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Terra Nostra - Temos escritor? 
Assumido?

Almeida Maia - Acima de tudo, te-
mos um amante da escrita. Assumido. 
Gosto de contar histórias e de con-
vidar os leitores a viajar. Ainda sinto 
que a palavra “escritor” aplica-se a um 
patamar para o qual é necessário ter 
mais provas dadas, e o meu percurso 
ainda é muito curto. Talvez !que mais 
confortável com designações como 
“autor”.

TN - O impulso e os bons resul-
tados do primeiro livro que co-
nhecemos do Pedro Almeida Maia 
conduziram ao gosto por escrever e 
publicar?

AM - O gosto pela escrita já existia, 
aliado ao da criação, mas o hábito era 
o de arrumar na gaveta. Receber o pri-
meiro exemplar impresso do “Bom 
Tempo no Canal” foi uma sensação 
extraordinária. Toda a gente dizia 
“prepara-te”, mas eu não compreen-
dia o que podia signi!car. O momen-
to superou as expetativas. Mais do que 
os bons resultados do primeiro livro, 
o que me impulsionou para continu-
ar a escrever e voltar a publicar foi o 
retorno que obtive dos leitores. Estou 
impressionado com a quantidade de 
pessoas que os livros conseguem al-
cançar. É o melhor combustível para 
se continuar a trabalhar.

TN - Este novo projeto foi mais 
trabalhoso do que o primeiro?

AM - Bastante. Enquanto “Bom 
Tempo no Canal” não teve direito a 
uma revisão minuciosa, este sofreu 
várias, e por pessoas de especialidades 
diferentes. A complexidade dos temas 
obrigava a isso. Além disso, senti uma 

necessidade muito grande de meter o 
texto à prova antes da edição. Ainda 
bem que o !z: valeu a pena.

TN - Depois de um êxito com 
“Bom Tempo no Canal”, que expe-
tativas surgem para este segundo 
livro?

AM - O primeiro livro abriu portas 
e derrubou barreiras, inclusive algu-
mas que pareciam intransponíveis. 
A 2ª edição, ao !m de apenas nove 
meses, veio reforçar essa energia. Es-
tou satisfeito com o que se alcançou, 
sem nunca ter caído na antecipação. 
Sinto que a expetativa existente para o 
“Capítulo 41” está do lado do leitor, e 
com sérios motivos para isso. Apare-
ci como um outsider que venceu um 
concurso literário. E depois? O que 
pode vir a seguir? Será capaz de me-
lhor? Não sinto necessidade de provar 
nada, mas é notório que os leitores 
estão ansiosos por mais. Da minha 
parte, e tendo em conta que agora há 
uma estrutura por trás, tenho novas 
preocupações: não desiludir os edi-
tores, continuar a agradar os leitores, 
dando-lhes temas interessantes, ofe-
recendo emoção, viagens alucinantes, 
e aproveitar o momento ao máximo, 
fazendo o que mais prazer me tem 
dado. Apesar dessas prioridades, faço 
o possível para não especular sobre o 
futuro, mas, se o sucesso for equiva-
lente ao trabalho investido, este livro 
chegará mais longe.

TN - Qual foi a melhor crítica que 
recebeste para com o Bom Tempo 
no Canal?

AM - Costumo guardar os comen-
tários que me são enviados — a maior 
parte deles bastante construtivos e 

coerentes —, assim como os desta-
ques da imprensa. Claro que o maior 
prazer vem das palavras que escrito-
res acreditados me dedicam, como 
quando um aluno é elogiado pelo seu 
professor. O que o crítico literário Mi-
guel Real escreveu no Jornal de Letras 
de outubro passado, por exemplo, 
deixou-me extremamente satisfeito. 
Há comentários anónimos muito in-
teressantes, elogios bastante positivos 
vindos de ilustres, comparações do 
estilo de escrita com nomes sonantes 
da literatura internacional, mas a crí-
tica mais prazerosa que recebi chegou 
através de um leitor que tinha com-
prado o livro em Coimbra. Escreveu-
me um e-mail, entusiasmadíssimo 
com o estilo usado, garantindo que 
compraria os próximos que viesse a 
escrever porque se tratava de uma re-
velação, e estava admirado por ainda 
não estar num patamar de maior des-
taque.

TN - Este livro viajou para muitas 
e diferentes zonas. Até onde chegou?

AM - É difícil saber exactamente 
por onde anda, mas, além da diáspo-
ra, Estados Unidos e Canadá, já re-
cebi retorno do Brasil, Cabo Verde e 
Reino Unido. Também seguiu para o 
Instituto Camões em Estocolmo, para 
uma universidade em Amesterdão, e 
parece que viajou de Londres até à Re-
pública Checa. Só sei da informação 
que me chega dos leitores, mas é inte-
ressante como um livro pode ganhar 
vida própria.

TN - Que podemos desvendar, por 
ora, do “Capítulo 41”?

AM - É uma viagem ao passado que 
vai espicaçar a curiosidade dos leitores 

para questões acerca dos Açores que 
continuam mal explicadas. Desde a 
dúvida dos visitantes anteriores aos 
portugueses até à Atlântida perdida, 
como é descrita por Platão. Em estilo 
policial, des!lam recentes achados ar-
queológicos, Toras muçulmanas, ma-
roiços vistos de outro ângulo, estátuas 
enigmáticas, alguns documentos his-
tóricos, obras literárias perturbadoras, 
mapas e datas que deixarão os leitores 
surpreendidos. Convido a uma visita 
ao site, em www.almeidamaia.com, 
ou às redes sociais para ler a sinopse e 
ver o booktrailer.

TN - Houve cuidados redobrados 
com esta obra da tua parte?

AM - Sim, muitos, porque os te-
mas são delicados. Há que ter alguma 
sensibilidade quando se divulgam 
teorias no auge da sua discussão. Os 
recentes achados arqueológicos estão 
na ordem do dia, e corre-se o risco 
de ser mal interpretado. A Atlânti-
da também não é um tema livre de 
polémica, mas está referenciado em 
muitas fontes e já deu origem a di-
versos livros, !lmes e documentários. 
De qualquer forma, além de recorrer 
a muita bibliogra!a, consultei mate-
rial cientí!co e estudos de Geologia 
e Oceanogra!a. Acabou por ser mais 
um desa!o, à semelhança do que já ti-
nha acontecido com “Bom Tempo no 
Canal”. A Geotermia também não era 
uma especialidade minha.

TN - Chama-se à capa uma ima-
gem particularmente conhecida mui-
to açoriana. Porquê essa escolha?

AM – Depois de ler o livro, todos 
perceberão. A prioridade será saber 
“quem” está vestido com o nosso ca-

pote e capelo. Dá-me um prazer espe-
cial usar os nossos motes antigos em 
cenários modernos, não sei explicar 
porquê. A ideia de colocar uma per-
sonagem a enroupar o capote e cape-
lo surgiu de forma espontânea, mas, 
depois de introduzido na história, ga-
nhou tamanha importância que teve 
de passar para a capa. Está ao lado do 
mapa que revela o Plateau dos Açores, 
a plataforma que está abaixo de nós, 
a três quilómetros de profundidade, e 
que seria a suposta ilha-continente da 
Atlântida. Claro que o trabalho grá!co 
teve um fotógrafo, uma modelo e um 
designer à altura, escolhidos a dedo.

TN - Já recebeste críticas?
AM - Sim, já recebi. Algumas pes-

soas aconselharam-me “cuidado” 
com esta temática. Quem leu de for-
ma isenta, elogiou bastante. Quem o 
leu, e ainda não conhecia “Bom Tem-
po no Canal”, quis lê-lo também. E os 
entendidos na matéria ainda foram a 
tempo de me ajudar a corrigir algu-
mas incorreções. O balanço é bastante 
positivo.

TN - O primeiro projeto deixou re-
ticências. O “Capítulo 41” fecha-as?

AM - Fecha-as, mas abre novas. Não 
consegui resistir. Quero dar seguimen-
to a esta história, passando uma perso-
nagem diferente para o papel principal 
e pegando na “génese da cerâmica”, 
um tema ainda mais avassalador. No 
entanto, não será esse o próximo livro 
a lançar. John Mello vai descansar, en-
quanto começo outro que desejo ver cá 
fora antes. O “Capítulo 41” é uma via-
gem a um possível passado dos Açores. 
Neste momento, estou a escrever sobre 
um hipotético futuro. X

“GOSTO DE CONTAR 
HISTÓRIAS E DE 
CONVIDAR OS 
LEITORES A VIAJAR”

A 10 DE SETEMBRO: “CAPÍTULO 41” SERÁ CONHECIDO
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