
Rua Manuel Paulino de Azevedo e Castro, 3
9930 – 149 Lajes do Pico, Açores, Portugal

TM +351 912 553 059 / +351 917 391 275
TEL +351 292 672 748

www.companhiadasilhas.pt
companhiadasilhas.lda@gmail.com

Manuel Tomás

Madalena do Pico, 1950.
Principais obras publicadas: Ainda há a chuva a 
cair (poesia, Companhia das Ilhas, 2015), O Pintor 
Excessivo (romance, Parsifal, 2015), Maroiço (poesia, 
Companhia das Ilhas, 2013), Picolândia (crónicas, 
Companhia das Ilhas, 2012), Entre sei lá e o quê 
(poesia, Edições Vieira da Silva, 2012), A Música das 
Sete Cidades (ensaio, CAIP, 1999), ‘Miragem do tempo’ 
de Tomás da Rosa (edição crítica, Núcleo Cultural da 

Horta,1996), Eça de Queirós, Fernando Pessoa e Sttau 
Monteiro (ensaios, Didáctica Editora, 1978), Elementos 
para um estudo actualizado da língua (ensaio, Didáctica 
Editora, 1978).
Organizou e fixou o texto de dois livros de contos 
de Tomás da Rosa, editados pelo Núcleo Cultural 
da Horta: Ilha Morena (2003) e A tarde e a sombra 
(2005).

Apresentação 

Estas crónicas de Manuel Tomás que apareceram inicialmente 
no semanário Ilha Maior ganham agora em livro novos sentidos. 
Momentos, acontecimentos, ideias – sempre com alguma ironia 
e riso à mistura. 

Ficha técnica
Género: Crónica
Ano: 2012
Colecção: terra açoriana
Número de edição: 7
ISBN: 978-989-8592-11-8
Dimensões: 11x15 cm
Nº de páginas: 48
PVP: 6,45 €

Excerto
Depois da festa de atribuição da categoria de mara-
vilha de Portugal, o Pico, que já era uma “maravi-
lha de lava e altura”, merece que deixemos falar o 
coração, mas vai ser preciso que ouçamos a cabeça, 
sem perder a razão de que a qualidade da ilha que 
temos só o será, realmente, se o for para as gentes 
que cá vivem.

Se Raul Brandão voltasse hoje ao Pico, voltava a 
escrever: “O Pico é a mais bela, a mais extraordi-
nária ilha dos Açores, duma beleza que só a ela lhe 
pertence, duma cor admirável e com um estranho 
poder de atracção.”?
[Pico, maravilha de lava e altura]

Picolândia
Manuel Tomás

A Companhia das Ilhas apresenta
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Leituras, notas críticas

As crónicas de Manuel Tomás, assim juntas, ganham (…) muitís-
simo. Foi uma excelente ideia juntá-las neste Picolândia, editado 
pela Companhia das Ilhas. Não é apenas por ser um livro de 
pequeno (em formato e número de páginas), que se lê num ápice. 
Lê-se rápido, por gosto, e fica-se com vontade de continuar, e 
então volta-se para trás para o reler – e talvez seja esse o maior 
elogio que se lhe pode dar. Diz quem sabe, que Manuel Tomás 
tem grandes qualidades literárias. Pela minha parte, como não 
sou especialista, direi apenas que este livro é uma excelente leitu-
ra para um picoense – mesmo que não se esteja sempre de acordo 
com as ideias que os textos transmitem. Porque, mais do que 
isso, é importante ler este livro pelas suas qualidades de comuni-
cação, pela sua inteligência, pela profundidade com que aborda 
os temas, mesmo sabendo nós que os textos tiveram o espaço e a 
efemeridade do espaço de um jornal.
[José António Soares (Presidente do Círculo de Amigos da Ilha do Pico, 
jornal onde inicialmente foram publicadas as crónicas de M. Tomás. Do 
texto de apresentação do livro em 27 de Outubro de 2012]

Picolândia, ou as crónicas essenciais de Manuel Tomás
“O Pico, poeticamente cantando, já não é a ilha por achar ou a 
ilha da perfeição, mas é aqui, a seu lado, que eu quero ficar…
(Picolândia, pág. 16)
Em Manuel Tomás Gaspar da Costa coexistem o professor, o 
filólogo, o ensaísta, o estudioso da literatura, o crítico literário, o 
intelectual, o palestrante, o cronista, o jornalista, o comentador, o 
poeta afirmado e o escritor adiado.
A ilha do Pico convém à escrita de Manuel Tomás. Este homem 
carrega a sua ilha às costas e é picaroto até dizer chega. Refiro-
me à sua atitude cívica de compromisso com a ilha montanha. 
Personalidade incontornável, ele é homem de poucos deslumbra-
mentos e de nenhumas complacências. Mas tem uma admirável 
lucidez e uma genuína capacidade de ver o lado lúdico das coisas.
Pensador livre e frontal, observador infatigável do real que se lhe 
oferece em palco, ele está em tudo quanto faz e em tudo quanto 
diz. O carismático Presidente do Conselho Executivo da Esco-
la Cardeal Costa Nunes é autor de apuradíssima sensibilidade 
estética e capacidade criativa, com propriedade intelectual para 
analisar, comparar e apreciar. Na área da ensaística, são valiosís-
simos os contributos que deu para uma melhor compreensão das 
vidas e obras de autores como Nunes da Rosa, Almeida Firmino, 
Tomás da Rosa, José Martins Garcia e Dias de Melo. 
Dotado de uma consciência crítica e de um finíssimo sentido de 
humor, Manuel Tomás tem o dom da invetiva e utiliza a ironia 
como arma de arremesso. Ferozmente obstinado quando se acha 
na posse da razão, ele é exigente, pertinente e impertinente. 
Porque não é pessoa de deitar água a pintos… Gosta de contradi-
zer e provocar e, quando quer, sabe ser subversivo e especulativo, 
pícaro e cínico, q.b. 
O seu último livro, que nos surge em formato de pocket book, 
intitula-se Picolândia (Companhia das Ilhas, coleção Terra Aço-
riana, direcção de Carlos Alberto Machado, 2012) e reúne um 
conjunto de crónicas publicadas, entre 2005 e 2011, no semaná-
rio picoense “Ilha Maior” (na rubrica “Última Coluna”). O título 
do livro – belo neologismo! – foi repescado de uma outra rubrica 
que, em tempos, o autor manteve no extinto diário faialense “O 

Telégrafo”. Agora reunidas, estas crónicas ganham uma nova 
unidade, uma nova respiração, um novo fôlego e sentidos outros, 
e dão-nos uma visão mais abrangente e sequencial. Com elas me 
reencontro e nelas reconheço marcas da sua diversidade, eu que 
sou leitor do referido semanário desde a primeira hora.
O livrinho é todo ele um diálogo, uma reflexão e uma crítica 
sobre questões ligadas ao Pico e está dividido em quatro capítu-
los: “Paisagens com ilha”, “Os barcos da sua ilha”, “Há festas” e 
“Outras estórias”. As narrativas do quotidiano obrigam o cronista 
Manuel Tomás a pensar o tempo e o espaço, e a questionar o 
presente para tentar descobrir uma nesga de futuro. Pergunte-
se a Manuel Tomás se o Pico é a ilha do futuro e ele de certeza 
ficará irritado com a pergunta, ripostando com outra: “A terra 
dos mistérios, com a sua paisagem vulcânica, foi eleita uma das 
sete maravilhas de Portugal. Tal como já havia, a paisagem da 
Vinha do Pico, sido eleita pela UNESCO para a categoria de 
património mundial da humanidade. De outra vez os especialistas 
designaram o Pico como uma das melhores ilhas do mundo para 
viver. Em títulos, ficamos a ganhar… O que ganhamos e o que 
ganhámos?” (pág. 8). “Apenas orgulho não chega” (pág. 15)
Num quadro de dificuldade, de incerteza e de uma certa angústia 
coletiva em que Portugal se encontra mergulhado, Manuel Tomás 
trava um intenso diálogo com o quotidiano e está atento ao que 
se passa à sua volta. E, num registo pessoal, lança farpas ao que se 
tem atentado ao património cultural e natural do Pico. Recorda o 
valor dos maroiços e lembra a feliz expressão do saudoso António 
Duarte: ”O maroiço é a epopeia de pedra do homem do Pico”. 
Denuncia os barcos do Canal que apodrecem no cais e defende, 
com unhas e dentes, o património naval do Canal. Na página 
27 questiona: “Salvou-se o património baleeiro, mas não se faz o 
mesmo em relação ao do Canal. Porquê? A quem deve caber a 
iniciativa? Aos políticos do Pico? Quem são eles? E os do Faial, 
onde estão?”
Escrevendo de acordo com a antiga ortografia, o autor rememo-
ra, de forma particularmente afetiva, “os rostos dos mestres do 
Canal, ainda os de João Quaresma e de Gilberto Mariano” (pág. 
26). Citando Baudelaire, fala dos benefícios do vinho por oposi-
ção aos malefícios do haxixe. E, com intemerata sabedoria, sonda 
as contradições da classe política, questiona o capitalismo feroz e 
denuncia as iniquidades dos governantes… Rasgando horizontes, 
e sem nunca descurar uma visão humanista dos problemas, revi-
sita pessoas, lugares e acontecimentos. E fala de festas profanas e 
religiosas. Madalena, a padroeira, e a que deu nome à vila, me-
recem-lhe especial atenção. Acima de tudo, capta o “espírito de 
lugar”, o lado mítico e simbólico do Pico, ilha poética e profunda.
 E tudo isto nos é apresentado de forma didática e pedagógica, 
através de uma escrita de inegável qualidade, vernácula, ágil e 
muito visual, que nos transmite aquele “plaisir du texte” de que 
falava Roland Barthes – num discurso com grande poder evocati-
vo e boa capacidade expressiva.
Numa altura em que muita gente embarca em semióticas de texto 
e em outras escritas barrocas e gongóricas, e num tempo em que 
alguma da nossa literatura contemporânea anda contaminada de 
desconstrutivismo aventureiro e de hermetismo barato, saúdo es-
tas crónicas de Manuel Tomás com princípio, meio e fim. Saúdo 
estas crónicas e também aquelas que ele, nos últimos tempos, tem 
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vindo a publicar no Diário Insular que considero do melhor que já 
escreveu.
 Por conseguinte, este autor picaroto representa a aliança rara 
entre um pensamento surpreendentemente original e uma 
escrita de grande sedução e esplendorosa claridade. O que faz da 
publicação de Picolândia um ato que dignifica o seu autor e quem 
promoveu a edição, dignificando também o leitor.
[Vítor Rui Dores. Apresentação pública da obra, em 8 de Novembro de 
2012]


