
 

 

O seu suicídio é o 

ponto de partida 

para os seus ami-

gos procurarem por 

respostas que 

giram em torno da 

terrível pergunta: 

porquê. Contudo 

nenhum dos perso-

nagens encontrará 

resposta válida. É 

somente o leitor 

que se aperceberá 

aos poucos das ver-

dadeiras razões do 

suicídio de Jasmin 

Hertz.  

A novela Kein 

Leben vor dem Tod 

da autoria de 

Miguel Oliveira foi 

publicada pela pri-

meira vez em Janei-

ro de 2008. —- Ago-

ra, poucos meses 

após o seu lança-

mento segue para 

segunda edição. 

É através de um 

diário, cartas, poe-

mas e através de 

várias perspectivas 

de  narração que o 

leitor vai conhecen-

do melhor a prota-

gonista da novela.    

Jasmin é uma 

jovem cuja vida 

chegou ao “ponto 

morto”. A sua vida 

é    aborrecida. 

Sem perspectivas 

e, por isso, deso-

rientada, no meio 

da sociedade, dos 

valores da nova 

geração MTV, Jas-

min anda à procura 

do verdadeiro 

amor. Mas depois 

de duas experiên-

cias desastrosas 

com namorados, 

Jasmin decide pôr 

um fim à sua vida. 

Lançamento em segunda edição 

Miguel OliveiraMiguel OliveiraMiguel OliveiraMiguel Oliveira leccio-

nou cursos e seminários 

na Universidade da 

Madeira, no ISAL e na 

Universidade de Viena; 

foi docente, coordena-

dor e orientador pedagó-

gico do Liceu de Línguas 

do Funchal e coordena-

dor honorário do Fórum 

de Filosofia da Madeira. 

A partir de 2007, Olivei-

ra desempenhou a fun-

ção de conselheiro do 

gabinete austríaco Dialo-

gue Among Civilizations 

cujo objectivo foi aproxi-

mar e fortalecer os laços 

de amizade entre o povo 

austríaco e o povo portu-

guês nas áreas da edu-

cação, ciência e cultura. 

Aos vinte e oito publicou 

a biografia portuguesa 

do Prémio Nobel Alemão 

Günter Grass e várias 

monografias científicas 

sobre o escritor norte-

americano de ascendên-

cia lusa John Dos Pas-

sos. Em 2008 lançou a 

sua primeira novela em 

alemão (Kein Leben vor 

dem Tod) e ainda o volu-

me de poesia Sem Títu-

lo. É o tradutor portu-

guês do romance Juven-

tude sem Deus da auto-

ria de Ödön von Horváth 

e autor da primeira bio-

grafia lírica sobre Federi-

co García Lorca.  
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“Gostei muito da sua narrativa! 
Fiquei comovido com a história e 
pela sinceridade que transparece 
nas linhas. Está muito bem escri-
ta: a mudança de registos, de pers-
pectivas, de voz!” 

 António Dinis, Viena (Áustria) 
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