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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.
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19 Janeiro 2019 — 11:47

TÓPICOS

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.

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 Meia-

Praia, foram, em definitivo, uma das mais importantes 

marcas da sua poesia.

Nesta sessão, Fernando Pinto do Amaral, José Anjos, 

Paula Cortes e Rui Portulez interpretam os textos que 

nacional
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espelham essa relação, acompanhados pela música de 

Gulia Cat, em concertina, autoharpa e hankdrum.

Ao longo do ano vão decorrer outras sessões, dedicadas 

aos temas "A Liberdade em Sophia" (4 de março),"As 

Ilhas de Sophia" (24 de junho) e "Os Clássicos e Sophia" 
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Uma questão de ADN: Mick 
Schumacher, o próximo Clho de 
campeão nas pistas da F1?

PREMIUM BRASIL

Governo Bolsonaro 
produz uma crise por dia
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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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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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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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.
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