
!"#$%&'() !"##$%"&'"(&)*"#$(, 

*%&+"&,%-.%/-0!'&1$/1'&%/-
'1%(2"-1%&1"!,%-."-#!34%-
5%2'&&-6"7'/,$'&-8'12

No próximo dia 14 pelas 21h30, o Convento dos 
Franciscanos, na freguesia de Santa Cruz, receberá um 
concerto de música promovido pelo Grupo – Associação 
Musical Johann Sebastian Bach.  

Com o apoio da Câmara Municipal de Lagoa, o Grupo 
– Associação Musical Johann Sebastian Bach, escolheu o 
Convento dos Franciscanos para ser palco de um espectáculo 
de música antiga, no âmbito da terceira edição do evento 
“Claustrofonia”. “Claustrofonia III” vem no seguimento de 
outros concertos que decorreram nos claustros de vários 
monumentos espalhados pela ilha de São Miguel, na altura, 
por iniciativa da Casa da Cultura e, passados dez anos, 
volta a ganhar impulso na cidade de Lagoa, ilustrando na 
perfeição o intuito de seus organizadores - trazer música 
aos claustros da ilha açoriana. 

Os lagoenses poderão desfrutar de um serão bem 
passado ouvindo um reportório de obras musicais dos 
séculos XV a XVII que faziam parte do entretenimento 
das cortes europeias, apresentando-se, neste concerto em 
especial, as diversas modalidades de música que tomaram 
forma durante a época renascentista. Os apreciadores deste 
tipo de música poderão ouvir obras de C. Monteverdi, G. 
Gastoldi, A. Banchieri, e J. Del Encina interpretadas pelo 
Coro e Ensemble Johann Sebastian Bach.
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A escrita ao estilo policial “que fascina, prende 
pelo diálogo e que transporta o leitor pelo misté-
rio” é a mais-valia do novo “Capítulo 41” de Pedro 
Almeida Maia, editado pelas “Letras Lavadas Edi-
ções/Publiçor”. 

Um livro que nas palavras do jornalista Santos 
Narciso, que apresentou a obra, “magistralmente ca-
beria nas telas do cinema” e que irá pelo menos deixar 
intrigado “quem não for dos Açores e não fi car apai-
xonado” pelas ilhas que Pedro Almeida Maia apre-
senta no livro cuja acção decorre maioritariamente 
em São Miguel, mas percorre todas as ilhas. 

Com a “difícil tarefa de apresentar o livro”, San-
tos Narciso destacou a confi ança da editora “Letras 
Lavadas” nos novos autores açorianos e “no jovem e 
surpreendente escritor” Almeida Maia. Desde sempre 
as “letras açorianas mereceram destaque” e a prova 
disso são os inúmeros suplementos literários publica-
dos nos vários jornais regionais, mas Santos Narciso 
destacou que agora o panorama literário “está a mu-
dar” nos Açores e como tal “vale a pena apostar no 
que é novo e no que estimula”. 

Depois de ler “Bom Tempo no Canal”, que valeu 
ao escritor o primeiro prémio no “Concurso Literário 
Letras em Movimento 2010”, verifi ca-se que falta um 
capítulo e “feliz falta de capítulo” salientou Santos 
Narciso referindo-se ao agora “Capítulo 41”.

Um livro “ao estilo policial e enredo” que aguça 
a curiosidade dos leitores e remete para os achados 
arqueológicos encontrados nas várias ilhas açorianas 
ao longo dos tempos. “Uma prova que a escrita aço-
riana não é só sobre o mar, a bruma e a saudade”, 
refere o jornalista. 

Um estilo de literatura que “tem o seu público 
e todos os ingredientes para a internacionalização” 
pois, nas palavras de Santos Narciso “com escritores 
assim, com editores assim, a literatura tem sempre 
mar para singrar”.

No cheio auditório da Biblioteca Pública e Ar-
quivo de Ponta Delgada, Luís Almeida, da livraria 
Bertrand, também elogiou a escrita de Pedro Almeida 
Maia que no seu entender “renova os escritores aço-
rianos e com ele a literatura açoriana “saiu da caixa” 
e percorre um trilho de grande coragem e determi-
nação”. 

Para Luís Almeida ainda “falta fazer muito no 
mercado do livro nos Açores”, sendo necessário re-
forçar as estruturas para que o dito mercado se conso-
lide. Por isso mesmo destacou o trabalho de Almeida 
Maia que levou os seus livros às outras ilhas e a Lon-
dres e que “luta um pouco todos os dias pelo seu so-
nho”. 

Sobre o “Capítulo 41”, que relança o debate so-
bre a descoberta dos Açores e sobre a possibilidade 
do arquipélago ser a perdida Atlântida, Luís Almeida 
realça que “capta-nos a atenção em viagens vertigi-
nosas, personagens fugazes em ambiente conspirati-
vo. Uma trama literária hipnótica nos Açores. Sim, é 
possível nos Açores” concluiu.

No fi nal da apresentação do livro, que contou 
também com a presença da directora da Biblioteca 
Pública e Arquivo de Ponta Delgada, Rute Gregório, 
os Tunídeos da Universidade dos Açores subiram ao 
palco para uma divertida interpretação sobre o livro e 
animada actuação. 

    Carla Dias
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A segunda edição do Wake In Festival realiza-se este 

ano, nos dias 13, 14 e 15 no Hotel Baia Palace e Jardim ane-
xo, concelho de Vila Franca do Campo na ilha de S. Miguel, 
Açores. 

Trata-se de um festival único no género que reúne Rei-
kianos e todos aqueles que se interessam ou pretendem to-
mar um primeiro contacto com o Yoga, Tai Chi, Qigong 
(Chi Kung), Pilates e Meditação -  disciplinas holísticas que 
projectam uma outra visão sobre a pessoa humana como um 
todo em conexão com o ambiente que a rodeia e o Universo 
que a suporta. 

Neste festival a energia intensifi ca-se, trazendo estados 
elevados de consciência e conexão com o Eu Interior. Na se-
quência tomamos contacto com uma nova alegria, um novo 
bem-estar e uma nova iluminação sobre o porquê da vida 
neste planeta. 

Durante os três dias do evento, para além de aulas non 
stop das disciplinas já referidas haverá oportunidade de as-
sistir a várias palestras e workshops (consultar o programa) 
bem como a dois concertos mágicos à noite, (Viagens so-
noras) com o mestre de Yoga Catalão Josma Coll e com o 
músico do continente, Rodrigo Maia Loureiro. 

O Reiki estará em destaque em espaço próprio, trazendo 
conforto imediato ao ser e iluminação à alma.

Refeições vegetarianas serão disponibilizadas nestes 
dias no restaurante do hotel a preços muito acessíveis. (6,50 
com bebidas incluídas – a confi rmar). O Wake In propor-
ciona assim a possibilidade de degustar uma gastronomia 
diferente que vai surpreender os mais exigentes.

Pedro Almeida Maia junto a Santos Narciso, que apresentou o “Capítulo 41” e destacou a importância 
de se apostar em novos autores e que “magistralmente caberia nas telas do cinema”

Os Tunídeos actuaram depois da apresentação do livro
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