
Foi em vida uma das poetas mais reconhecidas da literatura portuguesa,
mas Sophia cultivava a reserva, evitava a exposição pública e as entrevistas
constantes. Eis algumas curiosidades de uma biografia cheia:

Ávida de Sophia

Raízes nobres

Sophia de Mello Breyner
Andresen nasceu a 6 de

novembro de 1919 no

Porto, filha de Maria de

Mello Breyner e de João

Henrique Andresen, e neta do

dinamarquês Jan Andresen,

uma família da aristocracia

com valores tradicionais.
Em Lisboa, esteve ligada aos
movimentos universitários

católicos, enquanto estudava

Filologia Clássica na

Universidade de Lisboa, curso

que nunca concluiu.

0 primeiro livro

Poesia (1944), originalmente
publicado em Coimbra

quando a poeta tinha 25 anos,
conheceu a luz do dia em
formato de edição de autor
- e foi pago pelo pai, João

Henrique Andresen. Era uma

edição de 300 exemplares,
100 deles pensados para
oferta, que continham os

poemas escritos por Sophia
entre os 14 e os 23 anos.

Os "livros rasgados"

No prefácio da Obra Poética

(Assírio & Alvim, 2015), a

filha Maria Andresen recorda
um episódio protagonizado
pela mãe: "Muito antes da

publicação do primeiro livro,

num ataque de descrença,
rasgou em mil pedaços os

cadernos de poemas." Foi

um amigo, António Calem,
a assumir a tarefa heróica

de colar os pedaços do

caderno preto, rasgados na

horizontal e na vertical, e

deitados ao caixote do lixo, e

a admoestar a futura dama
da poesia contemporânea
portuguesa. A própria Sophia
abordará o ato radical no

volume O Nome das Coisas

(1977): "Quando me perco de

novo neste antigo/ Caderno
de capa preta de oleado/
Que um dia rasguei com
fúria e desespero/ E um

amigo recolou com amor e

paciência/ De novo se ergue
em minha frente a clara/
Parede cal do quarto matinal

(...)"

Resistente e idealista

Figura corajosa no combate
ao regime salazarista, cujas
lutas partilhou com o marido,

o jornalista Francisco Sousa
Tavares (com quem se casou

em 1946), ganhou fama a

sua Cantata da Paz, adotada
como canção de intervenção
dos Católicos Progressistas:
"Vemos, Ouvimos e Lemos.

Não podemos ignorar."

Apoiaria a candidatura do

General Humberto Delgado,
e foi fundadora e membro da

Comissão Nacional de Socorro

aos Presos Políticos. Foram

da sua mão os lemas poéticos
associados à Revolução
dos Cravos. Sobre o 25 de

Abril, escreveria: "Esta é a

madrugada que eu esperava/
O dia inicial inteiro e limpo/

Onde emergimos da noite e do

silêncio/ E livres habitamos a

substância do tempo."

Dificuldades

Durante o antigo regime, por
causa da atividade política de

Francisco, a família gozava,
nas palavras do filho Miguel
Sousa Tavares, "do pior esta-
tuto social que podia haver:

era da grande burguesia, com

nomes e estudos, mas com

grandes dificuldades financei-
ras". Miguel viveu dois anos

longe da família, no Marão,

com os tios.

Notívaga

Não gostava de trabalhar
de manhã, preferia ficar
acordada até tarde a

escrever e a fumar.
Precisava, como dizia,

"daquela concentração
especial que se vai criando

pela noite fora".

0 poema acidental

O Caminho da Manhã, poema
integrado em Livro Sexto,

nasceu de uma circunstância

inusitada que Sophia contou

aos filhos anos depois do

ocorrido (e o neto Pedro Sousa

Tavares recordaria em crónica

recente): ao ensinar a uma

empregada como ir a pé da sua

casa de férias na Praia de

D. Ana até ao mercado de

Lagos, a autora apercebeu-
-se de que as indicações e

descrições do caminho, "depois
da estrada que é de terra
amarela", junto às "muralhas

antigas da cidade", eram já

uma obra poética.

Uma casa cheia

Na casa de Sophia não havia

horários nem rotinas, e lá se

misturavam figuras das artes,
da literatura e da política.
Sttau Monteiro, Alexandre
O'Neill, Menez, Mário Soares

eram visitantes assíduos.

Honrarias

Poucos autores

contemporâneos portugueses
terão sido tão reconhecidos

em vida como Sophia, cuja
obra foi distinguida com
inúmeros prémios, incluindo

o Prémio Vida Literária APE

1994, o Camões 1999, o Max

Jacob 2001 e o Rainha Sofia

de Poesia Ibero-Americana
-este último, distinguindo

pela primeira vez um autor

português. Morreu aos 84
anos e, uma década depois,
foi aprovada a transladação
do seu corpo para o Panteão
Nacional.


