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(…)
A sua [Ilha da Madeira] situação geográfica, a sua localização no Atlântico
Norte, faz com que a ilha seja uma ponte de passagem para os paquetes das carreiras
de navegação do norte da Europa que, dirigindo-se para a América do Sul e África
Ocidental e meridional, no porto do Funchal se abastecem com superabundância de
subsistências e carvão de pedra. Nessa demora, mais ou menos curta, dos navios que
abicam à Madeira como ponto de escala, os viajantes deslumbrados pela visão
maravilhosa da ilha não mais a esquecem e vão apregoando as suas belezas nas
terras para onde o destino os conduz. De facto, o visitante que aporta ao Funchal de
dia, começa por lobrigar muito ao longe uma nódoa caliginosa que se vai
metamorfoseando ao passo que a embarcação avança, rasgando as águas. Depois, a
pouco e pouco, essa mancha vai crescendo em extensão e volume até que os
contornos sobressaem no seu rendilhado basáltico e a cidade trepando pela encosta
com as suas casas brancas dá a ilusão de um presépio de uma pulcritude sem ar.
A baía, em anfiteatro, recebe no seu regaço de anil o flutuante microcosmo de
viageiros heterogéneos. Esta primeira impressão de chegada, a memória visual jamais
deixa apenumbrar.
O clima da ilha é celebrado em todo o mundo pela sua rara suavidade. Desde
tempos remotos, por via do clima benigno, a Madeira é considerada um verdadeiro
sanatório para certas enfermidades internas. Daí, a preferência que lhe é dada pelo
estrangeiro que coloca em pleno subalterno outras estâncias de cura e de repouso. E
é tal a doçura do clima que, em pleno Inverno, enquanto as serranias sobranceiras à
cidade se revestem de extensos lençóis alvacentos de granizo, cá em baixo, nas ruas
do Funchal, o inglês e o madeirense usam fatos leves e chapéu de palha e tomam
banhos de mar.
(…)
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