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O regresso de Deana
O Navegador da Passagem conta a história de um
descobridor de mundos que o Mundo ignorou
Dois anos depois da publicação de D. Sebastião e o Vidente, a Porto
Editora vai lançar O Navegador da Passagem, o novo romance histórico
de Deana Barroqueiro. A personagem principal é Bartolomeu Dias, um
descobridor, segundo a autora, injustiçado e esquecido.
O evento vai ter lugar no auditório do Padrão dos Descobrimentos, em Lisboa, no dia em que o livro
chega às livrarias e demais pontos de venda, a 17 de Outubro – às 19:30. A apresentação é da
responsabilidade do Professor Doutor Eduardo Marçal Grilo, que também prefacia a obra.
D. Sebastião e o Vidente, lançado no Mosteiro dos Jerónimos perante 500 pessoas, foi o romance
com que, em 2006, a Porto Editora se iniciou na literatura, através da agora denominada Divisão
Editorial Literária do Porto. O título foi distinguido com o Prémio Máxima de Literatura 2007 –
Prémio Especial do Júri.
O Navegador da Passagem assinala o regresso esperado de uma das autoras-referência no género
do romance histórico em Portugal. Os factos, a linguagem da época e a aventura entrecruzam-se
através da imaginação fulgurante de Deana Barroqueiro.
Veja a conversa com a autora no seguinte endereço: http://www.youtube.com/watch?v=D4bxZ-tqToE
Um livro de viagens e aventuras
Quando a Armada de Pedro Álvares Cabral, depois de ter descoberto as Terras da Santa Cruz
(Brasil), prosseguia a sua viagem para a Índia, um grande cometa surgiu nos céus… Naquele
tempo, os cometas eram tomados como um prenúncio agoirento de desastres e Bartolomeu Dias,
capitão de uma caravela dessa armada de treze navios, tem o pressentimento da morte e recorda a
sua vida feita de navegações e aventuras.
A viagem da descoberta da passagem entre os oceanos Atlântico e Índico – um feito extraordinário
que abriu o caminho da Índia a Vasco da Gama – é aquela que Bartolomeu relembra com maior
intensidade, em particular uma história de amor proibida e condenada ao fracasso e à tragédia com
uma escrava que transportava a bordo da sua caravela e teria de desterrar nos lugares por si
descobertos.
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Amargurado pela ingratidão dos dois reis a quem serviu, que não souberam reconhecer e premiar
os seus extraordinários serviços, Bartolomeu Dias recorda igualmente os acontecimentos, as
intrigas, crimes e jogos de poder dos seus senhores, dos quais foi testemunha nos breves
momentos que passou em terra e na Corte.
O Navegador da Passagem é, antes de mais, um livro de viagens por dois continentes, uma
verdadeira odisseia com sucessivos encontros do herói com outros povos que vai descobrindo e o
fazem passar por estranhíssimas aventuras, mas é também uma viagem de conhecimento de si
mesmo, da grandeza e da limitação do ser humano, que Bartolomeu Dias vai conquistando até ao
momento do seu naufrágio junto ao Cabo da Boa Esperança.
A autora
Deana Barroqueiro nasceu em New Haven, Connecticut, nos Estados Unidos
da América, em 23 de Julho de 1945. Foi essencialmente através da escrita que
tomou consciência do seu ser e se relacionou, comunicando e comungando,
com o mundo que a rodeava.
Licenciou-se em Filologia Românica na Faculdade de Letras de Lisboa, de cujo
grupo de teatro fez parte juntamente com Luís Miguel Cintra, Luís Lima Barreto,
Jorge de Silva Melo e tantos outros, num tempo conturbado, mas de contínua
mudança que recorda com saudade e emoção.
Por vocação, tornou-se professora de Português, fazendo o estágio na Escola Secundária Passos
Manuel, em Lisboa, onde concretizou a maioria dos seus projectos de Teatro e de Escrita Criativa
com os alunos, tendo publicado várias obras com o Grupo de Trabalho do Ministério da Educação
para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, a Câmara Municipal de Lisboa e o
Instituto de Inovação Educacional.
Deana Barroqueiro confessa-se uma apaixonada da Língua e Cultura portuguesas, em particular
dos Séculos XVI a XVIII, que estuda há mais de vinte anos, e sendo, por natureza ou vício, uma
contadora de histórias, não resistiu ao desejo de partilhar, com quem a quiser escutar, essas
surpreendentes descobertas das vidas aventurosas ou trágicas, por isso mesmo tão humanas e
próximas, de personagens históricas que fazem parte do nosso imaginário colectivo.
Publicou oito romances históricos e dois livros de contos, um dos quais já se encontra traduzido e
editado em Espanha, em Itália e no Brasil. No dia 21 de Novembro de 2003, nos Estados Unidos da
América, durante o sarau para atribuição de prémios do Concurso Literário Proverbo, de cujo júri fez
parte, a escritora recebeu um louvor pela Câmara de Newark, em reconhecimento do seu contributo
para a divulgação e promoção da língua e cultura portuguesas entre as comunidades de emigrantes
da América, Canadá e Europa.
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