30º Aniversário do Grupo Folclórico da Casa do Povo de São Caetano
1 de maio de 2013
Intervenção de José António Soares, Presidente do Município da Madalena
do Pico

[cumprimentos oficiais]

É um feliz acontecimento podermos saudar a existência
de 30 anos de um agrupamento de folclore na nossa ilha, no
nosso Concelho, nesta Freguesia de São Caetano. É com muito
prazer, pois, e com uma grande honra que hoje me junto a todos
vós na celebração do trigésimo aniversário do Grupo Folclórico
da Casa do Povo de São Caetano. Muitos parabéns!
Digo que este é um feliz acontecimento porque, sabem
muito bem todos aqueles que dão o seu esforço neste Grupo
Folclórico, tudo o que significa manter ao longo de três
dezenas de anos uma atividade tão importante para todos nós.
São centenas e centenas de horas de trabalho, desde a
confecção e manutenção dos trajos, os ensaios, até às viagens,
por vezes muito cansativas – e com a vivacidade e a dedicação
que todos reconhecemos no Grupo Folclórico.
Um importante repertório que é fruto de uma aturada
recolha local e que pretende interpretar fielmente os bailes
antigos e modinhas.
Aproveito esta oportunidade para agradecer ao Grupo
Folclórico e a todos aqueles que a ele pertencem, e que têm
dedicado muito do seu tempo e esforço para manter ativo este tão

dinâmico e importante grupo na defesa da promoção cultural do
nosso concelho.
Gostaria de poder lembrar um por um todos os nomes
daqueles que deram o melhor de si ao Grupo Folclórico, e que já
não se encontram entre nós: não podendo fazê-lo, deixem que
simbolize nos atuais dirigentes, tocadores, bailarinos e demais
participantes, o apreço por todos aqueles, homens e mulheres,
que fizeram e fazem este Grupo Folclórico que a todos honra e
que mantêm vivo o espírito de sempre!
Muito obrigado.

