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Apresentação

Todo o romance está estruturado à volta de um crime e da reconstrução de Jericó, após um violento sismo. 
O romance dentro deste romance, o que foi deixado pelo Poeta Porreirinho, é aparentemente uma tentativa 
de se recontar como toda uma cidade, na fúria que é a sobrevivência de um povo ante violentos sismos, 
avisos da natureza atlântica, e a genética ganância de quem em tudo manda e demanda, se autoconvença 
da sua virtude e percebe a sua continuidade histórica. Das páginas legadas por esse autor desaparecido e 
das que o seu amigo vai tentando pôr em ordem para uma publicação, que nunca chega a acontecer, pois 
enquanto a realidade-realidade é apreendida só em pedaços desconexos e a-históricos, suas excelências 
da cidade sabem muito bem que a realidade-ficcional é a mais completa – e logo perigosa. Nestes múltiplos 
diálogos, está a dissecação das tramas, obsessões e memória coletiva da dita comunidade. Um fantasma 
estrangeiro-holandês que àqueles portos arribou como náufrago e que se apaixonaria pela cidade e por 
uma das suas muitas freiras – desce à terra para com o Poeta Porreirinho ir comparando notas com o 
passado e o presente. O resto é uma festa de humor, sarcasmo e das mais lapidares frases.
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Excerto

Morreu com um romance na barriga. Não se registou qualquer perplexidade e 
foi a enterrar às nove horas da manhã.
O funeral atravessou a Cidade, sob o ruído vertebral do tráfego dos 
funcionários públicos, embichado nas ruas de um só sentido, quase anónimo 
pela parcimónia, com carros atrás e à frente que transportavam pessoas sem 
curiosidade definida ou curiosas de outras vidas que não as dos mortos e 
menos daquele de que nem sabiam a cor dos olhos, nem referência social 
que o tornasse em morto singular. O que estava escrito ficava escrito: «Causa 
mortis: parto não consumado por asfixia introintelectual», assinatura 
apressada pelo delegado de saúde, deixada para sempre no atestado de óbito. 
Na véspera, fora encontrado morto – manhã de quarta-feira, 19 de março, 
antigo dia dos pais putativos, conforme se pode confirmar nos calendários 
litúrgicos de Roma, como também era visível a obesidade precoce do falecido, 
frontes arroxeadas, uma distinta (por que nobre) angústia nos olhos, os 
cabelos fumegantes. 

Pátio d’Alfândega. 
Meia-Noite
Álamo Oliveira

A Companhia das Ilhas apresenta



Rua Manuel Paulino de Azevedo e Castro, 3
9930 – 149 Lajes do Pico, Açores, Portugal

TM +351 912 553 059 / +351 917 391 275
TEL +351 292 672 748

www.companhiadasilhas.pt
companhiadasilhas.lda@gmail.com

Álamo Oliveira
Álamo Oliveira nasceu na Freguesia do Rami-
nho (Terceira, Açores), em Maio de 1945.

Fez o Curso de Filosofia no Seminário de Angra 
e o serviço militar na Guiné-Bissau (1967-69). 
Foi catalogador na Biblioteca Pública e Arquivo 
de Angra (1970-71). Funcionário Administrativo 
no Departamento Regional de Estudos e Planea-
mento. Em 1982, foi transferido para a Direcção 
Regional da Cultura e, após a aposentação, foi 
convidado a colaborar, até 2010, na Direcção 
Regional das Comunidades.

É sócio-fundador do Alpendre-Grupo de Teatro 
(1976), onde foi director artístico e encenador.

Tem cerca de 40 livros com poesia, romance, 
conto, teatro e ensaio. Está representado em 
mais de uma dezena de antologias de poesia e 
de ficção narrativa.

O seu romance Até Hoje. Memórias de Cão, em 
3.ª edição, recebeu, em 1985, o prémio Maré 
Viva, da Câmara Municipal do Seixal. Em 1999, 
recebeu o prémio Almeida Garrett/Teatro, com 
a peça A Solidão da Casa do Regalo.

Tem poesia e prosa traduzidas para inglês, 
francês, espanhol, italiano, esloveno e croata. 
O seu romance Já Não Gosto de Chocolates está 
traduzido e publicado em inglês e em japonês.

Em Abril de 2002, o Portuguese Studies Pro-
gram, da Universidade da Califórnia, em 
Berkeley, convidou-o, na qualidade de «escritor 
do semestre», para leccionar a sua própria obra 
aos estudantes de Língua Portuguesa, sendo o 
primeiro português a receber tal distinção.

Com algumas incursões na área das artes plás-
ticas (exposições individuais e colectivas em 
Angra, Ponta Delgada, Lisboa, Porto e Guiné-
-Bissau, nas décadas de 60 a 80), criou mais de 
uma centena de capas para livros.

Em 2010, foram-lhe conferidas as seguintes 
distinções: Insígnia Autonómica de Reconheci-
mento do Governo Regional dos Açores e Grau 
de Comendador da Ordem de Mérito da Presi-
dência da República.

A Companhia das Ilhas começa este ano (2017) 
a publicar a sua obra de ficção, teatro e poesia.


