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INTERTEXTUALIDADES 
 

 Miguel Torga: água destemperada; ar de 
ventania; terra agreste; fogo do sol que 
queima. 
 
 Sttau Monteiro (“Felizmente Há Luar!”): ar 
que não se respira; água fétida; terra pouco 
firme; fogo que mata. 
 
 José Saramago (“Memorial do Convento”): 
ar pútrido de Mafra; água inquinada; terra de 
lama; fogo de morte. 
 
  Eu e Tu: Que ar? Que terra? Que água? 

 
“Ide dizer ao rei que o belo palácio jaz por terra quebrado. 
Phebo já não tem cabana nem loureiro profético 
nem fonte melodiosa. 
A água que fala calou-se”            

 
                                                   “Crepúsculo dos Deuses” 

FINALMENTE 

SOPHIA DE MELLO BREYNER ANDRESEN 



COISAS DE NADA SOBRE SOPHIA 
DE MELLO BREYNER ANDRESEN  

(1919 – 2004) 
 

Humanista cristã e helenista pagã; 
 

Sentido universalista da existência; 
 

A tragicidade da vida e a beleza da 
vida; 

 
A revolta contra os poderes  

instituídos. 
 
 

 
 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sophia de Mello Breyner Andresen 

oferece, graciosamente,  
uma lição (ou lições) de vida. 

Soube ser capaz de viver 
intensamente os momentos da 

vida,  
feitos,  

ora uns,  
ora outros,  

de alegrias de sol e de praia  
ou de dúvidas carregadas de dor e  

de angústias.  
Soube distinguir a Dor e a 

Felicidade. 
Sophia soube ser sempre sábia 

sem sentir e  
dizer sempre simplesmente “sim”. 

Soube negar,  
nunca negociou a sua consciência, 

nada nem ninguém quebrou as 
pontes que Ela não quis partir:  

soube dizer “não” quando o “sim” 
apetecia,  

era cómodo. 

SOPHIA DE MELLO BREYNER ANDRESEN 
 

O MUNDO VIVIDO E DIVIDIDO 

 

O mar e os quatro elementos  
(AR, FOGO,TERRA E ÁGUA)  

 
Poderemos “fazer outro mar”,  

poderemos “fazer a ponte cá dentro do peito”,  
mas se a escondemos não honramos o nome de quem honrou  

e honra o nome do ser humano,  
o “ser” de cada um de nós,  

que respiramos o ar de todos. 
 

Não me esquecem as palavras de Sophia: 
 

“Pai, perdoai-lhes 
porque eles sabem o que fazem.” 

 
Nunca me esquecerão,  

também,  
outras palavras de Sophia: 

  
“Nos tempos que correm, já não há Deus nem Diabo.  

Há só pobres e ricos. E salve-se quem puder.” 
 

Mas, necessariamente obrigado e grato, recordo:  

“A suprema arte da vida é ser feliz.” 

 

 

 


