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“… viajar 
     é olhar.”(1) 

        

         Sophia de MBA
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Assim dizia Sophia. E, de facto, assim é.

Pensando bem, viver é igual. Viver é olhar, observar, em cada dia, 
aprender e absorver o todo que nos rodeia.

Sophia foi sempre atenta e observadora, do que a rodeava tirava 
ideias e se questionava do porquê das coisas. Nada lhe era 
indiferente. As casas que habitou, o mar, um simples e solitário 
búzio, ou mesmo uma duna bastavam para a inspirar e daí podia 
sair uma bela história ou um poema.

E quando parecia olhar o nada, a ausência do que quer que 
fosse, essa também poderia ser uma boa hipótese de criação, 
para Sophia que tudo observava e considerava que “A poesia… 
pede-me que viva atenta como uma antena, pede-me que viva 
sempre, que nunca me esqueça…” (2).
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Se seguirmos o fio condutor da vida e obra de Sophia percebemos 
como há palavras que parecem “residentes”, palavras que são 
uma constante e a acompanham sempre.

É desta Sophia que vamos falar neste livro, vamos tentar descobrir 
porque se deslumbrava com a Natureza e onde aconteceu o 
princípio da sua paixão pelo mar, pelo vento, pela luz, pelas cores, 
por todos os seres vivos, plantas incluídas, e pelo Universo.

Vai ser uma aventura partir à descoberta do que foi o seu tempo 
e de que forma o utilizou, como nele viajou e aprendeu a viajar 
no tempo real, o daquele momento, e no tempo guardado, o da 
memória.
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Em Sophia não há um tempo, há vários tempos que se cruzam, 
cohabitam, num permanente viajar, sempre desperto, muito 
atento e onde descobrimos, através da sua obra, por onde andou 
enquanto vagueou, nos silêncios dos espaços que procurava e 
que permitiam os seus próprios silêncios na tão desejada busca 
dos tempos guardados, dum passado que a fascinava, quer na 
remota Grécia antiga, onde deuses e humanos conviviam, quer na 
nostalgia da sua infância de espaços largos e liberdade criativa.

Foi num dia de Outono, a 6 de Novembro de 1919, na cidade do 
Porto, que nasceu Sophia, filha de João Henrique Andresen e 
de Maria Amélia de Mello Breyner. A casa onde nasceu, na Rua 
António Cardoso, ficava muito perto da casa bonita e apalaçada 
onde depois cresceu.


