CHÁ E POESIA
Dias 28, 29 ,30 e 31 de outubro

SOPHIA DE MELLO BREYNER
ANDRESEN

Nasceu a 06 Novembro 1919 (Porto)
Morreu em 02 Julho 2004 (Lisboa)
Sophia de Mello Breyner Andresen foi uma das mais
importantes poetisas portuguesas do século XX.
Foi a primeira mulher portuguesa a receber o mais
importante galardão literário da língua portuguesa, o
Prémio Camões, em 1999.
Poetisa e contista portuguesa nasceu no Porto, no seio de
uma família aristocrática, e aí viveu até aos dez anos, altura
em que se mudou para Lisboa.
De origem dinamarquesa por parte do
pai, a sua educação decorreu num
ambiente católico e culturalmente
privilegiado que influenciou a sua
personalidade.
Frequentou o curso de Filologia
Clássica na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa,
não tendo todavia chegado a concluí-lo.
Teve uma intervenção política empenhada, opondo-se ao
regime salazarista (foi cofundadora da Comissão Nacional
de Socorro aos Presos Políticos) e também, após o 25 de
Abril, como deputada.

O ambiente da sua infância reflete-se em imagens e
ambientes presentes na sua obra, sobretudo nos livros para
crianças. Os verões passados na praia da Granja e os jardins
da casa da família ressurgem em evocações do mar ou de
espaços de paz e amplitude.
A sua atividade literária (e política) pautou-se sempre pelas
ideias de justiça, liberdade e integridade moral.
Colaborou nas revistas Cadernos de
Poesia (1940), Távola Redonda (1950)
e Árvore (1951).
Na lírica, estreou-se com Poesia
(1944), a que se seguiram Dia do Mar
(1947), Coral (1950), No Tempo
Dividido (1954), Mar Novo (1958), O Cristo Cigano (1961),
Livro Sexto (1962, Grande Prémio de Poesia da Sociedade
Portuguesa de Escritores), Geografia (1967), Dual (1972), O
Nome das Coisas (1977, Prémio Teixeira de Pascoaes),
Navegações (1977-82) e Ilhas (1989).
Seguiram-se os títulos Musa (1994) e O Búzio de Cós (1997).
Em prosa, escreveu O Rapaz de Bronze (1956), Contos
Exemplares (1962), Histórias da Terra e do Mar (1984) e os

contos infantis A Fada Oriana (1958), A Menina do Mar
(1958), Noite de Natal (1959), O Cavaleiro da Dinamarca
(1964) e A Floresta (1968).
É ainda autora dos ensaios Cecília Meireles (1958), Poesia e
Realidade (1960) e O Nu na Antiguidade Clássica (1975),
para além de trabalhos de tradução de Dante, Shakespeare
e Eurípedes.
Em 1994 recebeu o Prémio Vida Literária, da Associação
Portuguesa de Escritores e, no ano seguinte, o Prémio
Petrarca, da Associação de Editores Italianos.
O seu valor, como poetisa e figura da cultura portuguesa, foi
também reconhecido através
da atribuição do Prémio
Camões, em 1999.
Em 2001, foi distinguida com o
Prémio Max Jacob de Poesia,
num ano em que o prémio foi
excecionalmente alargado a
poetas de língua estrangeira.
Em Agosto do mesmo ano, foi lançada a antologia poética
Mar.
Em Outubro publicou o livro O Colar.

Em 2003, foi distinguida com o Prémio Rainha Sofia.

Faleceu aos 84 anos, no dia 2 de julho de 2004.

