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Na vida, há sempre respostas por 
dar. Mas na inquietude da descoberta 
veri!camos que há, também e sempre, 
respostas para dar, mesmo quando a 
simplicidade das questões di!culta a 
complexidade das soluções. Foi este o 
pensamento que me dominou quan-
do recebi o convite simples e amigo 
de José Ernesto Resendes, para a difícil 
tarefa de apresentar este Capítulo 41 – 
A Redescoberta da Atlântida, de Pedro 
Almeida Maia.

Não sou crítico literário e, por isso 
mesmo, não posso nem devo entrar 
pela análise do livro. Muito menos pos-
suo conhecimentos cientí!cos e técni-
cos que me permitam ajuizar do acervo 
histórico, geográ!co e cientí!co que se 
condensa nas suas quase 400 páginas. 
Daí que outros, muito melhor do que 
eu, devessem estar aqui para este tão 
importante momento da Literatura 
açoriana contemporânea.

À amizade de José Ernesto Resen-
des que à frente da Nova Grá!ca, da 
Publiçor, e, no caso concreto, das edi-
ções Letras Lavadas tem dado um no-
tável impulso à produção literária, pela 
con!ança que deposita nos chamados 
novos autores, num destemido risco de 
inovação e num investimento sem pa-
ralelo na história das Letras açorianas, 
eu só poderia responder com a minha 
presença e com o meu pensamento de 
leitor atento e de jornalista já afastado 
das lides activas, mas ainda acordado 
para os exemplos de açorianidade cul-
tural de fôlego universalizante como 
este que agora nos deixa um jovem e 
surpreendente escritor, como é o Pe-
dro Filipe Almeida Maia.

Durante muitos anos, a comunica-
ção social açoriana esteve como que 
desligada do fenómeno cultural e da 
produção literária. É certo que há uma 
história de suplementarismo temático 
nos nossos jornais, mas no quotidiano, 
di!cilmente encontrávamos espaços 
de crítica, análise ou simples notícia do 
que aqui se ia produzindo, em matéria 
de escrita, teatro, música e artes. Talvez 
por ter estudado, nos longínquos anos 
cinquenta e sessenta, do século passa-
do, no Seminário de Angra, bebi este 
gosto por aquilo que eu chamo a comu-
nicação cultural, em contraponto com 
a comunicação meramente social, no 
convívio e discência com nomes como 
José Enes, Fundador do Suplemento 
Pensamento do recém-desaparecido 
jornal A União, Cunha de Oliveira, Co-

elho de Sousa, Francisco Carmo, Artur 
Goulart, Caetano Tomás, Edmundo 
Machado Oliveira e tantos outros. 
Mais tarde, segui com grande atenção o 
inesquecível Glacial, do mesmo jornal 
angrense, propriedade da Diocese, e 
no Correio dos Açores, com Laurindo 
Cabral e Carlos Faria estive na aventura 
de um outro suplemento de sucesso, o 
Basalto e mais recentemente, durante 
cinco anos, com Vamberto Freitas, es-
tive intimamente ligado, durante cinco 
anos ao Suplemento Açoriano de Cul-
tura, que encerra páginas de ouro que 
não deveriam morrer por ali.E para 
falar de suplementos literários seria 
imperdoável esquecer o Artes & Letras 
do jornal Terra Nostra, também coor-
denado pelo mesmo Vamberto Freitas.

Tudo isto para dizer que nem sem-
pre as letras açorianas mereceram o 
devido destaque nas letras da imprensa 
e as excepções falam por si. Felizmente 
que hoje, e graças à capacidade inter-
ventiva, arrojada e irreverente de uma 
geração jovem como a do Pedro Filipe, 
o panorama está a mudar e é o poder 
da criatividade literária que se impõe 
ao poder da comunicação. Daí que não 
me surpreenda que este novo livro Ca-
pítulo 41 – A redescoberta da Atlântida 
esteja a ter um lugar especial nos nos-
sos meios de informação. E se há, para 
um jornalista, satisfação plena no tra-
balho, casos com este são o corolário de 
que vale a pena apostar no que é novo, 
no que mexe com a capacidade de criar 

e no que estimula a arte de pensar.
Depois de ter lido Bom Tempo no 

Canal – A Conspiração da Energia – 
e de me ter intrigado profundamente 
com a falta do capítulo 41, !quei de 
imediato à espera da surpresa que nos 
estava reservada, porque senti que a 
resposta ao desa!o que o Concurso Le-
tras em Movimento representou para 
Almeida Maia, em 2010, era apenas o 
primeiro passo para uma carreira de 
escritor de sucesso, num tipo de litera-
tura nova e sugestiva. 

Ouvi algures, de um amigo meu, 
que para quem tem fé (não estou a falar 
de fé escatológica) qualquer explicação 
satisfaz. E para quem não tem fé, to-
das as explicações são sempre poucas. 
Eu não mergulhei no Bom Tempo no 
Canal. Foi o Bom tempo no Canal que 
mergulhou em mim, para !car, em 
calma quietude re"exiva, 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.

 E estava longe de pensar que me se-
ria dada a honra de falar e dar o meu 
testemunho sobre essa Redescoberta da 
Atlântida que fascina pela imaginação, 
encanta pela leveza e subtileza da nar-
ração e prende pelos diálogos que nos 
transportam suavemente pelos labi-
rintos do mistério criado e encadeado 
em cada personagem que, desenvolta-
mente, vamos criando em nós e que 
magistralmente caberiam nas telas do 

cinema.
Claro que não vou falar aqui no en-

redo do livro, e nas surpresas que nos 
reserva e que tão bem se consubstan-
ciam 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, 
usando as palavras do seu autor, é que 
estamos numa viagem ao passado. Pre-
tende-se aguçar a curiosidade dos leito-
res para algumas questões acerca dos 
Açores que estão por esclarecer, como 
as possíveis visitas de outros povos an-
tes dos Descobrimentos e recuando até 
à hipotética Atlântida perdida, como é 
descrita por Platão. É evidente que, apli-
cando um estilo policial ao enredo !c-
cional, torna-se mais cativante percor-
rer uma enorme quantidade de achados 
arqueológicos, documentos históricos, 
outras obras literárias desconcertantes 
e datas que não deixarão ninguém in-
diferente.

E não é para menos. Eu arriscar-me- 
-ia a dizer que este livro, em conjunto 
com Ô Bom Tempo no Canal, já que 
os dois são indissociáveis no estilo, 
nos personagens e nos ambientes, !ca 
a constituir um marco na literatura de 
!cção dos Açores. 

Tenho a certeza que quem não for 
dos Açores, depois de ler esta obra, !-
cará, se não apaixonado, pelo menos 
intrigado e sugestionado pela realida-
de 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 so-
berbas e que justi!cam plenamente as 
referências que faz, em jeito de agrade-
cimento no !m do livro, num gesto de 
simplicidade e humildade que enobre-
cem ainda mais o seu autor.

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

Mas estes são apenas alguns dos in-
gredientes para a inspiração de Padro 
Almeida e Maia. Como ele mesmo 
diz, a sua musa inspiradora é o traba-
lho. 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 des-
vendar. Quem já leu O Bom Tempo no 
Canal, onde o autor confessa que “para 
mim a escrita era uma paixão ador-
mecida” não deixará de ler o Capítulo 
41… e quem começar por este que aqui 
e agora está a ser apresentado, tenho a 
certeza que não dispensará a leitura da 
conspiração da energia, porque, de fac-
to, ambos os romances são um mergu-
lho 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 his-
tória dos Açores tal como a conhece-
mos hoje.

E para mim, é causa de grande ale-
gria que tudo isto surja pela mente cria-
dora de juventude que estuda, trabalha 
e aprende, que sabe fazer som na mú-
sica e esperança na palavra, como aqui 
nos mostra o Pedro Almeida Maia. 
Com escritores assim, com editores 
corajosos como o José Ernesto, com li-
vreiros abertos e dinâmicos e com estí-
mulos como foi a Associação Letras em 
Movimento, a literatura açoriana tem 
sempre mares para singrar na senda 
dos grandes nomes que todos honra-
mos e de que nos orgulhamos.

Parabéns, Pedro! 
(Setembro 2013)

Apresentação do livro de Pedro Filipe Almeida Maia
CAPÍTULO 41 – A REDESCOBERTA DA ATLÂNTIDA
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