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Sobre o livro 

Último livro de poemas de Miguel Barbosa, um escritor 
multifacetado com vasta obra publicada nos vários 
géneros literários. No campo da poesia continua a sua 
demanda do significado da vida. Da sua obra disse 
Donato Loscalzo, professor de literatura clássica da Uni-
versidade de Perúgia (Itália), também ele poeta: “(…) O 
significado último das coisas poderá na realidade residir 
noutro lado: as palavras são sementes atiradas ao mundo 
como mensagem para destinatários desconhecidos. 
Podem ser palavras masturbadas, ou seja, mais atra-
entes do que as flores do pecado originário da união 
carnal. Numa forma concisa e genial, Barbosa diz-nos 
que o único sentido é o de não haver sentido e que as 
expressões podem adquirir verdade e substância so-
mente quando se tiver a capacidade de as encher, como 
catedrais que se animam quando fluem pessoas”. 

 

 

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 

Escritor profícuo e de inegável qualidade literária, Miguel Barbosa 
foi agraciado em 2009 com a Medalha Jorge Amado, atribuída 
pela União Brasileira de Escritores. 
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