa. 

Publicou os seus primeiros versos em 1940, nos Cadernos de Poesia. 

Em 1946 casa-se com o jornalista, político e advogado Francisco Sousa Tavares e fixa-se em Lisboa, onde divide a sua atividade 

entre a poesia e a intervenção cívica contra a ditadura de Salazar, que na época dominava o país. 

Foi mãe de cinco filhos, para quem começou a escrever contos infantis, os quais obtiveram um enorme sucesso fazendo parte, 

ainda hoje, do Plano Nacional de Leitura. Além da literatura infantil, Sophia escreveu também contos, artigos, ensaios e teatro. 

Traduziu Eurípedes, Shakespeare, Claudel, Dante e, para o francês, alguns poetas portugueses. 

 

“Se as crianças aprendessem poemas de cor em pequenas, se fosse uma parte integrante do ensino e até, se elas tivessem de dizer 

um poema de cor para serem admitidas a qualquer universidade, as pessoas passavam a falar melhor. Porque falar é próprio de to-

das as pessoas, não é só do médico, do engenheiro e onde se aprende a falar realmente é na poesia.” 

 

                                                                                 Sophia de Mello Breyner Andresen 

 

No ponto de vista cívico, a escritora caracterizou-se por uma atitude interventiva, denunciando ativamente o regime salazarista 

e os seus seguidores. Apoiou a candidatura do general Humberto Delgado e fez parte dos movimentos católicos contra o anti-

go regime, tendo sido um dos subscritores da Carta dos 10 1 Católicos contra a Guerra Colonial e o apoio da Igreja Católica à polí-

tica de Salazar. 

Sophia foi também fundadora e membro da Comissão Nacional de Apoio aos Presos Políticos. Após o 25 de Abril, foi eleita para 

a Assembleia Constituinte, em 1975, pelo círculo do Porto, numa lista do partido Socialista. Foi também público o deu apoio à In-

dependência de Timor-Leste, consagrada em 2002. 

 

Sophia é mãe do célebre jornalista, comentador e escritor Miguel Sousa Tavares e prima do ator Nicolau Breyner. 

 

“A poesia é das raras actividades humanas que, no tempo actual, tentam salvar uma certa espiritualidade. A poesia não é uma espé-

cie de religião, mas não há poeta, crente ou descrente, que não escreva para a salvação da sua alma – quer a essa alma se chame 

amor, liberdade, dignidade ou beleza” 

Sophia de Mello Breyner Andresen 

 

A sua vasta obra está traduzida em diversas línguas e foi várias vezes premiada, tendo recebido, o prestigiado Prémio Camões, 

em 1999, pela primeira vez, atribuído a uma mulher. Para além do valor pecuniário, significa ainda a edição de uma antologia bi-

lingue (português-castelhano), o que levou a autora a um vastíssimo público que atinge os países latino-americanos. 
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No ano de 2001 recebeu o Prémio Poesia Max Jacob e, em 2003 arrecadou o Prémio Rainha Sofia de Poesia Ibero-Americana, 

sendo a primeira vez que um português venceu este prestigiado galardão. 

 

“Eu penso que há uma diferença entre o homem e a mulher, e os feminismos não podem… Para mim o machismo não é considerar 

que há uma diferença entre o homem e a mulher, o machismo é tentar fazer um negócio dessa diferença… Os feminismos são teori-

as. Eu acho que a teoria na nossa época tem desempenhado um papel terrível na política, tem desempenhado um papel terrível na 

arte, e também na vida… A vida tem sido muito sacrificada à teoria…”                                                       

Sophia de Mello Breyner Andresen 

 

Com uma linguagem poética, quase transparente e íntima, ao mesmo tempo ancorada nos antigos mitos clássicos, Sophia evoca 

nos seus versos os objetos, as coisas, os seres, os tempos, os mares, os dias, a vida… 

 

“Recordo-me de descobrir que num poema era preciso que cada palavra fosse necessária, as palavras não podiam ser decorativas, 

não podiam servir só para ganhar tempo até ao fim do decassílabo, as palavras tinham que estar ali porque eram indispensáveis. Isso 

foi uma descoberta.” 

Sophia de Mello Breyner Andresen 

 

Sophia de Mello Breyner Andresen faleceu em Lisboa, a 02 de julho de 2004. 

Sensivelmente uma década após a sua morte, foram-lhe concedidas honras de Estado e os seus restos mortais foram translada-

dos para o Panteão Nacional. 

 

“Penso que nós procuramos sobretudo o que nos dá felicidade, não acha? Procuramos o que nos cria uma certa libertação íntima que 

é necessária à liberdade. Procuramos ser um com o universo.” 

 Sophia de Mello Breyner Andresen 

 

 

         Algumas obras célebres da escritora: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fontes: 

Sophia de Mello Breyner Andresen [Em linha] . (5999) . [Consult. em 58 de outubro 6459] .  Disponível da Internet . <https://www.portoeditora.pt/autor/sophia-de-mello-breyner-andresen 

Sophia de Mello Breyner Andresen: Biografia [Em linha]  . [Consult. em 64 de outubro 6459] .  Disponível da Internet . <https://www.portaldaliteratura.com/autores.php?autor=696= 

As 10 melhores frases de Sophia de Mello Breyner Andresen . [Em linha] . (6459) . [Consult. em 64 de outubro 6459] .  Disponível da Internet . 

<https://ncultura.pt/lingua-portuguesa-10-das-melhores-frases-de-sophia-de-mello-breyner-andresen/= 

 

 

O universo de Sophia de Mello Breyner Andresen  

vida e obra de uma escritora ímpar  

 

100 anos de nascimento 

https://www.portoeditora.pt/autor/sophia-de-mello-breyner-andresen
https://www.portaldaliteratura.com/autores.php?autor=296
https://ncultura.pt/lingua-portuguesa-10-das-melhores-frases-de-sophia-de-mello-breyner-andresen/

