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Apresentação
 

Em Nem tudo no mar é água, a autora conta estórias da sua meninice, passada na 
ilha do Faial, onde nasceu, em 1958, e do Pico, espaço-tempo de férias. O seu 
olhar, que é tanto ingénuo quanto mordaz, mostra ao leitor de hoje um mundo 
rico e multifacetado onde o mar, o oceano Atlântico, tem uma presença muito 
forte, a memória recente dos vulcões (o sismo dos Capelinhos no Faial é de 1957), 
a vida familiar, as difi culdades do isolamento insular e do contexto nacional (o 
salazarismo). Um tempo a redescobrir por uma escritora que faz nesta obra a sua 
primeira incursão literária.
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Excerto

Às vezes as ideias vêm de dentro. E 
uma cadeira ou uma rede de pensar 
ajudam muito. O importante é estar 
alerta.

Nem tudo no mar é água
Ana Paula Martins Goulart

A Companhia das Ilhas apresenta

Ana Paula Martins Goulart

Nasceu a 7 de Agosto de 1958 na Horta, Faial, durante a erupção do vulcão dos Capelinhos. O fogo, as cinzas e 
a lava que brotaram do mar iriam acompanhá-la ao longo de toda a sua permanência na ilha e, no seu imaginá-
rio, quando rumou a Lisboa em 1976 para estudar e onde fi cou a residir até aos dias de hoje, cidade onde tam-
bém persiste a memória da terrível catástrofe que a assolou a 1 de Novembro de 1755. Um imaginário povoado 
de portos, vulcões e sismos que pontuam o seu ser e do seu pensamento incendiário.
Em 1981 conclui a licenciatura em História, com a classifi cação fi nal de 16 valores na Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa, tendo percorrido os caminhos da Arqueologia e da Epigrafi a Paleo-cristã durante alguns 
anos, mesmo após o início da sua carreira docente. Regressa à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa 
para frequentar o Mestrado em História e Cultura Pré-Clássica que concluiu em 28 de Novembro de 2001 com a 
defesa da dissertação intitulada O Êxodo e os exodus: por entre história e mito, com a classifi cação de Muito Bom.
O calcorrear permanente dos textos, ensaios e temas do pensamento contemporâneo têm-na projectado para ou-
tras viagens e caminhos, dos quais, certamente nos dará notícias num futuro próximo...
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Leituras, notas críticas

NEM TUDO NO MAR É ÁGUA
IMPRESSÕES DE LEITURA

Nem tudo no mar é água, diz Paula Goulart e eu acrescento que 
o Canal é mais do que a água correndo entre as duas margens, é 
o traço de união entre dois lados da mesma terra, como queria 
Dias de Melo. E é por ele que existe mesmo uma Comunidade do 
Canal, como disse Tomaz Duarte, comunidade viva e actuante 
diariamente e pelas mais variadas razões e emoções.
E é por esta comunidade, hoje ainda mais viva e festejada com 
este livro, Nem Tudo no Mar é Água, de Paula Goulart, em boa 
hora editado pela picarota Companhia das Ilhas e por estes luga-
res, o Monte, o lugar mais freguesia da ilha, a Horta a cidade mar 
de todos os encontros e de alguns desencontros.

Um romance de personagem
Apresentaram-me, conspirativamente, um conjunto de contos 
para eu ler, exactamente, quando me preparava para atravessar 
o Canal e eu li, sem parar, mesmo em diagonal interessada, eu li 
um romance de personagem, de uma narradora autodiegética, 
omnisciente, controladora da narrativa, apesar de ser a menor na 
hierarquia dos tamanhos (“Pequenos, Médios e Grandes”). Era 
a vida dos “Altos” que determinava a diversi� cação dos períodos 
de vivências, convivências e actividades, tanto no Faial como no 
Pico, - “o Pico é o Faial com aventura” -, mas a narrativa é a da 
miúda mafaldina que vê os outros de acordo com os seus inte-
resses e de tudo o que vive e gira à sua volta guarda uma fabulosa 
memória que ultrapassa a realidade, dá um cunho � ccional, 
embora, às vezes, queira ler a história como se se tratasse do 
relato pormenorizado da vida quotidiana de uma época histórica 
longínqua, no primeiro momento da leitura, até obrigando-nos a 
pensar e a ter de ir buscar explicações para termos, usos e costu-
mes de outrora, mas depois avivando-se pelo realismo visualista 
que a boa escrita nos proporciona, apesar da arte de uma certa 
expressão atrevida, insinuante e controladora da vida dos outros 
sob a sua perspectiva de relato e de análise, à imagem de uma 
Mafalda faialense, mulher do Canal e profunda conhecedora de 
todo o universo das duas ilhas, mesmo que sob uma forte lente 
perspicaz da fantasia de uma criança.
É uma narrativa aberta que pode crescer ou � car por aqui, mas 
nunca se esgota quer na vontade da autora empírica e textual quer 
na imaginação ou memória do leitor.

A linguagem
A linguagem deste livro é rica de expressões típicas do meio 
onde se insere, recupera muitas palavras, algumas para mim 
já esquecidas, mas também reanimadas com a leitura e sábias 
contextualizadoras achadas pela autora para consolidar o realismo 
das situações e das personagens, todas elas nomeadas como na 
vida o foram. Linguagem escorreita e muito sugestiva. Às vezes, 
basta uma simples frase a� nada e a� ada para caracterizar uma 
personagem desta Comunidade do Canal, com o rigor que todos 
lhe reconhecemos. Por exemplo: “Ora, o senhor João do Talho 
era conhecido pelos seus bifes, como pelos seus ditos certeiros e 

irreverentes.” (Ora, está ou não está tudo dito?) Este livro é muito 
expressivo a registar elementos da linguagem usada, em terra e 
no mar, por estas bandas e, como é natural do tanto falado modo 
de falar de cá. É, segundo a declaração da autora, um intencio-
nal contributo para aquilo a que ela designa por “globalização 
interna” dos diferentes falares de Portugal que, normalmente, os 
grandes dicionários desconhecem.

Exemplo textual
Aqui [pág. 253] encontramos todo o universo da intervenção da 
narradora, personagem principal, as suas aventuras e desventuras, 
a sua relação com os outros, os pequenos, os médios e os grandes 
(eu também vivi uns anos numa organização de miúdos, médios 
e teólogos; mas isso é outra história), a relação com uma das 
interlocutoras preferidas, companheira de todos os momentos 
e adjuvante inexcedível, embora nem sempre de acordo com as 
intenções da narradora, a avó, mas sobretudo a forma de inter-
venção da personagem principal, autora textual e empírica, que 
quando chega interrompe a vida dos outros porque tem sem-
pre algo a dizer, a perguntar, sob a perspectiva do seu interesse 
particular, não deixando de, nas suas íntimas considerações, usar 
alguma dose de ironia, bem adjectivada em relação aos santos e “à 
separação da Igreja e do Estado”, e numa bem marcada expressão 
nossa de “tantas prendas, tanto lindas!”, como convém ao ambi-
ente que se vive.

Conclusão
Gostei de ter dado uma cúmplice, mas muito pequenina 
ajuda para que este livro chegasse à luz do dia. Li-o ao lado do 
Armando Castro que foi quem me disse ver nele uma pequena 
Mafalda e, outras vezes, O Principezinho ou Meu Pé de Laranja 
Lima, tendo eu acrescentado Mataram a Cotovia e um pouco 
de Almada Negreiros nas respostas de menina rebelde acerca da 
realidade que se reinventa quando nos dá jeito, como é o caso 
do dinheiro “achado” e à procura de dono, sem que essas leituras 
retirem qualquer pedaço de originalidade ou de interesse literário 
à maneira de contar tantas memórias de infância.
Podia ser o livro deste Verão, ou pelo menos um deste Verão, se 
alguma conhecida e poderosa máquina de propaganda actuasse, 
porque já vimos outros a voar de comboio ou a emaranhar-se em 
brumas com e sem ilhas de promessas avulsas de internet e de 
horizontes cinzentos molhados na sombra, do tipo dos incêndios 
de época estival que pegam muito bem e alcançam inimagináveis 
públicos. Ou seja, há uns a serem tanto, sem tanto o serem... ou 
merecerem. 
Ainda mais. Este livro provocará sempre leituras muito diferen-
tes, consoante o local (e a hora) em que se encontrar o leitor. Se 
o contexto for o da Comunidade do Canal e ainda restar ao leitor 
alguma memória dos tempos do primeiro quartel da segunda 
metade do século vinte, há-de de querer encontrar lembranças da 
vida vivida na cidade da Horta, no Calhau e no Monte, há-de que-
rer atravessar o Canal no Santo António, ou mesmo na Calheta, 
agora tristemente a apodrecer, ou na Espalamaca à espera de 
motor, mas há-de querer ver sempre uma recordação das coisas 
desse tempo, apontará diferenças e semelhanças, mas encantar-
se-á com todas estas memórias contadas por quem as viveu em 
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criança. Se o contexto for outro, a leitura caminhará facilmente 
pelos caminhos da � cção, e o encanto não será menor, porque 
saberá encontrar referências culturais su� cientes para a leitura ou 
pura e simplesmente na � cção achar-se-á o verdadeiro prazer do 
texto que a narrativa transporta. E a este propósito, re� ro o livro 
A Senhora dos Açores de Romana Petri, que tirando a tradu-
ção da nossa angelica por “angélica” e a estranha expressão de 
“monte do Pico”, em vez de montanha do Pico, me mereceu uma 
leitura de � cção, tal como na Itália, onde foi premiado, enquanto 
nos Arcos de Santa Luzia não passou de um relato de umas 
vivências dos locais e de um certo emigrante de férias e de seus 
amores � éis, posteriormente alterados em Regresso à Ilha, (este 
mais � cção!) da mesma autora, com visão mais restrita e muito 
menos simpática que a de Paula Goulart, aliás tal como Antonio 
Tabucchi que achou o Pico, mesmo se tivermos em conta o ano 
da “sua” descoberta, demasiado acanhado e tacanho para aquilo 
que a realidade já mostrava na época. O exotismo da paisagem e 
das gentes visto de passagem, e já previamente con� gurado como 
“coisa rara”, nem sempre é bem recuperado por uma perspicácia e 
por um entendimento à maneira elevada de um Raul Brandão. 
Nem Tudo No Mar É Água será, pois, um romance de não-� c-
ção. Uma narrativa com recursos a técnicas literárias para contar 
histórias reais, como é o caso do romance de Truman Capote, A 
Sangue Frio. Segundo a crítica terá sido este romance a iniciar 
o novo género de narrativa, sendo considerado a obra-prima do 
romance não-� cção. Exemplos e “bons caminhos” não faltam à 
Paula Goulart.
O Canal, que é muito mais do que a água que nele corre entre 
duas margens, de uma terra que já foi única, pois já estivemos 
ligados, entre o Cais do Mourato e o Monte da Guia, não há assim 
tantos milhares de anos como isso, agora até tem uma Associação 
de Amigos que quer salvar-lhe o património em amarga morte 
lenta. Nem Tudo No Mar É Água, de Paula Goulart, é também 
um precioso contributo para a preservação desse património e lá 
até navegam heróis da nossa memória colectiva, muitas pessoas 
e todos os barcos dos três portos da Fronteira – Santo António, 
Caridade, Manuel José, Picaroto, Rival e Adamastor -, já quase 
todos desaparecidos ou a morrer de vergonha sobre o seu ventre 
esvaído pela corrupção do tempo e da inteligência de quem não 
consegue ver que a memória do que fomos é uma garantia de 
sabermos o que somos. 
E muita dessa memória está bastante bem preservada e magni� -
camente contada neste livro que merece ser lido com a graça que 
devemos pôr nas coisas boas que a vida tem.

(Manuel Tomás: texto de apresentação da obra, em Santo António do 
Monte, Pico - 7 de Agosto de 2016 - e Horta, Faial - 19 de Agosto de 
2016)

NEM TUDO NO MAR É ÁGUA

E não é que é verdade? Nem tudo no mar é água! Que o diga a 
Carocha, a Libelinha, ou a Paulinha, nos mistérios daquele mer-
gulho, no Cais do Calhau, a sua foca estimação a deixá-la, depois 
da chapa que foi o seu primeiro mergulho… E aquela sensação: 
enquanto eu entrava num mundo turvo, em tons de azul e verde. 
Era estranho que não visse as coisas com mais nitidez... sentia 
bolhas à minha volta e por todo o corpo envolvia-me uma água 
muito mais fria. O fundo também estava mais próximo; cada vez 
mais próximo e as manchas esbranquiçadas que eu bem conhecia 
da borda do cais, estavam mesmo ali, sob os meus pés... Foi então 
que este mundo de silêncio foi estremecido por rompantes jactos 
de água e de som. O mar estremecia agora, e depois, e depois, as 
bolhas aumentavam e eram já quase espuma… nem tudo no mar 
é água!
Ana Paula Martins Goulart brinda-nos com um livro extraordi-
nário. Com chancela da Companhia das Ilhas, colecção transe-
tlântico (Ficção Açores). Mais de duas centenas e meia de páginas 
do mais puro regionalismo e da mais profunda ternura.
Ao lê-lo, no abraço do meu Amigo José António Martins Goulart 
– o mano que longe a estudar recebeu uma encomenda de erva 
patinha mandada da ilha a pedido da Carocha, para sentir que 
estava a comer à mesa da família que saboreava o pitéu apanhado 
e vendido pelo senhor Baleia - que teve a atenção de me enviar 
o livro, senti-me transportado a tempos distantes, ao ver como 
somos tão iguais nas diferenças que marcam as nossas ilhas. 
Nos anos sessenta fascinou-me o livro Retalhos da Vida de um 
Médico, de Fernando Namora. Ao ler este Nem tudo no Mar é 
Água, tenho a sensação que bem poderia chamar-se Retalhos da 
Filha de um Médico.
Ana Paula Martins Goulart é uma faialense de gema, nascida 
na cidade da Horta em 1958 durante a erupção do vulcão dos 
Capelinhos. Como ela própria confessa, o fogo, as cinzas e a lava 
que brotaram do mar iriam acompanhá-la ao longo de toda a 
sua permanência na ilha e, no seu imaginário, quando rumou 
a Lisboa, em 1976, para estudar, e onde � cou a residir até hoje, 
cidade onde também persiste a memória da terrível catástrofe 
que a assolou a 1 de Novembro de 1755. Um imaginário povo-
ado de portos, vulcões e sismos que pontuam o seu ser e o seu 
pensamento incendiário. Finalizado o ensino secundário no 
Liceu Nacional da Horta, inscreveu-se na Faculdade de Letras 
da Universidade de Lisboa, concluindo em 1981 a licenciatura 
em História, tendo percorrido os caminhos da Arqueologia e 
da Epigra� a Paleo-cristã durante alguns anos, mesmo após o 
início da sua carreira docente. Regressa a essa Faculdade para 
frequentar o Mestrado em História e Cultura Pré-Clássica, que 
concluiu em 28 de Novembro de 2001 com a defesa da dissertação 
intitulada O Êxodo e os Exodus: por entre história e mito, com a 
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classi� cação de Muito Bom.
Neste livro, que não sendo autobiogra� a é um verdadeiro álbum 
de família, com descrições tão fortes como a mais abrangente 
fotogra� a, podemos seguir o mais belo imaginário que também 
poderia caber no título Diário de uma infância feliz.
As ilhas caganitas, a ilha da sopa ou a longínqua Liubliana que 
a Libelinha descortinava por entre a chiadeira descrita naquele 
maravilhoso capítulo Concerto de Rádio para piano, tudo isto 
faz acordar personagens e carinhos reveladores de um grande 
coração que magistralmente transporta para as letras o arcano 
de sentimentos vividos numa família patri e matriarcal, vinca-
damente marcada pela avó, dos santinhos e dos livros de reza, 
das Cinzas e da sextafeira-santa, das almas a tirar do Purgatório 
e das fantasias carinhosamente explicadas e regadas de beijos na 
menina das duas chuchas.
Na leitura deste livro – e sem querer fazer qualquer comparação – 
eu senti Dias de Melo, na força descritiva,
essencialmente quando se fala do Pico e das suas gentes da terra e 
do mar, das baleias e das abróteas, do Tio Madeira e da sua pesca 
milagrosa coroada de uma grande alagosta. Senti Daniel de Sá, 
na forma como Ana Paula Martins Goulart passa da descrição ao 
diálogo, acordando personagens e dando forma sublimadora às 
mais pequeninas realidades, da vida familiar, da relação de vizi-
nhança de pessoas e ilhas, nas histórias de temporais e invernias 
que � zeram minguar a casa do calhau, ou das farturas de casa 
cheia na apanha e desfolhada do milho ou no cheiro das vindimas 
que no Pico assumem características únicas nas adegas a trans-
bordar de mosto e suor, tardes povoadas de sonhos e de caldo de 
peixe a espalhar perfumes que o livro nos traz aos sentidos!
Para além de ser uma peça literária digna de registo, este Nem 
tudo no Mar é Água, tocou-me de uma forma muito especial 
pelo � o condutor de toda a narrativa. A autora revela um sentido 
profundo de apego a pequenas coisas que só um grande espírito 
de observação e recordação poderia fazer… Os pormenores do 
gato Bigodes – o primeiro gato da nossa vida marca-nos sempre 
- ou do cão Pete, a aventura na poça da moreia (na Ribeira das 
Tainhas, no calhau da minha infância havia também a poça das 
moreias) entretecem-nos de visões que parecem sombras a dar 
relevo à narrativa, porque, como diz a Libelinha (do livro) “eu 
sabia que um dia havia de ver os peixes com os olhos arregalados 
e que os peixes haviam de ver os meus olhos arregalados também”. 
Grandes mergulhos dava o Balau! 
Como já referi aqui nestas Leituras do Atlântico, Ana Paula 
Martins Goulart fez um Mestrado em História e Cultura pré-
clássica com um trabalho intitulado o Êxodo e os Exudus, por 
entre a história e o mito… Talvez tudo tivesse começado por essa 
questão existencial que a Libelinha colocava todos os Natais: por 
que é que a Missa do Galo não se chamava Missa do Peru… ou 
por que motivo tinha de haver sangue nas imagens dos santos, ou 
por que era preciso começar a Quaresma com cinzas na cabeça 
que mais parecia um brincadeira de Carnaval, ou ainda, como é 
que quem tinha nascido em Dezembro, morria na Primavera, já 
velhote? E se era uma coisa assim a fazer de conta, então porque é 
que faziam de conta de uma coisa tão triste? É claro que pergun-
tei tudo isto à Avó, mas a resposta foi assim como se fosse falada 

numa outra língua.
Não pode � car sem um registo a facilidade com que Ana Paula 
Martins Goulart (Ana Paula também foi nome de barco da famí-
lia, tal como Penélope até há bem pouco tempo) utiliza os termos 
típicos das ilhas nos diálogos que cria. E para alguém menos 
familiarizado, um belíssimo glossário no � nal da edição, dá nota 
do signi� cado de muitas palavras que são nossas, como em todos 
os lados há palavras que são de quem
nesses outros lados nasceu…
Por tudo isto, este é um livro que orgulha e enriquece a literatura 
açoriana. Nem tudo no Mar é Água é uma verdadeira maré-cheia 
de vida e encanto. A não perder por quem gosta e ama estas ilhas, 
os seus viveres, os saberes e sabores das suas gentes e costumes. 
À autora que não tenho o gosto de conhecer pessoalmente, os 
meus parabéns pela obra e acredite que me habituei a gostar dessa 
irreverente e pensadora Carocha Libelinha, na sua cadeira girató-
ria de pensar…
Ao meu querido Amigo José António Martins Goulart, o meu 
agradecimento,  neste abraço, por me per proporcionado momen-
tos tão bons, na leitura deste livro!

(Santos Narciso, jornal Atlântico Expresso, 27 de Junho de 2016)

RENTRÉE

A rentrée quase que exige a sugestão duma leitura. Há um livro 
que a merece: é Nem Tudo no Mar é Água, de Ana Paula Martins 
Goulart, que acabou de sair na Companhia das Ilhas, colecção 
t ranseatlântico, número dezassete.  
É um relato de memórias da infância da autora, nas ilhas do Faial 
e Pico. Pode ser lido como um romance, embora os capítulos 
tenham a independência de crónicas; aliás, a autora não é uma 
escritora, embora este livro possa ser considerado literatura. A 
propósito, a autora escreve bem, enquanto há escritores que nem 
por isso.
Não é fácil falar da realidade regional sem laivos etnocêntricos 
e trejeitos delicodoces do género: “Somos muito pequeninos 
e ultraperiféricos mas os melhores do mundo e é injusto não sabe-
rem da nossa existência”. Esta autora consegue que leiamos este 
livro como se fossem histórias de uma criança da Dinamarca ou 
da China, isto é, trata-se de um texto verdadeiramente universal.
Estão lá as nossas brincadeiras da infância, as nossas cantilenas, 
o nosso vocabulário (o livro traz um glossário, no � m), a nossa 
mundividência. Todos nós, açorianos, que fomos crianças antes 
do 25 de Abril, nos reconhecemos aqui. Todavia, tudo � ui com 
toda a naturalidade, sem aquela sensação de obrigatoriedade 
académica em esgotar o tema. 
Não é fácil falar do mundo da infância sem desrespeito pela 
integridade da criança enquanto ser em si, e não como adulto 
imperfeito. Ana Paula Goulart é de tal modo exímia neste campo 
que muitas páginas deveriam ser usadas nas aulas de Filoso� a 
para Crianças (sirva de exemplo o Cap.3: “Carnaval”, mas há 
muito mais). São muito poucas as vezes em que se esquece de ser 
a criança que foi, assumindo a voz da adulta que agora é – e estas 
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ocorrências são defeitos da narrativa, porque introduzem uma 
indeterminação que retira robustez e consciência literária (pp. 
80-82, por exemplo).
Mas aquilo que verdadeiramente torna esta leitura altamente 
recomendável é a felicidade que transborda por cada página. 
Não há ressentimentos, nem traumas, nem dedos apontados a 
seja quem for. É, neste sentido, um texto redentor; é, em todos 
os sentidos, um texto redentor, conseguindo, Ana Paula Goulart, 
transmitir ao leitor a sua paz interior, a sua metanoia, o oiro do 
primeiro contacto com o mundo, recolhido ao entardecer da vida.
É um discurso acerca do amor, do amor pleno sobre todas as 
pessoas e todos os seres: as ilhas, o mar, os cães, os gatos, os coe-
lhos; a pesca, os pobres e os ricos, sem justi� cações complexadas 
(diz-se sempre “criadas”, em vez do politicamente correto, mas 
falso, “empregadas”). Tudo é aceite com bonomia, tudo. Não há 
sentimentos negativos neste livro, o que não signi� ca que a autora 
siga a teoria do Bom Selvagem, mas apenas que aceita a realidade 
tal e qual ela é, e é assim que a ama. 
Em termos estritamente literários, poderia haver maior economia 
e uma composição mais organizada. Mas, em boa verdade, nunca 
se percebe se Ana Paula Martins Goulart quer fazer literatura, 
ou apenas relatar a vida, sem artifícios. Está no seu pleno direito 
e talvez tenha feito a melhor escolha, aquela que nunca lhe será 
tirada. 

Mário T Cabral  em jornal Correio dos Açores, 2 de Outubro de 2016 


