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Sobre o livro 

As peças incluídas no presente livro, algumas das quais 
inéditas, são mais um exemplo de um género literário a 
que Miguel Barbosa cedo se devotou e no qual se 
notabilizou dentro e fora do país, particularmente no 
Brasil onde a importância da sua obra, nesta como 
noutras vertentes, é amplamente reconhecida. Como 
nas demais peças, e muitas são, nelas encontramos os 
mesmos ingredientes que o impuseram como drama-
turgo: humor cáustico e espírito crítico que não poupa 
uma sociedade degradada pela subversão de valores, 
cada vez mais virada para o supérfluo e o vazio, nem 
tampouco ele próprio, como está patente na peça que dá 
título a este livro, onde, num diálogo divertidíssimo entre 
o autor, o actor e o encenador, procede a uma espécie 
de balanço analítico e auto-crítico da sua obra drama-
túrgica. 

 

Sobre o autor 

Miguel Barbosa nasceu a 23 de 
Novembro de 1925, em Lisboa. 
Licenciado em Ciências Económicas e 
Financeiras pela Universidade de 
Lisboa, é escritor, poeta, dramaturgo, 
pintor e paleontólogo. A sua obra 
literária, traduzida em várias línguas, 
inclui mais de cinquenta títulos e 

abrange quase todos os géneros, do conto ao romance, 
da poesia ao teatro. Várias das suas peças teatrais 
foram encenadas em Portugal, no Brasil, em Espanha, 
em França e na Alemanha. É autor de uma série de 
romances policiais assinados com o pseudónimo Rusty 
Brown. Em 2009 foi distinguido pela União Brasileira de 
Escritores com a Medalha Jorge Amado, distinção que 
traduz o reconhecimento das qualidades literárias e do 
trabalho profícuo que Miguel Barbosa vem desen-
volvendo há muito em prol das letras portuguesas, 
designadamente junto da comunidade lusófona do 
Brasil. Nesse mesmo ano foi inaugurado o Museu de 
História Natural de Sintra, que alberga a colecção de 
paleontologia doada a esse concelho por Miguel 
Barbosa e sua esposa. 

 

Destaques 

“A sua dramaturgia é de grande qualidade e um orgulho para 
Portugal.” – Sérgio Fonta, poeta, crítico e dramaturgo brasileiro. 
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