
 

 

 

 

 

 

 

 

Fernando Pinto do Amaral 

Escritor português, crítico literário e tradutor, 

nascido a 12 de maio de 1960, em Lisboa, fez o 

doutoramento em Literaturas Românicas, sendo 

professor na Faculdade de Letras da Universidade 

de Lisboa. 

Com um grande prestígio como crítico literário, 

assina muitos trabalhos em revistas e jornais 

conceituados, nomeadamente as revistas Ler, A 

Phala e Colóquio-Letras, e os jornais Público e JL. 

Como ensaísta, publicou em 1991 e 1992, 

respetivamente, os ensaios O Mosaico Fluido e Na 

Órbita de Saturno. 

Começando a escrever aos 30 anos, revela-se aos 

leitores, como poeta, em 1990, com o livro Acédia 

e desde então, tem editado com regularidade. 

Assim, em 1993, edita o livro de poemas A Escada 

de Jacob, em 1997, também em género lírico, Às 

Cegas, em 2000, Poesia Reunida, e em 2004, Pena 

Suspensa e A Aventura no Game Boy. 

Mais recentemente, publicou o conjunto de 

contos Área de Serviço e Outras Histórias de Amor 

(2006), A Luz da Madrugada (poesia, 2007), o 

romance O Segredo de Leonardo Volpi (2009), o 

livro para crianças A Minha Primeira Sophia (2009) 

e a colectânea de poesia Paliativos (2012). 

Traduziu ainda o livro do poeta simbolista francês, 

Baudelaire, Les Fleurs du Mal (As Flores do Mal), 

que lhe valeu o Grande Prémio de Tradução do 

Pen-Club e da Associação Portuguesa de 

Tradutores, e a obra de Verlaine, também 

simbolista, Poemas Saturnianos. Traduziu ainda 

toda a poesia do argentino Jorge Luís Borges. 

Em fevereiro de 2008, recebeu, em Madrid, o 
Prémio Goya, na categoria de Melhor Canção 
Original, pelo seu Fado da Saudade, interpretado 
por Carlos do Carmo no filme Fados, de Carlos 
Saura. 

Em Dezembro de 2009 foi nomeado comissário do 

Plano Nacional de Leitura. 

 

 
19 de Março, 12h25 

Professor Pinto do Amaral 
O valor da poesia 

de
se

nh
o 

de
 A

na
 H

at
he

rly
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%BAblico_%28jornal%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jorge_Lu%C3%ADs_Borges
http://pt.wikipedia.org/wiki/2008
http://pt.wikipedia.org/wiki/Madrid
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9mio_Goya
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carlos_do_Carmo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carlos_Saura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carlos_Saura

