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Sobre o livro 

Enquanto escritor, múltiplas são as áreas que Miguel 

Barbosa, no decurso de uma longa carreira, iniciada bem 

cedo, por volta de 1940, abordou. Uma delas, onde logo 

atingiu notoriedade, dentro e fora de Portugal, foi a 

dramaturgia. Acolhidas favoravelmente pelo público 

apreciador de teatro, várias peças foram também alvo 

dos maiores elogios da crítica nos países onde tiveram 

representação. Seguiu-se o conto, a novela, o romance 

e a poesia onde igualmente viu reconhecido o seu valor, 

não só pelas traduções que alguns dos seus livros 

tiveram em língua estrangeira (italiano, francês e inglês), 

mas também pelos muitos prémios e distinções que lhe 

foram atribuídos, particularmente no Brasil onde o seu 

nome é altamente conceituado e onde a forma literária 

que ultimamente mais tem cultivado, a poesia, nunca 

passa despercebida e colhe sempre crítica elogiosa e 

admirativa. Neste domínio, que já conta mais de uma 

trintena de títulos, surge agora mais um, Pingos de 

Pensamentos Clonados no Amor, no qual, não obstante 

a sua idade venerável, estão patentes todas as virtual-

dades da sua escrita poética. 
 

 
Sobre o autor 

Miguel Barbosa nasceu a 23 de Novembro de 1925, em 

Lisboa. Licenciado em Ciências Económicas e Financei-

ras pela Universidade de Lisboa, é escritor, poeta, drama-

turgo, pintor e paleontólogo. A sua obra literária, tradu-

zida 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 poli-

ciais assinados com o pseudónimo Rusty Brown. Em 2009 

foi distinguido pela União Brasileira de Escritores com a 

Medalha Jorge Amado, distinção que traduz o reconheci-

mento das qualidades literárias e do trabalho profícuo que 

vem desenvolvendo há muito em prol das letras portugue-

sas. 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 

Nova incursão poética de um dos mais profícuos escritores 

portugueses no activo. 
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