Entrega da Medalha de Ouro do Município da Madalena a Ângelo Garcia
Santuário do Senhor Bom Jesus Milagroso // 2 de agosto de 2018
Intervenção do Presidente da Câmara Municipal da Madalena, José António Soares

[Cumprimentos]
“A grandeza não consiste em receber honras, mas sim em merecê-las”,
disse, certo dia, Aristóteles.
Meus amigos, o nosso homenageado, certamente, as merece!
Ângelo Garcia, formado em Engenharia Civil, é um dos maiores gestores
portugueses em todo o mundo, pertencendo à equipa responsável pela
conceção de um dos mais emblemáticos edifícios de sempre, o Lucas Museum
of Narrative Art, onde a tecnologia e o sonho coabitam debaixo do mesmo
tecto, e que abre portas em 2022.
Nascido nesta bela freguesia, Ângelo Garcia é Presidente Executivo da
Lucas Real Estate, uma poderosa holding detentora de múltiplas empresas
mundialmente conhecidas e que, outrora, deteve também a LucasFilm,
responsável pela produção da intemporal saga da Star Wars e da emblemática
série Indiana Jones, entre muitos outros sucessos.
Braço direito de George Lucas, um dos maiores realizadores de cinema
de todos os tempos, é este nosso ilustre conterrâneo, que gere todo o
património do famoso cineasta, a partir da Skywalker Properties, o lendário
rancho cinematográfico, que a par da sétima arte é responsável por múltiplas
áreas de atividade, nomeadamente a hotelaria e a vitivinicultura e cuja gestão
é também encabeçada por Ângelo Garcia, vice-presidente da empresa.
Este homem é, na verdade, um exemplo do sucesso açoriano na Diáspora
portuguesa, projetando a sua Freguesia e o seu Concelho, sempre no seu
coração, além-fronteiras.
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Humilde e audaz, Ângelo Garcia tem enraizado em si mesmo a coragem
e a simplicidade dos verdadeiros picarotos, daqueles que nunca esqueceram a
terra que os viu nascer e que, a cada nova conquista, honram a sua pátria,
levando o nome da Madalena, do Pico, dos Açores mais além, pelos quatro
cantos do mundo.
E, na verdade, meus amigos, o Ângelo não esqueceu mesmo a sua
freguesia e a sua única exigência ao George Lucas foi pedir-lhe um mês de
férias, todos os anos, para vir a casa. E é isso que faz, a cada Verão, há duas
décadas.
É, portanto, uma enorme honra entregarmos, hoje, a este nosso insigne
concidadão a Medalha de Ouro do Município da Madalena, cuja atribuição foi
aprovada por unanimidade, na reunião de câmara de 9 de julho, numa proposta
por mim apresentada, enquanto Presidente do Município, reconhecendo,
publicamente, as suas conquistas e façanhas, que o tornam num verdadeiro
“exemplo como cidadão”.
Sei, caro Ângelo, que São Mateus estará sempre no seu coração, na sua
mente, e espero que esta simbólica homenagem reforce estes laços de
amizade, celebrando a açorianidade e a lusofonia, na sua plenitude.
Como, certamente, já verificou a Madalena registou um crescimento
apreciável, nos últimos anos, nas mais diversas áreas.
O Concelho vive, sem dúvida, um tempo de desenvolvimento
sustentado e sustentável, como nunca antes.
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Urge alavancar este crescimento!
Sei que, certamente, poderemos contar com todo o seu know-how,
capacidade

empreendedora

e

espírito

visionário

para

promover

o

desenvolvimento da Madalena, estabelecendo uma importante base de
cooperação, em prol do progresso desta nossa, e sempre sua, terra.
Acredito que assim acontecerá!
Um bem-haja, caro Ângelo Garcia!

