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A Ilha a três

Em funchal, de Carlos Nogueira Fino1, Canções da Terra Distante, 
de José Agostinho Baptista2, ou Funchal em Fundo, de João Miguel 
Fernandes Jorge3, a ilha da Madeira, no seu todo ou na consideração 
dos diversos lugares que a constituem, é um tecido compósito onde 
se entrelaçam experiências de vida, memórias de um espaço e de um 
tempo que o presente mudou, recordação longínqua e dolorida de um 
passado ou apenas o pretexto para a confluência com outros espaços, 
outras culturas, trazidas de outras paragens até uma ilha que se visita e 
se percorre com o olhar. 

De que forma diferem, pois, os olhares destes três poetas: o 
do visitante costumeiro João Miguel Fernandes Jorge, oriundo do 
Bombarral, o de Carlos Nogueira Fino, nascido em Évora, mas residente 
na ilha desde 1959, ou o de José Agostinho Baptista que, natural da 
Madeira, a deixa nos anos setenta para só aí regressar em Junho de 
2005?

Começamos pelo primeiro destes autores e pelo Funchal em 
Fundo, cujo carácter antológico comporta manifestas consequências 
para a quebra de unidade de um conjunto de textos publicados num 
lapso temporal situado entre 1978 e 2002, a que não bastará, de forma 
exclusiva, o título que agora os reúne para dirimir a ideia de uma 
eventual desconexão entre eles. Pode, nessas circunstâncias, ajudar-       

1  Carlos Nogueira Fino, funchal (Porto: Campo das Letras, Editores, S.A., 2004).
2  José Agostinho Baptista, Canções da Terra Distante (Lisboa: Assírio e Alvim, 

1994).
3  João Miguel Fernandes Jorge, Funchal em Fundo (Porto: Asa Editores, S. A., 2002).
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-nos a indicação peritextual da pertença de um dado conjunto de textos 
a um mesmo elemento, como acontece com “[O castelhano azul, o 
canarino]”, “[Houve um vento]”, “[O bravo Sebastião]”, “[Levou a 
cadeira]”, “[Vitrines e garrafas]”, originalmente contidos na Jornada 
de Cristóvão de Távora Terceira e Última Parte.

Atentemos no título: Funchal em Fundo. Se por um lado o 
topónimo que nele está contido é determinante pelo que ele significa 
quanto à omnipresença de um dado espaço, já o adjunto adnominal 
que o acompanha aponta para um modo de existência que pode ser 
eminentemente acidental. O Funchal estará, então, invariavelmente 
presente, mesmo enquanto apenas pano de fundo de uma paisagem, 
sinédoque da ilha, ou ponto de confluência de outros espaços, de outros 
tempos, de outras personagens, que assomam ao pensamento do sujeito 
poético, numa convocação de dados culturais, de leitura nem sempre 
acessível, e que, sobrepondo-se ao real circundante, passam a conviver 
com ele. 

Esta heterogeneidade temática do Funchal em Fundo acaba ela 
também por não ser estranha a um livro onde a poesia convive com a 
prosa, processo a que o autor já nos tem habituado.

“O Relógio Velho” é um conto extraído De Museu das Janelas 
Verdes. Numa casa da Rua do Quebra Costas, no Funchal, o narrador 
troca algumas palavras com Lourença antes de partir da ilha e traz 
até nós o filme Barry Lindon de Kubrick, que visionará nessa noite, 
baseado na obra de William Makepeace Tackeray. Perante nós desfilam 
fragmentos de cenas, résteas de luz, sons de música e personagens 
transmudados noutro espaço e noutro tempo. A Madeira do Séc. XXI 
dá lugar à Irlanda do Séc. XVIII:

Barry, Lady Lyndon, Lord Bulingdon invadem o Funchal e descem na fissura 
que tem qualquer alma – por isso eles aí estão trasvestidos nos meus amigos –; 
ocupam o olhar do próximo e, logo, a ilha. Progridem através de uma necessidade 
de contacto. E, no final, frente a um Barry fisicamente destroçado, que diz: “Sinto 
só as mãos”, vejo a ilha no transporte do herói (…) No carreiro que margina a 
montanha e o deslizar inquietante do desfiladeiro nas alturas do Risco, encontro 
Barry, sob o abrir e logo cerrar do pano de nevoeiro. Ele não passa de uma árvore 
seca. (…) Levaram-me ao Paul do Mar: as casas já nasceram ruínas; e os músicos, 
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num arremedo de coreto, não estão a tocar Schubert, mas uma conhecida canção 
de Sinatra. Esperei pelo último duelo, que não surgiu, mas o Paul do Mar trazia, 
em si, um chão de capela arruinada, coberto de palha e de estúpidas pombas.4 

Um outro conto “Há uma canção de Dowland”5 transporta até nós 
ecos de uma canção da qual apenas se diz cantar o mar. Adivinha-se 
dolente o seu tom, a julgar pelo número de vezes em que o sujeito de 
enunciação fala no choro da ilha. 

Sobrepõem-se de novo o tempo e o espaço: a remota irrupção da 
ilha no mar evoca-se na esplanada da Ribeira Brava de hoje, onde as 
imagens das raparigas, sentadas no calhau, se misturam com outras, 
mais distantes, de fome no Mundo, em Angola, em Timor… Pairando 
sobre tudo, a indolência, a canção de Dowland.

Nova sobreposição de tempo e espaços, da História sagrada com 
a História profana, do imaginário da literatura infantil com a crítica 
política. E desta vez são as personagens da Adoração dos Reis Magos de 
Orazio Gentileschi, excluídas que foram, para este efeito, as irracionais, 
a encontrar o seu equivalente nos convivas de um jantar de Setembro 
decorrido na Praia dos Reis Magos. Nem faltou a este jantar o Herodes 
de todas as ilhas, trazido à conversa por um dos convivas. Também ele 
teme o menino que nasceria não longe da Praia dos Reis Magos: “Disse 
o Herodes da ilha, que dava tudo por tudo para se ver livre desse rei 
alvo e belíssimo, com rosto de futuro e com fama de passar da ilha às 
ilhas e das ilhas às praias do continente.” (64)

Todavia, o Hamelin do restaurante da Praia dos Reis Magos recusa 
o suborno da “exploração da praia sem limitação de tempo”(64), se dali 
levasse a criança, continuando a preferir arrastar atrás da sua travessa de 
restos de peixe todos os gatos. Assim fizera o seu homónimo na Baixa 
Saxónia, para os ratos que, com a flauta mágica, conseguira encantar. 

A par de textos como os que temos visto encontramos outros, já 
no âmbito da poesia, como “Ribeiro Frio”, “S. Vicente”, “Machico”, 
cuja significação mais linear colhe motivos na própria especificidade da 
paisagem da ilha e dos seus habitantes.

4 João Miguel Fernandes Jorge, Funchal em Fundo, op. cit.,  pp. 70-71.
5  Ibidem, pp. 33-37.
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Algumas vezes, a relação entre a ilha, o Funchal, e os textos em 
análise de João Miguel Fernandes Jorge, de tão imperceptível que é, 
carece de explicitação e só o título do poema a pode denunciar, como 
acontece com “O Mar de Okhotsk desagua na Baía do Funchal” (29). 
A alusão à leitura de um livro que evoca o mar de Okhotsk, paisagens 
e estados de alma de aridez, ou a referência a um postal entre as suas 
páginas, do qual se transcreve um excerto, não bastam ao leitor, ainda 
que consciente da não literalidade do título, para estabelecer elos entre 
espaços tão diversos.

Não assim em Canções da Terra Distante, cuja epígrafe inaugural 
– “Tempo e Lugar tudo se afasta” – faz desta obra uma revisitação de 
lugares, num tempo deliberadamente aprisionado, seja ele o da infância 
e juventude do sujeito poético, seja o das origens míticas da ilha e da 
sua colonização.

Freguesias da ilha e alguns espaços no interior da cidade do Funchal 
emprestam o nome aos diversos poemas do livro, onde a memória se 
enlaça com experiências de vida e os lugares comuns, metonimicamente 
significantes de um dado local, se reinventam e se convertem de novo 
em matéria poética.

Veja-se o que acontece relativamente a uma povoação como a da 
Camacha, conhecidos que são os seus habitantes pela cor rosada das 
maçãs do rosto:

As maçãs ficam para sempre de cada lado do rosto.
Há no semblante das raparigas um fogo lento que
Consome a tarde
Quando se levanta
O sol bate impiedosamente nas suas fontes, mas na 
penumbra elas fecham o desejo. (59)

Ou ainda, no que diz respeito a S. Jorge, marcado pelo intenso verde 
da paisagem:

Verde verde é o esplendor que veste a terra.
A terra vestida no meu assombro quando as gruas me 
Levantam.
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E as raízes por baixo e junto às raízes os ossos
e as larvas.
E no meio de todo o longo silêncio branco, vazio
De pássaros.

Verde verde de um rosto sulcado pelas alfaias.
Verde
Verde cama onde me deito com os mortos tão perto. (53)

A ilha da Madeira surge decomposta ao olhar de José Agostinho 
Baptista numa multiplicidade de paisagens repartidas do norte ao sul. 
Enquanto topónimo, o “Funchal”, poema, do mesmo nome, é apenas 
o lugar mítico e fundacional da ilha. Mas já noutros poemas ganham 
contornos ruas, espaços públicos e religiosos, em todos eles mais 
importando o sentir do sujeito poético ou daqueles de cuja alma ele se 
faz intérprete. 

Na Travessa de S. Filipe, “criança tinha medo no coração” (13) e 
as tias, absortas no trabalho de agulha, “falavam alto para a solidão dos 
filhos, distraídas/ da candura,/ explodindo às vezes” (13).

Na Rua de Santa Maria são as prostitutas a merecer uma descrição 
de rara beleza daquele a quem “Já não (…) embalam as palavras do 
amor” (57).

É o Jardim Municipal (69) palco de amores e desamores do sujeito 
poético, ele mesmo que em tom elegíaco converte os elementos da 
natureza em espectáculo da sua mágoa.

Na Igreja do Socorro interpela-se Deus, que se quer mais próximo 
e mais real, ao alcance dos jovens que revêem a Sua face no azul do 
mar. (63-64)

Na Avenida do Mar (41-44) estão os amigos, as emoções partilhadas, 
os anseios do longe, os amores fugazes.

Mas as Canções da Terra Distante são também palco de dor e 
morte das gentes, de corpos arrastados pela fúria das águas do mar e 
das ribeiras, como disso são testemunha as cruas imagens trazidas pelos 
versos de Madalena do Mar (65-68) e Faial (15-18).

À memória do sujeito poético chegam agora os ecos da criança que 
ele já foi, as suas incertezas face ao mundo e ao porvir, a sensação da 
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imobilidade do tempo e das coisas – “no terraço a minha vida sentava-
se longamente” (11) –, mas também a obsessão de mastros e linhas de 
água.

O Adeus às Ilhas (85-90) é o texto de clausura de Canções da Terra 
Distante. A poesia dá agora lugar à prosa poética e com ela se revisitam, 
antes da partida, lugares e emoções. Como se nada se quisesse esquecer, 
como se tudo se quisesse abarcar na avidez do olhar. Agora, na hora da 
despedida, sucedem-se, num turbilhão, os mais diversos recantos da 
ilha. 

A concluir, fica, contudo, a premonição: “Ferro e asfalto rasgam 
tremendamente a tua morada. Morres, ilha, no interior de uma beleza 
aflita. Nada semearão os novos escravos. Nada retomará o saber das 
tuas aves.” (90)

Reiteram-se, depois, os temores, confessados em 16 de Dezembro 
de 2000 ao Diário de Notícias – “Assusta-me o regresso à Madeira. 
Tenho medo do que vou encontrar, embora haja um apelo muito 
forte...”. E a premonição cumpre-se, dezanove anos transcorridos, em 
Junho de 2005, como podemos ler na entrevista que o autor concede a 
Luís Rocha:

À medida que avançava, desde o aeroporto, entrei num filme de terror. Um 
filme de terror chamado Caniço, que, ainda por cima, era a terra do meu pai. 
Eu tinha um carinho especial por aquela freguesia. Ao chegar ao Funchal, 
sentiu-se chocado e desagradado, ao contemplar a construção nas zonas altas. A 
reacção foi imediata: “Isto não pode ser verdade”. Pois é. A Madeira mudou, e 
José Agostinho bem o sentiu. Eu não podia estar à espera que, quase vinte anos 
depois, tudo permanecesse como estava na minha memória. À minha maneira 
mítica, vivi uma Madeira feita de um passado já remoto, feita de poemas, e muito 
pouco real. E, à medida que os anos passavam e a saudade ia aumentando, eu ia 
embelezando cada vez mais essa imagem de uma Madeira idílica. Digamos que 
o erro foi meu. Mas o coração tem razões que a razão desconhece.
Sem querer ser injusto, contra a evolução, contra o progresso, José Agostinho 
Baptista pensa, todavia, que era possível que o mesmo se tivesse verificado a uma 
escala mais humana. “No caso do Caniço, por exemplo, com blocos e blocos de 
apartamentos, eu imagino uma imagem de certo modo poética: o rosto de alguém 
que amou... Agora desfigurado, mutilado, cheio de cicatrizes, irreconhecível.” 
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Ao fim de vários dias a passear pelo campo, sentiu porém ter encontrado, fora das 
zonas mais urbanizadas “os vestígios – ou mais que vestígios – dessa Madeira 
pura, de que eu vim à procura. Era isso que eu queria reencontrar.6

Como poderia o poeta reconhecer hoje o Caniço que cantara nas 
Canções da Terra Distante?

Demorados frutos alastravam pelos meses.
As espigas levantadas
Davam esta luz de ouro e depois eram espectros
Dançando na treva.
(…) 
Eu esquecia as cidades.
Dormia.
A cana explodia para cima, unindo-se a Vénus na 
sua doçura.7

Esta era a visão do poeta, mesmo quando verbalizava em prosa as 
suas impressões ao Diário de Notícias: “Isto de ser poeta de corpo e 
alma cria muitas vezes uma necessidade de beleza e de perfeição que 
não se ajusta à realidade”8. E o desencontro de linguagens e de emoções 
surge naturalmente através do público leitor que se manifesta numa das 
cartas, saídas no mesmo jornal:

Ao que parece, este senhor, muito bem de vida, suponho, chama ao nosso desen-
volvimento de cerca de 30 anos de “TERROR”. Possivelmente estava à espera 
de se manter a tradição [a] que outrora se habituou, na nossa bonita terra, onde 
só alguns é que tinham direito a certas regalias, pois todos os outros tinham que 
se deslocar a pé para muitos lugares, visto não existir [sic] acessos como hoje 
em dia, tinham que continuar com problemas de habitação e até mesmo viver em 
condições precárias, falta de condições higiénicas, problemas na saúde e muitos 
outros problemas que este senhor muito bem sabe. O problema é que, 19 anos 
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6  Diário de Notícias/ Madeira, 2 de Julho de 2005.
7  José Agostinho Baptista, op. cit., p. 32. 
8  Diário de Notícias/ Madeira, 2 de Julho de 2005.
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depois, deparou-se com um desenvolvimento em todos os sectores da nossa ilha 
que faz inveja às regiões mais desenvolvidas do país e ainda por cima diz que: 
“senti-me perdido numa terra desconhecida”. Pois, se assim é, senhor poeta, 
deveria continuar no seu filme de Romance onde permaneceu este tempo todo, e 
não voltar ao filme de TERROR a que chama a nossa bela ILHA DA MADEIRA.9

Esse mesmo desencanto que vemos experimentar José Agostinho 
Baptista não é estranho a Carlos Nogueira Fino, a quem encontramos, 
embora de forma menos contundente, a afirmar, no que diz respeito à 
cidade do Funchal, que: 

agora
O parapeito agoniza
À sua frente uma parede cresce protegida por andaimes
Uma parede sabes dessas infestantes com varandas 
e periquitos e buganvílias em embalagens 
descartáveis.10

Ou ainda, quando menciona as praças mortas, feitas espectros no 
interior da cidade, partida que foi quase toda a gente para os subúrbios, 
e constata que as derradeiras casas térreas permitem que a alma ainda 
cresça em liberdade. (65)

A multiplicidade de espaços que encontrávamos nas Canções da 
Terra Distante contrasta agora com o funchal de Carlos Fino.

Em funchal, o olhar do sujeito poético, repartido entre a cidade do 
presente e a memória do que ela foi, surge no prolongamento do olhar 
sobre si mesmo e é, por isso, expressão de um estado de alma que, umas 
vezes, se materializa em lugares, pessoas e objectos, outras, porém, 
subtraindo-se a tal existência, apenas os supõe como pano de fundo.

Corre o ano de 2000 – 26 de Novembro – explicitamente convocado 
ao presente da Rua Fernão de Ornelas e, em algumas das suas lojas, o 
tempo parece ter parado. Lá estão expostos os objectos do passado: os 
jogadores de futebol e as pombas de terracota, cristalizados no tempo 

9  Diário de Notícias/ Madeira, 3 de Julho de 2005.
10  Carlos Nogueira Fino, op. cit.,  p.12.
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e na memória, mas forçados a conviver com “dinossáurios e porcos 
sentados a comer/gelados com óculos escuros.” (73)

23, 25 e 31 de Dezembro assinalam outras datas, em outros tantos 
poemas, num livro em que o tempo, apesar de deixar traços iniludíveis da 
sua passagem, abdica, na maior parte das vezes, da sua calendarização. 

Não assim, nas situações em que o tempo parece converter-se em 
rito, como se necessário fosse cumprir determinadas datas. No Funchal 
sentimos o frémito, a trepidação das ruas, e sobre tudo isso o olhar 
crítico do sujeito poético, forçado pelas circunstâncias a envolver-se 
num ritmo e num mundo que não é o seu:

Pela rua os ranchos folclóricos e as bandas saboreiam a liberdade condicional 
com que nos condenam a ouvi-los
tomara ser janeiro para que regressem aos salões bafientos
e os amigos um por um à mesa do café sem sobressaltos
e a cidade a si própria
e ao seu aconchego
sem gambiarras assassinas a ferir os olhos
nem músicas sem alma a escarnecê-los

ó época dos frutos se colherem todos
e não haver lugar no coração para acolhê-los
não vejo a hora dos amigos voltarem
sem entusiasmos excessivos 
ao riso quotidiano de viver sem ser pelo que manda 
o calendário. (75)

E, não obstante, o poeta sabe que não pode fugir à inexorabilidade 
do tempo. Os dias fogem, a Primavera corre veloz – “despeço-me do 
ano como o comecei correndo atrás do tempo.” (55)

Mas ficam registadas as tentativas: o calendário que deliberada-
mente se guarda num livro, como que querendo aprisionar o tempo 
(67), reiteradas ânsias de preservar o instante, capturar as cores do céu 
e dos pinheiros (60). No estertor da cidade, percorrem-se os lugares 
de hoje com a memória no espaço de ontem – lembram-se objectos 
emblemáticos da cidade e da juventude – os autocarros do Négus na 
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longa e penosa ascensão da Barreirinha, os barcos avistados ao longe, a 
partir da subida íngreme, no mais longo poema do funchal. (13-15)

Sentimentos de solidão e isolamento desprendem-se de muitos 
dos versos do livro. Os poetas não falam entre si (71) e alguns amigos 
partiram arrastados pela voragem do tempo.

Resta a voz do sujeito poético de si para si mesmo, estranho 
instrumento de contacto com o mundo envolvente –“a minha harpa 
de sonhos e silêncios” (43), “a minha voz exposta é a minha vara de 
cego” (43). E o último poema é o do grito imperiosamente desferido. 
É preciso ressuscitar, sacudir o torpor, desfazer a teia em que a vida se 
deixara enredar. “Ressuscita Carlos”, porque o “celofane do mundo” 

(43), “a modorra”, “o algodão em rama” “monitoram a alma.” (101)
A concluir, afirmamos que a ilha da Madeira, transmudada em 

objecto poético pelos olhares de João Miguel Fernandes Jorge, José 
Agostinho Baptista e Carlos Nogueira Fino revelou cambiantes diversos, 
necessariamente nascidos de diferentes vivências. 

Longe, no tempo e no espaço, mas não na memória, a ilha 
de José Agostinho Baptista. De forma intermitente, acidental, o 
olhar emotivamente distanciado, intelectualizado, de João Miguel 
Fernandes Jorge, “com uma confessionalidade muito difusa e oblíqua, 
mais impessoal do que pessoal”11. Imerso na cidade, mesmo quando 
aparentemente fora dela, isolado na sua “torre”, Carlos Nogueira Fino.

11  Joaquim Manuel Magalhães, “Nota final”, João Miguel Fernandes Jorge, Antologia 
Poética (Lisboa: Editorial Presença, 1995), p. 117. As palavras de Joaquim Manuel 
Magalhães, não considerando especificamente a maior parte dos poemas que aqui 
trouxemos, afiguram-se-nos, contudo, pertinentes, segundo a análise que deles 
fizemos.


