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VOTO DE CONGRATULAÇÃO 

(34.ª Aniversário do Grupo de Folclore de Machico) 

 

Considerando que o Grupo de Folclore de Machico fez a sua primeira apresentação a 5 

de Outubro de 1982, com o objectivo de reanimar a cultura popular do seu concelho e 

da região e dá-la a conhecer tanto na ilha como fora dela. 

Considerando a suas preocupação no âmbito da recolha e na preservação das 

tradições do concelho/freguesia de Machico, onde é exemplo a indumentária do grupo 

datada dos meados do século XIX e inícios do século XX, fruto do estudo baseado em 

livros, jornais, recolhas orais, gravuras e fotografias, distinguindo-se essencialmente 

três tipos de trajos: o de cote, o domingueiro e o de trabalho. 

Considerando as canções dolentes e alegres que corporizam o seu reportório e onde 

destacam-se as canções da Ceifa, de Embalar, do Senhor dos Milagres, da Galinha 

Pintada, do Lencinho, e os instrumentos musicais utilizados são a harmónica, viola de 

arame, rajão, braguinha, bombo, reque-reque, ferrinhos e brinquinho que retratam o 

quotidiano ido do povo de Machico. 

Considerado o seu vasto palmarés em actuações das quais se destacam: festivais 

regionais de folclore, programas televisivos, festas populares, festas do Turismo da 

Madeira, digressões pelo norte e centro do país, vários festivais nacionais e 

internacionais de Folclore, intercâmbios com grupos do continente português e dos 

Açores e digressões a Canárias, Espanha, França, Bélgica, Alemanha e Itália. 

Considerado que o Grupo de Folclore de Machico, comemora este ano trinta e quatro 

anos de existência e participou no prestigiante Folk Azores – XXXII Festival 

Internacional de Folclore dos Açores, que é considerado um dos maiores festivais de 

folclore do mundo. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE MACHICO, hoje reunida, congratula o Grupo de Folclore de 

Machico, os seus órgãos socias, os seus executantes, familiares e amigos pela sua 

dedicação e empenho no preservar das tradições de Machico, que engradecem e 
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enche de orgulho toda a população de Machico e elevam o nome deste concelho e da 

Ilha da Madeira no Mundo. 

 

Machico, 06 de outubro de 2016 

 

Os vereadores do PSD, 
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