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 Prosseguimos, com o terceiro Encontro 
Arquipélago de Escritores, desta vez em forma-
to online, o nosso objectivo de reforçar a ideia de 
que os Açores são reduto de autores de excelência, 
a merecer mais visitas. Detenho-me no assunto 
aqui na crónica por entendê-lo como causa, por 
constituir um gesto para servir a comunidade. 
Abro o caminho para o acontecimento, a realizar-
se entre hoje, 17 de Dezembro, e domingo, 20 do 
mesmo mês. E faço algumas considerações.

Antes de mais, um ponto decisivo. Arquipélago 
de Escritores não é um estereótipo. Ou melhor, se 
quiserem, é. Um bordão que corresponde a uma 
realidade, a merecer ser cada vez mais reconhe-
cida. E é, se me permitem (e se não me permiti-
rem também), altura de arrumar a conversa dos 
Açores, “terra de Antero, Natália e Nemésio”. Não 
porque não sejam excelentes, escritores maiores. 
Mas porque é preciso evitar que sejam a sombra 
fatal para uma série de autores, diversos, de esti-
los diferentes, uns que se dedicam à morfologia 
da paisagem, outros que perseguem outros ima-
ginários, sem específico pano de fundo. Vieram, 
chegaram depois e conquistaram, pela qualidade 
e pelo trabalho, o direito a ser lidos e, em muitos 
casos, descobertos – em casa e fora. Nem Antero, 
nem Natália nem Nemésio quereriam ser sombra 
para ninguém.

Certa vez, Eduíno de Jesus disse-me, em en-
trevista, que os Açores literários só seriam verda-
deira e justamente reconhecidos se fossem inde-
pendentes. E fez, para fundamentar a tese, uma 
analogia com o que aconteceu com Cabo Verde, 
Angola e Moçambique, países cujas literaturas 
só foram reconhecidas e respeitadas após a inde-
pendência. É verdade. Apesar de se saber, entre os 
meios intelectuais portugueses, das obras de José 
Craveirinha e Pepetela, só após a independên-
cia é que surgiram autores como um Mia Couto. 
Que, depois de passar por Portugal, saltou para 
as traduções que se conhecem. E um Germano 
Almeida, cabo-verdiano a quem foi atribuído, em 
2018, o Prémio Camões.

Não podemos nem devemos esperar pela con-
sagração de um ideal soberanista. É sabido há 
muito: o apartamento natural da região e a decor-

rente especificidade cultural suscitou e suscita a 
escrita de um conjunto de obras por muitos auto-
res, surpreendente, tendo em conta o número de 
habitantes. Salvo uma ou outra excepção, motiva-
da pela publicação em editoras nacionais, main-
stream ou alternativas, muitos não conseguiram 
e não conseguem ultrapassar a fronteira do mar. 
Manifesta injustiça. Gente talentosa e de esforço 
que pede mais leitores. Que se dêem a conhecer 
os publicados na Colecção Gaivota e, depois, na 
Salamandra, catálogo fundamental empreendido 
por Bruno da Ponte. E outros, os melhores, que 
vão publicando em selos da Região e são “difí-
ceis de vender”, para citar o comentário que um 
escriba insular recebeu de uma editora nacional. 
Refiro-me a açorianos e estrangeiros estabeleci-
dos nos Açores – e por isso açorianos também.

Muitos autores publicados pela editora de 
Bruno, na sua colecção Garajau– e não deverá ha-
ver pudor em fazer a afirmação – quase não têm 
público. É claro que as entidades públicas têm 
papel importante, estratégico no apoio à edição e 
distribuição, na tradução e na representação em 
encontros e feiras nacionais e, sobretudo, inter-
nacionais. Noto, com felicidade, que o Arquipéla-
go de Escritores junta entidades diversas. Sendo 
uma iniciativa da Câmara Municipal de Ponta 
Delgada, conta com produção da StorySpell e 
apoio da Direcção Regional da Cultura e da Câma-
ra Municipal de Angra do Heroísmo e tem como 
parceiros o Teatro Micaelense, a RTP Açores e a 
Alga Viva Produções. O fito, no futuro, é articular 
mais entidades, sejam estas de que modalidade 
(e partido) forem. Interessa-nos, repito, a causa. 
Não precisamos do continente para crescermos. 
Necessitamos de uma ligação (directa), através 
de livros, filmes, peças de teatro, performances, 
a quem, em território distante, por curiosidade, 
queira conhecer este arquipélago através das suas 
melhores penas, capazes de abrir caminhos so-
bre a terra, sobre os seus imaginosos modos de 
a contar ou (apenas) sobre esse torrão chamado 
literatura.

Se é verdade que os Açores são ninho de mui-
tas escritas também é um facto que representam 
o melhor dos lugares para o cruzamento de lite-

raturas de inúmeras origens. Porque somos, pela 
nossa localização entre a Europa e os Estados 
Unidos, território adequado para se sentarem e 
conhecerem escribas e se partilhar obras de todas 
as partes do mundo. Tem, sim, havido, há muito, 
este cruzamento em iniciativas várias. Exemplo 
nosso. No Arquipélago de Escritores, depois de 
em ano anterior, termos recebido alguns autores 
americanos da nova geração, no ano passado es-
teve em Ponta Delgada Teju Cole, americano de 
origem nigeriana, interessado em cruzar fron-
teiras geográficas e géneros – circula entre a es-
crita e a fotografia. Este ano, em modo interné-
tico, conversaremos com a romancista, poeta e 
ensaísta americana Siri Hustvedt, e com o suíço 
Joël Dicker. Escritores para diferentes públicos. 
E há mais a fazer – de (dinâmicas) casas-museu 
(para quando um museu de escritores açorianos, 
à semelhança do que existe em Dublin?) a resi-
dências literárias em todas as ilhas, de Santa Ma-
ria ao Corvo. Porque é preciso entender, também 
pela literatura, o arquipélago como um todo. Já 
referi as entrevistas com dois escritores. Abro o 
apetite para outros eventos: uma mesa sobre o 
25 de Abril com quem escreve sobre o tema e um 
concerto de Felix The First, songwriter açoriano 
de respiração universal.

Este ano, o escritor homenageado é Álamo 
Oliveira, autor de, entre tantos títulos, “Até Hoje. 
Memórias de Cão” e de “Com Perfume e Com 
Veneno”. Escreveu Álamo num poema, “Desti-
no”, estas palavras tocantes: “o que há mais no 
mundo/ são cemitérios de versos./ todos os dias 
aparecem/ versos e mais versos/todos mortos 
enterrados em livros./ no entanto a poesia é con-
tentamento indizível/ afecto com carácter de ur-
gência/ grito disparado na direcção da liberdade/
silêncio em voo de espanto”. Haverá uma conver-
sa com Urbano Bettencourt tendo como referên-
cia o livro de ensaios que publicou recentemente 
pela Companhia das Ilhas, “Sala de Espelhos”. A 
informação completa sobre os eventos e o acesso 
aos mesmos é feita através da página oficial: ht-
tps://www.facebook.com/ArquipelagoEscritores.

A literatura não pode sucumbir aos humores 
de um vírus. Seguimos juntos pela palavra.

Seguimos juntos
pela palavra Nuno Costa Santos

Crónicas do Corpo Santo

Parque Atlântico apoia 120 famílias da comunidade 
envolvente com a doação de cabazes de Natal

No âmbito da campanha ‘Alimentar o 
Espírito de Natal’, o Parque Atlântico vai 
apoiar 120 famílias da sua comunidade 
envolvente, através da doação de cabazes 
com bens alimentares para a Ceia de Na-
tal.

Neste ano tão atípico, a doação dos 
cabazes procura proporcionar uma ceia de 
Natal mais feliz e condigna a estas famí-
lias das Freguesias de São Sebastião e São 
Pedro, identificadas pela ENTRAJUDA, 
entidade parceira nesta iniciativa. O cabaz 
é composto por produtos típicos da Ceia 
de Natal como bacalhau, bebidas, queijo, 
grão, frutos secos, doces e chocolates.  

“Sabemos que várias famílias da comu-

nidade onde nos inserimos estão a passar 
por um período difícil, devido ao contexto 
de pandemia, e muitas não vão conseguir 
comprar os alimentos para pôr na mesa na 
ceia de Natal, como estariam habituados. 
Não poderíamos ficar indiferentes a esta 
realidade. Queremos que as pessoas da 
nossa comunidade se sintam acarinhadas 
e que celebrem a noite mais mágica do 
ano com uma mesa recheada. Os cabazes 
serão entregues às famílias até dia 24 de 
Dezembro, através dos parceiros da Rede 
de Emergência Alimentar,” explica João 
Mota, director do Parque Atlântico.  

 Em simultâneo, o Parque Atlântico 
está a apelar aos seus visitantes, comuni-

dade e colaboradores para apoiarem tam-
bém esta causa, contribuindo através do 
site alimentestaideia.pt, que apoia o Banco 
Alimentar Contra a Fome, que posterior-
mente fará a distribuição dos alimentos 
de acordo com os critérios da região e em 
função das entidades registadas na Rede 
de Emergência Alimentar.

“A pandemia fez disparar o número 
de famílias carenciadas em Portugal e os 
pedidos de ajuda alimentar não param 
de aumentar desde Março. A campanha 
‘Alimentar o Espírito de Natal’ é um im-
portante contributo da iniciativa priva-
da para ajudar as famílias mas também 
para sensibilizar para esta causa e apelar 

ao apoio de todos os portugueses através 
da plataforma alimentestaideia.pt, uma 
forma conveniente, segura, rápida e fácil 
de contribuir com bens alimentares para 
quem mais precisa deles neste momento 
particularmente complicado”, acrescenta 
a Isabel Jonet, Presidente da Federação 
Portuguesa dos Bancos Alimentares.

A iniciativa ‘Alimentar o Espírito de 
Natal’ surgiu no âmbito da Responsabili-
dade Corporativa dos centros comerciais 
da Sonae Sierra, que anualmente abraçam 
uma causa solidária. ‘Amigos na Demên-
cia’, em 2019, e ‘Brinquedos que tocam 
o coração’, em 2018, foram as iniciativas 
mais recentes.


