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INÍCIO / LUSA

Centenário de Sophia com exposição
inédita e sessão de poesia na próxima
semana
A inauguração de uma exposição inédita realizada a partir da biblioteca pessoal de Sophia de Mello Breyner, no Porto,
e uma sessão de poesia, em Lisboa, marcam as celebrações do centenário da escritora e poeta na próxima semana.

Lusa
19 Janeiro 2019 — 11:47

A

o longo de 2019, os Poetas do Povo vão celebrar os
cem anos do nascimento de Sophia de Mello

Breyner em quatro sessões da chamada "poesia de
proximidade", que visa levar a palavra poética até ao
público, de forma informal, próxima e interativa.

TÓPICOS

nacional

A primeira destas sessões -- de cerca de duas horas -acontece na segunda-feira, no Povo-Lisboa, situado no
Cais do Sodré, tendo como tema "O mar de Sophia",
assim chamado porque este elemento esteve sempre
muito presente, tanto na vida como na obra de Sophia de
Mello Breyner Andresen.
A casa onde nasceu no Porto, a praia da Granja, local de
veraneio a norte, o Algarve, onde, em Lagos no início dos
anos sessenta, Sophia e a família decidem passar férias,
tendo uma década mais tarde adquirido a casa da MeiaPraia, foram, em definitivo, uma das mais importantes
marcas da sua poesia.
Subscreva as newsletters Diário de Notícias e
receba as informações em primeira mão.
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Nesta sessão, Fernando Pinto do Amaral, José Anjos,
Paula Cortes e Rui Portulez interpretam os textos que

Exército aceita substituir G3
por espingarda em uso num
só país da Nato

espelham essa relação, acompanhados pela música de

VIDA E FUTURO

Há uma nova ameaça nas
salas de aulas, chama-se
Fortnite

Gulia Cat, em concertina, autoharpa e hankdrum.
Ao longo do ano
LER vão
MAIS decorrer outras sessões, dedicadas
aos temas "A Liberdade em Sophia" (4 de março),"As
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900 euros brutos de salário
já não dão direito a bolsa de
estudo

Ilhas de Sophia" (24 de junho) e "Os Clássicos e Sophia"
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Godelieve Meersschaert:
"Encontrei na Cova da
Moura pessoas que tinham…
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Exército aceita substituir G3 por
espingarda em uso num só país da
Nato

Paulo Bragança: ″Fui sem-abrigo em
Londres e levei porrada por ter um
cartão melhor para dormir″

Há uma nova ameaça nas salas de
aulas, chama-se Fortnite
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Green Hill, Day After ou Horta da
Fonte. O que aconteceu às discotecas
dos anos 80?

Charlize Theron: atriz fala de
depressão, envelhecimento e a
realidade da parentalidade

900 euros brutos de salário já não
dão direito a bolsa de estudo
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Uma questão de ADN: Mick
Schumacher, o próximo Clho de
campeão nas pistas da F1?

BRASIL

Governo Bolsonaro
produz uma crise por dia
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Mal-entendidos, desencontros, declarações
inusitadas e, sobretudo, muitos recuos
marcam as duas primeiras semanas do novo
presidente do Brasil. Até a oposição se …
Dinheiro suspeito é de compra e venda de
apartamento, diz Clho de Bolsonaro
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Rio mais acutilante contra Costa. A
palavra "enganar" entra no combate

PREMIUM

PREMIUM
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Skunk Anansie: "O Brexit
vai ser um absoluto e
horroroso desastre"
Em conversa com o DN, a vocalista Skin e o
guitarrista Ace recordam o passado glorioso de
uma das mas icónicas bandas rock britânicas,
mas falam especialmente do presente e do …
Brexit exige mais meios para controlar
fronteiras
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Vai sentir-se mais
seguro com esta obra de
arte
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HENRIQUE BURNAY

Brexit. Ninguém sabe o
que vai acontecer
Como explicou Theresa May quando perdeu a
votação, o Parlamento disse o que não queria
mas não disse o que queria. A coligação de
votos que chumbou o acordo só consegue …
Brexit exige mais meios para controlar
fronteiras
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Médicos em exclusividade: amor à
camisola e combate à desmotivação
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Deputados armadilham o caminho
de May para o Brexit
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Como ter mais sucesso
nos negócios, com
menos …
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CERCI Flor da Vida. 400 pessoas com
emprego ou casa em risco na
Azambuja
PREMIUM
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Mulas de droga ganham
até dez mil euros por
viagem ao Brasil
A maioria dos correios tem entre 20 e 39 anos.
Podem trazer vários quilos no corpo e na mala.
Em 2018, foram detidas 113 pessoas.
Droga entra nos EUA por fronteiras legais
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25 alentejanos à descoberta da
capital da América

Voar com crianças
nunca foi tão divertido

A incrível moto elétrica
que nunca cai
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Guerra entre BenCca e Braga: Vieira
desvia jogadores e Salvador leva a
mal

Nani tem uma nova carreira e até
canta

Café e novos horários. Banca mexe
nos balcões para atrair clientes
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43 anos depois, vítima de
poliomielite deixa hospital

JORNAL DOS CLÁSSICOS

Maria Botelho Moniz em lágrimas.
“O que é que eu vou fazer?”, repetiu
após a morte do noivo

Os automóveis que deveria ter
comprado há dez anos
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NOTÍCIAS

Os homens que fazem isto em casa
têm mais sexo

Vila do Conde: aqui o prego do lombo
com queijo da serra é rei

Jovem a dançar no aeroporto encanta
a Internet: "não levem a vida tão a
sério"
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Ataques de pânico: já alguma vez
sentiu um?

Georgina Rodríguez usa carteira rara
de 41 mil euros

De A a Z: O que diz a primeira letra do
seu nome sobre si
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