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Mantive uma longa relação de amizade e de camaradagem literária com 
Fernando Melo (1932-2012), pois que fui seu vizinho de porta aberta durante 
mais de três décadas.

Picaroto “criado aos pés da montanha”, homem de agudíssima sensibili-
dade, cidadão do empenhamento cívico, ele foi um observador infatigável do 
real que se lhe oferecia em palco. Possuía a lucidez de uma consciência crítica 
e sempre o conheci em permanente desassossego criativo...

Referência indelével e figura incontornável, era conhecida a sua relação 
fascinada com as ilhas do Pico e do Faial. Foi sempre um acérrimo defensor 
da “Comunidade do Canal, na feliz expressão de Tomás Duarte, ou seja, uma 
relação histórica entre as ilhas do Faial e do Pico, uma permuta de afectos, 
uma identidade de pertença a um mesmo lugar, a uma mesma cultura, a um 
mesmo imaginário.

Tendo exercido, durante largos anos, actividade docente, Fernando Melo 
cedo começou a escrever para os jornais: poemas, artigos de opinião e crónicas. 
Mais tarde enveredou pelo conto, sendo ainda de referir a sua colaboração 
de escrita e de produção radiofónica e televisiva, sem nunca perder de vista 
o jornalismo que, até ao fim dos seus dias, o manteve em constante diálogo e 
reflexão com o mundo que o rodeava.

Foi este picaroto professor primário em tempo de ditadura, sendo a sua 
atividade docente regida pela Constituição da República de 1933. Tempos difí-

* Texto da apresentação do livro em sessão realizada na cidade da Horta no auditório da Biblio-
teca Pública e Arquivo Regional João José da Graça no dia 10 de Agosto de 2016.
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ceis para quem ministrava o ensino básico e para quem fazia da sua profissão 
uma verdadeira missão: salas de aula sem as mínimas condições de salubri-
dade, higiene e funcionalidade pedagógica, e com pouquíssimos recursos 
didácticos. Mais de uma quarentena de alunos numa mesma sala, repartidos 
por 4 classes. O professor era “pau para toda a obra” e, apesar das dificul-
dades, não lhe faltava o espírito de bem servir as populações escolares e as 
famílias. Nesse tempo, o docente não auferia ordenado nas férias nem tinha 
direito a qualquer tipo de subsídio. Não podia residir a mais de 5 km do local 
de trabalho e se apresentasse um aproveitamento escolar inferior a 70% não 
justificável, era-lhe atribuída a classificação de “deficiente”. Esse ano não 
contaria para diuturnidade (que era de 5 anos) e, ao segundo “deficiente” sem 
razão plausível, seria a expulsão da profissão.

Esta tremenda pressão que se abatia sobre o professor primário, explica a 
“pedagogia da porrada” de que a minha geração foi vítima… Como esquecer 
a ação repressiva da “menina-de-cinco-olhos”?

E se a vida docente era difícil para o homem, bem pior era o cenário da 
professora primária. Para já, ela só poderia casar mediante autorização do 
Ministério da Educação; e para acrescentar o apelido do marido ao seu nome, 
ela tinha que pagar ao Estado 400 escudos. E tem mais: o marido da profes-
sora primária não podia auferir um ordenado inferior ao dela, e teria que ter 
“bom comportamento moral e civil”. Se ela quisesse viajar para fora do país, 
era obrigatório a apresentação de uma autorização escrita quer da parte do 
diretor escolar, quer da parte do esposo. Pior: ela só tinha direito a 15 dias 
de licença de parto, e, em serviço, era obrigada a ser comedida no trajar e 
recatada na aparência: não podia usar make-up, e estava proibida de pintar os 
lábios…

Esses tempos, marcados por muitas dificuldades, moldaram sobrema- 
neira a personalidade e o carácter de Fernando Melo e de sua esposa, Arlete 
Mesquita, unidos no ensino e no afecto, pais de dois filhos de eleição, o 
Fernando e o Luís, que singraram na vida e são hoje cidadãos do mundo.

Como prosador, Fernando Melo esmerou-se no cultivo da língua de 
Camões, sendo purista e escrevendo sempre no melhor vernáculo. Reputa-
dos críticos literários como Machado Pires, Urbano Bettencourt ou António 
Valdemar reconheceram, na escrita de Fernando Melo, o domínio da língua 
portuguesa, a capacidade descritiva e a efabulação narrativa. Publicou dois 
livros de contos: Fragmentos da memória (Câmara Municipal da Horta, 
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1993) e A prenda de Natal… e outras histórias (edição de autor, 2003). Era 
sua intenção completar a trilogia com Histórias da Beira-Mar, tendo para o 
efeito escrito os 8 contos inéditos (o último dos quais inacabado) incluídos 
no último capítulo da presente obra. Em boa hora decidiram os familiares do 
autor reunir, num só volume, a totalidade dos textos narrativos que, agora 
juntos, com o título de Histórias da Beira-Mar e outros contos (edição de autor, 
2016), ganham uma nova unidade, um novo fôlego e uma outra consistência.

Escrevendo na primeira e terceira pessoas, e assumindo-se quase sempre 
como protagonista-narrador, Fernando Melo tinha o engenho e a capacidade 
de contar histórias, com princípio, meio e fim, de modo escorreito, eficaz e 
eficiente, ele que nunca embarcou em semióticas da diegese do texto e que às 
escritas barrocas e gongóricas sempre disse não. E, com olhar atento e mão 
certeira, escreveu a sua (e nossa) memória insular, numa escrita de evocação 
nostálgica, caracterizada pela fluidez e frescura narrativas.

Nos contos reunidos neste livro, Fernando Melo dá-nos a conhecer reta-
lhos vivenciais dos seus verdes anos. Isto é, ele recria, evoca, (re)percepciona 
a infância insular, de forma ora idílica ora naturalista, mas sempre com uma 
inegável sinceridade. São memórias iniciáticas do despertar para a vida, para 
o mundo e para o conhecimento das coisas. É, acima de tudo, a memória 
maior da sua relação inocente e fascinada com os outros – os familiares (com 
especial incidência para o pai, que esteve emigrado na Califórnia durante 
5 anos), os amigos, os conhecidos.

O narrador interioriza as regras da vida, lembra gente e recorda “serões 
de histórias e peripécias”, bem como “casos” contados pelos velhos, naquela 
fase em que as fantasias e as ilusões da infância ainda se não perderam no con-
fronto com a realidade. E, ao longo de todas as histórias, rememora pessoas, 
coisas e acontecimentos que lhe povoavam o imaginário, recordando bons 
tempos que não foram necessariamente tempos bons, dadas as circunstâncias 
da época a que se reportam as narrativas: sobretudo anos 40 do século xx 
(Fernando Melo tinha 7 anos de idade quando eclodiu a 2.ª Guerra Mundial), 
mas também as décadas seguintes – um tempo marcado por um profundo 
mal-estar português: o subdesenvolvimento, a pobreza, a intolerância e todas 
as chagas sociais, políticas e culturais do Estado Novo.

A ilha deixou em Fernando Melo uma memória indelével e retroactiva: 
nela ficou o paraíso irremediavelmente perdido da infância e da adoles- 
cência. Daí a revisitação que ele empreende à geografia sentimental, afectiva 
e humana da terra que lhe deu berço – o Pico, com especial destaque para a 
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freguesia de São João, “engastada entre dois mistérios” – e ao espaço onde ele 
cresceu e se fez homem – a cidade portuária da Horta.

Pico e Faial são, por conseguinte, o atlas do escritor. É na distância próxima 
destas duas ilhas, e são nestes dois mundos matriciais e míticos (a vivência 
picarota e a vivência faialense) que reside o universo temático de Fernando 
Melo, que, de forma afirmada e autobiográfica, convoca a infância e a adoles-
cência, o percurso da aprendizagem da vida, a distância e a ausência, a sau-
dade e a solidão, os amores inconfessados e desencontrados, sonhos e desejos, 
partidas e regressos, alegrias e dúvidas, afectos e nostalgias, esperanças e 
decepções, o bem e o mal, a luta pela sobrevivência, o tempo e o porvir, a vida 
e a morte, a emigração e o “sonho americano”, as viagens terrestres (camio-
netas da carreira) e marítimas (“vapor de quinze” e barcos de cabotagem), as 
festas religiosas e profanas, a baleação e outras memórias do mar e da terra…

Todas as personagens que atravessam o livro Histórias da Beira-Mar e 
outros contos têm em comum a busca da sobrevivência, do amor e da felici-
dade. Gente temerária e audaciosa – assim é a gente do Pico – pessoas que 
estabelecem entre si profundos laços de solidariedade, fraternidade, cumpli-
cidade e generosidade. São personagens muito humanas, sempre prontas ao 
risco, sempre prontas à aventura. Umas vivem com a ânsia de quebrar a clau-
sura da ilha e a inquietação de largar amarras; outras não querem sair da ilha, 
porque a ela estão ligadas por fortíssimos laços telúricos; outras há que perse-
guem as “Califórnias perdidas de abundância” e labutam a vida dura no Vale 
do Rio Sacramento; havendo ainda aquelas que soçobram ao infortúnio e à 
má sorte…

Fernando Melo, que dominava as técnicas e os dispositivos cinematográ-
ficos do “flashback” e do “raccord”, aplicou-os, de forma particularmente 
feliz, à técnica narrativa (ambiências e luz). E soube construir as suas histó-
rias imagem a imagem, plano a plano, enquadramento a enquadramento, tal 
como o fez na montagem dos muitos programas e séries televisivas da RTP/
AÇORES em que deixou a sua marca.

Ele foi o primeiro correspondente da RTP/AÇORES no Faial, iniciando 
essas funções bem antes da existência de uma Delegação de Televisão 
Açoriana nesta ilha. Na altura, ele ditava os textos informativos por telefone 
para São Miguel. A sua colaboração com a RTP/AÇORES foi feita nas áreas 
da Informação e da Produção, estando o seu nome ligado a vários programas 
e séries culturais, científicas e documentais de referência: “Ilhas de Bruma”, 
“Os últimos baleeiros”, “Breviário Açoriano”, “Memórias do tempo”, “Os 
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ponteiros do Natal”, “Sol Maior”, “Redondilha”, “O Vulcão que veio do 
mar”, entre outros. Foi pela mão dele que entrei para a RTP/AÇORES como 
colaborador, no programa “7 andamentos do mar”, emitido no já longínquo 
ano de 1988. (Ver F. MElo, Citações).

Até ao fim dos seus dias, Fernando Melo esteve ligado ao semanário 
faialense “Tribuna das Ilhas” na qualidade de editor, tendo sido um dos seus 
fundadores, ele que, em diferentes épocas, fizera parte do “Diário Insular”, de 
“O Telégrafo”, do “Correio da Horta”, bem como de outros jornais da Região, 
do Continente português e das nossas comunidades da diáspora. Sempre foi 
um acérrimo defensor da imprensa local e todos pudemos testemunhar a sua 
insistência, persistência, obstinação e capacidade de lutar pelas coisas em que 
verdadeiramente acreditava. Por exemplo: defendeu, com unhas e dentes, as 
potencialidades das chamadas “ilhas do triângulo”.

Homem da ética e da estética, Fernando Melo foi agraciado, em 2004, com 
o grau de Oficial da Ordem de Mérito, pelo Presidente da República.

De resto, o meu vizinho fazia tudo e de tudo. Foi agente consular da Itália 
na ilha do Faial; foi actor na série televisiva “Mau Tempo no Canal”, da 
RTP/AÇORES, vestindo muito bem a pele da personagem de Avelar pai; 
sabia montar os programas televisivos de que era autor. Bem vistas as coisas, 
a única coisa que ele não sabia fazer era mesmo guiar automóveis…

As suas capacidades estavam mais centradas nas letras. Possuía uma capa-
cidade descritiva e narrativa, bem patente nestes contos de uma escrita limpa 
e luminosa que muito me agrada. Uma escrita apologética do Mundo e do 
Amor como eixo e virtude da condição humana.

Fernando Melo é um autor impressionista em toda a linha, com uma espe-
cial apetência para descer fundo na caracterização das suas personagens femi-
ninas: Marília, Alzira, Adriana, ou Maria Luísa (protagonista do conto inaca-
bado) – projecções de mulheres que Fernando Melo conheceu na vida real.

Repito: Fernando Melo é um autor impressionista, atento ao “fluir denso 
das memórias” (pág. 68). Saio da leitura deste livro vendo Marília, debruçada 
à janela, à espera do amado que não vem e não virá nunca; vejo os olhos lacri-
mejantes de Alzira, no hospital, em véspera de Natal, com a filha mais nova às 
portas da morte. Sinto a angústia de Adriana após o reencontro com um antigo 
namorado. E que bela descrição esta, da pág. 183:

“Adriana só conseguiu adormecer alta madrugada, quando nas relvas e 
ramagens do jardim, frente à janela do seu quarto, os pássaros anunciavam 
os primeiros alvores do dia nascente”.
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Fiquemos, pois, com estas narrativas apetecíveis, envoltas em atmosferas 
familiares e afectivas, e que resultam de experiências humanas profundamente 
vividas e intimamente sentidas, bem como de memórias evocadas. Há, neste 
livro,muitos sentimentos à flor da pele, muitos estados de alma, muitas emo-
ções e comoções. Refira-se, a título de exemplo, que em praticamente cada 
uma destas narrativas há gente que chora e há lágrimas que são vertidas… 
Daí uma escrita que projecta sobre o leitor um ideal de harmonia, esperança 
e happyending. Porque, bem vistas as coisas, todas estas histórias foram
escritas com os olhos da memória.




