
 

 

cer na monografia  
documentos até 
agora desconheci-
dos pelos biógrafos 
de John Dos Pas-
sos.  

A monografia Vom 

Scheitern eines 

Traums, John Dos 

Passos und Migra-

tion estuda a impor-
tância da migração 
na vida e obra do 
escritor norte-
americano de 
ascendência lusa, 
John Dos Passos. 
Neste âmbito, 
Miguel Oliveira 
apresenta-nos 
novos dados biográ-
ficos relacionados 
com Manoel Joa-
quim dos Passos, 
avô do escritor, que 
não deixou a Ponta 
do Sol na Madeira 
em 1830 com rumo 

aos Estados Unidos 
da América por um 
“incidente de agres-
são física”, como 
consta na autobio-
grafia de seu neto, 
The Best 

Times, 
mas por-
que quis 
fugir ao 
serviço 
militar por-
tuguês. As 
provas são 
detalhada-
mente 
apresenta-
das pelo 
investiga-
dor, dando 
a conhe-

John Dos Passos declara sonho falhado 

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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“You have a unique perspective on my 
father’s life and writing. Your studies 
and observations will contribute to a 
new understanding of my father’s inter-
national side. We do appreciate all of 
your writing and teaching on the subject 
John Dos Passos.” — Lucy Ham-
lin Dos Passos Coggin, filha de 
John Dos Passo (Estados Unidos 
da América) 
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