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Sobre o livro 

Reflexões em forma de poema que são também um 

testemunho para a posteridade de episódios recentes da 

vida do autor no recolhimento do Lar. Assim se enforma 

a mais recente criação poética de Miguel Barbosa, um 

escritor multifacetado com vasta obra publicada nos vá-

rios géneros literários. No campo da poesia continua a 

sua demanda do significado da existência. Da sua obra 

disse Silvério Costa, escritor brasileiro: “Miguel Barbosa 

é um poeta de faro aguçado, que transforma os factos 

do dia a dia em poesia pura tendo como escopo a pala-

vra e a arte de manejá-la, tornando-a sinuosa e sonora, 

como é de praxe nas mãos dos grandes poetas como 

ele.” 

 

 

Sobre o autor 

Miguel Barbosa nasceu a 23 de No-

vembro 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 roman-

ces 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 reco-

nhecimento das qualidades literárias e do trabalho pro-

fícuo que Miguel Barbosa vem desenvolvendo 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 con-

celho por Miguel Barbosa e sua esposa. 

 
Destaques 

32.º livro de poemas de um autor versátil e profícuo com um 

registo impressionante de mais de uma centena de livros 

publicados em Portugal e no estrangeiro. 
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