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Um dos títulos mais amados e lidos de Sophia de Mello Breyner Andresen 
transforma-se em conto musical com pela voz, corpo e gesto de cinco ac-
tores, dez instrumentistas e um maestro. Percorrendo um universo marítimo 
e fantástico, a história trata de uma menina que vive no mar – mas muito 
curiosa pela vida em terra –, de um menino que vive em terra – mas muito 
curioso pela vida no mar – e do encontro improvável entre estes dois mun-
dos... Daqui resultará uma sucessão de episódios repletos de surpresa e 
encantamento, a que não faltarão um simpático peixe clarinetista, um de-
sconfiado caranguejo saxofonista, um misterioso e algo desajeitado polvo 
fagotista, entre vários outros personagens, reunidos sob o olhar grave e aten-
to do contrabaixista, o muito respeitável Rei do Mar. Desde a inquietação 
e desconfiança das primeiras descobertas até à festa derradeira em que 
todos dançam alegremente, persiste a pergunta fundamental: será possível 
vivermos todos nós em harmonia com o oceano, a natureza, a vida que nos 
rodeia?

- Tenho tanta curiosidade da terra – disse a menina -; amanhã quando aqui 
vieres, traz-me uma coisa da terra.
E assim ficou combinado.
No dia seguinte, logo de manhã, o rapaz foi ao seu jardim e colheu uma 
rosa encarnada muito perfumada. Foi para a praia e procurou o lugar da 
véspera.
- Bom dia, bom dia, bom dia – disseram a menina, o polvo, o caranguejo e 
o peixe.
- Bom dia – disse o rapaz. E ajoelhou-se na água, em frente da Menina do 
Mar.
- Trago-te aqui uma flor da terra – disse -; chama-se rosa.
- É linda, é linda – disse a Menina do Mar, dando palmas de alegria e cor-
rendo e saltando em roda da rosa.
- Respira o seu cheiro para veres como é perfumada.

A Menina do Mar, Sophia de Mello Breyner Andresen
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Primeiras ideias-esboços sobre a proposta musical

Não se trata de mero arranjo ou adaptação musical sobre um texto 
pré-existente, de melodizar frases de Sophia, de as organizar numa es-
trutura de danças ou refrões, enfim de compartimentar o conto numa 
sucessão de canções dramaturgicamente inócuas, ou dramaturgica-
mente suspensivas ou intervalares como frequente num musical tradi-
cional. Tentemos outro exercício, subjectivo seguramente, mas talvez 
mais desafiante: o de fazer soar a música que já lá existe em potência. 

Quando Ivo Salvini, em La voce della luna de Fellini, contempla maravilhado 
uma fogueira, pergunta-se para onde irão as faíscas quando se extinguem, 
para logo concluir que são como música: ninguém sabe para onde vai 
quando termina... A ideia tem-me fascinado desde há muitos anos, e re-
força a ambição de uma arte sonora continuamente esculpida em função 
estrita do peso e dos sentidos literais ou simbólicos de cada texto e de cada 
contexto, de cada palavra, de cada sílaba até, ou de cada silêncio, por-
quanto também o silêncio se constitui, factualmente, de matéria sonora. 

Por outras palavras, procurarei fazer emergir o corpo sonoro do conto de 
Sophia, imprimir sonoramente o imaginário com que a história é cerzi-
da a partir das suas qualidades literárias imanentes. Nesta senda não há 
começo nem fim para a música que se ouve, nem canções, nem episódios 
musicais: os próprios actores imergem num universo de som e é nele que 
habitam. Quase como se música fosse água, e se tudo em palco submer-
gisse para se expressar naquele habitat acústico singular. Água ou som 
que se agitam, que se perturbam, que se revolvem quando há tempesta-
de, medo, mistério, ou que se diluem tranquilamente em cenário idílico 
sem amanhãs, que se espraiam em luz diáfana quando há bonança. Entre 
momentos de maior ou menor tensão, tudo flui e se metamorfoseia gra-
dativamente como um organismo vivo em permanente reconfiguração.

Edward Luiz Ayres d’Abreu
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