
 

 

ra podemos conhe-
cer melhor Günter 
Grass, enquanto 
homem e enquanto 
escritor.” — Mestre 
Marisa SantosMarisa SantosMarisa SantosMarisa Santos 
(Jornal da Madeira) 

“O livro de Miguel 
Oliveira convida-nos 
a fazer uma viagem, 
quase labiríntica, à 
descoberta de um 
dos maiores vultos 
da Literatura Inter-
nacional. É igual-
mente uma obra de 
consulta e leitura 
obrigatórias para 
todos aqueles, 
amantes e aprecia-
dores de Günter 
Grass ou especialis-
tas, que desejem 
conhecer melhor a 
vida e obra deste 
autor, compreendê-
la na sua riqueza, no 
seu todo ou simples-
mente lê-la, como 
parte integrante na 
formação pessoal. 

Fruto de uma apro-
fundada investiga-
ção biográfica e lite-
rária, a presente 
obra traz à luz um 
manancial de infor-
mações, incluindo 
um conjunto de foto-
grafias e 
documentos, 
alguns dos 
quais desco-
nhecidos do 
público em 
geral, que 
transportam 
o leitor para 
um universo 
de verdadei-
ra aristocra-
cia literária. 
Através deste 
livro de 
Miguel Olivei-

Miguel Oliveira lança Biografia de Günter Grass  

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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“Um livro muito interessante e completo que 
narra toda a vida de Grass até aos nossos 
dias.” — Dr. Filipe d’Avillez, Os Meus 
Livros  
 
“Sendo luso-germânico, Miguel Oliveira sen-
te-se muitas vezes no limiar de duas cultu-
ras, que aprendeu completamente, dominan-
do na perfeição as línguas alemã e portugue-
sa. A influência linguística germânica permi-
tiu-lhe estabelecer profícuos contactos com o 
seu conterrâneo laureado com o Prémio 
Nobel da Literatura, Günter Grass. Dessa 
ligação privilegiada resultou a elaboração, 
por parte de Miguel Oliveira, da primeira 
biografia portuguesa deste escritor alemão, 
[...] até à data, a única biografia actualizada 
deste autor existente no mercado livreiro 
português e estrangeiro.” — Mestre Duar-
te Mendonça, Portuguese Times (EUA) 
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