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“Talvez ainda
seja um
escrevedor”
“BomTemponoCanal”éasuaestreia

naliteratura.Fale-nossobreesteseupri-
meiro livro.
Estaé umaobrade ficção que convidao

leitoraacompanharaspersonagensnuma
viagemporvárias ilhasaçorianas.Ahistó-
riatemoseu iníciocomumolharsobreum
possível futuro: aenergiageotérmicaaca-
bou de chegar ao Pico. Mas a sondagem
geotérmicacorremaleJohnMello, odire-
tor da empresa responsável pela explora-
ção, passa a ter a carreira e a vida em ris-
co. Ele e as pessoas que o rodeiampassam
porváriasperipéciasparadesvendarquem
estáaorquestrar essa conspiração.
Sabemos que estáaescrever aconti-

nuaçãodestelivro.Oquenospodeadian-
tarsobreeste trabalho literário?
Emboraahistóriadeste “BomTempono

Canal” chegue efetivamente a uma con-
clusão, é lançado um novo temapara ser
exploradonumasequela.Estou,nestemo-
mento,aescrevê-lacomoobjetivodeopu-
blicar em 2013. Posso levantar o véu e
adiantar que andará à volta de alguns po-
lémicosassuntos “arqueológicos”dasnos-
sas ilhas.
EditoucomaPubliçor.Pretendecon-

tinuarapublicarporcá?

Pedro Almeida MaiaEste escrevedorcomeçouasua
carreira literáriacomo livro “BomTemponoCanal–A
ConspiraçãodaEnergia”, oqual foipublicado
este anopelaPubliçor.Oautor, PedroAlmeidaMaia,
garanteque estáaescrevero segundo livro eque tem
porbase omesmo tema: osAçores
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Pedro AlmeidaMaia já prepara a sua segunda obra
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Aexperiência com aPubliçor tem sido
bastante positiva. Anível de gráfica não
acreditoquepudesse terficadomuitomais
bem servido numaoutraempresado con-
tinente. Nesse segmento, além de galar-
doados, são pessoas competentes, profis-
sionais, expeditas e irrepreensíveis. Em
termos de promoção e distribuição háum
trabalhoquesenotaemevolução.Aquinão
existem culpados: estemercado insular é
mesmo característico: precisa de ser tra-
balhadocomumaatenção,dedicaçãoeaté
despesas acimado normal.

No entanto, posso até sentir algum or-
gulhoemconstatarqueeste livro temque-
brado algumas fronteiras comerciais que
existiamaté agorae isso é de se louvar.Os
profissionais da Publiçor têm sido par-
ceiros de confiança, sempredemonstran-
do uma enorme vontade em fazermais e
melhor e eu próprio tento corresponder
com o que está ao meu alcance, não só a

nível de promoção, como a nível de con-
tactos edivulgação. Sintoagoraumaener-
giadiferente, vontadede chegarmais lon-
ge. Em relação ao futuro, sou apologista
de que se consegue fazer uma campanha
muito boa – senão excelente – mesmo a
partirdosAçores. Emborao “diade ama-
nhã” sejasempre imprevisível, para jánão
penso emmudar, desde que continue a
existir essaevoluçãono trabalho enavon-
tade demelhorar.
Considera-se um escritor ou umes-

crevente?
Um “escrevente” costuma ter uma co-

notaçãomenos nobre, talvez possa assu-
mir que o sou a nível profissional, tendo
em conta que escrevo o que os outros ne-
cessitam. Gostariamuito de poder pas-
saraumpatamarsuperior,masaindanão
sintoaconfiançanecessáriaparameclas-
sificarde escritor.Emboraaindamesinta

um “outsider”, tenho algumapena de co-
meçaraconstatarqueexisteumfossomui-
to grande entre a literatura clássica aço-
riana e as novas gerações.
Hálugarparatodos?
Sim, leio os nossos “grandes” nomes da

literatura e acho que cada qual tem o seu
lugar, sematropelos.Podiaaté lançarorep-
to de, em vez de simplesmente julgar, de-
víamos efetivamente pegarnos livros uns
dos outros e “lê-los”.
Posso referirque escrever este livro fez-

me inclusivamente comprar e ler o “Mau
TemponoCanal”, donossograndeNemé-
sio, e acredito veementementequeoutros
leitores o farão. Antes de julgar, é neces-
sário saberdoque se fala, e tenhofeitopor
isso. Em suma, posso dizer-lhe que ainda
nãome sinto um “escritor”, mas também
nãosou “escrevente”: talvezaindasejaum
“escrevedor”! -

Este mercado é mesmo 
característico: precisa de ser 
trabalhado com uma 
atenção, dedicação e até 
despesas acima do normal


