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Sophia 

 

A obra em prosa de Sophia de Mello Breyner 

Andresen será publicada pela Porto Editora. 
 

Na próxima terça-feira, 6 de novembro, passam 93 anos sobre o 

nascimento de Sophia de Mello Breyner Andresen. Uma data que se 

assinala com a chegada às livrarias de A Fada Oriana, A Menina do 

Mar e Quatro Contos Dispersos. São os primeiros títulos publicados 

em edição renovada pela Porto Editora, que agora detém os direitos 

de edição d a obra em prosa de Sophia de Mello Breyner Andresen. 

Vasco Teixeira, Diretor Editorial do Grupo Porto Editora, aponta como 

objetivo primordial “relevar a Sophia a um nível de visibilidade e de 

conhecimento do qual, injustificadamente, está há algum tempo 

afastada, reaproximando-a dos leitores e, principalmente, divulgando-

a junto dos mais novos”. Por isso, será feito um forte trabalho de 

divulgação das novas edições junto de todas as escolas portuguesas, 

procurando envolver professores e alunos da (re)descoberta de 

Sophia. 

A edição das obras de Sophia de Mello Breyner Andresen é, nas palavras de Vasco Teixeira, “um projeto 

editorial encarado com particular responsabilidade e ao qual estamos a dedicar o melhor de nós, contando 

também com o contributo de alguns dos melhores ilustradores portugueses”. Os primeiros títulos são um bom 

exemplo do cuidado tido pela Porto Editora, sendo de sublinhar os ilustradores envolvidos: Teresa Calem, em A 

Fada Oriana; Fernanda Fragateiro, em A Menina do Mar; e João Caetano, em Quatro Contos Dispersos. De 

salientar que a Porto Editora criou uma página especial dedicada à autora, que será atualizada regularmente: 

http://www.portoeditora.pt/campanhas/sophia-de-mello-breyner-andresen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Sophia, escritora para crianças” 

 A publicação do inédito Os Ciganos e das novas edições da obra de Sophia está a 

contribuir para recolocar o nome da autora no quotidiano dos leitores. A propósito, 

a próxima edição da “LER no Chiado”, uma iniciativa da revista LER e da Bertrand 

Livreiros, terá como tema “Sophia, escritora para crianças”. Com a moderação de 

Anabela Mota Ribeiro, a tertúlia conta, como convidados, com Pedro Sousa 

Tavares, que completou Os Ciganos, e com duas escritoras de diferentes 

gerações: Ana Maria Magalhães e Maria Inês de Almeida. Realiza-se no dia 8 de 

novembro, quinta-feira, às 18:30, na Bertrand Chiado - as crianças serão bem-

vindas. 

http://www.portoeditora.pt/produtos/ficha/a-fada-oriana?id=13167749
http://www.portoeditora.pt/produtos/ficha/a-menina-do-mar?id=13167751
http://www.portoeditora.pt/produtos/ficha/a-menina-do-mar?id=13167751
http://www.portoeditora.pt/produtos/ficha/quatro-contos-dispersos?id=13167747
http://www.portoeditora.pt/produtos/ficha/a-fada-oriana?id=13167749
http://www.portoeditora.pt/produtos/ficha/a-fada-oriana?id=13167749
http://www.portoeditora.pt/produtos/ficha/a-menina-do-mar?id=13167751
http://www.portoeditora.pt/produtos/ficha/quatro-contos-dispersos?id=13167747
http://www.portoeditora.pt/campanhas/sophia-de-mello-breyner-andresen
http://www.portoeditora.pt/produtos/ficha?id=13998543
http://www.portoeditora.pt/produtos/ficha?id=13998543
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A FADA ORIANA 

Dizia Sophia que as fadas são seres da natureza. Queria com isto 

lembrar que elas nascem da nossa capacidade de atribuir vida, 

vontade e intenções ao mundo da natureza.  

Em A Fada Oriana, encontramos o dom da proteção sobre os seres 

mais frágeis que vivem numa floresta, encontramos as tão humanas 

oscilações entre a solidariedade, o sentido da responsabilidade e o 

egoísmo e a vaidade. Encontramos, como é próprio de muitos contos 

tradicionais e para a infância, as peripécias de uma luta entre o bem e 

o mal.  

Págs: 96 * PVP: € 13,50 * Preço WOOK: € 12,15 

 

A MENINA DO MAR 

A Menina do Mar é o primeiro conto de Sophia para a infância e foi 

editado, pela primeira vez, em 1958.  

Tendo a praia como cenário, este conto revela-nos uma história de 

amizade entre um rapaz e a Menina do Mar. Cada um vive no seu 

mundo, o rapaz na terra e a menina no mar, mas a curiosidade de 

ambos leva-os a querer partilhar essas diferenças: a menina fica a 

saber o que é o amor, a saudade e a alegria; o rapaz aceita viver com 

ela no fundo do mar. 

Págs: 40 * PVP: € 12,50 * Preço WOOK: € 11,25 

 

 

QUATRO CONTOS DISPERSOS 

Este livro reúne quatro contos escritos entre 1985 e 2004.  

O adjetivo “dispersos” incluído no título indica que foram primeiramente 

editados em publicações diversas e em diferentes datas, concordando 

com a ausência de ligação entre as várias narrativas. 

Estes Quatro Contos Dispersos apresentam-nos, assim, histórias com 

enredos bem distintos: os preparativos para a execução de um homem; 

um encontro insólito durante uma viagem de comboio; as 

deambulações de um músico cego na Lisboa pós-revolucionária; e as 

histórias de vida e morte de Ana Bote, a mulher do banheiro de uma 

praia atlântica. 

Págs: 72 * PVP: € 12,50 * Preço WOOK: € 11,25 

 

 
Texto adaptado à nova ortografia através do 

Conversor do Acordo Ortográfico, da Porto Editora 
 

 
 

 

 

 

 
Informações adicionais: 
Paulo Rebelo Gonçalves 
Tel.: (+351) 22 608 83 22 
Tlm.: (+351) 91 999 82 01 
Email:pgoncalves@portoeditora.pt 

 

http://www.portoeditora.pt/produtos/ficha/a-fada-oriana?id=13167749
http://www.portoeditora.pt/produtos/ficha/a-menina-do-mar?id=13167751
http://www.portoeditora.pt/produtos/ficha/quatro-contos-dispersos?id=13167747
http://www.portoeditora.pt/acordo-ortografico/

