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ENTREviSTA

borderCrossings: Leituras Transatlânticas, 
de Vamberto Freitas, lançado em Ponta Delgada

Acaba de ser lançada 
em Ponta Delgada 
com chancela das 

Letras Lavadas a recente 
obra de Vamberto Freitas 
intitulada: borderCrossings: 
Leituras Transatlânticas.

Terra Nostra – Como nasce a 
obra borderCrossings: Leituras 
transatlânticas?

vamberto Freitas – Paulo Si-
mões, o director do Açoriano Orien-
tal, vinha insistindo comigo já há al-
gum tempo para que eu ressurgisse 
com a minha coluna literária e cultu-
ral no seu jornal. Circunstâncias da 
minha vida familiar tinham impedi-
do a minha presença na imprensa de 
um modo regular e sistemático. Eu 
continuava a escrever ensaios, mas 
dirigidos a colóquios no nosso país 
e no estrangeiro, ou então a revistas 
universitárias ou da especialidade, 
tudo de pouca ou nenhuma circu-
lação entre o grande público. Sentia 
que o Paulo tinha razão, pois eu via 
a escrita dos meus colegas aqui nos 
Açores e na Diáspora cair no esque-
cimento, ou sem uma apreciação 
contextualizante. Eu já tinha sauda-
des da disciplina férrea que é ter de 
escrever todas as semanas e de ler 
interminavelmente com um bem 

definido objectivo em mente para 
cada palavra ou linha que sublinho 
e comento nas margens de cada 
um desses livros. A generosidade do 
jornal foi-me irrecusável quando me 
ofereceram todo o espaço necessá-
rio ao diálogo prolongado com os 
nossos leitores. BorderCrossings nas-
ce desse meu compromisso – publi-
co os mesmos textos na coluna “Nas 
Duas Margens” do Portuguese Times, 
onde colaboro desde os anos 70 
– com a minha página semanal no 
diário micaelense. 

TN – De que nos fala esta sua 
nova obra?

vF – Trata-se de uma colectânea 
desses mesmos textos, mais alguns 
outros que tinham sido publicados 
em revistas universitárias ou de insti-
tutos culturais açorianos. Como já ti-
nha ensaiado nos suplementos que 
coordenei durante uns bons anos 
aqui em S. Miguel, decidi que era 
essencial alargar a visão do nosso 
mundo, trazendo ao conhecimento 

dos leitores o que outros, para além 
dos autores açorianos, escreveram 
e escrevem de ou sobre nós, desde 
escritores brasileiros (como Luiz An-
tónio de Assis Brasil) aos norte-ame-
ricanos e luso-descendentes de lín-
gua inglesa, que estão a cavar fundo 
e frutiferamente um lugar de desta-
que na cultura literária dos Estados 
Unidos e do Canadá. Tenho quase 
sempre os Açores como ponto de 
partida ou unificador de temáticas, 
ou então a representação artística 
da experiência imigrante portugue-
sa em geral, a sua história e as comu-
nidades que construíram para si em 
variadíssimas sociedades de acolhi-
mento. Para os provincianos incorri-
gíveis entre nós: a grande literatura 
contemporânea mundial continua 
a cultivar os temas de sempre, ago-
ra ainda mais na atribulada idade 
pós-moderna, uma outra espécie 
de totalitarismo societal imposto e 
comandado pelos chamados mer-
cados e a especulação criminosa 
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“Decidi que era 

essencial alargar 

a visão do nosso 

mundo, trazendo 

ao conhecimento 

dos leitores o que 

outros, para além dos 

autores açorianos, 

escreveram  

e escrevem de  

ou sobre nós.”
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