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1923-2005 
 

 

Poeta português, Eugénio de Andrade, pseudónimo de José Fontinhas, nasceu a 19 

de janeiro de 1923 no Fundão.  

 



Em 1947 ingressou na função pública, como funcionário dos Serviços Médico-Sociais, 

e em 1950 fixou residência no Porto.  

 

 

Manteve sempre uma postura de 

independência relativamente aos vários 

movimentos literários, com que a sua 

obra coexistiu ao longo de mais de 

cinquenta anos de atividade poética.  

 

Revelando-se em 1948, com As Mãos e os 

Frutos, a que se seguiria, em 1950, Os Amantes sem Dinheiro, o seu nome não se 

encontra vinculado a nenhuma das publicações que marcaram, enquanto lugar de 

reflexão sobre opções e tradições estéticas, a poesia contemporânea, embora tenha 

editado um dos seus volumes, As Palavras Interditas, na coleção "Cancioneiro Geral" 

e colaborado em publicações como a Árvore, Cadernos do Meio-Dia ou Cadernos de 

Poesia.  

 

Eugénio de Andrade pertenceu à Academia Mallarmé (Paris) e foi membro fundador 

da Academia Internacional "Mihail Eminescu" (Roménia). 

 

Foi tradutor de vários autores, cujas obras recriou poeticamente (García Lorca, Safo, 

Borges), e organizador de várias antologias poéticas. 

   

 

 

 



 

Recebeu ao longo da sua vida vários prémios: 

 

Pen Clube (1986); 

 Associação Internacional dos Críticos Literários (1986); 

Dom Dinis (1988);  

Grande Prémio da Associação Portuguesa de Escritores (1989); 

Jean Malrieu (França, 1989); 

APCA (Brasil,1991);  

Prémio Europeu de Poesia da Comunidade de Varchatz (República da Sérvia, 1996); 

Prémio Vida Literária atribuído pela APE (2000); 

O primeiro prémio de poesia "Celso Emílio Ferreiro" atribuído em Orense, na Galiza 

em maio de 2001.  

 

Em 2001, a 10 de maio, Eugénio de Andrade foi homenageado na Universidade de 

Bordéus por altura da realização do "Carrefour des 

Littératures", tendo sido considerado um dos mais 

importantes escritores do século XX. 

 

A 10 de Julho foi distinguido com o Prémio Camões e, 

ainda no mesmo ano, foi lançado um CD com poemas 

recitados pelo próprio autor. Em 2002, foram 

atribuídos os prémios PEN 2001 e Eugénio de 

Andrade recebeu o prémio da área da poesia pela sua 

obra, Os Sulcos da Sede.  

No dia em que comemorou o seu octogésimo 

aniversário foi homenageado na Biblioteca Almeida Garrett do Porto.  



Em 1991, foi criada na cidade do Porto a Fundação Eugénio de Andrade. Para além de 

ter servido de residência ao poeta, esta instituição tem como principais objetivos o 

estudo e a divulgação da obra do autor assim como a organização de diversos eventos 

como, por exemplo, lançamentos de livros, recitais e encontros de poesia. 

Eugénio de Andrade faleceu no Porto, no dia 13 de junho de 2005. 

In Infopédia. Porto: Porto Editora, 2003-2005. 

Obras de Eugénio de Andrade 

As Mãos e os Frutos (1948) 

Os Amantes Sem Dinheiro (1950) 

As Palavras Interditas (1951) 

Os Afluentes do Silêncio (1968) 

Obscuro Domínio (1971) 

Escritas da Terra (1974) 

História da Égua Branca (1977) 

 

 

 

                                        Rosto Precário (1979) 

                                        Matéria Solar (1980) 

                                        Chuva Sobre o Rosto (1982) 

                                        Escrita da Terra (1983) 

                    Alentejo Não Tem Sombra (antologia) (1983) 

 

https://www.wook.pt/livro/as-palavras-interditas-ate-amanha-eugenio-de-andrade/14172357
https://www.wook.pt/livro/obscuro-dominio-eugenio-de-andrade/15056643
https://www.wook.pt/livro/historia-da-egua-branca-eugenio-de-andrade/15021584


Aquela Nuvem e as Outras (1986)  

 

 

Vertentes do Olhar (1987) 

O Outro Nome da Terra (1988)  

Porto: Os Sucos do Olhar (1988) 

 

 

 

 

Rente ao Dizer (1992) 

Contra a Obscuridade (1992)  

 

A Sombra da Memória (1993)  

Ofício da Paciência (1994)  

 

 

 

O Sal da Língua (1995)  

Os Lugares do Lume (1998) 

 

 

 

Os Sulcos da Sede (2001)  

 
 

https://www.wook.pt/livro/os-lugares-do-lume-eugenio-de-andrade/23130113
https://www.wook.pt/livro/aquela-nuvem-e-outras-eugenio-de-andrade/14845256
https://www.wook.pt/livro/o-sal-da-lingua-eugenio-de-andrade/22212547
https://www.wook.pt/livro/os-sulcos-da-sede-eugenio-de-andrade/23150093
https://www.wook.pt/livro/a-sombra-da-memoria-eugenio-de-andrade/21876794
https://www.wook.pt/livro/o-outro-nome-da-terra-eugenio-de-andrade/17652449


 

 



 



 



 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urgentemente 

 

É urgente o amor 

É urgente um barco no mar 

 

É urgente destruir certas palavras, 

ódio, solidão e crueldade, 

alguns lamentos, muitas espadas. 

 

É urgente inventar alegria, 

multiplicar os beijos, as searas, 

é urgente descobrir rosas e rios 

e manhãs claras. 

 

Cai o silêncio nos ombros e a luz 

impura, até doer. 

É urgente o amor, é urgente 

permanecer. 

 

Eugénio de Andrade, in "Até Amanhã" 
 

 


