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O meu apartamento é assim sobre o comprido, com janelas em ambos os
extremos. Fui para lá morar há mais de 40 anos.
Nessa altura a rua era calma e guardava ainda um pouco do charme de
outros tempos. Havia, por exemplo, um til centenário que já lá vivia frondoso
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quando, nas primeiras décadas do séc. XX, o comboio do Monte resfolegava
encosta acima, encosta abaixo. Cortaram-lhe a vida em 2009 - não sei porquê. Eram
tempos (não sei se bons se maus, apenas outros) em que, ao assomar às janelas
que dão para a rua, podia estender o olhar por cima e por entre as casas e casinhas
que desciam pela cidade fora até ao mar. Com algum esforço podia até entrever
um pouco desse mar, bocadinhos de azul nos intervalos da cidade.
Agora, ao chegar-me a essas janelas, vejo á minha frente a fachada de outro
prédio. Limpo, moderno, escorreito - com janelas que dão para a vida dos outros.
Um prédio que constitui um contributo importante para a renovação da rua que
envelhece, dizem uns. Ou para a sua completa descaracterização (pensam outros,
penso eu).
Sempre amei esta cidade plantada entre a serra e o mar. Sempre gostei
desta simbiose suave entre o construído e o natural. Mistura de jardins e casas de
habitação e plantas e árvores que florescem todo o ano e que cobrem e
humanizam paredes e recantos - cheios e vazios - e que crescem rua fora e
iluminam praças e avenidas e trazem a cidade para mais perto das pessoas.
Sempre amei a proximidade do mar. Passeio pela marginal ao fim da tarde,
sentindo o mar e olhando a serra lá em cima, pairando sobre a cidade tão longe e
tão próxima. Ainda há qualidade de vida nesta cidade, penso eu para comigo
(mesmo com as suas muitas aberrações tão (dolorosamente) evidentes. a nudez
das ribeiras. a arquitectura babilónica que cresce monstruosa e nos espreita sobre
um Funchal atónito e impotente. o betão, muito betão, que se multiplica
exponencialmente. uma cidade que se desumaniza e descaracteriza perante a
resignada apatia dos seus habitantes).
No outro extremo do meu apartamento há uma varanda com grandes
janelas de vidro com vista para um muro de cimento. Não é de agora, já era assim
há 40 anos, sem culpa de ninguém.
Por cima do muro avistam-se os topos das árvores de um vizinho
afortunado. E por cima delas, emoldurado pelos prédios em volta, vê-se o céu. As
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nuvens passam por esta nesga de céu, actores que entram e saem de um palco azul
imenso.
Aprendi a amar essa nesga de céu onde as nuvens assumem um carácter
único. Único, porque trazem consigo o espanto de coisas extraordinárias e me
transportam muito para além do ruído confuso que envolve o meu cantinho de
cidade. Aprendi também a amar o muro - porque o muro são todas as paisagens
que não tenho. E por não ter nenhuma, posso tê-las todas, ali plasmadas por
milagre milagreiro dessas tecnologias que eu também amo. O muro é um ecrã
onde faço existir todas as paisagens que trago comigo quando vou ao encontro do
verde das montanhas.
Na varanda também entra sol – às vezes. Um raiozinho aqui outro acolá,
iluminando, mostrando, apontando o pormenor das coisas que nem sempre se dão
a ver.
Vou à montanha, porque as minhas vivências de cidade me dão fome de
montanha. E de silêncio. Até posso amar a cidade, mas preciso de serra. É de lá que
me vêm as imagens que faço e as que adivinho. Procuro os espaços ditos naturais os que contrastam, ou complementam, os espaços ditos artificiais da cidade onde
vivo. É lá que me reencontro com as nuvens, agora emolduradas por florestas e
montanhas. Ou livremente desemolduradas, chamariz de espanto e maravilha. Ou
isoladas sobre a paisagem, únicas responsáveis por tantos momentos de assombro
e magia.
E para além da vastidão da paisagem, aqueles pequenos nadas indicados
pelo tal raio de um sol atento, que desceu por entre a folhagem densa e nos veio
mostrar as coisas que mal se vêem. Como aquela mancha de cor lá no fundo da
levada. E o ninho do pássaro e a toca do coelho e esta estranha ordem caótica dos
espaços (espantos) naturais. Um caos ordenado, todo ele feito de espaços
naturalmente caóticos pela ordem natural das coisas.
Moro dentro da cidade. Bem lá dentro, onde há ruído e confusão. Diz-se que
é normal, como em todas as cidades. Não me parece que seja. Pois se até existem
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leis contra essas coisas! Normal seria respeitar e proteger um espaço que é de
todos, ou não?
A mudança acontece. Porque nada é eterno nem se pode esperar que o seja.
Compete-nos a nós, os habitantes da cidade (e do planeta), preservar o que é de
todos e que por consenso consideramos importante – como as flores e o silêncio.
Gosto da minha cidade. E das serras que a rodeiam. E do mar que ali mesmo
lhe beija os pés. Mas amo a ilha sobre todas estas coisas – e talvez ao mar como a
mim mesma. Uma ilha “toda coberta pelo mar”, no dizer de Maximiliano de Sousa.
Gostava que assim continuasse. Uma ilha onde as nuvens ainda podem ser, nos
seus múltiplos sentidos, únicas. E onde uma mancha de luz e cor nos espreita
sempre, lá no fundo de todas as levadas.
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Versão revista da intervenção de Evangelina Sirgado de Sousa na sessão 2 do Pré-Colóquio INSULA | Ciclo de
Conversas TRANSLOCAL. A Cidade para Além de Natureza/Artifício, promovida no dia 19.10.2017, na
Universidade da Madeira. Iniciativa conjunta do projeto TRANSLOCAL. Culturas Contemporâneas Locais e
Urbanas com o III Colóquio Internacional INSULA. Para Além de Natureza/Artifício, em parceria com o Gabinete
da Cidade e com o apoio da Câmara Municipal do Funchal. Subordinada ao tema “NATUREZA(s) e ARTIFÍCIO(s)
URBANOS, esta sessão contou também com as intervenções de Raimundo Quintal [“O nascimento dum oásis
num deserto de montanha”] e de Vítor Pereira [“O futuro das Smart Cities: humano ou artificial?”], tendo sido
moderada por Emanuel Gaspar.
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