
Licenciado pela Universidade de Coimbra em Engenharia Química 
(1993)

Pós-graduation em Gestão e Economia pela Universidade  de Vaasa, 
Finlândia (1995)  

Especialização em serviço em Ciências da Educação no Instituto 
Superior Técnico de Leiria (2000) 

Formação Universitária: 

Seminário em Mercados Internacionais, países de Leste - Universidade 
de St. Petersburg - 1995

Seminário - Problemas legais na economia Russa - Universidade de 
Petrozavodsk - Russia - 1995

Filosofia - Universidade de Coimbra - 1998 - 1999 

Luz intensa pulsada - Mediform - Barcelona - 2002 - Espanha

“Flow Wave” - “Ondas aplicadas a drenagem linfática” - CPMA-CEDA - 
S.Benedetto del Tronto - Itália - 2003

Finlandês nível 1 - Universidade de de Vaasa - 1995 
Russo nível 1 - Universidade de Petrozavodsk - Rússia - 2005
(Inglês avançado - Espanhol básico) 

Iniciou a sua carreira docente em 1993, ensino secundário, actividade 
que manteve até 2008.

Nascido a 04/12/1965 

em São Julião da 
Figueira da Foz 
Figueira da Foz - Portugal            

Tel: +351 918 322 200) 
miguelcfbabo@gmail.com

MIGUEL BABO

Qualificações académicas

Percurso profissional
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Director técnico da Empresa de Cosmética Fittplano entre 2008 e 
2010 

 Criou a Clínica Kirei sediada na Figueira da Foz, 2005 - 2014  

Tem o título de Organizador Internacional da Federação 
Internacional de Xadrez e é reconhecido como dirigente e 
organizador, pela sua acção enquanto presidente da Associação de 
Xadrez de Coimbra (1982 e 2010), mas, especialmente, pelo seu 
contributo no Festival Internacional de Xadrez da Figueira da Foz o 
mais prestigiado torneio internacional no nosso país.  

Nos anos 80, durante a vivência universitária coimbrã,  iniciou a sua 
actividade artística com a criação do grupo experimental “Teatro 
Ocasional”, onde encenou e representou textos próprios de curta 
duração denominados, “intermitências”. 
Em 1998 inicia a sua carreira literária e de de actor. 

Trabalhou com as maiores produtoras portuguesas de audiovisuais como a 
Macman, ou a Still. Participou em dezenas de filmes comerciais e já em 
2004 assume a actividade artística profissionalmente. Foi agenciado pela 
GAP, pela Quick Models e mais tarde pela central Models. Contracenou e 
trabalhou com muitos actores e artistas de prestígio nacional e internacional, 
como actor, modelo e produtor. Entre muito outros, Ricardo Pereira, Yoran,  
Claudia Shiffer,Sara Sampaio, Nicolau Breyner, António Augustus, 
Alexandra Moura,, Dino Alves.  

Em 1999 editou o manifesto “Da Universidade de Coimbra e dos TS 
que Por Lá Andam” 
No ano seguinte editou, com a Universitária Editora, “Quando as Almas se 
Despem”.. Em 2008 editou com a Multinova Editora o livro infantil: 
“Pivete o Pequeno Corsário” 
Em 2010 editou o Livro “Chess Papel - Xadrez em Papel” com a Tal-Editora 
Em 2011 é lançado o livro “O Rei não Tomba” com a Tal-Editora  
Em 2012 “A História do Rei Elias” que foi adaptada para teatro por várias 
companhias. 
Em 2015, “Sem Regresso”, com a Tal-Editora. 

Foi ainda editor de dezenas de livros, destacando-se os último seis livros de 
do Poeta Carlos Carranca e o mais recente livro do consagrado pensador 
português Paulo Borges. 

Dos vários filmes que realizou destacamos o documentário “O Assalto ao 
Quartel de Beja”,  “Dess Nha Terra” filmado em Cabo Verde e a curta 
metragem o “Condenado”. 



Tem vários trabalhos como encenador, destacando-se “As Muralhas de 
Elsinor” de Hugo Barreiros e ou Cabaret, peça musical da sua autoria. 

Foi o autor/cineasta portuuês convidado pela Universidade de Lille, 
nas jornadas internacionais culturais daquela Universidade em 2012, 
a propósito do seu livro o Rei não Tomba e o a curta metragem “O 
Condenado” que tinha como guião um dos contos do livro. 

Na Figueira da Foz, foi distinguido pelo canal on-line Figueira TV, em 
2013, “prémio carreira” e em 2015, “actor do ano”. 
 

Encena “O Apocalipse Segundo Fernando Pessoa e Ofélia Queirós que 
estreou em Outubro no Teatro do Bairro em Lisboa”, da autoria de Paulo 
Borges e musica original de Rui Filipe Reis, onde dirige e contracena com 
um elenco em que se destacam, Sónia Balacó, Álvaro FariaJ e João 
Damasceno. 

A rodar e a dirigir o filme, em que também participa como actor, “A Teia” , 
da autoria do Maestro António Vitorino de Almeida. 

Editor da  2ª edição “para além do mar vermelho” de Carlos Carranca” e 1ª 
edição “diálogos em só maior” Carlos Carranca; 2ª edição “O apocalipse 
segundo Fernando Pessoa e Ofélia Queirós” de Paulo Borges. 

Presidente do Rotary Club da Figueira da Foz  
Capitão da equipa da 1ª divisão nacional de xadrez da Assembleia 
Figueirense  
Vereador não executivo, independente, eleito pelo partido social democrata, 
da Câmara Municipal da Figueira da Foz 

 

Em 2018




