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José Martins Garcia, o maior escritor 
nascido na ilha do Pico, como costu-
mava dizer Dias de Melo, escreveu 
que “ler a obra de Dias de Melo é pe-
netrar num “mundo” fortemente mar-
cado pelo sentimento da insularidade 
açoriana – e esta será, enquanto raiz, a 
tendencial unidade dessa obra –, mas 
extremamente diversificado se aten-
tarmos nas formas de expressão uti-
lizadas pelo autor.” (in Exercícios da 
Crítica, Salamandra, Lisboa, 1995.) 
O mundo de que falava o autor de 
A Fome, uma das obras mais emble-
máticas da açorianidade, é o da histó-
ria de quem vive nestas águas oceâ-
nicas, salpicadas de uns pedaços 
de terra, talvez cumes de qualquer 
coisa perdida, a que tantos apelidam 
de Atlântida e, platonicamente, não 
vemos, mas sentimos como os restos 
de uma humanidade que se afirma, 
com mais dificuldade, porque a terra 
é escassa, o mar é imenso, e o pão 
está dividido, com a maior parte não 
cabendo à maioria dos que o buscam 
afanosamente. A obra de Dias de 
Melo, quanto mais a conhecemos, a 
intimidade que ela nos obriga a par-
tilhar é tanta que corremos o risco 
de não chegarmos ao cerne e a sua 
essência nos fugir porque a aparente 
simplicidade provoca leituras diversi-
ficadas, pela estética do texto literário 
em si mesma, mas, também, pela pro-

ximidade da contextualização em que 
a obra se insere e, talvez mais, pela 
contextualização de cada leitor. Um 
leitor de São Mateus, em A Montanha 
Cobria-se de Negro, vai, nos tempos 
de hoje, fazer uma leitura diferente da 
de um leitor da Calheta do Nesquim, 
mas se for um leitor com mais expe- 
riência vivida e recordações mais 
próximas, ainda fará muitas outras 
leituras desta obra e até, talvez por 
causa disso, o sentido literário da 
mesma dê lugar a um texto memorial 
de uma época, algo longínqua, mas 
bem acontecida e experimentada. 
O próprio Dias de Melo cita, em nota 
de rodapé, Truman Capote que afir-
mava serem os seus romances sem 
ficção. De facto, se não é notícia, dá, 
todavia, notícia de alguns aconteci-
mentos passados em lugares e com 
personagens da vida real. E o tipo de 
intervenção do narrador, de que fala-
remos mais tarde, também nos envol-
ve de forma realista nas peripécias da 
história…
Esta será a beleza do texto literário 
com as suas infindáveis leituras, o 
segredo de ainda hoje haver livros, 
haver histórias e estórias para serem 
contadas, sendo a maneira como o são 
que lhes dá a qualidade capaz de fazer 
com que a arte da escrita continue a 
acompanhar o homem, mesmo quando 
as solicitações e os meios oferecidos 

1.  iNtrodução
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são tão apelativos que ler, em algu-
mas vezes, lugares e ocasiões, parece 

ser um acto de coragem e ousadia, tal 
o inusitado da sua prática.

2.  a tEsE do livro: sENHorEs E Escravos

Há uma tese neste livro de nome 
sugestivo, semanticamente rico e, 
paradoxalmente, vulgar, pela relação 
animista que, nesta ilha, se estabelece 
com a montanha, conversando com 
ela e ouvindo-a nos seus múltiplos 
sinais tão evidentes que são, às vezes, 
tomados como sintomas da vida pes-
soal, mas sempre seguras previsões 
meteorológicas e psicológicas, como, 
seguramente acontece em A Monta-
nha Cobria-se de Negro.
Há uma intenção nítida e objectiva, 
desde o começo do romance, e até 
antes, nas notas introdutórias, de che- 
gar a um sentido pragmático e com-
prometido da escrita do discurso nar-
rativo. Uma lição de vida para mos-
trar a amizade e a defesa da dignidade 
humanas – a liberdade estava extre-
mamente condicionada –, como valo-
res superiores dos homens que lutam 
por um ideal de vida melhor e mais 
justa, na procura da garantia de uma 
vivência menos penosa. Em contra 
– mão, descobrem-se os intrujões, os 
sabugos e falsos companheiros que, 
sem olhar a meios, tudo fazem – e 
conseguem porque o regime político 
assim o favorece –, para salvar o seu 
império de injustiça, malvadez e fal-
sidade.

Há uma ideologia como substrato, 
mas que vem à superfície e se mani-
festa nas pequenas acções e atitudes 
do dia a dia. Nas atitudes dos compa-
nheiros de jornada baleeira. Na gene-
rosidade da mulher que serve, para lá 
da sua obrigação e é respeitada na sua 
condição. De uma forma muito espe-
cial, na seriedade da negociação pro-
posta e feita pelo patrão, o professor 
Lemos, personagem especial de soli-
dariedade e, até, de companheirismo 
não habituais no lugar e no tempo, em 
que decorre a acção deste livro. Este 
homem, física e socialmente grande, 
é uma figura tutelar, não paternalista 
nem demagogo, que quebra a rotina 
do domínio senhorial sobre a força do 
trabalho e dá o justo prémio aos que 
trabalham e faz o contrato justo com 
os baleeiros. E estes baleeiros são 
vistos como seres superiores de uma 
longa constelação de personagens de 
um universo próprio, um universo em 
si, onde certos comportamentos desa-
justados e condenáveis noutros con-
textos e no sentido directo dos actos 
praticados, são, todavia, tolerados de 
forma singular. Ao servir os nazis, 
Domingos Saltão não é visto como se 
estivesse a “colaborar”, mas antes a 
arrecadar o sustento seu e dos cama-
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radas, pois também acorre, sem pedir 
nada em troco, em situações onde o 
colectivo o exige, como no caso da 
rara e cara oferta feita ao delegado 
marítimo, em nome dos baleeiros 
acusados e dos amigos.
A Montanha Cobria-se de Negro apre- 
senta uma história linear. Enredo sim-
ples de uma história contada e con-
tável, porque, desde o início, e pelo 
tom coloquial e envolvente com o 
leitor, se descobre que há uma histó-
ria para ser contada sobre “senhores e 
escravos”, como se observa logo no 
pórtico do livro, seguindo uma matriz 
que é a de Dias de Melo, sustentada 
em reconstruções da memória de um 
tempo de luta desigual, mais do que 
a dos tempos de hoje, se é que hoje a 
desigualdade, ainda e sempre, não se 
manifesta como o principal fracasso 
da humanidade. O lema da Revolução 
Francesa continua pertinente: igual-
dade, fraternidade e liberdade. Conti-
nuam a ser as aspirações genuínas da 
evolução do ser humano.
Este romance é a narrativa do homem, 
através das palavras que o libertam 
do poder injusto de alguns poucos 
e, aqui, Dias de Melo cumpre o seu 
intento de ser o mais útil possível na 
sua arte de escrita comprometida com 
os seus heróis baleeiros que, ao con-
trário do mais emblemático poema 
picaroto de Almeida Firmino, não 
querem balear em vão e querem, no 
mar, sentir os pés bem assentes em 

terra, numa terra que são eles pró-
prios que a querem e terão de a fazer 
prometida para os seus filhos.
O autor encontrou nos baleeiros, 
sobretudo nos indivíduos da Calheta, 
seus companheiros, amigos e mestres, 
as personagens credíveis para desen-
volver uma história de humanismo 
e de generosidade que só a ficção 
poderia tornar real, pois a realidade é 
a melhor fonte de inspiração e criati-
vidade para o romance. No fundo é 
decompor a palavra e criar a activi-
dade (neste caso, recriar) que, real-
mente, as pessoas vivem. Pode haver 
riscos, mas é esta a suprema liber-
dade do autor exprimir, no universo 
re -inventado por ele, toda a fraterni-
dade e igualdade que as mulheres e 
os homens de bem conseguem fazer 
crer na narrativa de uma interessante 
história de vida vivida em terra de 
baleeiros (que também é título de 
uma obra significativa da extensa 
bibliografia de Dias de Melo).
Uma das imagens fortes deste livro é 
a do bom patrão, encarnado pelo pro-
fessor Lemos. José Inácio de Lemos 
seria um patrão às direitas que é, como 
quem diz, neste caso, um verdadeiro 
patrão à esquerda. Até porque, na 
altura, estas noções de esquerda e de 
direita não eram usadas porque, estu-
pidamente, eram proibidas, tal como 
agora ou já não se usam ou já vão 
fazendo pouco sentido. Este romance 
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e romance é ficção, mesmo que muito 
próximo da realidade, neste particu-
lar, encerra uma sentida homenagem 
ao homem, que o foi dos negócios e 

da política, embora no livro apenas 
se veja actuar o homem da indústria, 
homem que marcou uma época no 
concelho da Madalena.

3.  a trama da iNtriga: o quE é prEciso é coNtar uma História

Tudo é rápido, simples e directo no 
travejamento da intriga deste roman-
ce, sem grandes delongas de cariz 
psicológico ou de envolvimentos 
sentimentais. Há dois mundos: o “dos 
meus senhores do tudo posso, quero e 
mando” e o da “arraia miúda afeita ao 
mar e às lides da terra” (p. 22).
Estes são os dois mundos antagó-
nicos, mas a verdadeira intriga vai 
ter o seu dealbar no seio dos homens 
do mar, quando alguém, desafiando a 
norma instituída, abandona, no mar 
aberto, a lancha Natércia. Primeiro, 
foi colocada na água, à socapa, mas 
de forma estratégica, sem ninguém 
saber e, para dar azo ao segundo mo-
mento, foi abandonada e, então, isto 
passará a ser o crime cometido, pois 
os pescadores andaram à sua volta, e 
verificando que não havia perigo, fize- 
ram-se ao largo, na faina da pesca. 
Asseguraram-se entretanto de que, em 
caso de emergência, tinham condições 
de, rapidamente, a colocarem a salvo. 
Este aparente e esperado, na arti- 
manha montada, abandono é tomado, 
pelos inimigos, como um acto crimi-
noso, a merecer severo castigo. É este 
o episódio que vai alimentar, da parte 

de João Vieira, o Albafar, a razão 
para ir dar queixa dos colegas ba-
leeiros junto do delegado marítimo 
das Lajes. Começam a delinear-se 
as personagens principais da conten-
da: de um lado, os acusados, Manuel 
Alfaiate e Domingos Saltão, do outro 
o Albafar, cabendo ao delegado marí-
timo o papel de julgador da causa. 
Movem-se influências, mas também 
os dois visados têm um apoio espe-
cial, uma figura tutelar dos bons, o 
tenente Romero da Silva, delegado 
marítimo das Lajes do Pico e, a seu 
conselho, continuam a balear. No 
mar, as coisas agudizam-se e a atitude 
de desafio aumenta, com os amigos 
da Calheta a unir-se para impedir o 
Albafar de caçar a sua baleia. O aze-
dume cresce. Os baleeiros da Calheta 
são mal pagos, apesar da concorrência 
de várias companhias a operar na fre-
guesia. Então, o destino prepara outra 
partida ao Albafar: surge o professor 
Lemos, empresário de São Mateus. 
Homem de negócios claros e justos 
que vai excluir o Albafar e contratar 
os “seus inimigos”, os homens bons, 
o Manuel Alfaiate e o Domingos Sal-
tão. A raiva de não ter sido escolhido, 
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aguça o engenho e nova trama vai ser 
posta em execução: dificultar a vida 
ao delegado marítimo que dava apoio 
aos dois baleeiros e, enquanto os 
baleeiros contratados por Lemos vão 
ao Cais do Pico assinar e registar os 
contratos, o João Vieira vai intrigar 
ao Faial, com o Chico Gaudêncio, 
personagem negra, bem conhecida de 
outros romances de Dias de Melo.
O tempo passa e a faina começa em 
São Mateus com grande sucesso para 
os da companhia do professor Lemos, 
entrando na história o mestre Chelica 
e outros baleeiros das Lajes, para 
além dos da Calheta. Mas, no mar, o 
espaço é aberto e, quando há baleia, 
todos o sabem, para que o Albafar seja 
vítima de novo desaire: todos caçam 
baleias, menos ele. E a raiva atinge 
o clímax. Não se pode vingar dos 
antigos companheiros da Aliança, de 
que era o gerente, e escolhido o alvo 
mais fraco, com a ajuda do Chico 
Gaudêncio, consegue fazer expulsar 
da ilha o delegado marítimo, amigo 
dos baleeiros.
Dentro desta história, vários episó-
dios de contextualização histórica 
sucedem, como o da venda clandes-
tina de peixe ao submarino alemão 
e a cena do bombardeamento deste, 
em pleno canal de São Jorge, em uma 
recriação geográfica para tornar pos-
sível a verosimilhança do relato radio-
fónico. O relato é feito por um vigia 
da baleia, situado na Piedade, para o 

Rádio Clube de Angra. Misturando 
o tempo do discurso com o tempo 
diegético, é criada a ilusão de anteci-
pação do tempo das transmissões das 
guerras modernas, em directo, como, 
ainda recentemente, aconteceu no 
caso da triste, vil e inglória invasão 
do Iraque.
Neste ambiente, por vezes, a sugerir 
peripécias e sofrimentos de tragédia, 
outras vezes de intenção quase épica, 
a narrativa, à boa maneira clássica, 
encerra uma tormentosa tempestade 
que apanha e maltrata as embarcações 
e os homens, devido à sua incúria, 
depois de terem acertado que não era 
ocasião propícia e segura para a ope-
ração marítima. Esta tempestade é um 
artifício narrativo para aumentar as 
dificuldades, torná-las, ainda, maio-
res para, assim, se permitir evidenciar 
e expressar toda a alma e toda a força 
destemida dos heróis. Antecede e pre-
nuncia a saída do delegado marítimo, 
criando-se uma imagem, também de 
alguma maneira clássica, de se enqua- 
drar o ambiente da natureza com o 
ambiente psicológico da desgraça 
que está para acontecer, porque os 
baleeiros têm de ter ocasião adequada 
para a sua desmedida e afirmativa 
heroicidade e assim se purgarem e 
purificarem, como se de uma catarse 
se tratasse. Os sentimentos de terror 
e de compaixão dos que assistem ao 
desenrolar das consequências das
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suas acções, resultam de um desafio 
de afrontamento aos elementos da 
natureza enfurecida e pelo desrespeito 
pela concertação feita entre iguais 
de profissão. Não há catástrofe por-
que são os heróis que estão em causa 
e o objectivo não é trágico. A tragé-
dia será psicológica e política, pois 
as consequências vão ser suportadas 
pelo inocente delegado marítimo, 

cujo crime consistiu em dar apoio aos 
homens simples do mar, aos baleeiros 
honestos da Calheta, em guerra con-
tra os senhores e seus lacaios repre-
sentantes. E neste sentido, faz todo 
o sentido o título de A Montanha 
Cobria-se de Negro, porque é sinal 
do mau tempo que vai chegar, é sinal 
do luto e da tristeza pela perda de um 
ente querido.

4.  o Narrador: o aJustE dE coNtas

Quem é o narrador e porque nos conta 
esta história? E quem é o verdadeiro 
protagonista deste romance?
Da retórica para a especulação nem 
vai um passo. O narrador é o autor tex-
tual, mas aqui também é o autor em-
pírico, sem a menor dúvida, mesmo 
que a ficção nos recrie a realidade 
e finja tudo o que quiser, como de 
forma singular e nunca igualada disse 
Fernando Pessoa, quando cantou que 
o fingimento é tanto que finge a pró-
pria dor sentida. O assunto aqui trazi-
do podia indicar-nos o caminho para 
essa premissa, mas seria sempre um 
abuso do leitor, embora seja univer-
salmente conhecida a matriz das prin-
cipais obras de Dias de Melo, pois ele 
e a sua obra misturam-se, de forma 
absoluta e impossível de destrinçar e 
discriminar, na narração e na história 
que a baleia e os baleeiros fizeram 
fazer nesta ilha do Pico. Onde come-
ça a obra de Dias de Melo e acaba 

a vida vivida em terra de baleeiros 
é coisa que não sei, nem quero dis-
tinguir, porque Dias de Melo é a voz 
deles, da terra e dos baleeiros, como 
Amália é a voz de Portugal, Camões 
o heroísmo lírico da gente ou Pessoa 
o fado e a alma que a Língua Portu-
guesa traz consigo. “Como se Dias de 
Melo fosse o Pico – ou o Pico fosse 
Dias de Melo”, como escreveu Luiz 
Fagundes Duarte, no texto Não sei o 
que é que no Pico – é ou não é Dias 
de Melo…, texto relativo à 3.ª edição 
de Pedras Negras.
A evidência, porém, é clara e junta-os, 
ao autor e ao narrador, como se lê na 
página 151: “Que andará este gabiru 
por aqui a arrastar aquele saco de 
peidos daquela barrigana a caminho 
da lancha? – perguntam-se os nossos 
sem que se soubessem responder. 
Ninguém, menos eu, o narrador e 
escrivão desta história, como tal com 
o condão de saber tudo o que as perso-
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nagens pensaram, disseram, fizeram 
ou esperam fazer: o Albafar ia levar 
a sua proposta de Judas a Chico Gau-
dêncio.” Não resta a menor dúvida, 
o narrador é o escrivão da história e 
sabe tudo, é omnisciente e di-lo para 
que não reste mesmo qualquer hesi-
tação. Ele conhece tudo, exterior e 
interiormente, no respeitante a todas 
as personagens, é um deus intra ma-
chinam, como revela o possessivo “os 
nossos” que se repete várias vezes, 
ao longo do texto. Outras vezes, em 
tom coloquial com o leitor, como, por 
exemplo, na página 215, o narrador, 
já meio cansado e a puxar pela me-
mória, como se estivesse a contar ali, 
naquele momento, bem consciente da 
presença de um interlocutor, hesita 
um pouco e uma dúvida revela: 
“penso já o ter dito”. Várias vezes 
ocorre esta expressão dubitativa. 
Mas, para ser ainda mais explícito, 
e o leitor saber de quem se trata, na 
página 134, o narrador fala do “gran-
de, se não o maior artista do marfim 
dos dentes da baleia”, o João Flores, 
personalidade bem conhecida e bem 
real da Calheta, e afirma que “o pai, 
esse, fora-se, há anos, no Desastre 
do Canal”. E, em nota de rodapé, 
escreve: “Desastre do Canal: Tema 
do meu romance Mar Pela Proa”. 
Aqui fica tudo mais do que desven-
dado. É de Dias de Melo que se trata 
e é clara a intenção de fazer coincidir 
o autor textual com o autor empírico.

Então que faz este narrador? Que 
coisa o move? Não será ele o verda-
deiro protagonista da história, o con-
tador que manobra toda a história e 
todas as personagens, como se esti-
vesse a fazer um ajuste de contas com 
a História e com a Humanidade ou 
com parte dela, a parte mais somenas, 
como, ainda, se conserva dizer por 
estas paragens picarotas?
Este narrador é uma espécie de cons-
ciência crítica e cívica da vida das 
gentes desta terra, querendo, por se 
aproximar tanto das suas persona-
gens e controlá-las, se imiscuir na 
vontade de todos e operar como um 
juiz que decide, moralmente, durante 
toda a obra, logo desde o início, sobre 
a disputa em jogo, adjectivando em 
sintonia e perdoando, aos seus, algu-
ma intervenção politicamente menos 
correcta, como é o caso da relação de 
Domingos Saltão com os nazis que 
o narrador condena veementemente, 
não perdendo a oportunidade, para 
invectivar Salazar, afirmando que 
este, no fundo, deseja a vitória de 
Hitler (página 109).
A invectiva atinge o clímax da inter-
venção do narrador, quando este, 
depois de falar das baixas soldadas 
pagas na Calheta, remata: “Quer 
dizer, por aqui a roubalheira não 
parava e nela veio a participar um 
que, antes, jamais ninguém conside- 
rava capaz de tal. Com isto só tínha-
mos contas de capitão do olho de 
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vidro e cara de mau… Ou antes cara 
de anjinho e palavrinhas de santo… 
Santo de pau carunchoso…” (página 
110).

E quando o narrador envolve a che-
gada do professor Lemos à Calheta, 
de noite, em carro grande e antigo, 
em certo mistério, como sempre acon-
tece com qualquer salvador, é a clara 

vontade de vincar a sua intenção de 
premiar os escolhidos. Curioso, neste 
contexto, o “oxalá” proferido por 
Domingos Saltão, ao anúncio de que 
alguém o procura, àquela hora tardia. 
É a premonição de bons ventos e de 
que os justos hão-de ganhar, e a força 
do trabalho, executada com grande 
competência e dignidade, há-de triun-
far sobre os exploradores.

5.  coNclusão: vida E oBra

Há um imperativo ético de contar e 
denunciar, em retrospectiva, para 
exorcizar, pela memória, os fantas-
mas do passado, de um tempo em que 
aos homens faltava, apesar da sã fra-
ternidade, faltava sempre a liberdade 
para alcançar a justiça.
Regresso às origens da obra e da 
vida de Dias de Melo, nestas Pedras 
Negras (1964), onde “naquela noite, 
como em tantas outras, não havia 
estrelas no céu”, como observava 
Francisco Marroco, ao sair da cadeia, 
em que estavam presos o seu filho e os 
baleeiros, seus amigos. E o discurso 
navega-me, por outra estória da mes-
ma história, para contemplar o lento 
desaparecer, para lá do Castelete, do 
vapor Lima, levando consigo o escor-
raçado delegado marítimo e, enquan-
to os homens choravam, A Montanha 
Cobria-se de Negro (2008).
Agora, é a montanha que se cobre de 
negro, pela morte do seu mais repre-
sentativo autor.

A saga baleeira foi o meio para dar 
vida à razão primeira de toda a escrita 
de Dias de Melo, como seria qual-
quer outro contexto em que o homem 
fosse explorado. É a luta pela eman-
cipação dos homens, em oposição aos 
“meus senhores” que detém os meios 
e a riqueza produzida por aqueles que 
trabalham, se esforçam e arriscam a 
vida nas peripécias que a própria vida 
provoca e concede. Foi assim em 
Pedras Negras, em Mar Pela Proa, 
em Mar Rubro, em Cidade Cinzenta, 
em Crónicas do Alto da Rocha do 
Canto da Baía, em Vida Vivida em 
Terra de Baleeiros, em Na Memória 
das Gentes, em Viagem do Medo 
Maior, no Autógrafo e em tantas ou-
tras crónicas e narrativas escritas por 
Dias de Melo, como o foi no último 
romance, publicado no Verão de 2008, 
A Montanha Cobria-se de Negro.
Pronunciar o nome de Dias de Melo 
é evocar as páginas mais sofridas, e 
também, por isso, as mais empolgan-
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tes das múltiplas vivências picarotas 
transpostas para a ficção. Não apenas 
a gesta heróica da baleação – ciclo da 
baleia, como é costume designar-se –, 
mas ainda a não menos heróica resis-
tência às enormes dificuldades da 
fixação (ainda) difícil e sempre dimi-
nuta, bem como à incessante (desde 
o dia em que a caravela zarpou da 
Calheta e deixou o primeiro habi- 
tante?) procura de “fortuna” em terras 
americanas. O ciclo da baleia, inven-
tado por quem quis dizer que Dias de 
Melo era um autor muito localizado, 
acaba por não significar nada. A últi-
ma obra publicada, em vida do autor, 
é da baleia que trata, por isso, o ciclo 
da baleia, e ainda por cima, inscrito 
na mundividência picarota é toda a 

vida e obra de Dias de Melo, porque 
por cá somos todos baleeiros, embora, 
quase sempre, com um pé em terra e 
outro no mar, quantas vezes em vão a 
balear (Almeida Firmino).
Milan Kundera escreveu, em A Len-
tidão: “ Na matemática existencial, 
esta experiência assume a forma de 
duas equações elementares: o grau de 
lentidão é directamente proporcional 
à intensidade da memória; o grau da 
velocidade é directamente proporcio-
nal à intensidade do esquecimento.” 
E assim se deve ler Dias de Melo, 
lentamente, na sua própria lentidão  
como ritmo da memória, às avessas 
da velocidade da vida moderna, esque- 
cida nos templos das poluições cita-
dinas. E Kundera, sobre o prazer da 
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lentidão, esclareceu que: “Há um 
provérbio checo que descreve a sua 
ociosidade por meio de uma metá-
fora: contemplam as janelas de Deus. 
Quem contempla as janelas de Deus 
não se aborrece”. Saborear o prazer 
do texto é abrir “as janelas de Deus” 
para deixar ver a primavera das coisas 
naturais, que ainda temos. Extatica- 
mente estático, à volta, à volta da 
matéria, criando e recriando sem 
parar e sempre à volta de, num jogo 
contínuo de gozar a plenitude do acto 
solitário da criação por parte do autor 
empírico, prolongado ou coincidindo 
com as discursivas aventuras do autor 
textual, Dias de Melo é ele sempre, 
por toda a parte, à conversa com as 
suas personagens, sentado no balcão 
das recordações e das preocupações 
de quem o rodeia e vive no mar com 
o coração em terra, ou habita a terra 
com os pés no mar. Ah, e tem uma 
testemunha sempre presente – a ba-
leia, a que se vingou dos homens e as 
outras da companhia.

Dias de Melo vai continuar.
Dias de Melo, o escritor picaroto e 
açoriano mais publicado, foi o escritor 
da aventura da baleia e da desventura 
da emigração, o mais fiel registador e 
divulgador de estórias e de histórias 
da terra e do mar, em memórias vivi-
das na Ilha do Pico, Dias de Melo é o 
primeiro, é a primeira figura cultural 
da Ilha e, à nossa dimensão, Dias de 
Melo é toda uma literatura. Conti-
nuar a ler Dias de Melo é continuar a: 
“Sentir a beleza da noite – das estre-
las, do luar; sentir a beleza do dia – do 
sol, das nuvens no céu, da paisagem 
da Ilha, dos horizontes da Ilha e do 
oceano: sentir no corpo o prazer das 
águas do mar, na alma a paz e a 
inocência dos garajaus poisados em 
terra e, no ar, de asas abertas: sen-
tir isto, e senti-lo como o sinto eu – 
é, ainda, a vida dentro de mim.” 
(Inverno Sem Primavera, 1996).

A vida continua e a literatura de Dias 
de Melo também.


