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ASSEMBLEIA REGIONAL RECEBE A EXPOSIÇÃO DE INSTRUMENTOS 

TRADICIONAIS 

 

A Associação Cultural Música Vadia foi constituída na Horta em 2011 por um grupo de cidadãos 

residentes no Faial que se juntaram para promover a música ligeira, popular e tradicional, a sua 

aprendizagem e a sua revisitação/reinvenção. 

 

Neste contexto, aquela Associação concretizou, com o apoio da Direção Regional da Cultura, um 

levantamento de construtores de instrumentos de cordas (cordofones) que existiram e existem na 

ilha do Faial e do espólio que os mesmos produziram, com o intuito de se reavivar uma memória 

artística que nos parece merecedora de destaque.   

 

O resultado desta pesquisa e recolha esteve em exibição no Banco de Artistas (antigo edifício do 

Banco de Portugal), cidade da Horta e agora está patente no átrio de entrada da Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores, contribuindo desta forma para enriquecer o programa 

de visitas à Casa da Autonomia Açoriana e possibilitando a todos aqueles que nos visitam, nesta 

altura do ano, um contato com esta belíssima exposição. 

 

O visitante poderá encontrar a história dos homens que na madeira forjaram instrumentos 

tradicionais que suportaram *folgas* e *bailhos* ao longo de várias décadas e que ainda hoje se 

fazem ouvir (ou simplesmente repousam) no seio de vários agrupamentos folclóricos ou nas casas 

dos Faialenses, um pouco por toda a ilha. Os instrumentos, as fotografias, os textos e os sons, 

procurarão dar a conhecer este mundo único e cativar quem lá passa mas para isso, é preciso passar 

por lá. 

http://www.alra.pt/
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Esta exposição pode ser visitadas todos os dias das 10 às 18h, está enquadrada no programa 

Parlamento Presente/Parlamento Cultural e o visitante tem ao seu dispor um catálogo que permite 

dar dimensão a este valioso trabalho. 

 

 

Horta, 11 de Julho de 2013 

http://www.alra.pt/







