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[Cumprimentos]
“A grandeza não consiste em receber honras, mas sim em merecê-las”, disse,
certo dia, Aristóteles.
Meus amigos, a nossa homenageada, certamente, as merece!
Rosa Goulart é uma das maiores figuras da cultura açoriana, na atualidade,
tendo inclusivamente exercido durante três anos o cargo de Vice-reitora da
Universidade dos Açores, bem como de pró-reitora para a extensão cultural, nesta
prestigiada instituição de ensino.
Professora catedrática do Departamento de Línguas e Literaturas Modernas da
academia açoriana, Rosa Maria Goulart nasceu em São Mateus, em 1946, tendo
sido coordenadora do curso de doutoramento em Estudos Portugueses e membro do
Conselho Geral, do Conselho Científico, da Comissão Científica Departamental e
dos cursos de mestrado e doutoramento em Estudos Portugueses.
Sendo uma das maiores especialistas de literatura portuguesa contemporânea,
a professora doutora Rosa publicou já dezenas de artigos em revistas da
especialidade, tendo ainda dado à estampa várias obras literárias.
Na verdade, o seu reconhecido talento nesta área, tem-na levado a participar
em inúmeras conferências e colóquios, em Portugal e no estrangeiro, sobretudo no
Brasil, onde também ministrou um módulo de aulas sobre Vergílio Ferreira, num
curso de mestrado e de doutoramento.
Aliás, a paixão pelo ensino, desde cedo norteou a sua vida, tendo iniciado a
sua formação com o curso do Magistério Primário, do Liceu da Horta,
prosseguindo os estudos na Universidade de Coimbra e, posteriormente, na
Universidade dos Açores, onde concluiu o doutoramento, com uma dissertação
intitulada “Romance lírico - O percurso de Vergílio Ferreira”, que lhe valeu a
atribuição do Grande Prémio de Ensaio da Associação Portuguesa de Escritores.
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É, portanto, uma enorme honra entregarmos, hoje, a esta nossa insigne
concidadã a Medalha de Ouro do Município da Madalena, cuja atribuição foi
aprovada por unanimidade, na reunião de câmara de 9 de julho do passado ano,
numa proposta por mim apresentada, enquanto Presidente do Município,
reconhecendo, publicamente, a sua dedicação à academia açoriana, ao profundo
conhecimento da arte literária e da filologia românica, que fazem – repito - de Rosa
Maria Goulart uma figura incontornável da cultura açoriana, e a tornam num
verdadeiro “exemplo como cidadão”.
É, portanto, da mais elementar justiça, prestar homenagem a esta ilustre filha
da nossa terra, cujo sucesso tanto nos honra e enaltece o nosso Concelho, a nossa
Ilha.
Sei, cara Rosa, que São Mateus, a Madalena e o Pico estarão sempre no seu
coração, na sua mente, e espero que esta simbólica homenagem reforce estes laços
de amizade e de cooperação em prol do engrandecimento cultural desta ilha.
Sem mais delongas, quero publicamente expressar-lhe, em nome do
Município da Madalena, o sentimento de orgulho que gera em todos nós ter tão
ilustre conterrânea e felicitá-la pelo excelente contributo que prestou e continua a
dar à literatura e à Academia, e por conseguinte à sua Terra, aos Açores e ao País.
Bem haja!
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