
 

  Nasceu a 6 de novembro de 1919, na cidade do Porto 
e viveu durante 85 anos. Morreu a 2 de julho de 2004, 
em Lisboa. 

  Era filha de João Henrique Andresen e de Maria Amélia de Mello 
Breyner. 

   Foi uma das mais importantes poetisas portuguesas, pois foi a primeira 
mulher a receber o Prémio Camões, o maior prémio literário da língua 
portuguesa. 

  Em 1940, publicou os seus primeiros versos nos “Cadernos de Poesia”. 

   A partir de 1944, dedicou-se à literatura e, nesse mesmo ano, escreveu 
diversas poesias, entre elas, “O Jardim e a Casa”, “Casa Branca”, “O 
Jardim Perdido” e “Jardim e a Noite”. 

   Em 1946, casou-se com o jornalista, advogado e político Francisco Sousa 
Tavares e mudou-se para Lisboa. O casal teve cinco filhos, que a 
motivaram a escrever novos livros, entre eles, A Menina do Mar (1961) e A 
Fada Oriana (1964). Recebeu o Prémio de Poesia da Sociedade 
Portuguesa de Escritores pela obra Livro Sexto (1962). 

   Em termos cívicos, a escritora caracterizou-se por uma atitude 
interventiva, tendo denunciado ativamente o regime salazarista e os seus 
seguidores. Foi ainda fundadora e membro da Comissão Nacional de 
Apoio aos Presos Políticos. Após o 25 de abril, foi eleita para a Assembleia 
Constituinte, em 1975, pelo círculo do Porto, numa lista do Partido 
Socialista. Foi também público o seu apoio à independência de Timor-
Leste, consagrada em 2002. 

   A sua obra está traduzida em várias línguas e foi várias vezes 
premiada, tendo recebido, entre outros, o Prémio Camões 1999, o Prémio 
Poesia Max Jacob 2001 e o Prémio Rainha Sofia de Poesia Ibero-
Americana – a primeira vez que um português venceu este prestigiado 
galardão.  

 



 

     MAR 
 

Mar, metade da minha alma é feita de maresia 

Pois é pela mesma inquietação e nostalgia,  

Que há no vasto clamor da maré cheia, 

Que nunca nenhum bem me satisfez. 

E é porque as tuas ondas desfeitas pela areia 

Mais fortes se levantam outra vez, 

Que após cada queda caminho para a vida, 

Por uma nova ilusão entontecida. 

 

E se vou dizendo aos astros o meu mal 

É porque também tu revoltado e teatral 

Fazes soar a tua dor pelas alturas. 

E se antes de tudo odeio e fujo 

O que é impuro, profano e sujo, 

É só porque as tuas ondas são puras. 
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