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(Voto de Pesar pelo falecimento de Sophia de Mello Breyner Andresen) 
 

EU,  JOSE MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL DO CONCELHO DE ALMADA 

 

Faço público que na Reunião da Sessão Extraordinária, realizada no dia 29 de Julho de 

2004, a Assembleia Municipal de Almada aprovou o seguinte Voto de Pesar: 

 

VOTO DE PESAR 

Sobre Sophia já se disse (quase) tudo. Louvou-se a mulher, a escritora e a cidadã. Como 

mulher foi, ao longo da sua existência, esposa, mãe e amiga do seu amigo. Como escritora, 

publicou ao longo de cinquenta e cinco anos de vida literária mais de vinte livros de poesia 

e ficção, dirigida a adultos e crianças; também foi tradutora e ensaísta.  

Combatente anti-fascista antes da Revolução de Abril, foi uma das fundadoras e membro 

activo da Comissão Nacional de Socorro aos Presos Políticos tendo sido, por isso, presa pela 

PIDE. Em 1975 foi eleita deputada pelo Partido Socialista à Assembleia Constituinte onde 

teve um papel relevante na apresentação e discussão de propostas sobre a política cultural.  

Mas Sophia teve muito mais importância para os cidadãos deste país do que a enumeração 

das suas obras ou a descrição do que fez em vida sugere. Foi através dos seus poemas que 

muitos aprenderam a ler poesia e, sobretudo, que souberam que ela não se resumia aos 

Lusíadas, à Mensagem ou à Balada de Neve que era possível escrever versos luminosos a 

cheirar a mar (de que tanto gostava), utilizando palavras rigorosas e perfeitas como as  
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estátuas gregas, que admirava. Nunca ganhou o prémio Nobel, como merecia, mas recebeu 

muitos outros e, em particular , o prémio Camões e o prémio Rainha Sofia.  

Assim, a Assembleia Municipal de Almada reunida a 29 de Julho de 2004 solidariza-se com 

a dor da família pela morte física de Sophia de Mello Breyner Andresen, com a certeza de 

que as suas palavras serão imortais. 

 

POR SER VERDADE SE PUBLICA O PRESENTE «EDITAL» QUE VAI POR MIM 

ASSINADO E IRÁ SER AFIXADO NOS LUGARES DO ESTILO DESTE CONCELHO. 

 
Almada, em 30 de Julho de 2004 

 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
 
                (JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA) 


