
Ao Digmo. 

Conselho da Medalha de Alvalade 

 

 

Exmos. Senhores Membros do Conselho da Medalha de Alvalade, 

 

Eduardo Pitta nasceu em Maputo no ano de 1949 e viveu em Moçambique até 1975. Poeta, 

escritor, ensaísta, critico literário, um reconhecido homem das letras. A sua carreira literária 

começa em 1967.  Autor de uma vasta obra de poesia, mas também de contos, romances e 

ensaios.  

A sua poesia está traduzida em diversas línguas, como inglês, francês, castelhano, italiano e 

hebraico. Encontra-se representado em diversas antologias de poesia portuguesa 

contemporânea. 

De Sílaba a Sílaba primeiro livro de poesia, a Devastação, sua mais recente obra que colige 

contos da sua autoria, publicou também, em 2013, “Um rapaz a arder”, livro de memórias que 

retrata o período vivido entre 1975 e 2001. Responsável pela edição completa da obra de 

António Botto e importantes contributos para a fixação e estudo de variados poetas de língua 

portuguesa.  

Crítico literário reconhecido pelos seus pares, publica regularmente na imprensa nacional de 

referência, colaborando, entre outros, na Revista Colóquio Letras, da Fundação Calouste 

Gulbenkian. Desde 2005 que é autor do blogue “Da Literatura”, com textos sobre a atualidade 

e com pertinência para a sociedade civil. 

Eduardo Pitta é uma personalidade ímpar no panorama literário, uma presença habitual nos 

congressos e festivais de poesia tanto a nível nacional como internacional. 

Freguês de Alvalade, é uma referência que dá força à identidade artística e intelectual do bairro 

de Alvalade. 

A sua voz é ouvida e lida por diferentes públicos da nossa sociedade civil.  

Cidadão atento e participativo, além das suas qualidades humanas e artísticas, levou a freguesia 

de Alvalade para outros mundos e palcos, através da sua voz e da sua escrita. 



De harmonia com o previsto na alínea a) do n.º 2 do artigo 3. ° do Regulamento da Medalha da 

Freguesia de Alvalade, é a este Conselho da Medalha que cabe receber as propostas de 

atribuição de Medalhas e emitir parecer prévio fundamentado. 

Face ao atrás exposto, tenho a honra de propor a atribuição da medalha de mérito da 

Freguesia de Alvalade, nos termos do previsto no art. 8. ° do regulamento da Medalha da 

Freguesia de Alvalade, ao escritor e poeta Eduardo Pitta. 

 

Lisboa, aos 10 de maio de 2021.  

 

O Presidente da Junta de Freguesia de Alvalade 
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