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N E W S L E T T E R

Ei-los que voltam…
Vêm no verão. Trazem a saudade de um tempo que já não é o mesmo, de gente que envelheceu, de um lugar que já não existe. 
A Nona Ilha – a que eles levaram no peito e na mala, quando foram para os países que os acolheram, quando foi preciso ir 
– regressa, assim, a casa, à casa de pedra que os recebe em agosto ou que, em alguns casos, lhes arranja a cama, lhes põe a 
mesa e lhes abre os braços, porque não tem muito mais para lhes oferecer. 
Vamos conhecer a História e algumas histórias. Na primeira pessoa. Porque é assim a Memória das Gentes que fazem a 
História: eu sou, eu vi, eu estive, eu vivi.

2 O território e o lugar das 
mobilidades madeirenses

4  Somos um povo errante, 
um povo em trânsito

5  Sentir-se português na 
diáspora

6  A partida e o sonho do 
regresso. Na literatura…

9  Os poios madeirenses por 
todo o mundo

10  Da saudade…

11  Da Árica do Sul

11  Da Austrália

17  Do Brasil

23  Dos Estados Unidos

27  De França

29  Do Reino Unido

31  Do Panamá

32  Da Venezuela

35  A história oral

37  O Arquivo Regional e as 
Comunidades Madeirenses

38  De clandestinos…

41  A genealogia como vínculo 
às raízes

44  Reconstruir memórias nas 
redes sociais

45  Curso Intensivo de Verão 
para Luso-Descendentes

46  Notas de leitura

agosto 2016



agosto 2016  - Memória das gentes que fazem a História 2

Pensamos ser este o lema de todos 
aqueles que nasceram no arquipélago e 
que, por diversas motivações, buscaram 
outros lugares onde assentaram a ilha 
e o seu poio. Na verdade, o poio da 
ilha nunca deu nem dará para todos. 
Sabemos que a terra é escassa, mas 
temos todos os lugares do mundo para 
viver e para morrer. É esta a principal 
força da mobilidade dos madeirenses, 
que deu origem a esta outra ilha, a nona 
ilha, que liga os madeirenses ao lugar, à 
casa onde nasceram.
Os descobrimentos europeus não 
podem ser vistos apenas na perspetiva 
do encontro de novas terras, novas 
gentes e culturas, pois a isto deverá 
associar-se o movimento de migração 
humana, que arrastou consigo um 
universo envolvente de fauna, flora, 
tecnologia, usos e tradições que 
tiveram um impacto evidente em 
todo o processo. Estamos perante 
aquilo que Pierre Chaunu define 
como desencravamento planetário, 

vinculado às transformações operadas 
pela expansão europeia do século 
XV, que retirou ao europeu a ideia 
restrita de mundo e fez com que se 
avançasse paulatinamente para o que 
hoje definimos como aldeia global. A 
Madeira foi um dos primeiros resultados 
deste processo, estando, por essa razão, 
envolvida, em pleno, na mobilidade 
que o mesmo gerou.
A construção da sociedade atlântica 
resultou do movimento de populações 
provocado pela expansão europeia 
a partir do século XV. A Madeira, que 
assumiu, num primeiro momento, 
a função de recetora, passou, no 
imediato, ao papel de centro difusor 
de mão-de-obra especializada para a 
expansão da cultura e tecnologia dos 
novos produtos da economia agrícola. 
As ilhas foram sempre espaços 
de permanente movimento de 
populações, funcionando como 
válvula de escape para as limitadas 
possibilidades do espaço. A posição 

e protagonismo no processo de 
expansão europeia condicionaram esta 
constante das sociedades insulares e, 
de forma especial, da madeirense. A 
posição charneira do arquipélago no 
traçado das rotas oceânicas de ida e 
o facto de ter sido o primeiro espaço 
de ocupação e valorização económica 
condicionaram a primeira leva de 
povoadores europeus e fez com que os 
madeirenses estivessem presentes em 
todos os espaços onde os portugueses 
chegaram, por força da atividade 
comercial e das armas. De forma 
especial, a sociedade atlântica teve, 
assim, as suas raízes na Madeira. 
O primeiro movimento de migrações 
insulares foi, deste modo, resultado de 
vários fatores. Para uns foi o espírito 
de aventura e serviço da coroa que os 
levou às façanhas no Norte de África, 
em África ou no Índico. Mas, outros há 
que foram forçados a sair pela falta de 
meios, pela crença religiosa, como foi o 
caso dos judeus ou protestantes, ou em 

fuga à alçada da justiça. A própria coroa 
promoveu este movimento, primeiro 
de técnicos experimentados na cultura 
dos canaviais e fabrico do açúcar e, 
depois, de casais com o objetivo de 
garantir a posse das terras brasileiras e 
angolanas.
Assim, foi o arquipélago madeirense 
o início da presença portuguesa 
no Atlântico, e o primeiro e mais 
proveitoso resultado desta aventura. 
Vários são os fatores que se conjugaram 
para este protagonismo. A inexistência 
de população, em consonância com a 
extrema necessidade de valorização 
para o avanço das navegações ao longo 
da costa africana, favoreceu a rápida 
ocupação e crescimento económico 
da Madeira. Por isso, a afirmação nos 
primeiros anos dos descobrimentos, 
foi evidente: porto de escala ou 
apoio para as precárias embarcações 
quatrocentistas, que sulcavam o 
oceano; importante área económica, 
fornecedora de cereais, vinho e 

açúcar; modelo económico, social e 
político para as demais intervenções 
portuguesas no Atlântico. 
A mobilidade social é uma das 
características da sociedade insular. O 
fenómeno da ocupação atlântica lançou 
as bases da sociedade e a emigração 
ramificou-a e projetou-a além Atlântico. 
As ilhas foram, num primeiro momento, 
polos de atração, passando depois a 
áreas de divergência de rotas, gentes 
e produtos. A novidade, aliada à forma 
como se processou o povoamento, 
ativaram o primeiro movimento. A 
desilusão inicial com as escassas e 
limitadas possibilidades económicas 
e a cobiça por novas e prometedoras 
terras, definiram o segundo surto. 
Primeiro, foi a Madeira, depois, as ilhas 
próximas dos Açores e das Canárias 
e, finalmente, os novos continentes e 
demais ilhas. O madeirense, desiludido 
com a ilha, procurou melhor fortuna nos 
Açores ou nas Canárias, e depositou, 
na costa africana as prometedoras 

A NONA ILHA.
O TERRITÓRIO E O LUGAR DAS MOBILIDADES MADEIRENSES

Nascer pequeno e morrer grande, é chegar a ser homem. Por isso nos deu Deus tão pouca terra 
para o nascimento, e tantas para a sepultura. Para nascer, pouca terra; para morrer toda a terra.
Para nascer, Portugal; para morrer o mundo. 

Padre António Vieira, Sermão de Santo António, Roma, na Igreja de Santo António dos Portugueses, 1670, § IV.
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esperanças comerciais. No grupo, 
incluem-se principalmente os filhos-
segundos deserdados da terra pelo 
sistema sucessório. É disso exemplo Rui 
Gonçalves da Câmara, filho do capitão 
do donatário no Funchal, que preferiu 
ser capitão da ilha distante de S. Miguel 
a manter-se como mero proprietário 
na Ponta do Sol. Com ele, surgiram 
outros que deram o arranque decisivo 
ao povoamento da ilha. A Madeira 
evidencia-se também no século quinze 
como um centro de divergência de 
gentes no novo mundo.
A mobilidade do ilhéu levou os monarcas 
a definirem uma política de restrições 
no movimento emigratório em favor da 
fixação do colono à terra, como forma 
de evitar o despovoamento das áreas 
já ocupadas. O apelo das riquezas de 
fácil resgate africano ou da agricultura 
americana eram, para o homem do 
século XV, mais convincentes, tendo a 
favor a disponibilidade dos veleiros que 
escalavam com assiduidade os portos 
insulares. A emigração era inevitável.
A emigração do século XVIII enquadra-
se, ainda, no contexto da ocupação 
e colonização dos novos espaços, 
correspondendo a um objetivo político 
decorrente das rivalidades entre 
portugueses e castelhanos quanto à 
definição das fronteiras do território da 
América do Sul. Pelo Tratado de Madrid 
(1750), a delimitação das fronteiras foi 
estabelecida de acordo com as barreiras 
naturais e o direito de “uti possidetis”, 
isto é, a posse estava assegurada aos 
territórios que estavam ocupados. 
Enquanto aconteciam as negociações 
para a assinatura do tratado, Alexandre 
de Gusmão, o negociador português, 
propôs à coroa a colonização do 
sul do Brasil por casais das ilhas, 

recomendando o envio de 4000 casais 
para Rio Grande de S. Pedro e a ilha de 
Santa Catarina.
Já a emigração do século dezanove 
assume características diferentes 
das migrações anteriores. Até então, 
estávamos perante uma saída de 
acordo com as solicitações externas 
em que se aliava o desejo de aventura 
aos interesses económicos e políticos. 
O movimento de gentes, de iniciativa 
da coroa ou particular, regia-se por 
motivos colonizadores. A partir do 
século XIX, foram os impulsos internos 
que conduziram à saída forçada dos 
insulares. A terra que os recebera há 
quatrocentos anos apresentava-se 
agora madrasta, incapaz de satisfazer 
as necessidades vitais e, por isso, 
impelia-os para a esperança americana. 
E esta emigração foi uma constante da 
sociedade insular, na segunda metade 
do século XIX sendo alimentada pelas 
inces santes solicitações do mercado 
internacional da mão-de-obra como 
pelas difíceis condições de vida 
provocadas pela crise económica, ou 
pela forma opressiva como se definiu o 
sistema de propriedade da terra, através 
do contrato de colonia. A emigração 
era, assim, considerada a única fuga 
possível à fome como a esta servi dão.
A escalada da emigração continuou, 
na última década do século dezanove 
e princípios do XX, mantendo-se 
os países de destino, com especial 
destaque o Brasil e Estados Unidos. A 
grande depressão dos anos trinta levou 
ao encerramento das portas de alguns, 
enquanto se abriram outros novos, 
como a África do Sul, o Brasil, de novo, 
em 1939. As duas guerras mundiais 
(1914-18, 1939-45) provocaram nova 
leva de emigrantes. O Brasil continuou 

a ser um dos destinos preferenciais, 
mas as opções alargaram-se a outros 
mercados recetivos de mão-de-obra. 
Nos anos de 1936 e 1948, tivemos a 
emigração orientada pela companhia 
Shell para o Curaçau que permitiu a 
saída de 4000 madeirenses. Muitos 
destes deram o salto para a Venezuela 
que, conjuntamente com o Canadá, 
Austrália, América do Sul e as colónias 
portuguesas de Angola e Moçambique 
foram os novos destinos.
As sequelas económicas da segunda 
guerra mundial fizeram-se sentir em 
toda a ilha, mas de modo especial no 
norte. Deste modo, quando se abriram 
as portas da emigração na América, 
nomeadamente no Brasil, Venezuela 
e África do Sul, a saída foi geral. O 
recrutamento de emigrantes contou 
com o apoio do Governo Civil e dos 
consulados no Funchal, que atuavam 
como angariadores de potenciais 
emigrantes. A Venezuela teve, desde 
princípios do século XX até 1958, 
uma política de portas abertas, o 

que permitiu a emigração de muitos 
europeus e, no caso português, de um 
grupo importante de madeirenses. 
Em 1960, a população portuguesa 
na Venezuela era superior a 40.000, 
sendo constituída na sua maioria por 
madeirenses. 
A presença madeirense alargou-se 
também a outros quadrantes, sendo 
de salientar a África do Sul e Austrália. 
No primeiro, a vinculação portuguesa é 
muito antiga, remontando à viagem de 
Vasco da Gama, mas foi a partir do século 
XVIII que tivemos notícia dos primeiros 
portugueses no Cabo (Capetown). No 
século XIX, a rota regular dos vapores do 
cabo que escalavam o Funchal permitiu 
a definição de um novo rumo para a 
emigração madeirense. Esta presença 
torna-se mais notada a partir de 1904, 
no sector da pesca, mas foi nos anos 
cinquenta que este destino ganhou 
dimensão. Daqui, muitos seguiram 
os destinos das colónias britânicas, 
chegando até à Austrália. 
As décadas de cinquenta e sessenta 
foram momentos de forte imigração 
tendo como principais destinos a 
Venezuela, Brasil, África do Sul, Estados 
Unidos, Canadá e Austrália. A crise que 
envolveu a ilha lançando a mão-de-obra 
para o desemprego, as dificuldades de 
recrutamento de imigrantes no velho 
continente, onde eram necessários na 
frente de batalha, conduziram a que 
a Madeira se apresentasse como um 
centro importante de recrutamento 
de homens para as atividades da Shell 
no Curaçau, ou para o incremento da 
indústria brasileira, venezuelana e sul-
africana. 
A viragem neste processo das 
mobilidades madeirenses aconteceu 
na década de setenta. O processo 

autonómico conduziu à valorização 
do espaço socioeconómico insular, 
condicionando a emigração. As 
mudanças políticas a nível mundial, 
a situação dos habituais mercados 
recetores de mão-de-obra madeirense, 
em contraste com a melhoria das 
condições de vida na ilha, fizeram com 
que o madeirense buscasse o Eldorado 
na sua própria terra e que muitos 
regressassem. Primeiro, foram os 
chamados “retornados” das ex-colónias 
e, depois, os da Venezuela e África do 
Sul. 
Hoje, a emigração madeirense 
adquiriu outros contornos. Os meios 
de comunicação geram uma maior 
velocidade e facilidade no movimento. 
As ligações à ilha mantêm-se por força 
da Internet e televisão por satélite. E o 
madeirense já não está isolado na sua 
ilha que gerou nos diversos destinos.
Também mudaram os mecanismos da 
mobilidade das novas gerações que, 
por força de diversas realidades da 
atual sociedade global, têm as portas 
abertas a todo o mundo. Assim, hoje, 
fala-se com frequência de uma geração 
ERASMOS dos estudantes universitários, 
que lança raízes em diversos países, ou 
então mantém essas “raízes aéreas”, o 
que facilita a disponibilidade para a 
mobilidade em qualquer momento.
Assim, nos nossos dias, a saída 
definitiva deu lugar à temporária. E os 
destinos deslocaram-se para a Europa, 
nomeadamente a Suíça e as Ilhas do 
Canal. A ilha derramou-se por todo o 
mundo e, na atualidade, a dimensão da 
madeirensidade é universal e pujante, 
falta apenas que a História e tradição a 
valorizem, na sua verdadeira dimensão.

Alberto Vieira | CEHA

A ilha derramou-se por todo 

o mundo e, na atualidade a 

dimensão da madeirensidade 

é universal e pujante, falta 

apenas que a História e 

tradição a valorizem, na sua 

verdadeira dimensão.
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Quisera eu também projetar-me 
completamente neste texto, como 
se fosse o último, o único, o ómega, o 
beta e o alfa, o direito e o esquerdo e 
que nele nada mais coubesse, e que se 
ajeitasse à forma translucida do meu 
corpo e que fosse o que falta dizer; o 
todo. 
Que escutasse, que entendesse 
as migrações nas suas múltiplas 
dimensões e as compreendesse. Da 
evolução migratória do Homo sapiens, 
à migração e nidação do óvulo que nos 
deu vida. De Abraão que, obediente 
à vontade Deus saiu da sua terra e foi 
para um país estrangeiro (Gn 12, 1-2). 

De Jacó que, como «arameu errante» 
desceu do Egipto, com pouca gente 
para ali viver como um forasteiro mas 
que se tornou numa grande nação, 
forte e numerosa (Dt. 26,5), a Maria, 
a mãe de Jesus, ícone viva da mulher 
migrante e do seu próprio Filho, o Bom 
Samaritano. 
Desde sempre e para sempre, as 
migrações humanas transformaram e 
transformam o mundo que, sem elas 
se torna desnecessário; - nós somos um 
povo errante, um povo em trânsito, uma 
só nação, uma nação mosaico, social, 
económica e politicamente falando.
O quanto mais se tentou, se tenta ou 

se ousar explicar, mais enigmático se 
torna o fenómeno, pois todas as teses, 
doutoramentos e estudos afins acabam 
esbarrando com o inultrapassável 
«problema» que se consubstancia 
na própria matriz do Homem, na sua 
própria essência.
Explicar as «saídas» à luz da «procura 
do céu» ou da «árvore das patacas», 
ou da pobreza, ou da sobrepopulação, 
da amputação das iniciativas, da falta 
de perspetivas, do futuro dos jovens, 
de horizontes cada vez mais distantes, 
ou entender as «entradas» em pátrias 
estrangeiras por razões que se prendem 
com a fuga às tiranias reinantes em 

tantos países, à escravatura e a toda 
a forma de escravatura e às guerras 
não justificam completamente a 
inquebrantável, a inelutável vontade do 
Homem em querer realizar-Se.
Por isso, a maioria das constituições 
dos países democráticos dão «guarida», 
salvaguardam o direito de um seu 
cidadão, de sair e de regressar ao 
seu próprio país. Porque entendem 
que constitui um direito do Homem 
enquanto Ser total, ser dono do seu 
próprio destino.
Já demos todos os nomes aos 
migrantes: de irmãos a embaixadores, 
de gente de coragem a pessoas que 
fogem do seu país e, consoante nos 
vai parecendo, esses epítetos vão se 
adaptando à jocosidade, por exemplo, 
de «miras» aos que vêm da Venezuela 
e não poucas vezes nos preocupamos 
em perguntar quando é que regressam, 
parecendo que esta não é a sua casa 
também, parecendo que o seu quarto 
já está ocupado, uma vez vendidas as 
sobras do que não queríamos.  
O que levará então, a milhões 
de pessoas se movimentarem 
voluntariamente entre países, entre 
continentes, entre culturas, deixando 
o seu lar materno para construir novos 
lares a que chamarão mais tarde, eles 
e os seus, o seu novo lar? Não existe 
um lar materno definitivo e todos os 
lares são temporários. Para o conceito 
de residência, usa-se a definição de 
«centro de interesses». Quando dois 
nubentes casam, qual será o respetivo 
lar materno? Para os crentes, a nossa 
morada definitiva não é neste mundo. 
O direito à vida quando se foge da 
exploração humana, da mendicidade 
forçada, dos crimes sexuais que afetam 
milhares de seres, da discriminação, 

dos salários de miséria é, pois, em tudo 
coincidente com o direito a emigrar e as 
migrações e as mobilidade humanas são 
apenas os caminhos que percorremos 
para vivermos e, chegados ao lugar 
da nossa imaginação, deveremos ser 
acolhidos. «Eu era estrangeiro e me 
acolheste» (Mt 25,35).
E de novo, a fé. A absoluta confiança que 
a nossa herança cultural nos deu, essa 
fidelidade aos princípios fundamentais, 
esse segredo de acreditarmos em 
nós mesmos, esse modelar sentido 
do trabalho que nos há de abençoar 
todos os dias das nossas vidas. Mas 
desse trabalho, que não se basta em 
si mesmo, que serve também para 
ajudar outros. Associações e missões 
filantrópicas espalhadas pelo mundo 
falam disso mesmo. Da repartição, da 
divisão do produto do nosso trabalho 
para quem mais dele necessita.
Não colocando vidros em frente ao 
sol, somos todos filhos desta terra, 
somos todos emigrantes. E, se alguém 
assim não pensa. Os trapaceiros, os 
agiotas, aqueles que usam a emigração 
para obtenção fácil de lucros, como a 
Banca em alguns países, lembrar-se-
ão sempre daqueles que não tiveram 
fins-de-semana, dos que adiaram as 
férias, dos que morreram sem as terem 
gozado. Lembrar-se-ão sempre de uma 
parte de nós duplamente sacrificada e 
duplamente injustiçada.
Se me perguntares onde moro, eu moro 
na cidade dos afetos. É uma cidade 
pequena de Homens grandes e fica lá 
longe onde tu moras também, ou aqui, 
já que habitas em mim. Aqui onde fica 
escrito o direito e o esquerdo. 

Gonçalo Nuno dos Santos

Somos um povo errante, um povo em trânsito

«Queria fechar-se inteiro num poema
lavrado em língua ao mesmo tempo plana e plena
poema enfim onde coubessem os dez dedos
desde a roca ao fuso
para lá dentro ficar escrito direito e esquerdo
quero eu dizer: todo
vivo moribundo morto
a sombra dos elementos por cima»

(Herberto Hélder in; A morte sem mestre)
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O primo mandou dizer a meu pai: venham, o país 
é bom e a gente generosa e o vosso sustento será 
garantido; além do mais, na altura do carnaval 
as mulheres, dadivosas, desfilam nuas sem 
preocupação de esconder suas vergonhas. Aqui se 
dança e canta de dezembro a fevereiro. O trabalho 
é abundante e a terra nunca se acaba. Viemos.
Um enxoval novinho em folha nas malas e das 
velhas coisas, só o essencial: a máquina de costura, 
louças e lençóis bordados, cobertores, um diploma 
de 4a. classe, uma cartilha de João de Deus e 
o dinheiro apurado com a venda de todos os 
pequenos bens acumulados durante a vida inteira. 
Um sonho comprado em forma de passagem num 
paquete e a curiosidade habitando olhos famintos 
de novas gentes e terras para lá do Bojador. Além 
da dor? Talvez, já que ao partir, carrega-se sempre 
a intenção de ser outro. Outras dores, não importa, 
o sonho comanda a nau. 
Fácil será, porém, descobrir que ninguém atravessa 
impunemente a linha do Equador. A história 
contada no país novo não é a mesma contada nas 
cartilhas escolares. A saga dos homens intrépidos, 
cruzando oceanos e descobrindo mundos, sem 
temor a sargaços nem batalhas tem aqui nova 
versão. De heróis passamos a usurpadores e 
carrascos. De personagens da História passamos 
a personagens de piadas, estereótipo de homem 
inculto. 
De colonizador a colonizado, a confusão de 
identidade. A dualidade se faz presente como 

estigma. As raízes, veias abertas, passam a receber 
influências novas, convívios outros, injeção de 
latinidade continental, determinando nova visão 
de mundo. O cozido feito pela mãe convive 
pacificamente com a feijoada da casa do vizinho, 
o vinho, ainda produzido no quintal pelo pai, 
substituído pela cerveja na roda de amigos. O 
sotaque e a escrita se modificando, a próclise 
no lugar da enclíse, num ser agora em absoluto 
sincretismo cultural.
E não são mais os mares que começam, mas 
terras e cores que nunca se acabam. Jacintos 
deslumbrados incorporando Macunaímas, 
Antónios que se transformam em Antônios, 
Amálias metamorfoseadas em Bethâneas, 
senhores na pátria, inda que de alguns palmos; 
servos na diáspora, refazendo caminhos ao 
inverso.
A pátria não é mais a língua, a pátria somos nós, 
diáspora em busca de cidadania.
Rendidos, soltamos a âncora no porto e aceitamos 
um papel de “permanência” que, no entanto, deve 
ser temporariamente renovado.
Ainda assim, finca-se a âncora mais fundo e já 
dançamos ao ritmo tropical. Geramos filhos que 
já nos falam com outras vozes e de outras coisas, 
a brasilidade abrindo sutilíssimas fendas nos 
atavismos e convicções. O regresso, a princípio 
diariamente planejado, já é um doce e eterno 
adiar. E, se por ventura, algum mais afortunado 
amealhou o suficiente para fazê-lo, logo poderá 

constatar que é, agora, impossível retornar. Assim 
como as águas do rio do velho Heráclito, também 
nós não somos mais os mesmos, tampouco 
os amigos e parentes que um dia lá ficaram e 
que povoam nossos sonhos de doída saudade. 
Além do mais, o novo sotaque determina que 
também lá, na velha pátria, sejamos igualmente 
estrangeiros. Nem de lá, nem de cá; e, neste caso, 
a língua não nos serve de teto nem de pátria, falta-
nos a cidadania.
E, ao tocar novamente o solo tupiniquim, uma 
quase certeza dentro da eterna dualidade: a âncora 
está por demais enterrada, pintada já de verde/
amarelo, na cara dos filhos e do amado (apesar do 
verde-encarnado, indelével, lá no fundo do peito)
No meio disso, uma singularidade: a daqueles que, 
assim como eu, aportados aqui ainda meninos, 
tendo completado sua escolaridade em terras 
brasileiras, decidiram um dia optar pela palavra 
como ofício. A língua é a mesma, mas a gramática 
e a praxis cultural não o são. Não se pode ser 
um escritor português escrevendo como um 
brasileiro. Passa-se a ser um escritor brasileiro 
que nasceu em Portugal. Muitos, propositada ou 
inadvertidamente, esquecem até mesmo esse 
detalhe; são escritores brasileiros, simplesmente. 
Mas eu pergunto: não teria o filho pródigo, antes 
mesmo de pensar em regressar ao lar, sentido o 
desejo de enviar notícias suas ao pai? não gostaria 
ele de querer saber que o pai se interessa por sua 
vida? indagando de seus feitos? 

Filho pródigo ou exilado? órfão de pai vivo? na 
ausência desse pai, assume-se o padrasto.
Antena e voz da raça, em qualquer parte do 
planeta, o escritor está sempre a denunciar o 
seu tempo e as suas misérias de ser humano, 
olhando o tempo todo para o avesso das coisas. 
Daí o inconformismo com certos detalhes que 
cotidianamente passam desapercebidos à maioria. 
Afora a saudade, sentimento próprio da raça, 
acreditamos que a diáspora portuguesa no 
Brasil está perfeitamente integrada à sociedade 
brasileira. Como bem o disse o prof. Tito Lívio 
Ferreira, “raça feita de raças (...), o português 
abrasileira-se no Brasil, africaniza-se na África, 
orientaliza-se na Ásia, americaniza-se na América 
do Norte, sem deixar de ser português na sua 
maneira-de-estar no mundo, sem perder a essência 
do seu portuguesismo” (l), e, como a completar-lhe 
o pensamento, acrescenta o também luso e ilustre 
prof. e homem da letras João Alves das Neves “Se 
o Brasil foi construído, no passado, com o sangue 
dos portugueses,o Brasil permanece hoje no 
sangue dos portugueses”(2).
As possíveis mágoas é com o pai que, apesar dos 
sucessivos acordos repletos de boas intenções em 
criar caminhos de mão dupla nas relações culturais 
entre lusos e brasileiros, vem se esquecendo 
sistematicamente dos luso-brasileiros, que aqui 
vivem e produzem arte e idéias que não são 
veiculadas nem conhecidas em seu país de origem 
e tampouco são lembrados nos seus organismos 
oficiais no Brasil.

Dalila Teles Veras 

COMUNICAÇÃO apresentada no I Encontro 
dos Intelectuais e Artistas Portugueses do 
Brasil, realizado na Casa Mário de Andrade, 
em S.Paulo, pelo Centro de Estudos 
Americanos Fernando Pessoa em 21, 26 
e 27 de maio de 1990. e posteriormente 
publicado no volume Intelectuais e Artistas 
Portugueses do Brasil do Centro de Estudos 
Americanos Fernando Pessoal, 1992.

SENTIR-SE PORTUGUÊS NA DIÁSPORA
- Um depoimento
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Na Madeira, autores e poetas têm refletido a 
sobre a emigração, têm “cantado” – muitas vezes, 
chorando – as partidas, os sonhos, as dores e as 
saudades de quem vai, de quem fica, de quem vive 
num lugar que não é o seu. 

«Falar-se de emigração é prestar 
homenagem àqueles que espalhados pelo 
mundo constroem e mantêm a Madeira 
espiritualmente presente - um elo profundo 
que se enraíza em gerações e que, em todas 
as esquinas do mundo, com as suas mãos 
calejadas, levantaram cidades.»

Abreu, João Carlos, O Turismo das Culturas

A partida é, definitivamente, um motivo de escrita. 
Porque dolorosa. Porque de uma imensa solidão: 

quando invadi a metrópole todos me 
apedrejaram 
eu vinha só
para trás para sempre deixara uma ilha o 
quintal em 
declive
as vinhas que desciam a encosta 

Baptista, José Agostinho, Biografia

O olhar fica no cais. Ou, como escreve José 
Agostinho Baptista, 

Quem partia,
 partia assim, 
de frente para o cais, 
nas lágrimas de um lenço 
que as mães bordaram

(Baptista, 2000:563). 

Um pouco por todos os escritos da ilha, o adeus:  

TROVA DO EMIGRANTE 

Não sei se fico ou se parto.
Se parto, não sei se volto.
Espera-me além um barco
Nas ondas do mar revolto. 

Vou-me no sonho que passa
Envolto em punhais de vento;
Meu coração é uma asa
Que se casa com lamento.

Fátima Dionísio

EMIGRANTE

Deixei a casa bem alto,
pousada em cima da serra,
fiz-me ao céu sobre o mar alto,
disse adeus à minha terra.

Deixei raízes no fundo
da minha ilha distante
e cada vez mais distante
porque me afasto do mundo.

Irene Lucília Andrade, Ilha que é gente

Associada à partida, a esperança. A do regresso. 

Hei-de voltar minha terra
minha gente a quem abraço,
a outros vou dar o sangue
a minha força, o meu braço.
 (…) 
Só aqui farei o ninho,
guardarei minha viagem .
Aqui vou plantar a vida
porque o resto é de passagem ...

Irene Lucília Andrade, Ilha que é gente

António Fournier explica: 
A partida é uma das formas de sofrimento 
humano. Por isso o regresso é também, 
inevitavelmente, um doce veneno, um cálice 
amargo. Regressar a uma ilha é atravessar o 
vazio, o frio, o medo, a voragem dos dias, a 
perda de referências.
A ilha estará lá ainda, ainda existe para lá das 
nuvens? Há dez anos que parto e regresso ao 
Funchal, e se vivi mal durante muito tempo 
esta espécie de esquizofrenia de imaginar a 
minha cidade natal a crescer longe da minha 
vista, e este sentimento de culpa de crescer 
longe dela, hoje já me habituei à situação de 
exílio perene e de insularidade portátil que me 
permite partir com nostalgia e regressar com 
saudade. 

Fournier, António Ilha Portátil 

 Ir e voltar: duas faces da mesma moeda.

Adeus varanda do cais
Onde o meu bem embarcou
Foram os olhos mais lindos
Que as ondas do mar levou

Dizes que te vais embora
Amor do meu coração
Se tu vais é por teu gosto
Por minha vontade não

S’eu embarcar p’ra fora
Da barra te hei-de acenar
Não ponhas os olhos noutra,
Que eu vou mas p’ra voltar

(Popular, recolhido por Xarabanda)

A PARTIDA E O SONHO DO REGRESSO
Na literatura… 
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O RETORNO

No estudo das migrações/mobilidades, 
o retorno definitivo ou temporário dos 
que partiram tem sido quase sempre 
esquecido. E, para a Madeira, desde 
1976 até ao presente, este tem sido 
um dos fatores mais importantes das 
mobilidades dos madeirenses, com 
efeitos muito evidentes no arquipélago. 

Na verdade, a ilha da Madeira sempre foi um cais (e 
agora aeroporto) de chegadas e partidas. Os ritmos 
históricos internos e do entorno definiram diversas 
formas e ciclos da mobilidade dos madeirenses 
e da atração da ilha para outras gentes. De entre 
estes últimos, a História assinalou primeiro os 
colonos povoadores, os escravos, os mercadores, 
aventureiros, … depois, o protagonismo do 
arquipélago no espaço atlântico definiu outra 
forma de atração e novas formas de mobilidades 
com os cientistas, turistas, foragidos e perseguidos 
pela política, deportados. 
No passado, os momentos de partida distanciavam-
se dos de chegada, mas hoje as condições e a 
conjuntura são diferentes e no mesmo cais, isto é, 
as salas de chegada ou de partida do aeroporto, 
podemos-nos encontrar com os que partem e 
chegam, num permanente rodopio de gentes, 
produtos, usos e costumes. 
Recorde-se que o retorno à ilha fazia-se em 
romagem de saudade aos familiares, amigos 
e lugar ou de gratidão ao santo padroeiro da 
freguesia. Este era um movimento que acontecia 
de forma mais espaçada, mas que, hoje, com a 
comodidade do transporte aéreo, é feito com 

maior assiduidade. 
Sem dúvida a imagem que mais permanece a 
evocar este processo, no imaginário e na literatura, 
é a do brasileiro. Para o século XIX, assinalam-se as 
figuras do demerarista e do brasileiro. Este último 
perdura no século XX, assinalando uma nova vaga 
emigratória para o Brasil durante a segunda guerra 
mundial, juntando-se a imagem emblemática 
do venezuelano. Estes madeirenses não são 
conhecidos como regressados ou retornados, mas 
sim como o demerarista, o da Guiana, o brasileiro, 
o venezuelano ou o mira, e o americano. 
A memória coletiva e a literatura madeirenses 
retiveram estas imagens, por vezes burlescas, do 

emigrante retornado à sua terra natal. A primeira 
foi a do demerarista, definido assim por Fernando 
Augusto da Silva (1923): O demerarista que à 
custa de penosissimos trabalhos e de flagelos de 
toda a espécie conseguia amontoar capitais, não 
se esquecia em geral da sua terra, e era aqui que 
gostava de vir passar o resto da sua vida, rodeado de 
comodidades e confortos a que não fora habituado 
na sua mocidade. Era ele quem nas freguesias fazia 
com maior empenho as festas do Senhor, festas 
em que havia sempre grande abundância de tiros 
e foguetes, cousas estas muito do agrado do povo 
rude da nossa ilha. A sua presença deveria ser tão 
evidente na cidade e em toda a ilha que muitos 

forasteiros a ela se referem, como foi o caso de R. 
Burton que o compara ao estatuto do brasileiro, ao 
nível de Portugal continental. 
Tenha-se em conta que Álvaro Rodrigues de 
Azevedo publicou, em 1859, um drama em que 
abordava esta situação particular do emigrante 
madeirense retornado. O tema foi retomado 
em 1893, por João de Nóbrega Soares, na peça 
intitulada “A Virtude Premiada”. Tal como refere 
Agostinho Cardoso, este emigrante não era tão 
afirmativo como o brasileiro ou venezuelano. 
A figura do emigrante da Guiana inglesa foi 
também motivo de referência sarcástica no 
quotidiano e literatura. Todavia, só se conhece um 
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poema, a Guyaneida, escrito por várias mãos, que 
ainda se encontra inédito. Depois, foi o reavivar a 
memória deste destino da emigração madeirense, 
através dos romances de Helena Marques.
A imagem do venezuelano é, sem dúvida, a que 
mais perdura no imaginário popular pela sua 
exuberante chamada de atenção em público e, 
acima de tudo, pela forma como cumpriam as 
promessas aos oragos da sua freguesia. Mas, a 
situação do emigrante venezuelano mudou nas 
últimas décadas e gerou outra postura, quer dos 
que regressam, quer dos que os acolhem. 
Temos também um outro retorno, doloroso, por 
força de condições adversas nos destinos. Nos 
últimos anos, talvez porque o retorno seja uma 
evidência na sociedade portuguesa, o tema tem 
merecido a atenção dos estudiosos. Não podemos 
esquecer o caso dos retornados da ex-colónias 
no período de 1974 a 1975 e depois, no caso 
específico da Madeira, o retorno de emigrantes da 
África do Sul e da Venezuela.
Na atualidade, a imagem do retorno é denunciada 
pela presença de emigrantes e descendentes 
da Venezuela. Aliás, este país terá sido o que 
proporcionou mais regressos à ilha, que tiveram 
um evidente impacto na sociedade local. A 
conjuntura política e económica venezuelana não 
tem sido muito favorável a estes emigrantes que 
têm regressado à ilha, de forma regular. A primeira 
leva aconteceu na década de oitenta do século 
XX, com os motins populares de 1989, seguindo-
se depois outra nos finais da década seguinte, 
provocada pela instabilidade política e enxurradas 
de Vargas. No total, assinala-se o regresso de 5553 
madeirenses. 
Destes madeirenses e descendentes regressados, 
não temos grande conhecimento acerca da forma 
como se integraram na nova sociedade, mas 
também não temos notícias de que tenha surgido 
alguma questão social de significativo interesse, o 
que poderá ser a prova de que a sua integração na 
sociedade madeirense terá sido pacífica. 
É certo que, por vezes, pressentimos alguns 
comentários jocosos.. E os efeitos são evidentes na 

sociedade e economia. Houve-se com frequência 
falar castelhano, em quase todos os sítios. Nota-se a 
presença da cultura sul-americana na alimentação, 
música, alimentação, usos e tradições, na doçura 
das palavras. 
Não obstante muitos medos dos que ficaram, 
o certo é que este movimento de retorno teve 
um efeito vivificador na sociedade madeirense. 
Mudou o ambiente, como os sons, os cheiros e 
o colorido das pessoas. Caiu a monotonia e o 
marasmo e ficamos mais abertos e divertidos. 
A presença destes madeirenses ou filhos daqueles 
madeirenses que partiram e procuram agora 
rever-se nas origens legadas pelos parentes foi 
e é importante para a sociedade e economia 
madeirense do presente e futuro.
Todos ou quase todos partiram com a intenção 
de regressar, mas poucos o fizeram e nem sempre 
pelas mesmas razões. A imagem do emigrante 
que regressa está quase sempre presente no 
imaginário popular como o de uma figura distinta 

que manifesta a riqueza por todas as formas. A 
aparência física, o vestir de branco ou com trajes 
vistosos ou distintos do comum, o falar e a forma 
desinibida dos seus comportamentos denunciam 
facilmente a figura de um emigrante de regresso 
temporário ou definitivo.
O retorno acentuado de muitos emigrantes 
madeirenses na Venezuela e África do Sul obrigou 
a um reajustamento da política governamental, 
assumindo o centro do emigrante um papel 
fundamental de apoio ao regresso. Por outro lado, 
surgiram associações para apoiar e defender os 
interesses destes imigrantes de que se destaca 
o Clube Social das Comunidades Madeirenses, 
criado em 30 de maio de 2000. Entretanto, nos 
meses de verão, sucedem-se encontros e semanas 
culturais tendo como tema o emigrante. 
Hoje, mais do que nunca, as condições do 
transporte favorecem a mobilidade em todos os 
sentidos. E a ilha como espaço aberto ao mundo é 
um permanente cais de chegadas e partidas. 

Madeira, o teu emigrante
Que vive de ti distante,
Nunca te pode esquecer.
Porque tu és qual mãe
(…)

Oh. Madeira! Oh Madeira!
Cantinho pra vida inteira
Como o teu não há igual.
Uma casa ao soalheiro,
Uma vaca no palheiro,
Duas cabras no curral.
Eu hei-de voltar um dia
Para a minha freguesia
Da minha terra natal .

(Tiago Neves, o poeta emigrante) 



Considera-se que, oficial mente, o arquipélago 
da Madeira tem oito ilhas (Madeira, Porto Santo, 
Deserta Grande, Bugio, Ilhéu Chão, Selvagem 
Grande, Selvagem Pequena e Ilhéu de Fora). Nós, 
porém, descobrimos uma nona ilha, composta por 
todos os madeirenses derramados pelo mundo, 
que são, hoje, avaliados em mais de um milhão. 
A esta poderá juntar-se outra, que todos os 
madeirenses que partiram, trazem no coração.
Até agora, temos dedicado a nossa atenção àqueles 
que permaneceram e estabeleceram os seus planos 
de vida nas oito ilhas, dando relativa atenção 
àqueles que compõem a nona ilha. Queremos 
dar-lhe voz e protagonismo no discurso, para 
que passam testemunhar acerca da forma como 
contribuíram para o desenvolvimento das ilhas 
que deixaram à sua espera, enquanto asseguravam 
a sua sobrevivência e a dos familiares que nelas 
permaneceram. É a História das mobilidades dos 
madeirenses desde o século XV até a atualidade, 
que pretendemos reunir em nove volumes.
Na minha leitura do universo e do mundo 
madeirense existe uma nona ilha, aquela que é 
a ilha de todos e que tem poios disponíveis para 
todos, sem limite. Há um mar, rios e terras a perder 
de vista. Há uma imensidade de madeirenses que 
se reveem na ilha e arquipélago atlântico, que, 
embora com raízes aéreas, se estendem, ainda que 
muitas vezes de forma virtual, até ao solo do poio 
ilhéu. 
O poio da ilha é minúsculo, mas torna-se grandioso 
porque se multiplica por outras ilhas e continentes. 
Desde o século XV que assumimos uma dimensão 

universal, que ainda 
não perdemos, nem 
perderemos. Com 
audácia, desafiamos 
o abismo e 
começamos por 
construir o poio 
à beira dele, mas 
depois, foram-
nos oferecidas 
planícies infinitas 
em continentes.
O mundo dos madeirenses, a nona ilha, construiu-
se em múltiplos espaços e momentos. É disso que 
queremos tratar agora.
Para trás, deixamos a diáspora, onde vimos o 
madeirense como soldado, lavrador, funcionário, 
descobridor ou aventureiro.
Partiu da Europa e a ela retornou, por força dos 
ingleses, para lançar raízes, a norte, nas ilhas 
do Canal. Mas, até que isto acontecesse, teve o 
mundo todo para descobrir. Espreitou as ilhas do 
Atlântico, Caraíbas e Pacifico. Partiu, sem nunca 
regressar para o Brasil, onde as portas sempre se 
mantiveram abertas. Os que ficaram raras vezes 
souberam deles e, por isso chamam a este Brasil, a 
terra dos esquecidos.
Criaram-se novos poios e novos mundos, levou-se, 
na mala, a cultura, a tradição, os conhecimentos e 
as técnicas.
Hoje somos nove ilhas e alguns milhares de 
madeirenses. Tudo isto advém dessa nona ilha que 
o madeirense carregou aos ombros desde o século 

XV e que fez com 
que o nosso espaço 
se tornasse infinito 
e universal. 
O nosso tributo ao 
madeirense que nos 
antecedeu e que 
foi obreiro desse 
mundo, da nossa 
ilha, expressa-se na 
escrita, exposição e 

divulgação desta História, que achamos por bem 
definir das mobilidades madeirenses.
Ontem como hoje, a ilha parece-nos pequena 
como espaço e território, mas grande por tudo o 
que nos proporcionou.
Na verdade, a ilha é pequena e parece-nos, por 
vezes madrasta, mas o mar abriu-nos o caminho 
para outras descobertas e compensou-nos com o 
mundo todo. 
Aí encontramos território para transplantar o lugar 
da ilha. Deram-nos o que não tivemos na ilha. 
Ofereceram-nos um outro paraíso noutros poios.
Mas, a História da Emigração/das mobilidades dos 
madeirenses não se faz com números, estatísticas, 
nem decretos e leis, mas sim com Homens 
e mulheres. E são estes homens e mulheres, 
corajosos, que partiram ou ficaram, o motivo da 
nossa atenção e revelação. 
Estaremos a acompanhar as horas dolorosas do 
arrumo da ilha na mala de cartão. Estaremos no 
cais e, depois, no aeroporto, à partida e à chegada. 
A bordo do barco, nas demoradas viagens, 

tomando nota dos problemas das vidas que se 
perderam e que nunca contam nas estatísticas. 
Ao mar, lançaremos flores para os homenagear e 
recordar.
Passaremos a bordo dos aviões e estaremos 
presentes na demorada espera dos aeroportos.
Depois, estaremos à chegada ao porto/aeroporto 
e olharemos o desembarque, registaremos 
ad impressões primeiras e as dificuldades na 
instalação ou reconfiguração do poio ao novo 
espaço. Dia e noite estaremos lá, porque damos 
voz a todos os que ficaram e partiram, porque 
todos estão na lista e nas vivências.
É deste mundo e de todos estes madeirenses que 
queremos construir a História da nona ilha, como 
forma de homenagem. Que a memória e História 
não se apaguem. E que a nova ilha, agora revelada, 
cada vez mais se engrandeça.
Todos os aqui presentes, ou ausentes em seus 
poios clamam e vibram pela afirmação desta 
nona ilha que nos alimentou, que fez afirmar-se 
e expandir-se e perpetuar-se através da nossa 
identidade cultura e tradição.
Hoje, finalmente, temos essa outra ilha, a nona 
ilha, onde a terra deixou de ser escassa e os 
recursos mais bem repartidos. Demos o 
paraíso da Madeira aos outros, aos 
forasteiros e turistas, mas em contrapartida 
tivemos um outro paraíso em todo o 
mundo.
Será assim a nossa 
homenagem.
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Os poios madeirenses 
por todo o mundo



Pensar mobilidades é pensar 
lonjuras e ausências. É pensar 
lugares de fronteira, entendidos 
aqui como aqueles em que os 
protagonistas [os que partiram e 
os que ficaram] se guardam em 
alguns momentos. 
A saudade é um lugar desses, de 
resguardo, um lugar que não é nem 
o que se deixou, nem aquele para 
onde se foi, um lugar onde o tempo 
não segue o seu caminho, um lugar 
onde o presente toma o passado 
nas mãos para, com ele, imaginar 
o futuro.   

A palavra – que alguns afirmam existir 
apenas em português [e não vamos 
discutir da portugalidade da palavra] 
- representa um conceito que é, do 
nosso ponto de vista, necessariamente 
universal e que encerra uma 
multiplicidade de sentidos, uma 
diversidade de “regressos a casa”, a um 
tempo original, um universo povoado 
por um “eu” e por um “tu” a que(m) 
se dá maior valor na lonjura e na 
distância: uma memória, uma pessoa, 
um tempo, um lugar geograficamente 
identificável, muitas vezes recriado, 
muitas vezes imaginado, muitas vezes, 

sem correspondência com a verdade. 
A saudade é “a lembrança de alguma 
coisa com desejo dela” – terá escrito 
Duarte Nunes de Leão ( citado por 
SERRA, José Pedro, «A Saudade: 
Memória e Desejo na Modulação 
da Alma», Islenha 44, janeiro-junho 
2009, pp. 25-33), no século XVII. Ou de 
alguém. Ou de alguém em nós. Aponta 
para uma eternidade meta-temporal, 
um tempo e um lugar petrificados na 
memória, um tempo e um lugar que 
já não existem, um desejo do presente 
que sonha reencontrar-se com o 
passado, no futuro, um sentimento que 
só a ausência [e a distância] produz. 
É com “saudades sem fim” que Cândido 
encerra uma carta ao pai, em novembro 
de 1915: “Agora receba saudades minhas 
sem fim d’este seu filho que pede a benção 
todas as horas do costume”. Porque é 
do costume que se tem saudade. Dos 
dias comuns. Dos gestos quotidianos. 
Da normalidade dos dias. Porque 
isso é sinal da presença. Porque há 
lembranças que não se podem perder, 
sob o risco de, na hora do retorno, não 
se ser reconhecido. A saudade aponta, 
deste modo, para uma eternidade 
meta-temporal que mantem o tempo 
congelado, petrificado; saudades 
são garantes da permanência. No 
imaginário dos distantes, mantém-se, 
assim, intacta, a referência ao passado, 

transformado num tempo mítico, uma 
espécie de idade de ouro ou de paraíso 
ou de felicidade que, provavelmente, 
não foram verdade. 
O discurso da saudade reveste-se, 
assim, de uma condição ontológica 
de ambiguidade: os emigrantes, por 
exemplo, falam da dor de já não ter quem 
tinham, mas juntam-se para aprofundar 
essa dor: falam da terra, reveem 
fotografias, ouvem as cantigas antigas, 
narram episódios do tempo em que 
(ainda) estavam em casa, reproduzem, 
nos países de acolhimento, os cenários 
velhos, na forma como decoram a casa, 
na maneira como cozinham, nas festas, 
nos encontros, nas conversas: 

O madeirense constrói ilhas em 
continentes, com o sabor das 
noites natalícias, com o despertar 
das manhãs habitadas de sonhos 
e de saudades (…) Faz do seu 
novo mundo o prolongamento 
da Madeira inserido na sociedade 
nova onde vive, levando 
os costumes e as tradições 
madeirenses.

(ABREU, João Carlos, 1960, 
O Turismo das Culturas, pp. 50-60)

A lembrança – solitária ou partilhada – 
tem, deste modo, a função de manter 

acesa essa memória, um ato de lucidez 
que permitiráaos emigrantes, talvez, 
ausentar-se de si e do seu presente 
e concentrar-se num passado, nem 
sempre real e num futuro onde 
esperam poder reencontrar o paraíso 
perdido, o lugar original. Esperamos o 
que lembramos. Queremos regressar ao 
lugar primevo, a casa, à concha. 

Saudades tantas saudades,
Da nossa terra distante,
Saudades que não têm fim,
Na vida do emigrante.

(NEVES, Tiago Batista, 2008, 
Canto à Madeira. Poesia popular dum 

Emigrante Madeirense, Funchal, p. 80).

A partida marca, efetivamente, a rutura 
física com a terra e com aqueles que 
lhe imprimem um caráter de “casa”. 
Este é o momento da verdadeira 
consciencialização da inevitabilidade 
da decisão de ir, mesmo que essa tenha 
sido uma “decisão” (aqui apresentada 
entre aspas) de outrem.
 Situamo-nos, então, no cais. Ou na placa 
do aeroporto, conforme a cronologia 
das nossas fontes. Acompanhamos os 
adeuses que nem sempre são “até ao 
meu regresso”.  Lenços brancos a acenar 
dos vapores ou sombras informes nas 
janelas redondas dos aviões. Olhos 
molhados de silêncio nas varandas da 

terra a acompanhar o vazio que fica 
quando as pessoas se vão embora.
Alguns dos emigrantes com quem 
falamos, guardaram, para todo o 
sempre, o momento da despedida. 
Manuel Alexandre da Costa, por 
exemplo, quis voltar para trás, quando 
o navio Santa Maria se afastava da terra 
e percebeu que era definitivo e que 
deixava, em casa, a rezar, a mãe, e, no 
cais, o pai e a professora que lhe diziam 
adeus; Marcos T. ainda se cala quando 
se lembra do momento em que a lancha 
arrancou rumo ao navio que estava 
ao largo, e a mãe foi ficando cada vez 
mais longe, e a igreja do Monte, que ele 
avistava da amurada, se foi tornando 
cada vez mais pequena. 
A palavra “saudade” faz parte da poética 
da diáspora e é escrita muitas vezes na 
correspondência de ou para quem está 
longe.
E, porque ela mora naquele lugar 
exato onde o partir e o chegar se 
encontram, num tempo presente, 
com representações do passado e 
uma vontade imensa de futuro, ela é, 
do nosso ponto de vista, a verdadeira 
fronteira da mobilidade. 

Da SAUDADE… 
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MANUEL DA COSTA. Doze anos. Uma mala 
vazia. O vapor do Cabo. O medo da guerra que 
espreitava, de longe, a vida dos rapazes. 
Depois, o adeus: o pai e a professora no cais, 
lenços brancos a acenar. Em casa, a mãe – que não 
conhecia Fernando Pessoa, rezava, certamente: 
“Que volte cedo e bem”. 
Em Capetown, o mundo abria-se de possibilidades: 
a escola, o trabalho, um dinheirinho que desse 
para pagar a viagem ao pai, a obrigação de se fazer 
um homem, rapidamente. 
Na África do Sul, ele e outros rapazes como ele, 
juntavam-se para aplacar as saudades: o jogo da 
bola, um fado da Amália, um bailinho, um pedaço 
de bolo de mel que alguém levava da Madeira. 
No peito, o desejo – que era de todos – de voltar. 
E a saudade 

Histórias da África do Sul

Pedaços de vida

ILDA também foi para “Capitão”. Nessa altura, 
ninguém sabia onde ficava a Cape Town de que 
os homens falavam, quando vinham para a festa. 
Só se sabia que era longe. Um casamento por 
procuração. Um baú cheio de sonhos embrulhados 
em papel de seda, junto com o dote. Uma vida 
infeliz. No silêncio angustiante da casa, sem saber 
uma palavra de inglês, Ilda espera o tempo de 
regressar à ilha. 
Só encontrou a paz quando regressou à (sua) terra 
e tomou as rédeas da (sua) vida. 
Não quer ouvir falar daquele país. Chorou muito. 
Sofreu demais. 

Por causa de uma mulher. Respondeu assim Marco, 
quando lhe perguntamos a razão da partida do 
pai, há mais de 50 anos, para a África do Sul, apesar 
da sua vida estar organizada no Funchal: tinha 
trabalho, o suficiente para viver, um bocadinho de 
terra que havia de servir para construir a casa. 
Não se sabe bem o que aconteceu. Diz-se que 
talvez não se tivesse portado como devia com a 
rapariga com quem se falava, na fonte, talvez, 
como nos romances antigos. 
Não se sabe o que aconteceu. A verdade é que ele 
se foi embora e ela não casou. 
O povo ainda se lembra deste caso. Dizem que ela 

o esperou, mesmo depois de já não haver ninguém 
para esperar. Ele, entretanto, na África do Sul, 
arranjou dinheiro para fazer uma casa, num lugar 
perto da fonte, casou por lá, teve filhos e morreu 
sem nunca ver pronta a sua casa, sem nunca… 
Os filhos pertencem ao lugar onde ele escolheu 
viver. Ou não. Nasceram numa cidade que não os 
reconhece como seus. Porque brancos. Porque 
filhos de emigrantes.
Não são de lá, nem de cá. Aqui, trazem ainda 
pendurada ao pescoço a história de uma mulher 
que obrigou o pai a procurar a vida noutras 
paragens.



Quando, por cá, se ouve falar da 
Austrália, vem à memória, à maioria, um 
país muito distante, lá nos antípodas, 
terra de cangurus, vizinha da terra 
dos kiwis. Mas, pese embora a enorme 
distância, os portugueses, entre eles 
muitos e muitos madeirenses, lá 
chegaram e se fixaram, como também 
o fizeram pelos restantes três cantos do 
mundo.

A Austrália, para quem com este vasto país 

está menos familiarizado, fica localizada entre 
os Oceanos Índico e Pacífico, dividindo os seus 
7.682.300 km2 por 6 estados federados (New South 
Wales, Victoria, Western Australia, Queensland, 
South Australia e Tasmania) e 2 territórios 
(Australian Capital Territory e Northern Territory). 
Com designação oficial de Commonwealth of 
Australia, tem a sua Capital e sede de Governo 
em Camberra. As maiores cidades são Sidney e 
Melbourne.
É um país desenvolvido com uma democracia 
estável sendo o seu sistema político a Monarquia 
Constitucional e o inglês a sua língua oficial. O 
censo de 2011 cifrou a população em 21.507.717 

habitantes de diversas etnias e também 
proveniente de vários países, entre os quais 
Portugal. Estima-se que esse valor atinja os 24,1 
milhões no censo de 2016. 
Com a maior parte do país a beneficiar de um clima 
temperado, a Austrália é um país rico em recursos 
naturais. Possui abundantes reservas minerais 
e petrolíferas, sendo que se destaca ao nível 
industrial pela indústria mineira, os químicos e o 
aço, os equipamentos industriais e de transporte 
e os produtos alimentares transformados. Os seus 
principais produtos do sector primário são o trigo, 
a cevada, a cana do açúcar, a fruta, os bovinos, os 
ovinos e as aves de capoeira.

Sobre a sua descoberta, continua-se na senda da 
prova irrefutável de que foram os portugueses 
os primeiros a lá chegar, numa ‘disputa’ entre 
portugueses, holandeses e ingleses. Mas, pelo 
corpo de investigação já desenvolvido, tudo indica 
que sim, que foram os portugueses os primeiros. 
E, entre eles, um madeirense do Arco da Calheta, 
conforme nos elucida o Elucidário Madeirense, ‘um 
dos portugueses que por terras do oriente mais se 
ilustraram na faina das conquistas e descobertas’ 
e que, com base num mapa de cerca de 1530, 
chegou às costas de Austrália (da SILVA, 1998, Vol. 
I, 9-11). 
Muitos portugueses, entre eles alguns madeirenses 
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bem informados, manifestam abertamente o seu 
orgulho por esta proeza e esperam que se possa 
vir a determinar que esta possibilidade é, de facto, 
verdadeira.
O certo é que os portugueses acabaram por 
regressar ao continente australiano quatro séculos 
depois da sua suposta descoberta. A presença 
documentada de portugueses na Austrália 
remonta ao censo colonial de 1871, que já a regista. 
Há referência a duas famílias portuguesas que 
emigraram para Sidney, uma da Madeira a bordo 
do Alfred em 1824 e outra de Cabo Verde no início 
dos anos oitenta do século XIX. No final do século 
XIX já eram cerca de 400 sofrendo uma redução 
para os 126 migrantes em 1947, mantendo-se esta 
tendência durante os anos cinquenta. 
Os pioneiros da imigração portuguesa na 

Austrália foram os madeirenses que na década 
de 50 estabeleceram uma pequena comunidade 
piscatória na cidade de Fremantle, na costa 
ocidental, tendo aí chegado a bordo do North 
Cape a 28 de Junho de 1952 com uma tripulação 
de 22 homens. Este grupo acabou por formar 
dois núcleos, um em Fremantle, que se dedicava 
à safra da lagosta, e outro que rumou a norte 
para Carnarvon, onde laborava em plantações de 
banana. A comunidade foi crescendo ao longo dos 
anos 60, 70 e 80, alimentada por conterrâneos idos 
da Madalena do Mar e do Paul do Mar. Existe um 
busto, descerrado em 1998, de Francisco Correia 
na marginal da Madalena do Mar em homenagem 
ao homem que liderou o primeiro grupo de 
madeirenses a chegar a Fremantle. Actualmente, 
a comunidade madeirense na Austrália Ocidental 

localiza-se sobretudo em Fremantle e Perth, nesta 
última sobretudo constituída por madeirenses 
que transitaram da África do Sul para a Austrália.
Curiosamente, para as cidades da costa oriental 
foram muitos madeirenses sobretudo da zona 
leste da Madeira (Santa Cruz, Machico e também 
Porto Santo). A Wollongong, perto de Sidney 
(Nova Gales do Sul), por exemplo, chegaram para 
trabalhar na indústria mineira do carvão e do aço.
Entre 1967 e 1976 o crescimento foi enorme – de 
1.008 para 10.209 migrantes portugueses, tendo 
voltado a abrandar durante os anos setenta e 
oitenta do século XX. O retorno a Portugal nos 
estados orientais foi balanceado com o aumento 
da emigração para a Austrália Ocidental.
A partir dos anos noventa, volta a registar-se um 
incremento significativo na entrada de migrantes 

portugueses, actualmente com perfis diversos dos 
primeiros, já com qualificações ou com o propósito 
de frequentar o ensino superior. As segunda e 
terceira gerações dos primeiros a chegar já se 
encontram também completamente integradas, 
já com profissionais altamente qualificados, como 
médicos, advogados e docentes universitários, 
que muito têm contribuído para a causa lusitana. A 
abordagem política das autoridades australianas, 
apesar dos sinais já dados pós Segunda Guerra 
Mundial e adopção efectiva em 1973, passou 
também e em pleno, a partir de meados dos anos 
oitenta do século passado, da ‘australianização’ 
dos migrantes a uma política de multiculturalismo, 
que vem facilitar a visibilidade e integração de 
todos os migrantes. 
O número concreto de portugueses a viver na 
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a memória puxa dos cheiros e sons dos arraiais 
de verão ou do natal e ‘exige’ que se volte. Outras 
daqueles que ainda vivem magoados pelo facto 
do seu país os ter obrigado a emigrar e que juram, 
num misto de convicção e revolta, que a Austrália 
é agora o seu país. Mas quando se fala de poios, do 
calhau, do Atlântico e das serras da madeira, o olhar 
não engana e, mesmo não havendo o indisfarçável 
suspiro, a saudade revela-se pungente.
Por todas estas razões e mais algumas, os 
madeirenses residentes na Austrália não 
esquecem as suas raízes e têm, desde sempre, se 
organizado em torno de clubes e associações que 
mantêm vivas a portugalidade e madeirensidade. 
Existem cerca de catorze clubes e associações 
de portugueses espalhados pelas principais 
cidades onde residem, alguns deles ostentando 
o nome ‘Madeira’. São clubes que procuram 
promover e manter vivas as tradições portuguesas 
e madeirenses com encontros regulares e 
celebração de festas religiosas e populares 
habitualmente celebradas na Madeira, como 
é o caso da Festa de Nossa Senhora do Monte, 
para além do Dia da Região e Dia de Portugal. 
Fazem questão de manter encontros onde a 
gastronomia madeirense é ainda rainha. O mesmo 
sucede nos lares madeirenses naquele país onde, 
sobretudo a primeira geração, ainda faz questão 
de reunir a família à volta da mesa aos domingos 

Austrália é sempre difícil de determinar com 
precisão mas, segundo declarações da Cônsul-
Geral da Austrália em Lisboa numa visita à Madeira 
em Maio de 2014, estimava-se nesse ano em 
cerca de 58 mil o número de portugueses a residir 
naquele país, a maioria dos quais já nascidos na 
Austrália, sendo cerca de oitenta por cento deles de 
origem madeirense. A maioria reside nas grandes 
cidades de Sidney, Melbourne e Perth. Há duas 
cidades australianas geminadas com o município 
do Funchal: Marrickville (Nova Gales do Sul) em 
1994 e Fremantle (Austrália Ocidental) em 1996.
Durante a minha estada na Austrália de Junho 
a Agosto de 2015, precisamente para realizar 
investigação sobre a emigração portuguesa para 
a Austrália e, dentro dela, mais especificamente 
a madeirense, tive oportunidade de contactar 
com imensos portugueses, uma das abordagens 
que privilegiei, a par com consultas a arquivos e 
reuniões com entidades. Ouvi histórias, tantas, 
de fragmentos de vida vividos aqui e ali, neste 
continente, naquele ou naqueloutro, fosse por 
causa da guerra colonial, da descolonização, ou 
ainda do infortúnio que teimava em bater à porta 
e exigia novo esforço de relocalização. Histórias, 
todas elas à sua maneira apaixonantes, de ir, 
voltar, tentar, ficar, enraizar, estranhar, rejeitar e 
adoptar. Histórias de quem vive suspirando pela 
‘sua’ Madeira, seja em permanência ou só quando 

para degustar as iguarias da Madeira. O milho 
cozido, os bifes de atum, a carne vinha d’alhos, a 
espetada, entre outros pratos regionais, são muito 
apreciados pelas segunda e terceira gerações. 
Em cada lar existe um pequeno repositório de 
objectos e lembranças, entre bordados, souvenirs 
e fotografias, que remetem para a saudosa ilha lá 
longe no Atlântico e nos seus jardins não faltam 
orquídeas, antúrios e fetos, a apar de bananeiras e 
anoneiras no pomar. ‘Um bocadinho da Madeira cá 
em casa!’, afirmam, orgulhosos.
A Austrália, tal como todos os outros destinos da 
diáspora madeirense, é terreno fértil para a recolha 
de histórias de vida que muito enriquecerão a 
compreensão do fenómeno da emigração da 
Madeira para aquele país. Há casos isolados de 
literatura popular por explorar, para além de 
aspectos relacionados com a própria inserção e 
envolvimento da comunidade no tecido social, 
cultural, político e empresarial australiano. Todas 
estas vertentes requerem investigação mais 
aprofundada e publicação, também para efeitos de 
visibilidade, dos seus resultados, como acontece 
com tantas outras comunidades migrantes, entre 
as quais destaco a italiana. Mantenho, pois, uma 
vontade firme em dar um meu contributo para que 
tal aconteça.

Bernardo de Vasconcelos
Universidade da MadeiraAssociação Portuguesa da Costa Sul, Warrawong, NSW
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Da Austrália, duas histórias: a de Augusto e 
a do Jaime – um sai do Brasil, outro da ilha. 
Os dois procuram um mundo novo, capaz de 
lhe dar uma vida melhor, mais conforme aos 
seus sonhos. Os dois lutam contra a saudade, 
contra alguma descriminação, contra o que 
faz falta a quem está longe.

DE AUGUSTO… 

Estava no Brasil. Já não estava bem. Por isso:
 - O pai disse que os navios do Cabo seguiam para a Austrália. 
Ouvi dizer que era muito rico, que havia muito gado, que devia 
ser ali o novo mundo.
Começou a tratar dos papéis. Em 1965, no ano anterior, tinha 
acabado a white paper law. Foi incluído na primeira leva de 
emigrantes do Brasil para a Austrália. Teve de fazer um registo 
criminal, que incluía uma pequena genealogia, que comprovasse 
a brancura da sua pele, que indicasse que, na família, não havia 
sangue negro. Ainda hoje, no interior das pessoas, há muito 
racismo. Melhorou muito, mas ainda tem.
Esteve um ano e meio na Austrália. Teve várias ocupações. Foi 
uma desilusão. Afinal não se ganhava bem como diziam. O pior 
era a comida e a bebida. Não havia nada. O pequeno-almoço era 
tomado na rua, num quiosque. O pão de forma era feito com leite 
e era do dia anterior. Uma tristeza… 
Mas um dia, voltou. Para ficar. Com a família inteira. Ao menos, 
assim, a saudade doía menos. Ficou lá até ao fim da sua carreira 
profissional. Ainda tem lá, as filhas… A Austrália permanece no 
roteiro da sua vida. 



DE JAIME…

Jaime Lira partiu. Porque sim. Porque a Austrália 
lhe trazia o que a Madeira não dava. Porque estava 
lá a irmã. Porque a irmã lhe contava histórias de 
sucesso e de cidades com casas que chegavam ao 
céu. Porque a irmã lhe tinha falado de paisagens 
maravilhosas.
Chegou à Austrália no dia 6 de junho de 1974, às 
duas horas da manhã. Não havia ninguém à espera 
dele. Recolheu a mala e foi à revista. Foi então 
que aconteceu o que não podia ter acontecido. 
Tinha-lhe saído a fava no bolo-rei desse ano. E ele 
guardou-a na algibeira do talvez único fato que 

tinha. O da festa. O da missa. O da viagem. 
E não podia. Sementes e plantas não declaradas 
davam uma multa de 50 mil dólares. Que ele não 
tinha. Reviraram-lhe a mala e nada. Não tinha 
nada. Dentro da mala de cartão, meia dúzia de 
peças de roupa. Mas também Jaime não sabia 
explicar o que trazia… não sabia nada de inglês. 
Nem nada. Nem bom dia… 
Uma desilusão, aquele lugar. A Austrália não 
era o País de Maravilhas. Talvez em Sidney, 
em Freemantle, não. Era tudo muito velho, 
muito decadente. Muito pior que o Funchal. E 
arrependeu-se, meu Deus, como se arrependeu!
O futuro não parecia morar ali. Não gostava 

daquilo. Não compreendia nada. Não comunicava. 
E não valia a pena. O dinheiro não era muito mais 
do que tinha no Funchal. 
Soube, então, que havia um português que 
trabalhava num campo de óleo e gaz. Chamava-
se Jorge Silva, e diziam que tinha sido tripulante 
do Santa Maria e estava fugido ali, na Austrália. 
Escreveu uma carta a pedir trabalho, mas ele não 
queria dar trabalho a portugueses a pretexto de 
que não eram bons trabalhadores. 
Jaime conseguiu ir à experiência. Outra aventura. 
Outro lugar. Outro mundo. Era uma ilha. A mala era 
a mesma. As coisas que iam dentro também. Era 
uma mala grande sem nada dentro. 

Foi trabalhar para plataformas de óleo e gaz. Fez 
de tudo. A vida começava às 6 da manhã. Tinha 
um relógio de contrabando que não funcionava. 
Via as horas de hora a hora. Fez limpeza. Chorou 
a saudade e a humilhação. Inventou-se. Fez da 
cozinha o seu campo de batalha. Venceu as guerras 
- contra o preconceito, contra a língua, contra a sua 
vontade de voltar. 
Retirou-se como chef. Guarda o livro de receitas, 
regado com as lágrimas das noites a juntar as 
palavras do dicionário, para poder fazer a lista das 
compras. Guarda os retratos, guarda a gratidão do 
Centro Português que o ajudou a curar a solidão e 
a saudade de casa. 
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Constam atualmente na comunidade imigrante do 
Brasil: uma primeira geração que era “só trabalho”, 
para criar e educar os filhos; Pessoas humildes 
e tão importantes, com méritos reconhecidos 
por toda a comunidade local, que ensinaram 
a familiares, amigos e até desconhecidos, que 
com fé, trabalho e respeito pode-se chegar onde 
quiser confirmando o trecho do Hino da região 
Autónoma da Madeira onde diz: “Por esse mundo 
além Madeira honraremos sua história, na senda 
do trabalho, nos lutaremos, alcançaremos, seu 
bem estar e glória.
Uma segunda que era muito estudo e trabalho 
para não sofrer como os pais, nesta categoria estão 
todas as profissões imagináveis, concursados, 
doutorados, jornalistas, radialistas, profissionais 
liberais, empresários, sempre com a característica 
da excelência; Transformaram a Saudade 
portuguesa em Esperança brasileira.
A terceira que se identifica e reconhece que sem 
os valores de seus antepassados não terá futuro, 
trabalham, estudam e querem a nacionalidade 
portuguesa como uma porta de entrada para a 
Europa e para isso voltam as suas origens. E “Alem 
fronteiras de ti se mostram orgulhosos”. Como nos 
diz o Hino da Madeira.
Alguns famosos do Brasil possuem ascendência 
madeirense pouco divulgada, entre eles o ator 
Reginaldo Faria; a atriz e cantora Bibi Ferreira, filha 
do reconhecido dramaturgo e realizador: Procópio 
Ferreira; o humorista e apresentador Carlos Alberto 
de Nóbrega, filho do também apresentador 
Manuel da Nóbrega, natural da Camacha, sitio dos 
Salgados. E muito ainda há por identificar.
Ressalva-se, porém que, devido a uma hostilização 
sofrida no Brasil por alguns imigrantes de primeira 
e segunda geração, nas décadas de 50, 60, 70 e 80, 

algumas crianças portuguesas não aguentavam 
as provocações e se naturalizavam quando 
atingiam idades que permitisse, para fugir desse 
preconceito. 
Contudo, ainda assim em algumas localidades 
onde esta imigração portuguesa ficou escondida, 
há atualmente uma busca por valores de 
identificação e uma retomada saudosista, as 
quais tem possibilitado o reconhecimento dessa 
identidade e multiplicado ações que permeiam 
ações culturais, sociais e até mesmo comerciais 
como exemplos:
-A cidade de São Roque em São Paulo, conhecida 
pelo Roteiro Turístico do Vinho, possui um 
restaurante que mudou o nome de Quinta di 
Olivardi para Quinta do Olivardo e apresenta festas 
tradicionais como São Martinho, Vindima e Pisa 
da Uva acompanhado de Espetada Madeirense 
e Milho Frito. Durante evento o prefeito da 
cidade,Daniel de Oliveira Costa, parabenizou em 
público o empresário que tem origem italiana e 
sogra portuguesa, pelo fato de colaborar para que 
a cidade, reviva e reconheça a grande importância 
dos portugueses na formação da cidade. 
-A Marejada em Santa Catarina: Festa Portuguesa 
e do Pescado, onde uma jovem veio nos dizer 
que viu seu pai, comandante de aviação, chorar 
pela primeira vez aos 50 anos, por ver o Folclore 
da Madeira, terra do seu avô! “Numa localidade 
onde a presença madeirense existe, é importante 
e muito pouco lembrada.”
-Os personagens Mônica e Cebolinha do 
conhecido Maurício de Souza, já se vestiram de 
vilhões, pelas mãos do desenhista Flávio Teixeira 
de Jesus, roteirista na Maurício Produções, com 
ascendência na Camacha.

DO BRASIL… MARIA SARDINHA 
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QUE RAZÕES? 

Nem sempre vinha. Muitas vezes, as chaves eram 
deitadas no mar. Muitas vezes, para sempre.
Apenas hipóteses: que os homens ficam 
enfeitiçados com a terra, com a facilidade com que 
a mão alcança os frutos; que muitos se perderam 
nas fazendas do café e acabaram escravos de 
algum senhor; que o Brasil nem sempre respondia 
aos anseios de riqueza que o sonho de partir 
lhes prometia, na medida em que muitos, ao 
perceberem que não ganhariam fortunas, saíam 
de lá para outros países; que as mulheres eram 
diferentes: 

Augusto:

A brasileira é doce, tanto no falar, como no 
tratar; 
No Brasil, não se sente saudades… 

Falam dele assim os madeirenses que 
viram os seus partirem para nunca 
mais. Falam assim os poetas populares 
que sobre ele cantaram: 

Meu coração tá fechado,
A chave está no Brasil,
Meu coração só si abre,
Quando a chave de lá vir.
(…) 
Se fores para o Brasil,
Chega lá, jura bandeira,
Que o Brasil é a sepultura
Dos rapazes da Madeira.

GONÇALVES, Ernesto, 
«Dois diálogos e algumas cantigas da 
tradição oral do povo madeirense», in 

AAVV, Das Artes e da História da Madeira, 
ano XIX, vol. IX, n.º 39, 116.

- a terra dos esquecidos 
- a terra do encanto
- o cemitério dos portugueses
- o consumo dos portugueses. 



Em 1945, meu pai, Manuel de Jesus 
Agrela, nascido no Arco da Calheta e 
homem de poucas letras, retorna dos 
Açores, onde servira parte do período 
obrigatório do serviço militar (1941-
1945). Como é de se imaginar, enfrenta 
toda sorte de dificuldades para seu 
próprio sustento. Não queria voltar 
para o campo, onde seus pais, pequenos 
proprietários rurais, viviam. 

Apaixonara-se pela minha mãe, Maria de Lourdes, 
uma menina nascida e residente no Funchal e era 
lá que desejava residir. Teimoso, decidiu ficar e 
empregou-se no comércio como empregado de 
mesa. Nove meses após o seu regresso, nascia eu, 
em julho de 1946. Quinze meses depois, setembro 
de 1947, nascia meu irmão, José Manuel. 
Em 1950, a Europa do pós-guerra, devastada e 
sem perspectivas para os menos favorecidos, a 
esperança estava no novo mundo. Em busca das 
acenadas oportunidades de trabalho, decide 
ele embarcar para a Venezuela, onde já estavam 
estabelecidos irmãos, cunhados e primos. Deixou 
minha mãe grávida do terceiro filho (minha 
irmã, Maria Floripes) e partiu, com o dinheiro da 
passagem emprestado por um irmão e a garantia 
de um catre nos fundos do estabelecimento 
comercial onde foi trabalhar. Dados jogados 
à sorte. Lá ficou por cinco anos, quando, com 
algum dinheiro amealhado e já proprietário de 
um pequeno comércio em Caracas, retornou à 
Madeira, adquirindo uma casa no Funchal. Retorna 
à Venezuela, novamente sozinho, onde permanece 

por mais um ano. Adquire um pequeno Café no 
Funchal. 
Aparentemente, a vida corria serena, mas algum 
tipo de vírus insular que impele o ilhéu para além 
do líquido horizonte, nele volta a instalar-se. Em 
1957 meu pai pede a um primo residente em São 
Paulo, uma “carta de chamada” para emigrar para o 
Brasil. Vende a casa e todos os pertences e, mesmo 
sob protestos de minha mãe, embarca no paquete 
“Santa Maria” com destino ao Brasil (Santos), 
levando desta feita, a mulher e os três filhos. Era 
novembro e nos dezembros do resto de suas vidas, 
não voltariam a ver o fogo da passagem do ano no 
Funchal.
Onze dias na travessia atlântica, terceira classe do 
navio, em condições precárias de acomodação 
e de higiene. Em São Paulo já residiam alguns 
parentes e para essa cidade iriam também 
residir posteriormente muitos dos parentes que 
estavam na Venezuela. Parte do dinheiro auferido 
na venda do pequeno patrimônio é gasto com 
passagens e documentação. Dificuldades de toda 
ordem à chegada. Para além do choque diante 
da diferença abissal da paisagem e da cultura, 
o constrangimento de cinco pessoas diante da 
nova situação, ou seja, o abrigo provisório num 
cômodo da casa de um primo. Depois, dois 
quartos alugados num porão úmido, até que uma 
pequena casa fosse construída com suas próprias 
mãos e ajuda voluntária de alguns parentes. 
Decorrido um ano, ainda sem trabalho estável, 
pois a tal “carta de chamada”, uma espécie de 
contrato exigido à época pelo governo brasileiro 
para entrada legal de emigrantes no país, era para 
trabalho “no campo”, detalhe que ele não tinha 
percebido. Assim, a ele não era permitido que 

se estabelecesse como comerciante, conforme 
era seu intento. O pouco dinheiro que sobrara 
após a compra do terreno e da construção da 
casa própria, rapidamente se esgotou com o 
mínimo à subsistência da família e gastos com 
os chamados “despachantes” que cobravam altas 
taxas dos emigrantes para legalizar sua situação. 
Documentos em mãos vazias de dinheiro, meu 
pai novamente é obrigado a vender sua casa, 
morar de aluguel para, com o valor da venda, 
adquirir um pequeno comércio onde trabalhou 
por mais de 30 anos, até sua aposentadoria. 
Minha mãe, peça chave dessa saga, ainda que 
permanentemente lamentasse o que considerava 
uma decisão desastrada de meu pai (a vinda 
para o Brasil), enfrentou com muita coragem as 
situações mais dramáticas. Modista de profissão, 
foi quem manteve a família durante o período em 
que meu pai não conseguia trabalho. Novamente 
a contragosto, parou de costurar quando meu 
pai adquiriu o negócio, à época chamado de 
“secos e molhados” e precisava de alguém que 
o ajudasse. Jamais tiveram empregados. Era 
ela, com sua fluência em leitura e rapidez nos 
cálculos, que cuidava da contabilidade, da compra 
de mercadorias e ajudava nas vendas, além de, 
como mandava o sistema do patriarcado familiar, 
exercer a dupla jornada de trabalho destinada às 
mulheres, ou seja, cuidar da casa, da alimentação 
e dos filhos. 
A integração à vida cotidiana brasileira foi, digamos 
assim, quase total. As dificuldades iniciais foram 
superadas à medida que os mais jovens abriam 
caminho para a família adentrar aos hábitos e 
costumes da nova terra. A vida modesta de meus 
pais foi compensada pelo êxito profissional dos 

DO BRASIL… DALILA TELES VERAS
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três filhos que sempre os ampararam 
moral e financeiramente. 
Minha mãe, na última década de sua 
vida, enfrentou uma doença cardíaca 
grave que a levaria à morte aos 77 
anos. Meu pai, quatro anos mais velho, 
a ela sobreviveu. Faleceu faltavam 
poucos meses para completar 90 anos. 
Sempre gozou de excelente saúde e 
disposição. 
Desde muito cedo descobri minha 
vocação para as letras. Herdei de minha 
mãe que também gostava de fazer 
trovas, o gosto pela leitura e sempre 
contei com seu incentivo, bem como 
o igualmente imprescindível apoio e 
incentivo de meu marido, Valdecirio 
Teles Veras, com quem casei há 44 
anos. Profissionalmente trabalhei na 
área de grandes empresas, exercendo 
o cargo de secretária administrativa, 
mas paralelamente praticava a escrita 
criativa, colaborando para jornais e 
revistas escolares e corporativos, a 
princípio e, posteriormente, literários. 
Assinei coluna em um jornal diário 
por vários anos. Publiquei meu 
primeiro livro aos 36 anos, em 1982. 
Desde então, já publiquei mais de 
duas dezenas de livros, nos gêneros 
poesia, ensaio, crônica e diário literário. 
Dedico-me há mais de três décadas 
ao ativismo e promoção cultural. Sou 
uma escritora brasileira que nasceu em 
Portugal. As raízes pátrias permanecem 
a fustigar a memória que, vingada, 
constantemente recrio em forma de 
literatura. 
Um poema de meu livro solidões da 
memória

rizoma 

vestígios de pegadas nas areias,
restos d´ossos roídos e d´espinhas

António Barahona

a infância e a memória 
da infância, submersa
na líquida travessia 

vez por outra 
o atlântico deposita 
ossos datados 
nas terras do exílio

(a menina antiga
recebe os sinais
códigos esquecidos
legendas para o lembrar
- revivências) 

a memória da infância
é a memória possível
(e só à poesia cabe recriar)

Dalila Isabela Agrela Teles Veras

BRASIL

O BRASIL
nos versos de Dalila Teles Veras, 
Solidões da memória, 2015

à chegada: 

Via-se
:
Corpos gingantes, a estiva
Torsos negros azuis suados

E o cheio despudorado
Do abacaxi a anular o resto
“(o brasil tinha cheiro
e era de ananás)”

(Veras, 2015:50) 

e depois…
âncora fincada
fundem-se os fados 
e seus cantores
(maxs-caetanos
amálias-bethâneas)
baralham-se os personagens
(jacintos-macunaímas
marias-eduardas-capitus)
misturam-se os sabores

(Veras, 2015:53) 
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UMA HOMENAGEM…
No Brasil… um madeirense… 
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José da Silva Mariano está no Brasil. Viveu lá desde 
os 18 anos, a fugir de uma guerra que não era dele. 
Angola requeria rapazes. E o medo fazia o resto. O 
tempo de ir à Junta antecipava todas as decisões. E 
o tempo era de ir. Sem medo. Sem sequer pensar em 
regressos. 
A verdade é que o Brasil traz sempre consigo o resto, 
ou não fosse a terra dos esquecidos. Quem embarcasse 
para lá que não pensasse em arranjar namorada. 
Nenhuma rapariga queria um rapaz que lhe falasse 
em terras de Vera Cruz. Ainda se fosse a Venezuela… 
José Mariano tinha um dinheirinho de parte que dava 
para as passagens. Entre passagens e papéis, foram 10 

E pronto. Percebi que queria falar dela, ali presente, 
mais brasileira do que ele. O assunto passou a ser a 
geografia: José Mariano vivia no Morro de S. Bento. Ela 
no da Penha. Ela estava na taberna do pai. Ele foi lá 
entregar o pão. Olharam-se. Falaram-se. Ele perguntou. 
Ela respondeu. Ele foi falar com o pai. Ela que sim. Ela 
queria sair do Morro da Penha. Ele queria levá-la para 
São Bento. 
Subir o morro era estar na ilha da Madeira. Até se 
avistava a baía, a de Santos, no sopé do morro. As 
tradições mantinham-se. José Mariano fala da Festa 
da Senhora da Assunção, padroeira do Morro de São 
Bento, no dia 15 de agosto. Como aqui. Aquela é a festa 

contos. Tudo o que tinha. Tudo o que era preciso para 
fugir à tropa. Não se arrepende. Nunca se arrependeu 
porque o Brasil é um encanto. Ou era, nessa altura de 
sonhos e juventudes. O tio estava à sua espera, no 
cais. E a vida começou: entregou pão de porta a porta, 
foi “cobrador de ónibus” durante dois anos, voltou a 
distribuir pão, por conta própria, comprou um bar com 
outro sócio. 
Pensava na ilha, sim. E na Lombada. E na família que 
tinha deixado no coração da ilha. Voltar de vez? Não 
pensava nisso. Talvez um dia… Naquela altura era 
difícil voltar. A mulher, por exemplo, a D. Zélia, tinha 
ido para lá de vez, pequenina, com os pais. 

dos ilhéus. Até brigas tem, diz ele a rir. E espetadas. E 
bailinhos. 
Quando era preciso, juntavam-se: brasileiros e 
madeirenses. Se era preciso construir uma casa, 
construíam em conjunto, misturavam o “concreto”, 
sem betoneiras; se era preciso fazer a festa, juntavam-
se, todos davam um dinheirinho e montavam um 
arraial.  
Hoje, vivem na Ilha. Faz parte de grupos que animam 
a freguesia. Trouxe o sol do Brasil na algibeira e tem 
um sorriso feliz. Vai lá de vez em quando recarregar 
a alegria. É que o seu coração tem dois endereços: o 
Morro de São Bento e a Lombada da Ponta de Sol.

Histórias… 

Seu Mariano e Dona Zélia 
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Subir o morro era estar 
na ilha da Madeira. Até 
se avistava a baía, a de 

Santos, no sopé do morro. 
As tradições mantinham-

se. José Mariano fala 
da Festa da Senhora da 
Assunção, padroeira do 

Morro de São Bento, no dia 
15 de agosto. Como aqui. 



De cinco em cinco anos, o 
pai vinha, de férias. Tinha 
saído para o Curaçau, com 
contrato de trabalho para 
uma refinaria da Shell, donde 
vinha um cheque, todos os 
meses.  

Quando chegava, trazia aquele 
país dentro de caixotes de 
madeira: toalhas, lençóis, serviço 
de loiça, talheres, açúcar, arroz… 
O Curaçau do pai tinha cheiro, 
tinha sabor, tinha formas. Um 
dia, já mulher, foi ver aquela que 
tinha sido o lugar da vida do pai. 
Sentia-se em casa. Era como se 
já conhecesse aquela terra que 
proporcionou à família ter uma 
casa e a R. e aos seus irmãos 
estudar na cidade. 
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do Curaçau  



Contava – e a voz que temos é a da memória – que 
tinha estado em Boston, em Massachussetts, em 
Lowell, em New York; na Califórnia em Los Angeles, 
Oakland e São Francisco, e que tinha trabalhado 
numa fábrica de tecer e, depois, na cozinha de um 
hotel.
Casou com Manuel Pestana, de quem teve dois 
filhos (Manuel e uma menina de nome Piedade 
que faleceu em criança). O marido morreu 
muito novo, soterrado na mina de carvão, onde 
trabalhava. Ficou viúva aos 24 anos.
Depois, casou com João de Freitas Spínola e 
passou a chamar-se Maria de Freitas Spínola. Deste 
segundo casamento, nasceram 3 filhos (Conceição, 
Alzira e João estes dois últimos nasceram na 
Madeira). 
Com 27 anos, depois da guerra, em 1919, regressou 
à Madeira, no vapor, grávida e com duas crianças 

pequenas. O marido tinha ficado lá.
Quando vinham no navio, telegrafaram a avisar 
que o barco que se estava aproximar era para 
afundar. Avisadas as pessoas, o navio conseguiu 
chegar ao porto do Funchal salvando toda a gente.
- Um pavor – contava ela.
Nesta viagem de regresso, ela trouxe vários móveis 
em madeira (um guarda roupa, uma cómoda, uma 
mesa, um canapé de palhinha, uma cama de ferro, 
uma máquina de costura, talheres de prata, loiças, 
panelas de ferro, muitas roupas, cortinados, etc.).
Depois de chegar à Madeira, a 22 de Novembro de 
1919 comprou casa com terreno, na Freguesia de 
Santa Luzia. Foi à Ponta do Sol, a pé, buscar uma 
vaca, (o animal cansou-se e teve de ficar guardar 
em Câmara de Lobos, primeiro, e, depois, em casa 
de uma comadre na Rua da Carne Azeda – Funchal.
Vivia com os filhos, bordava, dedicava-se à 

UMA MULHER DE CORAGEM

Natural da Ponta do Sol, 

Maria Teixeira Miguel 

nasceu a 17 de fevereiro 

de 1891. Com 15 anos, 

embarca com o pai para 

os Estados Unidos da 

América. Nessa altura 

– tinha ela 15 anos – 

uma grande leva de 

madeirenses procura o 

sonho americano…

agricultura, vendia o leite da vaca, amassava pão, 
lavava roupa, ia à serra buscar lenha para cozinhar.
Sempre que chegava o barco da América, ia à 
missa à Sé, depois ia esperar o barco, na esperança 
que o marido regressasse ou desse notícias. As 
pessoas conhecidas que vinham diziam-lhe que 
o marido dizia que só vinha à Madeira quando a 
Madeira encostasse à América. No domingo em 
que ela não foi esperar o barco, quando estava 
em casa, no balcão, junto à porta de entrada do 
quintal, com os filhos e sentada na companhia da 
“vizinha do Estreito” vinham subindo o caminho 
dois homens. Conceição, uma filha, disse para uma 
amiguinha que estava com ela: “aquele homem 
que vem acolá baixo de chapéu parece o meu pai, 
é igual à fotografia que está na sala.”
O outro homem aproximou-se e disse à minha 
bisavó que aquele senhor trazia notícias da 

América. Ela levantou-se e disse: “o Senhor que 
diga”. Quando ele levantou o chapéu, ela disse-lhe: 
“Ah homem, a Madeira já encostou à América” A 
vizinha do Estreito (Palmira) - perguntou quem 
era, ela disse: “ é meu marido”. A vizinha disse: “é 
mentira, é mentira, é mentira”.
O marido tinha chegado de surpresa, no único dia 
em que ela não foi esperar o barco da América. Era 
conhecida pela “vizinha americana” e o meu Bisavô 
pelo “americano”, (as netas eram conhecidas pelas 
“netas da vizinha americana” e pelas “netas do 
americano”).
Voltou à América duas vezes, (três dos filhos 
emigraram para lá – Manuel, Conceição e João) 
para visitar os filhos e os netos, em 1950 e a última 
viagem que fez à América, foi em 1973. Faleceu no 
Funchal com 91 anos, a 14 de maio de 1982.
E cantava:

Uma das últimas fotografias de Maria de Freitas Spínola, Maria de Freitas Spínola (quando foi de visita à América) com a filha Conceição, marido da filha e netos. 
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“Quando eu era pequeninha
todos me queriam bem
Foi por minha infeliz sorte
pequena fiquei sem mãe
(…)
 
Um dia depois de grande
o que me havera de alembrar
que para a América do Norte
Ainda havera de embarcar 
 
Quando eu disse isto a meu pai
Ele pegou a chorar
tou no fim da minha vida
e assim me queres deixar.
 
Ah Senhor é que eu pensei
em ir à América do Norte
Eu vou enquanto sou nova
Experimentar a minha sorte.
 
Já que tu queres ir p´ra América
os teus gostos são bem bons
Pois vamos para a Cidade
tirar as tuas feições.
 
Quando eu cheguei à cidade
o passaporte eu fui tirar
Ao me despedir de meu pai
Não fazia senão chorar
 
Quando eu fui para embarcar
quando eu cheguei ao cais
Adeus Ilha da Madeira
que já não te avisto mais.
 
Logo tomei uma lança
Embarquei para o vapor
Mal me parecia a mim
A passar tanto rigor
 
(…)
 

Quando eu cheguei à América
Passei na casa da Ilha
Ah meu Deus que eu já me vi
Metida numa quadrilha
 
Muita gente ficou presa
entre cadeias de ferro
Há meu Deus que eu já me vi
metida dentro do inferno.
 
Quando eu saltei do trem
corri os olhos por todos
sem eu conhecer ninguém.
Em triste hora saí eu
dos braços de minha mãe
 
Estava na América há três dias
quando a fábrica fui ver
eu vi todos os trabalhos
mas não quis senão tecer
era mesmo o que eu podia
 naquela idade fazer
 
Quando passava ao meu pé o supa ou o bacia
Fazia-me muito esperta
nada do mundo eu sabia
Não faço senão chorar isto é que é uma agonia
 
As ondas do mar são brancas
nelas me tenho embalado
oxalá que ninguém passe
o que eu tenho passado.
 
Pra cima fui no Falcão
pra baixo vim no Vitória
Tudo o que eu tenho passado
Aqui vai nesta história”

 
São algumas memórias de Maria de Freitas Spínola, 

analfabeta, contadas pela bisneta, Lídia Sousa.
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José Costa foi um intrépido 
pioneiro aviador luso-americano 
da época de Ouro da Aviação, o 
primeiro madeirense com brevet 
de piloto, a ter um avião, e um 
aeroporto em seu nome.

José Costa era natural da freguesia 
do Caniço, concelho de Santa Cruz, 
na ilha Madeira, onde nasceu a 22 
de Fevereiro de 1909. Emigrou para 
os EUA com 6 anos. Conhecido lá 
como “Joseph” A. Costa ou “Joe” Costa, 
radicou-se na cidade de Corning, no 
estado de Nova Iorque, onde foi piloto 
aviador, instrutor de voo, inspector 
da Administração Federal de Aviação 

americana, reparador e revendedor de 
aeronaves, proprietário e operador de 
um aeródromo. Filho de um funcionário 
dos caminhos-de-ferro imigrado com 
ele, foi o primeiro habitante de Corning 
brevetado, aos 21 anos. Afirmava que 
desde os tempos de criança, ainda na 
Madeira, desenvolveu a paixão pelo voo 
ao observar as gaivotas. Após terminar 
o curso em 1929, começou a ganhar a 
vida com baptismos de voo, instrução, 
exibições de acrobacia e largada de 
paraquedistas. No livro “Madeira a 
New Bedford: Um capítulo ignorado 
da emigração portuguesa nos Estados 
Unidos da América”, o historiador 
madeirense Duarte Mendonça men-
ciona relatos voos rasantes durante a 

Aviador José Costa
pioneiro madeirense da Época de Ouro da Aviação

Anúncios de José Costa no jornal Corning NY Evening  Leader

célebre Festa do Madeirense em New 
Bedford, Massachusetts.
Em 1932, anunciou a sua intenção de 
voar para Portugal, com um Lockheed 
Vega, o mesmo modelo que a pioneira 
Amelia Earhart usou para atravessar 
o Atlântico em 1932. A 24 de Julho 
de 1935, comprou finalmente um 
Lockheed Vega, construído em 1929, 
antes pilotado pelo pai do astronauta 
Buzz Aldrin em voos de teste de 
demonstração de combustível para 
aviação. O Avião foi batizado a 20 de 
Outubro, no aeroporto de Big Flats, 
com o nome “Crystal City”, em honra à 
cidade de Corning. Ostentava a Cruz de 
Cristo pintada na fuselagem.
Em Setembro de 1936, estava tudo a 

Fotografia do Vega assinada por José Costa (crédito Curtiss H. Curtiss Museum)

postos para descolar, com o pai a bordo, 
mas vários contratempos fizeram-no 
adiar a partida vários meses. O início 
da Guerra Civil Espanhola fez com 
que o Departamento de Estado do 
governo americano não autorizasse o 
voo directo para Portugal. Temiam as 
autoridades americanas que um erro 
de navegação pudesse fazer o avião 
entrar em espaço aéreo espanhol e 
gerar algum incidente diplomático. 
O conceito do voo foi reformulado e 
transformou-se então num meio de 
reforçar a ligações entre os dois países, 
ligando a “Cidade do Vidro” ao estado 
do Pará, “Cidade da Borracha”.
Finalmente começou a viagem a 10 
de Dezembro de 1936, do aeroporto 

de Big Flats (agora Elmira-Corning 
Regional Airport), com destino a San 
Juan, Porto Rico, com escala em Miami. 
A seguir  uma fuga de combustível 
obrigou-o a aterrar em Santo 
Domingo, na República Dominicana, 
a 30 passos da fronteira com o Haiti. 
Estando autorizado a aterrar no Haiti, 
mas não na República Dominicana, 
foi imediatamente preso. Após uma 
chamada de Porto Rico, foi libertado no 
dia a seguir para que seguisse viagem 
evitando problemas burocráticos. A 
seguinte perna foi para Paramaribo 
na então Guiana Holandesa (actual 
Suriname) e de lá saiu com destino a 
Belém, no Brasil, onde chegou a 19 
de Dezembro. Permaneceu uns dias 

José Costa junto ao seu Brunner Winkle Bird A. Crédito Manuela Marques
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a visitar um tio madeirense, fazendo 
pausa até ao ano novo. A parte mais 
complicada da viagem viria a seguir, 
um voo longo por cima da selva até 
ao Rio de Janeiro, que iniciou a 15 de 
Janeiro de 1937. Por falta de gasolina, 
viria a aterrar de emergência num 
campo em Serro, no estado de Minas 
Gerais. Apesar de estar a aterrar num 
descampado, o campo da Boa Vista, 
o trem embateu num formigueiro, 

arrancando-o do avião, e a asa embateu 
no chão e, infelizmente o Vega ficou 
destruído. Ainda chegou ao Rio a voar, 
completando a 16 de Fevereiro o último 
trecho no cockpit de um WACO da 
Aviação Militar Brasileira
Pese embora ter de abortar a 
empreendedora viagem, foi alvo de 
várias homenagens do Brasil, feito 
amplamente noticiado em jornais 
locais. A comunidade portuguesa 

fez-lhe diversas honras, tendo sido 
convidado para visitar centros culturais 
e a participar em vários eventos, e no 
Carnaval de Belo Horizonte..
O feito é relatado no livro “ Revolution 
in the Sky: The Lockheeds of Aviation’s 
Golden Age” de Richard Sanders Allen. 
Esta seria a derradeira tentativa de um 
voo transatlântico da época de ouro 
dos pioneiros da aviação. Fundou uma 
empresa de aviação que ainda hoje 
tem o seu nome, Costa Flying Service, 
actualmente a empresa de aviação 
mais antiga de Nova Iorque. Opera 
no aeroporto Corning–Painted Post 
Airport que chegou a ostentar o nome 
“Costa Airport”, nos anos 40 e 50. Em 
1993, recebeu o “Aviation Pioneer 

Award” do Empire State Aerosciences 
Museum, em reconhecimento pela sua 
contribuição para o desenvolvimento 
e avanço da “general aviation”. Em 
1994, recebeu o “Lifetime Achievement 
Award” do Rochester Flight Standards 
District Office da Federal Aviation 
Administration, e o “Certificate of 
Appreciation” do U.S. Department of 
Transportation, Federal Administration 
Administration, Eastern Region em 
reconhecimento dos seus 65 anos na 
aviação. José Costa foi um romântico 
da aviação como já não se fazem hoje 
em dia, tendo pilotado até aos seus 84 
anos.
José Costa faleceu em Corning, a 11 de 
Novembro de 1998, mas o seu legado 

continua a voar. O seu filho, Joseph R. 
Costa, também piloto, ficou a gerir a 
Costa Flying Service e é actualmente 
director do aeroporto. Este trabalho de 
investigação nunca teria sido possível 
se a família de José Costa não tivesse 
guardado registo dos feitos, inclusive 
jornais com mais de 70 anos, que 
me foram facultados pela Manuela 
Marques. Agradecimentos especiais ao 
historiador Kirk W. House, da Steuben 
County Historical Society, à Corning 
Painted-Post Historic Society, National 
Soaring Museum de Harris Hill e ao 
grupo Wings of Peace pelas fotografias 
e registos fornecidos. 

José Luis Freitas 

Notícia de jornal “Voz de Portugal” da chegada de José Costa ao Rio. Crédito Manuela Marques

José Costa seu aeroporto. Crédito Manuela Marques
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Em 10 de julho de 2016, em Paris, Portugal venceu 
a França e se tornou campeão europeu de futebol. 
Essa vitória foi dedicada tanto aos portugueses 
vivendo em Portugal como aos emigrantes, pelos 
jogadores e o próprio presidente da República, 
Marcelo Rebelo de Sousa, que, em um trecho 
dessa dedicatória, destacou os portugueses em 
França: “Os que foram há cinquenta anos e que 
dormiam no chão ou dormiam nos bidonvilles, que 
eram bairros de latas, sem barro só lata, e que 
chegaram onde chegaram e que estiveram 
convosco e que hoje entram nos empregos e 
dizem ‘nós não somos só cidadãos de primeira 
porque vem na lei do país amigo, que é a França, 
nós somos porque somos tão bons ou melhores 
do que vocês’”. Os meus pais, José e Virgínia, 
imigrantes madeirenses, encontram-se exata-
mente no grupo referido. Eles torceram pela 
França e por Portugal durante a competição toda, 
mas, na hora da final, opondo o país acolhedor ao 
país de origem, os corações deles penderam para 
Portugal, explodindo de felicidade quando do 
apito final. O sentimento deles nesse momento era 
de como se tivessem certa revanche, ou como se 
essa vitória provasse algo mais do que a soberania 

no futebol europeu. Quando nasceram nos anos 
cinquenta, nada predestinava que os meus pais 
deixariam a terra natal. Ambos nasceram na Ilha 
da Madeira, minha mãe no Curral das Freiras e 
meu pai em São Roque do Funchal. Ambos 
estudaram até a quarta classe e começaram a 
trabalhar cedo. Minha mãe, aos 14 anos, 
quando foi trabalhar na casa de uma família 
em São Roque do Funchal, vizinha à casa de 
meu pai, onde cuidava da limpeza e das 
crianças. Meu pai, aos 12 anos, em uma venda 
e depois no mercado dos Lavradores. Seus 
destinos começaram a mudar quando, com 
16 anos, meu pai viu meu avô, então com dois 
filhos mais velhos já vivendo em Paris, decidir 
levá-lo para a mesma cidade, deixando a 
esposa na Madeira ainda com o filho 
caçula. Ambos foram de avião da Madeira 
até Lisboa onde ficaram três dias. De 
Lisboa, foram de comboio até Guarda e, 
de lá, de taxi até a fronteira com a 
Espanha. Andaram durante três horas 
sem parar nem comer até a Espanha, 
país que atravessaram de carro 
para chegar na França, na banlieu 

de Paris, no dia 27 de março de 1969. Lá, foram 
morar com os irmãos e filhos em uma casa 
sem água, sem eletricidade nem banheiro, em 
um daqueles bidonvilles (em Châtenay-
Malabry) mencionados pelo presidente. Logo 
no início, o meu pai começou a trocar garrafas 
de vidros contra um pouco de dinheiro. Ele 
pode, assim, além da subsistência, comprar 
seus cigarros. Sem tardar, foi trabalhar com a 
cunhada em uma empresa de limpeza, de 
patrões franceses, com os quais aprendeu a 
língua. Vivendo a experiência dos “30 
gloriosos”, aproveitou, em seguida, uma 
oportunidade na empresa Citroën, onde 
tinha um irmão trabalhando, lá ficando por 
sete meses. Aborrecido com as tarefas 

repetitivas, meu pai decidiu deixar a 
fábrica para trabalhar na construção civil 
com o outro irmão, então eletricista. Aos 

poucos, foi se formando na prática do 
ofício, que nunca mais deixaria. Seu 

cotidiano ainda seria marcado pela 
vontade de melhorar o domínio da 

língua, a estudar durante três 
anos na Aliança Francesa, mas 

também pelo testemunho da erradicação dos 
bidonvilles. A fim de destruir essas aglomerações 
em Châtenay-Malabry, durante o verão 1970, as 
autoridades francesas propuseram aos imigrantes, 
em sua maioria árabes e portugueses, se mudar 
para um centro (chamado foyer) construído em 
Paris, onde as condições seriam melhores. O meu 
pai e seus irmãos para lá partiram para ocupar um 
quarto, partilhando cozinha e banheiros com 
outros estrangeiros. Em contato com a minha mãe 
por carta, mandava “pelos menos uma carta por 
semana” dizia ele, acabou por pedi-la em 
casamento em uma delas. Minha mãe chegou na 
França, assim, em junho de 1972, casando-se logo 
em outubro do mesmo ano. Sua trajetória e seu 
primeiro emprego vieram do apoio da sogra, que 
facilitou um trabalho no setor da limpeza de 
empresas, escritórios e lojas. Ela também 
trabalharia durante vários anos em uma farmácia 
onde limpava e ajudava na preparação das 
encomendas e no caixa, antes de conseguir uma 
loge de concierge (pequeno espaço onde mora o 
zelador de edifícios, experiência portuguesa em 
Paris muito recorrente e ilustrada – apesar dos 
clichês – no filme do franco-português Rubens 

EXPERIÊNCIA FAMILIAR 
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Alves, A Gaiola Dourada), sempre mantendo, 
entretanto, a dupla jornada à noite com limpeza 
de escritórios. Com as economias conseguiram, 
em 1978, comprar um terreno na cidade de 
Chelles, onde o meu pai, ajudado pelos irmãos, 
tios e primos, construiu a casa onde até hoje 
moram. A mudança para Chelles provocou a saída 
da loge, fazendo com que minha mãe continuasse 
a trabalhar no setor de limpeza até sua reforma. 
Com o esforço da família para terminar a morada e 
criar os filhos, mantiveram seus investimentos na 
França, distanciando-se da Madeira, que visitavam 
muito raramente. De fato, voltariam para uma 
primeira visita depois de suas partidas somente 
em 1975, logo quando do nascimento da primeira 
filha. Visitas que continuariam raras por duas 
décadas, enquanto mais dois filhos nasceram 
(sendo eu a filha “do meio”) e foram educados na 
França. Hoje, reformados e com condições de 
comprar um pequeno apartamento na terra natal, 
ambos visitam mais a Madeira enquanto curtem 
os quatro netos que têm na França e na Inglaterra. 
Suas vidas, como as de muitos compatriotas, 
sempre foram marcadas por muito trabalho. As 
férias em família, praticamente uma instituição em 

França, sempre foram escassas para eles 
(aconteceriam somente duas ou três viagens de 
toda a família à Madeira). Ainda assim, Portugal e a 
Madeira sempre se mantiveram presentes em 
nosso cotidiano, através das visitas de familiares, 
através dos pratos que minha mãe cozinhava em 
dias especiais, como carne de vinho e alho, sonhos, 
espada ou espetadas, mas também quando 
ouvíamos a rádio Alfa, dedicada à comunidade 
portuguesa em França, ou quando as cantigas 
ganhavam a sala da família. Curiosamente, a língua 
falada em casa sempre fora o francês, uma decisão 
tomada pelos meus pais para não atrapalhar o 
desempenho dos filhos na escola. De fato, meus 
pais sempre apostaram na educação dos filhos, 
realizando os esforços necessários para garanti-la 
e para que pudessem alcançar conquistas 
impossíveis para eles. Assim, a filha primogênita, 
única a ter tido aulas regulares de português a 
partir de 6 anos, acabou obtendo um mestrado na 
Universidade da Sorbonne em línguas (Espanhol e 
Português). Eu tive a sorte de poder fazer um 
Máster de seis meses na Madeira, em 2006, quando 
consegui finalmente dominar o português. Essa foi 
uma ferramenta importante não somente para 

acessar a cultura do país de meus pais, mas 
também para as pesquisas de doutorado, também 
realizado na Sorbonne, sobre a emigração 
madeirense para São Paulo em finais do século 
XIX. O meu irmão é funcionário no meio hospitalar 
e, mesmo se pouco fala e entende o português, 
não podendo transmitir essa tradição aos próprios 
filhos, mantém um laço com a Madeira indo para lá 
de férias. Curiosamente, porém, apesar de tantas 
conquistas, dois dos três filhos também seguiriam 
a rota da emigração. Minha irmã mais velha mora 
há onze anos na Inglaterra e eu estou há três anos 
no Rio de Janeiro. A mais de quarenta anos na 
França, meus pais, quando questionados sobre 
suas identidades e sentimentos de pertencimento, 
sentem-se até mesmo franceses, experiência 
resultante de uma época em que o acesso ao 
trabalho contribuía muito para a integração. O 
mesmo, entretanto, não tem sido totalmente 
sentido pelos filhos. A segunda geração de franco-
portugueses (meus pais acabaram se naturalizando 
em 1993) parece levar uma marca mais sentida da 
questão identitária em meio à sociedade francesa 
como o filme a Gaiola Dourada, que fez muito 
sucesso na França e foi importante para a 

representação e identidade da comunidade, 
mostrou. Para o 10 de julho, uma enorme parcela 
dos cerca de 1,2 milhão de pessoas de origem 
portuguesa na França gritou pela vitória de 
Portugal, causando muitas vezes perplexidade em 
seus conterrâneos franceses. O historiador Victor 
Pereira, especialista sobre a emigração portuguesa 
na França explicou que o futebol “é um vetor de 
afirmação nas sociedades de acolho (...) um meio 
de transmissão de uma ‘identidade’ portuguesa 
entre gerações”. A responder à pergunta de um 
jornalista sobre as razões pelas quais os 
portugueses na França eram tão ligados à Seleção, 
deu uma boa pista sobre uma possível explicação: 
“apesar de um certo carinho pela França, país de 
acolhimento ou de nascimento (...), na escola, os 
colegas nos chamavam de ‘Português’ e, 
inconscientemente, adotamos essa mentalidade. 
(...) defender Portugal permite, entretanto, usar o 
estigma em sua própria vantagem. O jovem pode 
assim dizer... ‘eu sou do mesmo país que o Cristiano 
Ronaldo!’”.

Nelly Freitas
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Há muito tempo que Jersey é procurada por 
madeirenses que ali encontram possibilidades 
de trabalho. Embora houvesse alguns 
portugueses na ilha, durante a primeira metade 
do século XX, a emigração propriamente dita 
para Jersey, começou nos anos 50 do século 
XX, com a chegada de madeirenses para 
trabalhar na agricultura, nas fábricas e no setor 
doméstico.  
Os primeiros dados sobre a presença 
madeirense nesta ilha remonta ao ano de 1934, 
mas é efetivamente nos anos 40 que emigração 
insular começa a ganhar maior expressão. 
Ao proceder à análise que fez relativamente ao 
fenómeno económico e social da emigração do 
arquipélago da Madeira, Agostinho Cardoso 
situa em 1952, a alteração do paradigma da 
emigração de madeirenses para o destino 
Jersey: «Um fenómeno particular ocorreu 
a partir de 1952 com a emigração sazonal 
para Inglaterra, principalmente para as Ilhas 
do Canal. Estes madeirenses, ocupados na 
hotelaria, deslocavam-se na época de Verão 
rumo a este destino para trabalhar no mesmo 
sector, regressando à ilha para a época invernal. 
Hoje mantém-se esta tradição mas ligada 
ao sector agrícola, uma vez que o turismo 
madeirense perdeu a sazonalidade que então 
mantinha (CARDOSO, 1968:16)». Aproveitando 

Primeiro começo por dizer que vou assinar 
este texto com as iniciais da pessoa que mais 
amei em toda a minha vida:  AMAT. 
(…)  

No início de 2016, tudo mudou na minha vida 
familiar e económica. A conjuntura económica 
difícil, em Portugal e com dupla incidência na 
Ilha da Madeira levou-me para terras de sua 
majestade que pensei, em vários momentos, ser a 

última escolha. Mas foi para cá que vim bater. Fui 
como muitos, um amigo do amigo que tinha um 
trabalho e vim. Não pensei duas vezes. (…) Fiz a 
“escolha” por impulso, sem pensar.
Primeiro, vim ter à Escócia, trabalhei 140 horas, 
em oito dias como chefe de cozinha, a lavar pratos 
e a limpar chão. Meu Deus! Foi tão mau, chorava 
todos os dias. O frio, a chuva, o cheiro a comida 
mexicana, o gelado guacamole, os ardentes 
galopinos, as chorosas cebolas. Meu Deus! Nunca 
mais tinha fim. Eramos três que saíram da mesma 

Jersey

NOS NOSSOS TEMPOS… 



agosto 2016  - Memória das gentes que fazem a História 30

a sazonalidade que caracterizava o turismo da 
Madeira (o inverno, sobretudo), os madeirenses 
ocupados na hotelaria deslocavam-se durante 
o verão para as ilhas, nomeadamente Jersey, 
para o mesmo setor. Em 1961, existiam cerca 
de 500 portugueses na ilha, não se sabendo, ao 
certo, destes quantos seriam os madeirenses.  
As oportunidades de trabalho dos madeirenses 
foram muito condicionadas pela falta de 
competências no inglês, pelo que os empregos 
eram pouco qualificados – construção civil, 
cozinhas dos hotéis, limpeza, serviços de 
hotelaria, restauração e bar. Por outro lado, a 
primeira geração de portugueses juntou-se 
numa área muito demarcada da capital, o que 
não facilitou a aprendizagem da língua, na 
medida em que tinham lojas portuguesas, cafés 
portugueses, clubes sociais, o que facilitou a 
sua integração, apesar de não dominarem a 
língua inglesa. 

terra, em direção ao mesmo destino, sem se 
conhecerem, no mesmo dia, no mesmo avião. 
A companhia pagou-nos o Hotel durante duas 
semanas. Depois, mandaram-nos para a casa 
do responsável que era madeirense. Quando lá 
cheguei, fiquei chocado com tamanha sujidade, 
dei por mim em Edimburgo, às 2:00 da manhã, a 
procurar hotel para passar a noite, com a minha 
mala na mão e uma chuva gelada.
No dia seguinte, recebi a informação de que as 140 
horas que tinha trabalhado não seriam pagas pois 
era treino e a companhia não podia pagar tanto 
dinheiro. Bem pensei que iríamos para o Hotel, 
no final do dia, como nos tinham prometido, mas 
mandaram-nos para o centro dos sem abrigo. Para 
mim, foi a gota de água.  Eram 11 da noite, acabei 

o meu turno e saí porta fora, com a mala as costas, 
para nunca mais voltar.
Vim ter com família no Sul da Inglaterra. Familia… 
Esta parte por agora não conto.
Procurei trabalho dia e noite. Consegui três 
trabalhos. Estou satisfeito. Depois fui reduzindo 
até ter só um. Neste momento, sou Dutty Manager 
numa grande superfície comercial. 
O que sinto falta é da comida da minha mãe. 
Dos petiscos do meu pai. Da amizade dos meus 
amigos. Das gargalhadas e das jantaradas. Da 
Praia, Oh a praia. A minha praia. Sabem também 
sinto falta do cheiro que vinha da casa do vizinho a 
bifes de atum com molho de vilão. 
Aprendi varias coisas tais como, portugueses foge 
deles. Se os ouvires, foge. Quanto mais longe 

melhor. Espanhóis, nuestros hermanos, impossível 
penetrar, são muito unidos. Polacos, não te metas 
com eles. Italianos são iguais aos portugueses, 
mas mais sovinas. Jamaicanos porreiros. Irlandeses 
não digas que são Ingleses, ainda levas um murro. 
Franceses, oportunistas. Brasileiros, muito legal 
para o meu gosto. Ingleses muito politicamente 
corretos e sacanas.  
(…)
Sinto-me uma ilha, sinto-me só e desamparado. 
Sinto-me como a AMAT me deixou. 

Até um dia

Assinado: AMAT



Há quarenta anos, numa Madeira menos polida, 
com calças à boca de sino, cabelos estilosos, 
patilhas nas faces e sapatos de sola grossa e alta… 
andava eu e os meus amigos, mais precisamente 
na costa sudoeste da ilha madeirense, no concelho 
da Calheta e arredores. Vivia na Fajã da Ovelha, uma 
pequena localidade, com pouca gente, cuidava de 
alguns animais: uma vaca e umas cabrinhas.
Desde muito cedo, comecei a trabalhar com o 
meu pai, o Sr. Agostinho da Padaria. Aprendi a 
fazer pão, a acordar cedo, por vezes, a amassar de 
madrugada, e a ir distribuir pão nas localidades 
mais próximas. De referir que esses percursos, 
inicialmente, se faziam a pé. 
Lembro-me que, aos sábados, descia a ladeira dos 
Prazeres com uma cesta de pão para distribuir 
metade da encomenda no Paúl do Mar, depois 
subia a ladeira da Ribeira das Galinhas (Paúl do Mar) 
até à Fajã da Ovelha, para descer novamente para 

o Paúl, entregar outra metade de encomendas, 
para subir de novo. Isto era feito sempre com 
outros dois ou três rapazes. Era divertido, mas 
muito cansativo.
A minha ida para o Panamá não estava planeada. A 
ter de explicá-la teria de remontar ao ano de 1979, 
em que conheci uma rapariga que tinha vindo 
de lá. Ela era diferente das raparigas daqui. Nesta 
altura, já tinha voltado da Venezuela, não me tinha 
dado bem por lá, não tinha gostado. Quando cá 
cheguei, tive de ir para a tropa. Aqui, fui instrutor 
militar de condução. Enquanto isso, lá conquistei 
a rapariga bonita, casei com ela, tive o meu 
primeiro filho e depois fui tentar experimentar 
a vida no Panamá. Era lá que a família da minha 
esposa estava instalada, e o meu sogro e cunhados 
estavam todos no ramo da pesca. 
Quando lá cheguei, não gostei muito do clima, 
estávamos sempre a transpirar, era muito diferente 

da Madeira. Fui então trabalhar, fui pescar. Deixei o 
meu filho pequeno e a minha mulher grávida pela 
segunda vez. Aquela ideia não me tinha agradado 
muito, mas lá fui eu. 
Eu, que estava habituado à terra, à vida que tinha 
a ajudar o meu pai, muito honestamente, não 
gostei daquela nova vida. Quando cheguei a casa, 
depois da pescaria, senti-me triste por ver o meu 
filho crescido e por não me reconhecer como pai. 
Durante as primeiras horas, o menino escondia-se 
atrás das cortinas. 
Pouco tempo depois, nasceu a minha filha. A 
minha menina nasceu neste país, distante da 
Madeira. Estava muito feliz, pois, por momentos, 
achei-a parecida com a minha mãe: a Dona 
Ângela. A vida lá no Panamá, pensando bem, não 
me dizia muito mas lembro de outras coisas como: 
as reuniões, de alguns amigos no parque do Golfo, 
onde conversávamos e bebíamos cervejas frescas. 
Lembro-me do meu filho andar atrás do senhor 
das “paletas” (gelados). 
Lembro-me também de que o amigo Tony tinha 
discos de vinil, ele pedia para trazer música da 
moda da América, aquilo era a “tecnologia” mais 
atualizada na época. Tinha conforto, estava com 
a minha família, mas aquela terra não era para 
mim. Sentia saudades de casa, afinal ainda era 

novo e tinha a vida toda pela frente. A Madeira, eu 
conhecia bem  aliás, conhecia como as palmas da 
minha mão.  
Voltamos para a Madeira. Voltamos com duas 
crianças. Voltei com o intuito de continuar a ajudar 
o meu pai nas suas lides, no negócio da padaria 
que estava a crescer. As estradas começavam 
a aparecer e a multiplicar-se, as entregas de 
encomendas passaram a ser feitas por carro, a vida 
estava mais facilitada agora. 
Um dia, depois de muito conduzir por aquelas 
estradas, estava nevoeiro, daqueles que não se 
vê um palmo à frente do nariz. Ia com a minha 
família dentro do carro e não fazia ideia de onde 
estava, até encontrar uma pedra da berma, que 
estava pintada com tinta branca. A partir daí, já 
conhecia o caminho todo e conduzi com certeza e 
segurança, mesmo sem ver quase nada. 
Posso afirmar que, para mim, o Panamá foi 
importante, pois foi onde a minha filha nasceu, 
foi onde tive uma experiência de vida diferente. 
Lembro daquele país com carinho, mas não fui 
talhado para ele. Hoje em dia, continuo na minha 
ilha, embora num ramo diferente de comércio, 
mas a pisar esta terra, este solo, este pequeno 
paraíso que é a Madeira.  

Gabriel Faria 
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DO PANAMÁ
PARA A MADEIRA
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O CHÁ DE TERRA 

- Ermelinda era professora primária e já conhecia 
Lino, um rapaz mais velho, ambos do Porto da 
Cruz… 
Ela sabia que ele tinha ido para a Venezuela, como 
tantos rapazes da sua criação… Ela sabia que ele 
havia de voltar, como outros, também, para se 
casar. Ela sabia que havia de ser com ela, porque 
os olhares não enganam… 
E ele veio. E ela, senhora professora, pediu 
exoneração e foi com ele para esse lugar onde o 
dinheiro parecia render mais. 
Casaram-se. Foram. Viveram. Tiveram filhos. E 
regressaram.  Por ela. Pelos rapazes que iam 
começar na escola. Pela paz que – ela sabia – só se 
podia viver na Madeira. 
Quando a vida ficou pronta para voltar, Ermelinda 
escreveu à mãe e pediu que ela lhe fizesse um chá 
de terra. 
Tratava-se de água fervida com terra do poio 
e açúcar. Dava-se a beber às crianças, antes de 
desembarcar, a fim de evitar doenças que eram 
normais na mudança de clima, de água, de 
ambiente. 
E era assim: quando o barco chegava à Madeira, 
os bomboteiros arriavam as garrafinhas com o 
“chá” ou, caso fossem a bordo, entregavam aos 
passageiros indicados: no cais, alguém lhes pagava 
para o fazer. 
Um dos filhos bebeu; o outro não. O que bebeu, 
diz a mãe, que não teve nada; o outro ficou doente, 
com umas borbulhas que demoraram a passar…. 
Teria sido do chá?

Histórias da Venezuela… 
Muitas. Sobretudo agora, que é hora 

de regressos. 

A MADEIRENSE – Gabriela    
 
O pai tinha morrido muito novo. A mãe, grávida do 
5º filho, ficou sozinha. Viviam no Caniço, no Sítio 
do Livramento. Trabalhavam na fazenda. 
Entretanto, veio um rapaz da Venezuela, um tal 
de Abreu , que se enamorou da filha mais velha, 
a engravidou, casou com ela e levou-a para a 
Venezuela. Moravam em Punto Figo. Ele trabalhava 
na indústria de bidons para petróleo. Nessa altura, 
mandou chamar a mãe e as irmãs. Gabriela tinha 
17 anos .
O Abreu e um outro rapaz das Canárias fundaram 
uma companhia,  em Valência, para fabricar esses 
barris. Uma empresa de muito sucesso (mui 
exitosa). 
Quando Artur conheceu Gabriela, ela tinha 
quase 20 anos. Namoraram um ano e pouco 
mais e casaram na Venezuela. Gabriela deixou de 
trabalhar para se dedicar a casa e aos filhos que, 
entretanto, nasceram. 
Da Madeira, Gabriela contava do Caniço, da 
produção, das cebolas, da hortaliça, do que se 
trazia para o caminho para ir vender para a cidade. 
Falava da tia que a criara – a Ti Morgada – enquanto 
a mãe ia trabalhar e contava das necessidades e 
das prendazinhas que lhes trazia, quando sobrava 
algum dinheirinho  . Eram memórias alegres, de 
bom espírito.  
Falava em voltar e queria mostrar ao marido a sua 
terra. Veio pela primeira vez, há 37 anos. Artur 
gostou imenso da Madeira. O Caniço desse tempo 
era muito agrícola, tinha uma produção grande de 
hortaliças e frutos. 
Não pensaram em regressar. Talvez tivessem 
na ideia comprar um apartamento na Madeira, 
apenas para férias… Nunca o fizeram. Gabriela 
morreu e Artur vem à ilha de vez em quando. 
Matar saudades. De Gabriela.
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De madeirenses… na Venezuela 
[O olhar de Artur]

Artur afirma que a maioria dos madeirenses se 
dedica a trabalhar e, quando sai de férias, é apenas 
para vir à terra, à aldeia, esperando que ela esteja 
exatamente no mesmo lugar, da mesma maneira. 
E conta que, antes de agora, a vida de muitos era 
apenas trabalho: «Alguns trabalham em lojas, 
têm mercearias em sítios que sempre foram 
perigosos, trabalham atrás das grades. Têm uma 
janelinha maior para passar as coisas maiores, 
uma caixa de cerveja… Vivem assim. Trabalham 
sábados, domingos e feriados. Não podem deixar 
o negócio só, com medo dos assaltos, vivem numa 
escravidão. Ainda há algumas destas lojas, poucas 
mas há…

CARACAS 1960 

Quando E. chegou a Caracas, ficou “chocada”. 
Foi viver para um quarto na mesma casa onde o 
marido tinha vivido com os seus companheiros. A 
dona era uma galega casada com um homem do 
Porto Moniz que alugava quarto a madeirenses. 
E. tornou-se amiga dela. Foi ela que lhe ensinou 
a cozinhar, por exemplo. Na Madeira, era a mais 
nova, a mãe nunca lhe ensinou a fazer a vida 
porque não era preciso. 
Nunca trabalhou fora. Nos negócios, os homens 
tinham venezuelanas ao serviço. Diz que muitas 
estragaram os lares. Eram bonitas, desenvoltas, 
diferentes da s portuguesas que eram mulheres 
do campo, sem estudos. 
Teve muitos filhos, e era preciso estar atenta 
porque a Venezuela tinha os seus perigos. 

Regresso… 

Era assim:
Viviam bem: muito trabalho, mas uma vida normal 
apesar de algum medo. Não se pode facilitar. Casa 
bem trancada, nada de dar nas vistas, não usar 
ouro, ter cuidado ao entrar em casa. 
Um dia, decide apostar forte. Fecha a casa em 
Caracas, instala-se na ilha de Margarita e constrói 
um bloco de apartamentos. Todavia, o governo 
tinha mudado.  A crise alastra-se e os apartamentos 
não se vendem. Os dias vão passando e a vida fica 
parada. A violência aumenta e o futuro é muito 
incerto.
Vem à Madeira saber como estão as coisas por 
cá. A ideia de voltar à terra agrada à família. 
Abandonam tudo e vem residir para o Caniço, num 
apartamento de uma sobrinha. 
Ainda tem um terreno em Margarita e o bloco de 
apartamentos por vender. Não pensam regressar. 
Não reconhece o pais para onde emigrou no final 
dos anos 60. Está tudo mudado. Muita corrupção. 
Muita violência. 
Venderam o apartamento em Caracas e 
compraram dólares no mercado negro para poder 
pagar as viagens de regresso. 

Esteve emigrada cerca de vinte anos. Sempre viveu 
em casas alugadas. Eram casas humildes. O melhor 
lugar onde viveu – apesar de por pouco tempo – 
foi um apartamento em Caracas. 
Sentia falta de tudo e que, um dia, com uma 
sobrinha, resolveu fazer uma lapinha como se 
fazia na Madeira, que um senhor foi lá ver e que 
até chorou. 
Das suas memórias, destaca a saudade, o medo, 
a xenofobia de uns vizinhos (“venezuelanos de 
pura cepa, de cor crioula”) que diziam que havia 
de haver um governo que atirasse os “portugueses 
daqui para fora”. Na igreja, deitavam-lhes a língua 
de fora e não suportavam os emigrantes. 
Sabe que havia gente boa mas nunca fez 
amizades.  Amigos… só na sua terra, para onde 
voltou, quando conseguiram um dinheirinho para 
comprar a sua casa. 
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Cheguei a Caracas de avião, enquanto muitos 
outros chegaram de barco. Como a maior parte, 
também pedi dinheiro para a viagem, o qual foi 
devolvido posteriormente. Entrei com visa de 
turista que foi convertido em residente.
Fui acolhido por familiares, nomeadamente meu 
irmão José e meu primo Manuel Quintal que me 
hospedou em sua casa, nos primeiros meses, 
tendo posteriormente vivido na casa da minha 
irmã Matilde. Comprei um écran televisivo que me 
ajudou a aprender a “hablar.”
Quinze dias depois ingressei nos Escritórios da 
“Canteras Piedra Azul” dirigida por Vasco Patrício 
Freitas, um conterrâneo que me conhecia dos 
tempos de estudante no Caniço. Ali estive durante 
alguns anos, e, após ter cursado “Contabilidad, 
Costos y Auditoria”, assumi a contabilidade da 
empresa.
Enquanto não foi possível adquirir automóvel 
próprio, utilizei os meios de transporte coletivos, 
dentro da cidade. Para ir ao trabalho, porém, tive 
de pedir boleias aos camionistas que iam carregar 
a pedra. Por vezes também servia-me do táxi. Este 
contacto com os homens do volante levou-me 
à descoberta de mim mesmo e da comunidade 

portuguesa, sobretudo a madeirense, em que 
me tinha inserido. “Usted no és como los demás; 
“Usted no es português”; “Usted és gringo”; “Usted 
és brasileño”; “Usted no habla como los demás”. 
Efetivamente, o português era conhecido pelo 
sotaque madeirense e pelo género de trabalho 
a que se dedicava: agricultura, bares, bodegas, 
restaurantes, supermercados, pequenos negócios 
até nos bairros mais pobres que circundavam 
as cidades. Eu era um português diferente, 
porque falava de outro modo, era oficinista, era 
contabilista, era intelectual. Tive que aceitar 
reconhecer que era um cidadão com formação e 
preocupações culturais, raras num emigrante. O 
comum da comunidade ficava-se no mundo do 
trabalho, e que trabalho!
Em vez de me envaidecer, este fenómeno criou 
em mim um sentimento de revolta e entrega. 
Revolta pelo status quo de pobreza e incultura 
da formação na pátria de origem, e entrega para 
criar um movimento que, pelo menos reflectisse 
alguma luz no panorama cultural da comunidade, 
o que foi acontecendo no decorrer dos anos. Para o 
efeito contribuiu a profissão de jornalista que cedo 
retomei, com artigos de opinião no Semanário 

“Voz de Portugal”, tornando-me depois chefe de 
redação e, ultimamente Diretor, para logo fundar 
também a revista “Saudade”. Também estive na 
fundação da Sociedade Amigos da Cultura e 
Artes Portuguesas (SACAP) de que também fui 
diretor, e onde se criou o Orfeão Lusíada por mim 
dirigido durante a sua existência, com diversas 
apresentações públicas, tanto na Televisão como 
no Teatro Municipal de Caracas, intervindo nas 
celebrações do Dia Nacional de Portugal ou no Dia 
da Região e das Comunidades Madeirenses.
Ainda no aspeto musical, registo com saudade, a 
participação no canto litúrgico da Missão Católica 
Portuguesa onde também foi criado um Orfeão 
que dirigi até à hora de regressar à minha terra.
Por sorteio entre os jornalistas radicados em 
Caracas, representei a Comunidade Portuguesa 
da Venezuela no primeiro dia de Portugal e das 
Comunidades Portuguesas, em 1977, na cidade da 
Guarda, e fui Delegado ao Conselho e Congresso 
das Comunidades Madeirenses no Funchal até 
ao ano 2000, tendo já regressado ao lugar onde 
nasci em dezembro de 1999. E aqui estou de novo, 
dando sempre do meu melhor à comunidade nos 
meus oitenta anos de vida. Publiquei quatro livros; 

“Padrões da Fé”, “A Harpa de Sião”, “Dicionário 
das Festas, Romarias e Devoções da Madeira”, 
e “Reabilitação Alcoólica da Madeira”, todos 
dedicados a diversa problemática relacionada 
com a sociedade madeirense de cá e de lá.
Já em Caracas, contraí matrimónio católico com 
Amparo Silva do qual nasceram 3 filhos, hoje com 
estudos universitários. A geração continua com 7 
netos a crescer, entrando já um na UMA. 
Nunca fui rico em bens materiais. Embora 
passando por vezes algumas dificuldades, nunca 
faltou o pão para a boca, nem o alimento para a 
inteligência. A minha riqueza sempre foi de ordem 
cultural e espiritual que sempre coloquei ao 
serviço da Sociedade e do Reino de Deus.

Funchal, 20 de Julho de 2016.
Manuel Gama

Da História da minha vida
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A oralidade antecede a escrita e afirma-se também 
como meio de divulgação e perpetuação do 
conhecimento. A oralidade assume um papel 
fundamental, mesmo na atualidade, no domínio 
da espiritualidade. Assim, para algumas religiões, 
por exemplo, afro-brasileiras, o conhecimento 
transmite-se por via oral. Incluso em algumas 
escolas, nomeadamente ligadas ao taoismo e 
budismo, alguns conhecimentos não são escritos e 
passam-se de mestre para discípulo. Atribui-se um 
sentido secreto à palavra, aquilo que se designa de 
mudras ou palavras sagradas, que são usadas com 
determinada intenção.
Mas, para além deste significado esotérico da 
oralidade, temos de convir que a cada um de nós 
poderá acontecer a sua expressão para contar a 
nossa História. É uma forma de registar a memória 
e de trazer para a História, aquilo que não está 

nos documentos. Pois, segundo Paul THOMPSON 
(A voz do passado. São Paulo: Paz e Terra, 1992: 
137), “a evidência oral pode conseguir algo mais 
penetrante e mais fundamental para a história. [...] 
transformando os objetos de estudo em sujeitos”. 
É o caminho para universalizar os protagonistas 
da História, que, à partida, está limitado no tempo, 
pois só tem lugar para a época contemporânea e 
com pessoas vivas, mas não limitada ao individuo, 
no sentido de que ele é a expressão de algo 
queaconteceu no espaço e no tempo. 
Franco FERRAROTTI  ( Sobre a autonomia do 
método biográfico. In: NÓVOA, António; FINGER, 
Matthias (Orgs.) O método (auto)biográfico 
e a formação. Lisboa: Ministério da Saúde. 
Depart. de Recursos Humanos da Saúde/Centro 
de Formação e Aperfeiçoamento Profissional, 
1988. p. 31) explica: “Cada indivíduo não totaliza 

diretamente uma sociedade global, mas totaliza-a 
pela mediação do seu contexto social imediato, 
pelos grupos restritos de que faz parte, pois estes 
grupos são por sua vez agentes sociais ativos que 
totalizam o seu contexto, etc. De igual modo, a 
sociedade totaliza todo o indivíduo específico 
por intermédio de instituições mediadoras que 
a focalizam cada vez mais pontualmente para o 
indivíduo em questão.”
Na atualidade, a História Oral está cada vez mais 
associada a investigações no domínio da História 
Contemporânea. Desta forma, a atual historiografia 
releva múltiplas técnicas e métodos que vão no 
sentido de uma maior valorização da pessoa na 
História, com a Biografia e Autobiografia, métodos 
adequados para a construção de Histórias de vida, 
que não podem ser desvalorizados no discurso 
histórico.

Há diversos caminhos que podemos percorrer 
no método biográfico, que implicam opções de 
trabalho distintas. Assim, fala-se dos chamados 
biogramas, que pretendem amostragens que 
permitem o tratamento quantitativo; os relatos 
de vida, que aprofundam aspetos e etapas da 
vida e, finalmente, as Histórias de Vida, que 
pretendem, de forma total, constituir o percurso 
de vida do indivíduo. Em termos concetuais, o 
debate tem permitido múltiplos esclarecimentos 
em torno desta realidade e metodologia. Assim, 
Norman Denzin (1989) diferencia as vidas “vividas”, 
“experimentadas” e “contadas”. No primeiro caso, 
sinaliza-se os acontecimentos que ela vivenciou, 
no segundo, as imagens, sensações, sentimentos 
ou desejos destes acontecimentos, enquanto 
a última é a narrativa, que sofre influencias de 
padrões culturais e pela forma como se apresenta 

A HISTÓRIA ORAL

Hoje assistimos a uma mudança radical no discurso histórico 
e na forma de fazer a História. Neste contexto, a História Oral, 
as Histórias de Vida e a Autobiografia são importantes, porque 
o Homem assumiu definitivamente o palco da História, onde 
todos têm lugar.
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ao público destinatário. 
O método biográfico vem já da Grécia Antiga, mas 
ganhou um novo élan, a partir do século XIX, com 
a afirmação da história social como disciplina. 
Este caminho cativou diversos especialistas 
conhecidos, como Michel Foucault, Fernand 
Braudel, Lucien Febvre ou Carl Ginsburg. Hoje, 
a autobiografia ganhou um importante terreno 
na história social, dando ênfase ao quotidiano, 
pessoal, privado, familiar e às representações e 
apropriações que cada um retém.
As histórias de vida adotam e comportam uma 
variedade de fontes e procedimentos de recolha, 
podendo ser agrupadas em duas dimensões, 
ou seja, os diversos “documentos pessoais” 
(autobiografias, diários, cartas, fotografias e 
objetos pessoais) e as “entrevistas biográficas”, que 
podem ser orais ou escritas. 
De uma forma clara, poderá afirmar as “Saudades 
da Terra”, escritas em finais do século XVI por Gaspar 
Frutuoso, como um documento historiográfico 
onde se alia a oralidade com a memoria escrita e 
tradição, muitas vezes de caráter autobiográfica  
ou assenta em registos de Histórias de Vida. 
O projeto Memória das Gentes que fazem a 
História, em curso desde 2014, e as suas derivações 
- Memória da Autonomia e Nona Ilha, definem o 
nosso caminho nos rumos da investigação em 
que a História Oral assume um papel destacado 
nesta intenção de estudar e compreender o 
passado. Nesta forma de fazer a História, todos são 
importantes, daí a nossa aproximação à ideia de 
romã.

As histórias de vida são múltiplas.  Com elas  se 
compõe a História da Vida da Madeira, una. 
Assim a romã: dentro de uma só casca, uma 
infinidade de sementes. Individuais. Cada qual 
guardando, dentro de si, uma memória, uma vida, 
uma história. Juntas, cada uma no seu lugar, as 
sementes concretizam a MEMÓRIA de uma vida, 
de uma história coletiva. 
A Memória das Gentes que fazem a História, em 
geral e os projetos, Nona Ilha e Memória da 

Autonomia, em particular, são assim: juntam os 
contributos de cada pessoa para que a História se 
escreva, completa, com memórias, documentos e 
afetos.    
A romã transformou-se, assim, no símbolo do 
nosso trabalho: a História da Madeira, neste caso 
concreto, das mobilidades madeirenses, é a casca; 
cada semente representa a história de cada um, 
ligadas entre si, pela membrana branca da História, 
entendida como “a oficial”, a das instituições, a dos 

governantes, a dos documentos. 
Este projeto é o garde-mémoire que Philipe 
Lejeune sonhou. Justificado por muitos autores, 
nomeadamente por Franco  Ferrarotti , sociólogo 
italiano  que introduziu  as histórias de vida como  
método para as Ciências Sociais: 
Cada indivíduo não totaliza diretamente uma 
sociedade global, mas totaliza-a pela mediação 
do seu contexto social imediato, pelos grupos 
restritos de que faz parte, pois estes grupos são por 
sua vez agentes sociais ativos que totalizam o seu 
contexto, etc. De igual modo, a sociedade totaliza 
todo o indivíduo específico por intermédio de 
instituições mediadoras que a focalizam cada vez 
mais pontualmente para o indivíduo em questão. 
(Franco Ferrarotti, 1988) 
A romã é um fruto uno e múltiplo. A História 
também. Dentro dela, as nossas memórias e 
histórias de vida, juntas, ligadas pela membrana 
dos documentos e registos, permitem que o fruto 
se cumpra. Inteiro. Coroado. 
A romã é a Memória das gentes, das Mobilidades 
e da Autonomia. Una, coroada, é composta por 
uma multiplicidade de sementes que se guardam 
em bolsas individuais (histórias de vida), ligadas 
entre si, por uma membrana branca (documentos 
e registos) que as organiza. 
Cada pessoa, com a sua história, com os retratos, 
os objetos e os documentos que foi guardando, 
ao longo da vida, contribui para esta Memória 
coletiva. A casca da romã transforma-se, então, 
num guarda-memória das memórias das gentes. 
Só então, a História fica completa, porque com 
gente dentro e com alma dentro da gente.

COMO [SE FOSSE] UMA ROMÃ
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O Arquivo Regional é o órgão gestor 
da política arquivística regional e o 
arquivo histórico da Região Autónoma 
da Madeira. Esta instituição, atualmente 
designada Arquivo Regional e Biblioteca 
Pública da Madeira (ABM), esteve 
desde sempre ligada à comunidade 
madeirense espalhada pelo mundo. 
Além de muitos pedidos de documen-
tação e certidões, é a busca apaixonada 
da genealogia a principal motivação de 
centenas de lusodescendentes, que, 
ao longo dos anos, dirigem-se ao ABM 
à procura dos registos paroquiais de 
batismo, casamentos e óbitos, através 
da pesquisa online ou, presencialmente, 
na Sala de Leitura do Arquivo.
Aqui, cabe ao Arquivo Regional um 
papel importante no conhecimento e 
resgate destas memórias do passado. 
Porque é aqui que se encontram os 
arquivos públicos e privados que 
constituem as fontes privilegiadas ao 
estudo da emigração e à reconstituição 

genealógica de famílias. Estabelecer 
pontes com as nossas comunidades, 
ajudando-as a consolidar um sen-
timento de pertença com a sua herança 
histórica e cultural é uma posição que 
muito prezamos e que caracteriza a 
nossa forma de trabalhar.
Sendo certo que a construção da árvore 
genealógica é o principal motivo de 
pesquisa no Arquivo Regional, por 
onde começar?
O primeiro passo é consultar a página 
institucional, disponível em http://abm.
madeira.gov.pt. Em seguida, selecionar 
Acesso aos Documentos / Arquivos/ 
Bases de Dados. Com o nome completo 
dos familiares, datas aproximadas e 
uma noção dos concelhos de origem 
é possível iniciar a pesquisa. Neste 
momento estão disponíveis:
Casamentos: Registos paroquiais de 
todas as freguesias do arquipélago da 
Madeira entre 1539 e 1911. Registos de 
casamentos de todas as Conservatórias 

do Registo Civil até o ano de 1958.
Batismos: Registos de batismo de 
todas as freguesias do arquipélago da 
Madeira, de 1860 a 1911.
Passaportes: Registos de 1872 a 1920.
Além da constituição de genealogias 
é possível explorar a temática da 
emigração através de registos 
bibliográficos (livros jornais e revistas) 
ou através de uma pesquisa simples 
com a palavra “emigração”. Para o 
conseguir poderá usufruir dos catálogos 
e coleções online. Selecione Acesso aos 
Documentos / Coleções/Catálogos. 
Neste menu poderá encontrar:
Catálogo da Biblioteca do Arquivo 
Regional da Madeira: Acesso ao 
acervo bibliográfico do Arquivo 
Regional da Madeira. A base de dados 
dispõe de cerca de 20 mil registos.
Catálogo da Biblioteca Pública da 
Madeira: Acesso a todas as espécies 
bibliográficas descritas na base de 
dados PORBASE e que constituem o 

fundo da Biblioteca Pública da Madeira. 
Disponíveis cerca de 348 mil registos.
Coleção de jornais: Contém cerca 
de 260 títulos de jornais, incluindo os 
primeiros a serem editados na Madeira, 
a partir de 1820.
O que não for possível encontrar online 
obriga a uma pesquisa presencial na 
Sala de Leitura ou ao recurso à bolsa de 
investigadores (um serviço pago). Pode 
ainda socorrer-se do serviço de Leitura 
e Certidões, que recebe pedidos e envia 
reproduções de documentos. Contacte-
nos através do email certidoes.abm.
sretc@gov-madeira.pt. Para mais infor-
ma ções sobre este e outros apoios 
ao utilizador não presencial consulte 
na página institucional Serviços ao 
Utilizador/ Serviço de Certidões. 
Neste setor destacamos o acesso aos 
seguintes documentos: 
Arquivos de paróquias e conser-
vatórias: registos de batismo (1538-
1911); registos de casamento (1539-

1962); registos de óbitos (1538-1982).
Cartórios notariais (1694-2002).
Arquivos judiciais (1544-1980).
Registos provenientes das repar-
tições de finanças (sobretudo 
certidões das matrizes do registo predial 
e processos de imposto sucessório).

O ABM apoia Curso de Português 
para Lusodescendentes
Outra das ligações mantidas com a 
Comunidade Madeirense é a parceria 
com a Universidade a Madeira, no Curso 
de Português para Lusodescendentes 
a decorrer anualmente, no mês de 
julho. O Arquivo Regional participa 
através do seu Serviço Educativo com a 
apresentação da instituição, atividades 
pedagógicas e uma pequena formação 
de utilizadores, que lhes permite iniciar 
as suas pesquisas de genealogia na Sala 
de Leitura.

Fátima Barros | ARM e BPM

O Arquivo Regional
e as Comunidades Madeirenses

http://abm.madeira.gov.pt
http://abm.madeira.gov.pt
mailto:certidoes.abm.sretc@gov-madeira.pt
mailto:certidoes.abm.sretc@gov-madeira.pt
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De clandestinos… 
Sabemos de histórias. De aventuras. De medo e de violências. De 
enganos e de esperanças.
Alguns fugiam à guerra. Outros não. Apenas queriam um meio 
mais fácil de chegar ao futuro. Ou ao sonho da vida. 
Alguns casos: 

Uma cidade bonita, Lourenço Marques. 
ANTÓNIO LORETO, o protagonista das 
Cartas no Intervalo da Guerra (CEHA, 
2015) tinha saído, uma primeira vez 
para esse Portugal mais longe, mas 
que ficava mais perto da liberdade. A 
sua ideia, porém, não era ficar lá. Ali 
era Portugal. Ali seria apanhado para 
a tropa, quando o tempo fosse de ir. 
A ideia era passar para a África do Sul, 
encontrar o padrinho e os primos, 
arranjar trabalho e conseguir os papéis. 
Numa noite previamente combinada, 
um passador foi buscá-los à pensão. 
Eram dois carros e dezoito rapazes. E a 

HUMBERTO XAVIER GOMES 
nasceu no Monte. Filho único, cedo 
tinha na ideia sair da ilha. A África 
do Sul era o seu sonho. A verdade, 
porém, é que já tinha completado 
18 anos e não obteve autorização 
militar. 

A ideia era, então, ir para Moçambique 
e daí dar o salto para a Africa do Sul. 
Compra o bilhete e cria a figura de 
um tio que estaria à sua espera em 
Lourenço Marques. Toma um táxi e vai 
para a Pensão Rainha. Fica quase um 
mês em Lourenço Marques e vai ter 
com um tal M. que trataria da passagem 
para a África do Sul. Assim foi. E teve 
trabalho. Sempre. A vida organizou-se. 
Só pôde regressar depois do 25 de 
Abril. Antes não podia. Ainda pediu 
autorização. Foi escrita uma carta ao 
Marcelo Caetano pedindo a legalização 
da sua situação militar. Foi indeferido.
Casou em 1972, teve duas filhas. 

Regressam à Madeira, em fevereiro de 
1988, tinha a filha mais velha 14 anos. 
Havia demasiada violência e o medo 
impedia-os de serem felizes. Vendeu 
as coisas, trouxe o que tinha num 
contentor. Ainda hoje tem saudades da 
África do Sul, mas a paz que se vive na 
Madeira fala mais alto. 

Clandestino, AC quer chegar a África 
do Sul, via Lourenço Marques. Tinha 
um dinheirinho para a pensão e para 
comer, enquanto o passador não se 
apresentasse. Tinha contactos. Faltava-
lhe apenas alguma paciência para 
esperar. 
Pagou cinco contos para passar para o 
lado de lá. Algum medo, Muita espe-
rança de não ser apanhado. Conseguiu. 
Começou por fazer voltas, varrer o chão 
num supermercado pequenino. Nem 
uma palavra de inglês. Nada. 
Esteve em Joanesburgo muitos anos. 
Mais de 30. Veio casar à Madeira, 
tiveram filhos e foi ficando por lá, até 

noite negra de África. 
Aconteceu, então, o que não podia 
ter acontecido, pois passadores e 
motoristas eram homens experientes 
que já tinham passado muita gente para 
o lado de lá. Os carros deixavam-nos 
perto da fronteira, mas suficientemente 
afastados para que não fossem vistos. 
Depois, passavam-na a corta-mato. 
Por um qualquer motivo para o qual 
não há explicação, o carro da frente 
aproximou-se demasiado. Não parou 
a tempo de deixar sair os rapazes, sem 
que os guardas os vissem. Andaram no 
mato, durante três dias e três noites, sem 

comer, nem beber, tentando escapar 
aos seus perseguidores. Bebiam a água 
das pedras mais porosas, com uma 
palhinha de capim. 
Dos dezoito que partiram, treze foram 
apanhados. Os restantes embrenharam-
se num canavial e desapareceram. 
António foi um dos que não escaparam. 
Os maiores de idade apanharam três 
meses de prisão, em trabalhos forçados, 
a partir pedra. Os menores foram 
apresentados a um juiz. Foi esse o caso 
de António Loreto. 
Conta-nos, então, a história desse dia, 
a história de um julgamento feito em 
inglês, traduzido por um intérprete, a 
história de uma sentença de que todos 
já tinham ouvido falar: os miúdos eram 
completamente despidos, deitados em 
cima de um banco e chicoteados. Eram 
seis polícias, que passavam o chicote 
uns aos outros, para que todos tivessem 
a possibilidade de bater em todos. 
Depois da primeira rodada, um médico 
passava um líquido sobre as feridas e 
outro recomeçava, como se se tratasse 
de um ritual. No mesmo dia, na mesma 
sessão, foram julgados três negros, na 
presença de uma sala cheia de brancos. 
Todos condenados à morte, por delitos 
que António não conhecia. 
Depois, foram conduzidos, pela PIDE, 
para uma estação de comboios, com 
um destino: Lourenço Marques. Uma 
vez mais.
O primo da África do Sul ainda lhe 
mandou mais um passador para tentar, 
mais uma vez, a fuga. António negou. 
Não queria passar pela mesma situação, 
pelo mesmo medo, pela mesma dor. 
Queria, sim, arranjar emprego, ganhar 
dinheiro. O resto, na sua cabeça, havia 
de ficar para depois. 
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ser hora de voltar. Era aqui, na ilha do 
princípio, que AC queria que os filhos 
crescessem:
- Nada paga a paz daqui. 

Manuel Rodrigues

Vendeu o carro e resolveu ir para a  África 
do Sul – corria o ano de 1965. Não tinha 
documentos nem direitos e foi fugido 
para uma pensão em Moçambique.  Já 
levavam pouca roupa dentro da mala 
para chegar lá e fugir. Vinha um tipo 
para passar para a África do Sul. 
Foi bom porque não foi preso. O que era 
preso levava chicotadas, se era jovem e 
se era maior, era preso pela Pide. Iam 
de carro até à fronteira e passavam 
debaixo do arame. 
Iam com cuidado; não podiam falar, 
nem fumar por causa dos cachorros que 

tinham lá fronteira. Passaram. Depois 
de chegar lá, não havia problemas.
Foi trabalhar com um irmão.  Tinham 
um fish and chips. Lembra-se do 
campeonato do mundo de 1965, do 
Eusébio e do facto de estarem quase a 
ganhar… mas a Inglaterra “deitou em 
cima”. Nesse tempo, não havia muitas 

televisões e ouviram pela rádio. 
Havia muitos madeirenses lá. Quem 
passava a fronteira ganhava ali à vida. 
Esteve lá dois anos. Depois, a polícia 
começou a fiscalizar e a prender quem 
não tinha direitos. Quando viu a prisão 
dos seus amigos, veio-se embora para a 
Madeira. A mulher não queria ir para lá. 

Serafim de Jesus
(1939, Curral das Freiras)

A SALTO… 

Havia pessoas que diziam assim: 
«Em França, está dando o dinheiro 
melhor do que aqui. E eles estão 
aceitando pessoas. Em tal parte, 
está uma pessoa que arranja um 
passador». (…) 

O passador era do Funchal mas arranjou 
um conhecimento aqui em cima, vinha 
por dentro de levadas, escondido. (…) 
Eu fui andando, fui andando e fui lá 
bater. Ele disse: “olha, eu ponho-te em 
França sem problema nenhum. Pago-
te a passagem. Tu dás-me o dinheiro 
e tu apresentas-te. Assim foi. Paguei 
11 contos, na altura. Já tem uns 40 e 
tal anos. (…) Eu pensei – lá vai os 11 
contos… Era um risco grande.  Mas 
meti-me. Nunca desanimei. 
Marcamos o dia em que ele nos vinha 
buscar: era eu, dois da Fajã escura e 
um da Fajã dos Cardos. (…) Quando 
chegamos ali, metemos-se dentro do 
carro e fomos embora. Apresentamo-
nos no avião. (…) 
O meu passador ensinou-me e disse-
me: 
- Quando chegarem a Lisboa, saem 
do avião, não se ponham a reparar, 
a espantar. Cheguem-se à porta do 
aeroporto, apanhem um táxi, e vão para 
esta direção que está aqui. Assim foi. 
Façam de conta que estava habituado 
ali. 
(…) Eles prendiam… que eu tive 
um cunhado que se meteu como 
eu e chegou a Lisboa viram aquilo e 
ficaram acanhados. A polícia apanhou-

os levaram para lá duas chapadas e 
voltaram para cá, outra vez.
Era a morada de um restaurante. 
Mandamos vir qualquer coisa para 
comer. Quando chegou a tal hora, veio 
o passador buscar a gente. A gente não 
sabia quem era.  (…) Chegou à altura 
ele disse:  
- Vocês metam-se aqui no carro. 
Andamos, andamos, para chegar 
à fronteira espanhola, ainda gasta 
muito tempo. Passamos por uma 
montanha. Chegou-se a uma altura, 
mais ou menos a metade do caminho, 
para chegar à fronteira espanhola, ele 
deixou o carro a descansar,  a gente foi 
para dentro dos pinheiros, e vamos se 
esconder, até chegar a hora. Não sei 
se era horas que eles sabiam que iam 
passar rondas, que eles tinha quilo tudo 
estudado. Olhamos uns para os outros 
e pensamos, «será que vamos ser todos 
mortos?»
Arriscamos a vida. A pessoa às vezes 
pensa que vai para o estrangeiro para 
melhorar a vida e não se sabe. Estivemos 
umas duas horas dentro dos pinheiros. 
Fomos andando, em silêncio, saímos do 
campo, eles puseram a gente dentro 
da casa que era de guardar a gente, 
dentro de Espanha. Apareceu outro, 
aconselhado com eles, e meteu a gente 
num comboio. Tivemos de pagar a 
passagem do comboio, para ir para a 
Andaia. A  gente sem saber para onde 
ia. 
« Agora podem ficar descansados, 
que agora já não são presos. Quando 
chegarem a Andaia, vocês entreguem-
se logo à polícia. A polícia vai passar um 
papelinho com uma data e os  senhores 
vão procurar trabalho». 
Fizemos o que o homem tinha 
mandado. Eu tinha uma navalhinha que 
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tinha escrito “recordação da Madeira” 
e o polícia na fronteira disse : ”Esta é 
para mim”, mas eu, na ocasião, não 
compreendi.(…) A polícia da fronteira, 
em França, passou-me um papel, 
por três meses. Se durante aquele 
tempo, não arranjasse trabalho, devia 
apresentar-me à polícia mais próxima 
do lugar onde estivesse. Fomos 
andando, de comboio. Não se conhecia 
ninguém e não se conseguia arranjar 
trabalho. Chegou a uma altura que eu 
estava quase que arrependido em ter 
caminhado de casa, mas agora tinha de 
me sujeitar. 
Como é que sobrevivi? Com uma 
coisinha de dinheiro que eu tinha 
levado comigo, e fomos apertando, 
passando um pedacinho de fome. 
Houve uns que arranjaram trabalho 
mais depressa, sempre ajudavam os 
outros. 
[Serafim esteve na França 25 anos. 
Mandou chamar a mulher. Regressaram 
quando arranjaram um dinheirinho 
para fazer a casa] 

No Arquivo do Tribunal da Comarca da 
Madeira, encontramos outras histórias, 
de outras gentes que resultaram em 
processos: 
(foto processos- esta da internet pode 
ser substituída por qualquer outra)

Corpo de delito pelo crime de 
embarque clandestino-1935_
PROCESSO Nº 67
Descrição: 
João P., solteiro, 18 anos, sem profissão, 
nem residência certa, embarcou 
clandestinamente no vapor de carga  
inglês … com destino às Ilhas Canárias. 
Chegou a desembarcar em las Palmas 
e foi logo preso. Em sua defesa, o réu 
alegou a necessidade de ganhar a vida 
e o facto de ter alguns parentes em Las 
Palmas.

Corpo de delito pelo crime de 
embarque clandestino- 1936 _
PROCESSO Nº226:
Descrição: 
J. da S., 18  anos, embarcou 
clandestinamente no vapor alemão  
“GENERAL SAN MARTIN”, com destino 
à américa do sul. Foi desembarcado 
em Santos e aguardou ali, sob prisão a 
passagem do paquete alemão “António 
Delfino” que o trouxe de volta para a 
Madeira.
Diz que subiu a bordo para entregar 
umas cadeiras de vimes a um 
passageiro e que um empregado lhe 
deu 3 ou 4 cervejas que lhe provocaram 
tonturas, pelo que  resolveu descansar 
um bocadinho; adormeceu junto a uma 
baleeira, e ao acordar o barco já ia em 
alto mar. 
No mesmo processo, um outro caso A. 
F., de 18 anos, também, diz também 
ter embarcado clandestinamente , por 
querer seguir para o Rio de Janeiro, 
por falta de trabalho e de recursos, não 
podendo tirar qualquer documento. 

Corpo de delito pelo crime de 
embarque clandestino-1937 _
PROCESSO Nº 205/E

E.F., o Sanfona, é acusado de ter 
pretendido emigrar clandestinamente, 
pela terceira vez. 
Em sua defesa, explicou que tinha ido 
a bordo despedir-se de uns emigrantes 
e, como estava embriagado, foi deitar-
se debaixo de um automóvel, só 
acordando no outro dia de manhã; 
foi apresentar-se ao comandante que 
o mandou para a 3ª classe, onde se 
encontrou com outro clandestino. Foi, 
então,  transbordado no alto mar para o 
vapor Cap NORTE que o trouxe de volta 
à ilha. 
Por não se ter feito prova completa da 
transgressão, o arguido foi absolvido.

J. J., o Ventania, pintor, morador na casa 
de pernoitar “Benfica”, foi detido por ter 
vigarizado quatro cidadãos, recebendo 
deles importâncias com promessas 
de embarque para Curaçau. Do 

processo, constam as quantias exigidas 
pelo burlão: 465$00 para tratar de 
documentos e passaportes; 90$00, para 
embarcar o queixoso para o Curaçau; 
1470$00 para o embarcar.

Corpo de delito pelo crime de 
embarque clandestino-1951 _
PROCESSO Nº2j:
Descrição: 
O capitão do porto remete ao Delegado 
do Procurador da República um auto 
instaurado a M. da C. L. e J. da C. por 
terem embarcado clandestinamente no 
vapor Angola.  Os clandestinos foram 
entregues aos capitães dos portos de S. 
Tomé e Príncipe. 
Das declarações do passageiro, apurou-
se que estava desempregado, razão 
pela qual decidiu embarcar no Angola. 
Que foi a nado, e subiu pela amarra e ali 
se escondeu, tendo aparecido daí a dois 
dias. Foi apanhado e posto a trabalhar 
na copa, na ida e no regresso, no convés.
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Francisco Exposto
Na manhã do dia 10 de abril de 1848, um bebé 
foi depositado à porta de Florêncio de Ponte, 
morador no Lombo de São Lourenço, na Fajã da 
Ovelha. A acompanhar, um “escrito” informava 
que a criança tinha nascido dois dias antes, com 
o pedido de que fosse batizado com o nome de 
Francisco. Nesse mesmo dia, o pároco da igreja 
de São João Batista, cerca de um quilómetro mais 
abaixo, batizou a criança, tendo como padrinho 
o mesmo Florêncio de Ponte. Francisco Exposto, 
assim ficou assinalado no registo paroquial, viria, 
mais tarde, a ser conhecido como João Francisco 
de Vasconcelos.
Certamente criado e educado pelo seu padrinho, 
Francisco aprendeu a ler e escrever e, em 1870, 
assentou praça para cumprir serviço militar, 
durante oito anos. Casou-se, em 1875, no Estreito 
da Calheta, com Maria Rosa e, três anos depois, 

passou à reserva. Fixou residência no sítio da Fonte 
do Bugio e Ligirão onde terá aberto uma mercearia 
e sido agente da firma Blandy Brothers. 
A morte da esposa, em 1882, durante o parto 
do terceiro filho, levou-o a envolver-se com a 
cunhada, Carolina, com quem viria a casar no ano 
seguinte. 
A vida, todavia, não pareceu ter-lhe corrido 
no melhor dos mundos. A exemplo de muitos 
outros madeirenses e seduzido pelas condições 
oferecidas pelo rei das ilhas Sandwich parte, 
em 1886, com a família para o Havaii, onde se 
estabelece.
A saga familiar transfere-se depois para a Califórnia 
dando origem a uma vasta prole onde se destaca 
o nome de John de Vasconcellos, um dos mais 
respeitados legisladores e antigo Senador da 
Califórnia, falecido há dois anos.

A genealogia como vínculo às raízes

Margaret Vasconcellos
Em 2010, Margaret de Vasconcellos, irmã de John 
de Vasconcellos, acompanhada pelo marido, 
aproveita as poucas horas de paragem no porto 
do Funchal do navio de cruzeiro onde fazia férias 
para alugar um carro e partir à procura de vestígios 
do seu bisavô João Francisco de Vasconcelos que, 
sabe, através das histórias que ouviu dos seus 
pais e avós,  e de alguns, poucos documentos, 
teria casado no Estreito da Calheta, o que viria a 
confirmar.
Na Califórnia, onde vive, incentivada pelo marido, 
Roger Brindle, recolheu os elementos possíveis 
que lhe permitiram reconstruir em parte a sua 

genealogia familiar. Só depois de estabelecido o 
contacto com a Madeira, vem a saber que o seu 
bisavô nasceu não no Estreito da Calheta mas sim 
na vizinha freguesia da Fajã da Ovelha.
Margaret, no entanto, não teve tempo para ir à 
Fajã da Ovelha, ao Lombo de São Lourenço. Se lá 
tivesse ido, teria encontrado, algumas dezenas 
de metros abaixo da capela, na curva da estrada, 
uma casa onde se pode ler: Manuel A. de Ponte 
e Mónica C. J. de Ponte. Potencialmente uma das 
famílias descendentes de Florêncio de Ponte que, 
160 anos antes acolhera o seu bisavô.

Margaret Vasconcellos com o marido, Roger Brindle
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Embora sem certeza, a casa onde a criança terá 
sido abandonada ainda existe e pertence a Manuel 
de Ponte. Algumas dezenas de metros acima da 
sua residência, Manuel possui uma propriedade 
com uma pequena casa praticamente em ruínas, 
onde morava o seu avô António, no Caminho de 
São Lourenço, acima da capela com o mesmo 
nome.
Naturalmente que Margaret de Vasconcellos 
quando passou pela Madeira vinha com a 
esperança de tentar deslindar o imbróglio familiar 
e entender a razão do seu bisavô, apesar de 
ter sido abandonado, ter adoptado o nome de 
Vasconcelos. Coisa para a qual não conseguiu 
explicação e que só a pura especulação poderá 
justificar se não forem, entretanto, encontrados 
documentos que liguem a criança exposta às 
famílias Vasconcelos que, em meados do século 
XIX, viviam na zona oeste da ilha.
As duas histórias que se cruzam apenas se podem 
construir recorrendo à pesquisa familiar com a 

utilização de um vasto conjunto de instrumentos 
que, de confirmação em confirmação, nos levam 
numa viagem ao passado, trazendo ao de cima as 
raízes que justificam quem somos, o que somos, 
como somos, de onde vimos e, potencialmente, 
para onde vamos.

É cada vez maior o número de pessoas, em todo 
o mundo que recorre à genealogia para encontrar 
o seu fio à meada, o que é como dizer, conhecer 
a sua história e as suas origens. A internet, a par 
do desenvolvimento de um vasto conjunto de 
tecnologias permite hoje, quase sem sair de casa, 
construir, de uma forma consistente, a história 
familiar e descobrir os vínculos de cada um, as suas 
raízes. A par de inúmeros sites e bases de dados, 
alguns dos quais gratuitos, um largo conjunto de 
programas e aplicações facilita a organização das 
relações de família, cruzando dados, levando-nos 
ao fundo da história, numa viagem ao passado, de 
descoberta e revelação, por vezes fascinante.

Quem somos, afinal?

Há a ideia de que a grande maioria daqueles que 
procuram construir a sua árvore genealógica o 
fazem na perspectiva de encontrar  no seu passado 
alguém nobre, notável ou digno de qualquer feito 
digno de registo. De certa forma é verdade e não 
deixa de ser legítimo. No entanto, acreditamos que 
não são esses os objetivo comuns à maioria das 
pessoas. Ter orgulho nos seus não só é legítimo 
como faz bem ao ego; faz olhar para a vida, para 
o futuro, de forma mais confiante; com maiores 
certezas e redobradas esperanças.
Olhar para   o passado daqueles que, de forma 
direta e ativa, contribuíram   para que hoje 
sejamos aquilo que somos é também encontrar a 
humanidade que existe em cada um de nós. É um 
reencontro connosco próprios.
À medida que nos embrenhamos no passado, 

descortinando os progenitores “escondidos” nos 
papéis amarelecidos dos registos, perdidos na 
memória do tempo, enraizamos a convicção de 
que somos todos cidadãos do mundo. Esbatem-se 
muitas das barreiras que, por vezes, artificialmente 
levantamos, contra estranhos, contra aqueles que, 
por isto ou por aquilo, são diferentes de nós.
Direta ou indiretamente, se é que podemos colocar 
as coisas neste pé, cruzamo-nos todos no passado. 
Se analisarmos o nosso ADN e o dos nossos 
vizinhos, cedo chegaremos à conclusão de que, 
mais geração menos geração, temos antepassados 
comuns. A um nível muito maior do que seria de 
supor. O que só significa que somos todos família.
Uma simples estatística mostra-nos que, por 
exemplo, se recuarmos 20 gerações, o número 
total de progenitores pode ser superior a 500 
mil, dependendo do número de primos que 
se casaram ou não entre si. Ora, em média, 20 

Manuel de PonteCasa do avô de Manuel de Ponte, onde poderá ter sido depositado Francisco Exposto, no Lombo de São Lourenço
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gerações corresponderá a cerca de 400 anos, se 
tomarmos como valor médio que as pessoas se 
casavam aos 20 anos de idade.
Recuemos então na Madeira 400 anos. Ano de 
1600. Qual era a população da ilha na altura? 
Pouco mais de 30 mil habitantes. Acho que não é 
preciso acrescentar mais nada. Os números falam 
por si.
Onde e que isto nos leva? A todo o lado e lado 
nenhum. A todo o lado, na medida em que 
esta verdade nos dá, queiramos quer não, uma 
identidade própria. Todos temos antepassados 
comuns. Podemos reivindicar o direito de sermos 
reconhecidos como um povo com um ADN 
próprio, seja em sentido figurado, seja em sentido 

literal.
Por outro lado, essa constatação pode ser 
considerada irrelevante, se não a usarmos para 
afirmarmos a nossa identidade individual e 
coletiva.
Independentemente da importância que lhe 
possamos dar, do reconhecimento que tiver, factos 
são factos. Do que não há dúvida é que, mais claros 
ou mais escuros, mais morenos, loiros, altos ou 
baixos, os madeirenses (a exemplo de outros, claro 
está) são uma grande família cujos antepassados 
comuns lhes dão uma identidade. Como sabemos 
de onde vimos, se formos consistentes, isso pode 
ajudar-nos a saber para onde devemos ir.

Todos sabermos que as árvores não podem 
viver sem luz, água, ar ou alimentos. Da mesma 
forma, as árvores genealógicas têm necessidade 
de alimentos básicos, a começar pelo seu tempo, 
para poder crescer e frutificar.
Os registos paroquiais, censos, testes de ADN, 
software, etc são coisas maravilhosas mas que, 
por si mesmas, não levam com a rapidez e 
qualidade ao objetivo pretendido. Tome então 
em atenção estas cinco regras que o poderão 
ajudar com sucesso na sua missão.

Regra nº 1: Não acredite cegamente
Não é pelo facto de um nome estar escrito numa 
pedra que deverá ser tomado como verdadeiro 
e genuíno. Na medida do possível, compare os 
dados originários de várias fontes para, através 
dos cruzamentos de informação, ter uma certeza 
maior sobre qualquer facto.
Não presuma que os membros de um agregado 
registados em algum lugar, como um registo 
censitário, são realmente irmãos, irmãs ou outros 
parentes (a menos que o censo realmente afirme 
esse relacionamento).
Não tome por verdade absoluta algo apenas 
porque  foi publicado num livro ou na internet.

Regra nº 2: Faça a sua própria pesquisa
A utilização de fontes secundárias para expandir 
uma árvore genealógica é recomendada, mas, 
um simples erro pode levá-lo na direção errada 
por muitas e boas gerações. Não se esqueça de 
comparar as suas fontes com aquelas que juntou 
de outras fontes secundárias. Nem que seja por 
amostragem aleatória, compare. Assim reduz a 
margem de erro ao mínimo.

Regra nº 3: Trate os irmãos e irmãs por igual
Em grande número de casos, a pesquisa 
genealógica limita-se a seguir uma linha direta, 

onde apenas constam avós, bisavós, e por aí 
adiante. Embora não haja nada de errado com 
esta abordagem, há uma boa razão para não 
descurar os irmãos e irmãs dos seus antepassados 
diretos. Ao seguir linhas colaterais alarga as pistas 
que o levam ao seu antepassado direto, em 
especial quando os elementos que conseguiu 
recolher são insuficientes ou são portadores de 
muitas dúvidas quando à sua autenticidade e 
veracidade. Dá mais trabalho, é verdade, mas 
garante-nos mais certezas.

Regra nº 4: Uma fonte não é igual a prova
Parece muito simples. Você encontra uma certidão 
de óbito do seu avô, que enumera, não só a sua 
data de óbito e local do enterro, mas também 
seu local de nascimento e os nomes dos pais. 
Acha que está de posse de todos os elementos 
para poder avançar para a geração seguinte? 
Em princípio sim, mas... regra geral, uma única 
fonte não é suficiente para constituir prova, 
especialmente quando é uma fonte secundária 
- como atestados de óbito são para a data de 
nascimento e outras informações que não estão 
diretamente relacionados com a morte.
Antes de dar como concluída a investigação sobre 
um determinado familiar, faça uma pesquisa 
razoavelmente exaustiva de todas as informações 
pertinentes.

Regra nº 5: Ver para além do óbvio
Analise com atenção todos os documentos. 
Informações aparentemente irrelevantes 
constantes nos documentos podem dar-lhe 
indicações preciosas sobre o que procura. Ao 
partilhar essas informações, vai juntar elementos 
úteis que, no cruzamento com outras fontes o 
vão ajudar a construir uma árvores genealógica 
sólida, bem fundamentada. Como dizia em 
tempos um anúncio: Partilhe. Não dói nada.

Cinco regras de ouro para fazer crescer 
a sua árvore genealógica com segurança

Olhar para  o passado daqueles que, de forma direta e ativa, contribuíram  para que 
hoje sejamos aquilo que somos é também encontrar a humanidade que existe em cada 
um de nós. É um reencontro connosco próprios.
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A explosão das novas tecnologias da comunicação 
redefiniu, nos últimos anos, a forma como se tecem 
e reconstroem sociabilidades, com forte impacto 
na relação entre emigrantes, seus descendentes e 
a terra de origem, a referência identitária mesmo 
para muitos dos que nunca ali viveram.
No projeto de ‘Memórias de São Roque do Faial: As 
vozes dos emigrantes’, o recurso à mais popular das 
redes sociais, o Facebook, permitiu a criação de um 
espaço de partilha, conhecimento e informação 
sobre as tradições e cultura de São Roque do Faial, 
levando a estabelecer um elo de ligação entre os 
residentes, os emigrantes, as memórias comuns, 
a atualidade e o lugar “construído” por quem o 

deixou ou o conhece por interposta pessoa.
Através das redes sociais e do blogue, plataformas 
criadas no âmbito desta iniciativa, têm-se unido 
emigrantes radicados em diversas partes do 
mundo.
A nossa experiência é a de uma comunidade virtual 
muito ativa que está presente em países como 
o Brasil, Venezuela, Estados Unidos da América 
ou Trindade e Tobago, entre outros. Muitos são 
os pedidos por parte de lusodescendentes que 
procuram informação sobre os seus antepassados, 
uma comunicação que tem ajudado a reconstruir 
histórias de vida com relatos sobre as peripécias 
da emigração, a partida do cais do Funchal e 

a chegada ao país de destino, o processo de 
integração, a transmissão da cultura madeirense 
aos descendentes.
Se há famílias que mantiveram contato com a 
terra natal, compreende-se que depois de tantos 
anos alguns descendentes já não se sintam 
identificados com a herança cultural dos pais 
e avós. As redes sociais vieram, de certa forma, 
sacudir consciências: a modernidade irrompe 
pela imagem de “atraso” e de dificuldade que 
estava muitas vezes associada ao local de partida. 
Descobrem-se as obras, as casas, as estradas, 
as lojas. Percebe-se que afinal, também por cá, 
tudo mudou. E mudam-se memórias, combate-

se o esquecimento, descobre-se quem partilha 
as mesmas raízes, quem viveu na mesma rua ao 
chegar a outro país, os amigos dos antepassados…
A troca de informações transforma-se numa 
verdadeira comunicação, os contactos 
amadurecem em amizade, criando uma rede de 
pessoas e não apenas uma rede de tecnologias.
Se o impacto das redes sociais é muito significativo 
na vida de quem está longe, isso acarreta uma 
responsabilidade natural para quem gere um 
grupo ou uma página, com exigências específicas 
de comunicação online - estéticas, temporais 
(atualização constante) e relacionais (participação).

Octávio Carmo 

Reconstruir memórias nas redes sociais
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No CEHA, no dia 15 de julho, um grupo de 
estudantes luso-descendentes veio ouvir 
falar de Memórias.
Na ilha que foi dos pais e dos avós, o tempo 
é diferente, a língua é outra, mas a ligação 
com a terra quer-se a mesma. E o interesse 
pelas histórias de partidas e de regressos. E a 
saudade aqui justificada.
— Este lugar é lindo!
Participarão, também, do Projeto Memória 
das Gentes que fazem a História. Por eles, 
se conhecerá a história de familiares que, 
um dia, tiveram de ir: para o Antígua, para a 
Bélgica, para a Austrália, para o Brasil, para 
os Estados Unidos, para a América…
Por alguns deles, se saberá da dor de 
regressos antecipados…
Estão connosco. Farão parte da História das 
Mobilidades.

A IV edição do curso decorre de 4 a 29 de julho 
do corrente. Congrega alunos provenientes da 
Austrália, Bélgica, EUA, Antígua, Venezuela e 
Brasil, pertencentes à segunda e terceira geração 
de madeirenses radicados naqueles países. A I 
edição teve início em julho de 2013, no âmbito do 
acordo de colaboração entre as duas instituições, 
assinado naquele ano. Por aqui já passaram alunos 
vindos do Canadá, Trindade e Tobago, São Vicente 
e Granadinas, Espanha, França, Itália e Jersey.
Une-os o desejo de (re)descobrir as suas raízes 
madeirenses, as tradições, hábitos e costumes 
locais, e a possibilidade de aprofundar os seus 
conhecimentos em matéria da língua que 
herdaram dos seus antepassados – o Português 
Língua de Herança (PLH). Sim, a língua também 
se herda. Uma herança que representa um vínculo 
com o passado e os põe no encalço de algo que 
lhes modelou o semblante, a personalidade e 
até a expressividade. Em alguns casos, é possível 
ainda reconhecer no seu modo de falar as marcas 
dos diferentes lugares de onde partiram os seus 
ancestrais, pois adquiriram estes traços ainda no 

berço, quando aqueles se serviam da língua de 
Camões para os embalar e os iniciar nas primeiras 
palavras.
A grande maioria mantém contacto com os 
familiares que ficaram na Madeira, embora 
residualmente, também encontremos aqueles 
cuja convivência com os da terra já se perdeu. São 
estes últimos os que mais se embrenham na busca 
de informações que lhes permitam reconstruir 
toda uma história de vida: de onde vieram, quem 
foram, como viviam os seus ascendentes, no 
fundo, qual a sua identidade cultural. 
Este interesse é forte o bastante para fazê-los 
atravessar um oceano de obstáculos e ocuparem-
se durante todo um mês numa intensa formação 
com atividades, ora de índole cultural em vários 
pontos da ilha, ora em contexto de sala de aula.
De entre as várias atividades do plano do curso 
destacam-se as visitas aos museus e núcleos 
museológicos da Região (Universo de Memórias 
de João Carlos Abreu, Núcleo Museológico do 
Açúcar, Núcleo Museológico do Instituto do 
Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, 
Teatro Municipal Baltazar Dias,…). Todos eles 
despertaram grande interesse junto de miúdos 
e graúdos, mas foi na música tradicional, através 
da Associação Musical e Cultural Xarabanda e 
do Núcleo Museológico de Arte Popular da Boa 
Nova, no Centro Cívico de Santa Maria Maior, que 
vimos sobressair no olhar o deslumbramento 
ao reconhecerem certas sonoridades que lhes 
são familiares. O mesmo efeito descobrimos ao 
tomarem conhecimento do projeto Histórias de 
Vida do Centro de Estudos de História do Atlântico 
(CEHA). Era ver a surpresa nos seus rostos ao 
perceberem que alguém queria ouvi-los e registar 
as suas histórias (estórias) e vivências, para depois 
contá-las, com o mesmo interesse com que se 
contam as histórias cavalheirescas e nobiliárias. 
Sentimos recrudescer aquele nó na garganta ao 
descobrirem no Arquivo Regional da Madeira o 
nome daquele antepassado mais longínquo, que 
até a memória dos mais velhos já havia esquecido, 
e que agora estava ali documentado à sua 

frente e que podia ser levado como prova desta 
peregrinação ao mais recôndito dos seus veios.
Ao visitarmos alguns espaços empresariais 
(Empresa Insular de Moinhos, Madeira Valey, 
Empresa de Cervejas da Madeira,…) surgiram 
ideias de também fazer emigrar o que de bom 
temos. E foram os mais novos a quererem 
escrevinhar contactos. E a acalentarem esperanças 
de estabelecer pontes entre este torrão-natal 
e o país de acolhimento. E a querer levar além-
fronteiras a brisa dos nossos produtos. Seja para 
“enganarem a saudade” dos que por lá ficaram, 
seja por descortinarem uma oportunidade de 
negócio.
Do mesmo modo, vimos aqueles que regressam 
à terra no entardecer das suas vidas, escolherem 
este cantinho para aqui disfrutarem da serenidade 
das pessoas, do clima, do conforto. É o caso de 
uma Britânica, natural das Granadinas, bisneta 
de madeirense, que escolheu o Monte para sua 
residência permanente, replicando as inúmeras 
narrativas de conterrâneos seus que em tempos 
diferentes, e quiçá, por motivos também 
diferentes, se quedaram por estas paragens até 
aos seus derradeiros dias.
É este pulsar madeirense que se sente no CIVLD. 
Não são estrangeiros que por cá passam. São filhos 
da terra. Amam cada pormenor, cada recanto, 
cada paragem ou remanso, tanto ou mais do que 
aqueles que cá nasceram. São da terra, são do 
povo, são madeirenses. Corre-lhes nas veias, não 
só o sangue, mas também o sentir da terra, da 
montanha, do mar. E esse enorme mar fica mais 
pequeno quando daqui voltam a sair.

Idalina Milagres e Naidea Nunes 

Curso Intensivo de Verão para Luso-Descendentes 
(CIVLD), “Língua Portuguesa, Literatura e Cultura 
Madeirenses”, da Faculdade de Artes e Humanidades 
(FAH) da Universidade da Madeira (UMa), numa 
parceria com o Governo Regional, através do Centro 
das Comunidades Madeirenses e Migrações (CCMM), 
neste momento, sob a tutela da Secretaria Regional 
dos Assuntos Parlamentares e Europeus (SRAPE).

Curso Intensivo de Verão
para Luso-Descendentes
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VERAS, Dalila Teles, 
Solidões da Memória, S. Paulo, 2015 

Metáfora das palavras que encerra, a capa de 
“Solidões da Memória” evoca um tempo-outro, 
um lugar-outro, um terreiro feito de pedras do 
calhau que o mar (o da ilha) arredondou. 
Assumidamente dedicado “à memória de minha 
mãe que, sem guardar, lembrava”, este é um livro 
de memórias e identidade, é um livro de ilhas – 
das que a poesia recria (“a memória a infância/ é 
a memória possível/ (e só à poesia cabe recriar”) e 
das que dialogam com outros poetas. 
A vida é aqui apresentada em cinco andamentos: 
insularidade, aventura em preparo, travessia e 
chegada (ruptura), regresso ou tentativa de e 
dos registros prévios. São versos em mobilidade; 
versos que acompanham o tempo e o exílio: “Ter 
duas pátrias é como estar em estado permanente 
de exílio” (:81); poemas que trazem a ilha por 
dentro. 
Esta é uma ilha olhada com o coração do ponto de 
vista de quem, um dia, embarcou para o Brasil, no 

Santa Maria, em terceira classe (:49), uma ilha que 
“nem/ ilha era”, que “não/ tinha fim nem/  começo” 
(:15), uma terra sem homens, que a chegada do 
correio iluminava de mundo e de esperança.  
E depois, o mar: a carta de chamada, a venda de 
tudo, a fotografia nos Vicentes e a casa dentro de 
um baú. 

“(O brasil tinha cheiro
 E era de ananás)  
                              (:50)

Pelos versos de Dalila Veras se aprende a 
“abrasileirar”, a aceitar a nova realidade, a dividir o 
coração entre o que foi e o que há de ser. 
A ilha, porém, fica amarrada à porta e transforma-
se numa janela aberta para dentro. Por isso 
é preciso não esquecer e permitir-se ser 
“madeirense” - “(…)urze /  de nascença, em luta 
frente às intempéries/(do solo, do vento e das 
vagas marítimas)” (:71). 
 É assim a memória. E as ilhas. E a saudade. E as 
solidões…

NOTAS DE LEITURA

DIAS, Emmanuela, 
A Chegada do Português (1952-2002)
  
Para que conste. Para que não se esqueça. Para 
que a memória permaneça na vida dos que 
ficaram. 
 Em 1951, um grupo de homens deixou a Madeira, 
à procura de uma vida melhor. O mar era o 
destino. E a Austrália Ocidental. 
Nova vida novo rumo
Agora vamos partir
A caminho da nova Austrália

North Cape vai seguir 
(Manuel Pereira) 
São três partes da história de Francisco Correia, 
Manuel Pereira e dos seus companheiros: O 
Aventureiro, O Trabalhador, o Australiano. 
Um texto bilingue que resume vidas, entre 1952 
e 2002). E fotografias. E lembranças. E a memória. 
A vida do emigrante
Muito tem que contar
O que o homem passa na vida
Para um negro vintão ganhar. 
(Manuel Pereira) 

PEREIRA, Ana Cristina, Movimento perpétuo, Histórias 
das migrações portuguesas, Lisboa, 2016. 

“Em Portugal aprende-se depressa 
que as pessoas não são árvores. 
Não têm raízes, como os plátanos 
ou as tulipeiras. Aquilo a que se 
chama território nacional é uma 
multiplicação de pontos de partida 
e de chegada. Há dez milhões de 
pessoas dentro e 2,3 milhões de 
pessoas fora. Um mapa-múndi que 
se desenha, amiúde, por força da 
necessidade, feita vontade” (:91). 
Um livro de ecos, este Movimento 
Perpétuo, de “histórias” de gente 
que, de outro modo, não teriam a sua 
história registada. São experiências 
de mobilidades: por causa da guerra, 
por causa da pobreza, por causa do 
medo, por causa da política, por causa da(s) crise(s) que, ao longo do 
tempo, foram marcando a vida das gentes e o desenho das casas  –    
eram famílias “ cheias de ausências” (:89)
 Ao longo de cerca de 100 páginas e sete histórias de migrações, o leitor 
contacta com homens e mulheres que passaram a salto as fronteiras, 
que pagaram a passadores e subornaram polícias, que ajudaram 
aqueles que, fora da terra, procuravam uma forma de sobreviver. Por 
estas narrativas se (re)vivem tempos de movimentações mais ou menos 
caladas, mais ou menos clandestinas, mais ou menos legais. E retornos - 
duros os retornos!- ao país, à ilha, a novas migrações: 
Muitos dos sete mil que a descolonização atirou para o arquipélago não 
tardaram a partir – para a África do sul, para o Brasil, para a Venezuela, 
para o Reino Unido… «Ficaram os que arranjaram trabalho. A Madeira 
era uma ilha que esperava por tudo e que não tinha nada», resume 
Alberto Vieira. «Nem a ilha tinha condições para os receber, nem eles 
estavam dispostos a voltar ao passado. Depositaram a esperança na 
emigração.» (:89) 
Neste livro, a jornalista – Ana Cristina é repórter do Público e cronista 
do DN-Madeira – construiu um “puzzle das migrações que abarca quase 
cem anos”, percorrendo caminhos da investigação, mas, sobretudo, do 
coração e revelando um país feito de partidas e de chegadas. 

NOTA: APRESENTAÇÃO PÚBLICA NO DIA 16 DE SETEMBRO, NA CASA DA CULTURA DE S. VICENTE 



As Migrações acabam por estar “invariavelmente” na ordem do dia. 
Chegou-nos a notícia, através da BBC ART,  de que Karen McCarthy 
Woolf, estabelecendo uma parceria com Sophie Herxheimar, criou 
um panfleto a que chamou VIAGEM, um projeto que desenvolveu 
com base em histórias de vida recolhidas no National Maritime 
Museum, localizado em Greenwhich, Inglaterra. 
Em conjunto, as duas artistas procuraram “dar corpo e voz” ao 
sentir daqueles que se deslocam da sua terra natal para os mais 
variados destinos. São histórias de gente como nós, umas vezes 
dramáticas e, quase sempre, inspiradoras. São trabalhos de 
grande sensibilidade e com uma grande dose de provocação. Fica 
aqui o registo. 

Clique na imagem para aceder ao site da BBC.
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A mobilidade e as migrações têm sido, ao longo destes últimos anos, uma das matérias de debate do 
Centro de Estudos de História do Atlântico. A análise do “percurso migratório ou itinerário migratório”, que 
desdobra em diferentes fases - a intenção de partir, os preparativos da partida, a viagem, os primeiros mo-
mentos, a inserção e fixação no país de acolhimento e, por último, o regresso, fechando o ciclo, como refere 
Maria Beatriz Rocha Trindade - envolve muito mais do que números, gráficos e estatisticas. A saída de um 
país implica uma variedade de fatores e, consequentemente, o estudo deste fenomeno terá de ter em conta 
as várias perpetivas, numa abordagem não só transnacional como globalizante. 

Estudar os multiplos processos migratórios é decisivo para a reconfiguração identitária e para o debate 
sobre as dinâmicas sociais, culturais e políticas que marcam a sociedade portuguesa e insular. Neste paradig-
ma, o espaço e o tempo têm um papel preponderante, proporcionando diálogos alargados, convergentes ou 
divergentes sobre uma realidade que a todos toca. 

Os resumos (máximo 250 palavras) poderão ser enviados até ao dia 15 de setembro de 2016, acompa-
nhados por uma breve nota biográfica para os seguintes contactos:

Alberto Vieira, milsumav@inbox.com
Cláudia Faria, claudiafaria.ceha@gmail.com 
Graça Alves, gracalves.ceha@gmail.com 

As mobilidades
no espaço 

e no tempo

Centro Estudos de História do Atlântico
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