
 

António Ramos Rosa 

António Victor Ramos Rosa nasceu em Faro, a 17 de outubro de 1924. Aí viveu 
a sua juventude até 1962, ano em que casa (com Agripina Costa Marques) e 
que decide ir viver definitivamente para Lisboa. Foi na cidade algarvia que fez 
os seus estudos secundários que não chegou a concluir por motivos de saúde. 
Depois de abandonar o liceu, torna-se num autodidata pelos caminhos das 
letras. Ainda em Faro, recorre às explicações a alunos do secundário como 
meio de subsistência. Por duas vezes (antes de 1962), vem para Lisboa onde 
conseguiu o seu primeiro emprego num escritório, à Avenida da Liberdade, 
Rua das Pretas, profissão (ou melhor prisão) que não conseguiu suportar por 
muito tempo. Desta experiência frustrada são um bom exemplo alguns dos 
seus poemas, nomeadamente, Poema dum Funcionário Cansado e O Boi da 
Paciência, dois poemas incluídos no primeiro livro publicado pelo poeta (em 
Faro, 1958) – O Grito Claro. 

Foi ainda em Faro que António ramos Rosa iniciou a sua carreira literária como 
poeta e como ensaísta crítico. De 1951 a 1953, fundou e coordenou a revista 
Árvore e após proibição desta, duas outras revistas – A Cassiopeia (1955) e os 
Cadernos do Meio-Dia (1958-60). Foi também em Faro que, paralelamente à 
sua militância poética, inicia também uma militância política, alistando-se no 
MUD Juvenil (1947), participando em algumas manifestações contra o regime 
salazarista e redigindo inclusivé alguns manifestos contra o regime. Já 
anteriormente sob suspeita da PIDE, o poeta será preso a 7 de outubro de 
1947. Depois e já em Liberdade Livre, o poeta ainda viverá em Faro até 1961, 
continuando a destacar-se pelos livros de poesia que publica, pelo seu 
intercâmbio literário com outros poetas portugueses e estrangeiros. 

Em Lisboa, António Ramos Rosa dedicar-se-á sobretudo à tradução – o seu 
novo ganha-pão, após a tentativa gorada de ser um exemplar empregado de 
escritório – tarefa essa de tradutor que desenvolverá, paralelamente às duas 
outras agendas literárias: a ensaística e a poética. Após traduzidos mais de 50 
livros (sobretudo do francês e do inglês) e vitimado por uma grave crise de 
saúde, António Ramos Rosa abdica da sua atividade como tradutor e dedica-
se, desde então, exclusivamente à atividade poética, crítica e ensaística. Autor 
de inúmeros livros de poesia, colaborador de diversos jornais e revistas 
portugueses e estrangeiros, António Ramos Rosa tem-se destacado, desde a 
década de 50, como uma das vozes mais graves e mais sérias da nossa 
poesia e crítica literária de todos os tempos. 

Em 1999, coincidindo com a comemoração dos setenta e cinco anos do poeta, 
e quase meio século de atividade literária, a Câmara Municipal de Faro 
prestou-lhe uma homenagem, integrada nos Encontros de outono de Faro, 
Capital dos Poetas e da Poesia. 

Em abril de 2001 é inaugurada, também em Faro, a Biblioteca Municipal 
António Ramos Rosa. 



Em 2003 é lhe atribuído o grau de Doutor Honoris Causa, pela Universidade do 
Algarve. 

O seu nome já foi proposto, pelo menos duas vezes, em 1982 e em 1989, para 
o Prémio Nobel da Literatura 

 

 Prémios: 

Prémio Fernando Pessoa (da Ática Editora, 2º prémio ex-aequo com Henrique 
Segurado, em 1960); 

Prémio Casa da Imprensa (1971), pelas as obras Viagem Através duma 
Nebulosa e Pedra Nova; 

Prémio Nacional de Poesia (1971), pelo livro Nos Olhos de Silêncio, recusado 
por razões éticas que o opunham ao regime anterior ao 25 de Abril de 1974; 

Prémio de Ensaio Jacinto do Prado Coelho (1980), do Centro Português da 
Associação Internacional de Críticos Literários; 

Prémio PEN Club de Poesia (1980); 

Prémio Pessoa – (1988); 

Grande Prémio da Associação Portuguesa de Escritores (1989); 

Prémio da Bienal de Poesia de Liège (1991);  

Prémio Jean Malrieu (1992), pela tradução de O Livro da Ignorância;  

Prémio de Tradução da Fondation Hautvilliers, França, pela sua tradução de 
alguns poemas de Paul Éluard. 

É também de salientar que o seu mérito como cidadão e poeta já foi 
reconhecido com várias Comendas: 

Grau Mestre de Grande Oficial da Ordem Militar de Santiago de 
Espada   (1992); 
Grã Cruz da Ordem do Infante D. Henrique (1997). 

 

 


