Sessão de apresentação do livro Maroiço, de Manuel Tomás | 9 de março de 2013
Comemoração dos 290 Anos do Município da Madalena
Intervenção de José António Soares, Presidente do Município da Madalena do Pico
[cumprimentos]

O lançamento de mais este livro da autoria do nosso
conterrâneo Manuel Tomás Gaspar da Costa, terá como
apresentadores – Júlio Aroeira e Manuel Costa Júnior – e dará
lugar a um espetáculo teatral, pelos alunos do secundário da
EBS da Madalena, sob orientação das professoras Carla Silva e
Gilberta Goulart.
O livro de poesia Maroiço, editado pela Companhia das
Ilhas, integra os atos comemorativos dos 290 Anos do Município,
por ser apanágio da Câmara da Madalena ter um papel ativo nas
dinâmicas de apoio ao livro e à leitura, sobretudo se vierem de
indivíduos, instituições ou empresas do nosso Concelho ou da
nossa Ilha – como é o caso.
A Câmara Municipal tem tido neste campo uma empenhada
dedicação. A atividade de apoio à edição ou à apresentação de
obras – literárias, de etnografia, ou de história e documentação do Concelho e da Ilha – tem sido uma constante, a que as futuras
instalações da Biblioteca Municipal, darão ainda, com certeza,
maior dinâmica e amplitude de acção; seguramente maior
eficácia.
Quero aqui destacar o fato de este livro de Manuel Tomás
chegar até nós como um significativo sinal do seu percurso
dedicado aos livros. Desde meados dos anos 70, o Manuel Tomás
escreveu e publicou ensaios sobre a cultura e a língua
portuguesa, a par da sua atividade pedagógica e cívica, em áreas
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afins. Foi no entanto, no ano de 2012 que passamos a conhecer
este seu lado poético, com o livro Entre sei lá e o Quê que
escreveu e elaborou em parceria com Marta Alexandra Campos
Oliveira, (edições Vieira da Silva). Agora presenteia-nos com este
Maroiço, que fará com certeza a delícia de quantos o lerem.
Gostava de realçar e de chamar a vossa atenção para este fato:
um picoense lança-se para um projeto de criação literária – que
mantém a par do continuado trabalho de investigação sobre
aspectos da cultura e da literatura dos Açores, como é o caso, do
livro que em breve virá a público: Nunes da Rosa. Estudo e
Antologia. Merece o nosso incentivo e o nosso orgulho.
Finalmente, é de justiça assinalar que esta atividade do Manuel
Tomás, que tanto nos apraz acompanhar, tem um suporte
importante na actividade editorial da Companhia das Ilhas,
primeira editora livreira na história da Ilha do Pico, responsável
pela edição de Picolândia – livro de crónicas que o Manuel
publicou também em 2012 - deste Maroiço e da futura obra
sobre Nunes da Rosa, que atrás referi.
Não me vou alongar mais, desejo apenas, em meu nome e
em nome do Município da Madalena, felicitar o Manuel Tomás
por mais esta obra, pequena no tamanho mas seguramente
grande no conteúdo, agradecer a disponibilidade da Companhia
das Ilhas, de Júlio Aroeira, de Manuel Costa Júnior, dos alunos
do secundário da EBS da Madalena, da Carla Silva e da Gilberta
Goulart e a todos vós, agradecer a presença neste ato cultural.
Muito obrigado.
Bem hajam todos.
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