
Capítulo 41 
– A Redescoberta da Atlântida
Foi apresentado na passada terça-feira 

no Auditório da Biblioteca Pública de 
Ponta Delgada, com casa cheia de uma 
juventude atenta e interessada e com 
uma “culta” e irreverente presença de 
os Tunídeos. Falo do livro Capítulo 41 
– A Redescoberta da Atlântida de Pedro 
Almeida Maia que já em 2010 foi pre-
miado no concurso Letras em Movimento 
com o seu primeiro romance Bom Tempo 
no Canal que já vai na segunda edição. A 
convite da Editora Letras Lavadas, tive a 
honra de apresentar este livro.

De facto, depois de ter lido Bom Tem-
po no Canal – A Conspiração da Energia 
– e de me ter intrigado profundamente 
com a falta do capítulo 41, fi quei de ime-
diato à espera da surpresa que nos estava 
reservada, porque senti que a resposta ao 
desafi o que o Concurso Letras em Movi-
mento representou para Almeida Maia, 
em 2010, era apenas o primeiro passo 
para uma carreira de escritor de sucesso, 
num tipo de literatura nova e sugestiva. 

Ouvi algures, de um amigo meu, que 
para quem tem fé (não estou a falar de 
fé escatológica) qualquer explicação sa-
tisfaz. E para quem não tem fé, todas as 
explicações são sempre poucas. Eu não 
mergulhei no Bom Tempo no Canal. Foi o 
Bom tempo no Canal que mergulhou em 
mim, para fi car, em calma quietude refl e-
xiva, a aguardar o tal capítulo que daria 
um livro. Diria Agostinho de Hipona: 
Feliz culpa que tal redenção nos mereceu. 
Aqui pode dizer-me mesmo, feliz falta de 
capítulo.

 A Redescoberta da Atlântida fascina 
pela imaginação, encanta pela leveza 
e subtileza da narração e prende pelos 
diálogos que nos transportam suavemen-
te pelos labirintos do mistério criado e 
encadeado em cada personagem que, 
desenvoltamente, vamos criando em nós 
e que magistralmente caberiam nas telas 
do cinema.

Claro que não vou escrever aqui acer-
ca enredo do livro, e nas surpresas que 
nos reserva e que tão bem se consubs-
tanciam na capa de Tiago Maia, Miguel 
Maia e Catarina Pires. Fica para o leitor 
este trabalho que qualquer tentativa de 
revelação ou de levantar a ponta do véu 
poderia estragar. O que posso dizer, usan-

do as palavras do seu autor, é que 
estamos numa viagem ao passado. 
Pretende-se aguçar a curiosidade 
dos leitores para algumas ques-
tões acerca dos Açores que estão 
por esclarecer, como as possíveis 
visitas de outros povos antes 
dos Descobrimentos e recuando 
até à hipotética Atlântida perdi-
da, como é descrita por Platão. 
É evidente que, aplicando um 
estilo policial ao enredo fi ccional, 
torna-se mais cativante percorrer 
uma enorme quantidade de acha-
dos arqueológicos, documentos 
históricos, outras obras literárias 
desconcertantes e datas que não 
deixarão ninguém indiferente.

E não é para menos. Eu 
arriscar-me-ia a dizer que este 
livro, em conjunto com o Bom 
Tempo no Canal, já que os dois 
são indissociáveis no estilo, nos 
personagens e nos ambientes, fi ca 
a constituir um marco na litera-
tura de fi cção dos Açores. E este 
é um tipo de literatura que tem o 
seu público certo e seguro e que 
garante que uma obra desta enver-
gadura não possa confi nar-se às 
estantes da livrarias e leitores açorianos. 
Ela tem todos os ingredientes para a sua 

universalização e é a prova provada de 
que, com qualidade e criatividade, os 
acontecimentos, ao pé da porta, no mais 

puro regionalismo, podem alcançar a 
mais ampla projecção, sem tempo nem 
lugar. É aquilo que eu classifi co de regio-
nalismo universalizante.

Tenho a certeza que quem não for dos 
Açores, depois de ler esta obra, fi cará, se 
não apaixonado, pelo menos intrigado e 
sugestionado pela realidade insular. E isto 
porque, embora com preponderância para 
Ponta Delgada, onde se desenrola parte 
da acção do livro, Almeida Maia conduz 
o leitor a todas as ilhas dos Açores, com 
dados e notas de rodapé verdadeiramente 
soberbas e que justifi cam plenamente as 
referências que faz, em jeito de agrade-
cimento no fi m do livro, num gesto de 
simplicidade e humildade que enobrecem 
ainda mais o seu autor.

O Capítulo 41, de Isaías, é tema e 
mote para mensagens secretas. E ninguém 
que queira ler o romance até ao fi m deixa-
rá de ir consultar aquele livro da Bíblia, 
a tora descoberta numa gruta e que tanto 
deu que falar há duas ou três décadas 
nos Açores.

Mas estes são apenas alguns dos 
ingredientes para a inspiração de Pedro 
Almeida Maia. Como ele mesmo diz, 
a sua musa inspiradora é o trabalho. E 
que trabalho. Para quem ainda faz da 
literatura açoriana uma ideia de mar, 
basalto e gaivotas, ausências e saudades, 
desengane-se porque aqui há universos 
inteiros para explorar, há viagens para 
fazer e mistérios para desvendar. Quem 
já leu O Bom Tempo no Canal, onde o 
autor confessa que “para mim a escrita 
era uma paixão adormecida” não deixará 
de ler o Capítulo 41… e quem começar 
por este que aqui e agora está a ser apre-
sentado, tenho a certeza que não dispen-
sará a leitura da conspiração da energia, 
porque, de facto, ambos os romances 
são um mergulho na história dos Açores 
em perfeita complementaridade. Se a 
Geotermia é o futuro de energia com a 
força que o passado acumulou no centro 
da terra, a redescoberta da Atlântida é a 
força do passado nas lendas e narrativas 
que pode mudar o curso e a leitura da 
história dos Açores tal como a conhece-

mos hoje.
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