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Sinopse: Machico tem um lugar especial na História da Madeira. Primeiro, pela lenda de 

Roberto Machim, que terá estado naquela zona ainda antes dos portugueses descobrirem a 

Ilha da Madeira. Posteriormente, Machico assumiu um papel preponderante na História da 

Madeira e consequentemente dos Descobrimentos Portugueses, em Julho de 1419 João 

Gonçalves Zarco e Tristão "das ilhas" desembarcaram na formosa praia de Machico, onde foi 

celebrada a primeira missa na Madeira, por padres franciscanos, no dia da visitação de Santa 

Isabel (2 de Julho) que acompanharam a expedição, como agradecimento e regozijo da 

descoberta, no local onde posteriormente se ergueu a Capela de Cristo.  

A 8 de Maio de 1440, o Infante D. Henrique doou a Capitania de Machico (que se estendia 

desde a Ponta da Oliveira, no Caniço, até à Ponta de S. Lourenço e desta até à Ponta do 

Tristão, no Porto Moniz). a Tristão Vaz e seus descendentes , naquela que  foi a primeira 

Capitania Hereditária da Expansão Portuguesa e a primeira sede de Capitania da Madeira. 

 Oferecendo excelentes condições naturais, cedo mostrou ser um terreno fértil para a cultura 

açucareira, de forma que, e segundo o cónego Jerónimo Dias Leite, foi aqui que se ensaiou o 

fabrico de açúcar: "(...) o primeiro açúcar que se vendeu nesta ilha da Madeira foi na vila de 

Machico donde se começou a fazer e recolheram treze arrobas dele que se vendeu cada 

arroba a cinco cruzados (...)".Rapidamente cresceu economicamente e socialmente, criando 

uma elite social muito importante.  O povoado de Machico , cresceu junto à ribeira , ao longo do 

vale, distinguindo-se logo 2 pólos centrais : o Lado direito com o Bairro da vila com os edifícios 

da Câmara, Alfândega e Igreja  e o Lado esquerdo com Núcleo populacional da Banda . 

D’Além (associado á população piscatória), a  Misericórdia e a Capela de Cristo (Milagres). 

Ao longo dos séculos, Machico sofreu graves intempéries, sendo a de 1803, aquela que mais 

ficou na memória do povo machiquense, uma vez que foi a partir desta que surgiu o culto ao 

Senhor dos Milagres, celebrado a 9 de Outubro, Dia do Concelho. 

A comunicação procurará salientar a relevância do Centro Histórico de Machico, que ostenta 

um conjunto patrimonial possuidor de uma forte memória histórica, que oferece algumas 

parcelas patrimoniais dos primeiros tempos do povoamento, daquela que foi a foi a primeira 

Capitania Hereditária da Expansão Portuguesa e a primeira sede de Capitania da Madeira. 

Pretende-se referir a importância da História e do Património Local e o seu conhecimento e 

divulgação, no sentido da salvaguarda patrimonial deste Centro Histórico.  
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