
 

MOÇÃO 
5º Aniversário da elevação do Cante Alentejano a 

Património Cultural Imaterial da Humanidade 

No dia 27 de Novembro comemorou-se mais uma data emblemática e inesquecí-
vel para a cultura alentejana: a elevação do Cante Alentejano a Património Cultu-
ral Imaterial da Humanidade. 

Esta decisão, por parte da UNESCO, reconheceu a relevância patrimonial do can-
te, o seu valor excepcional como símbolo identificador do Alentejo e identitário 
dos alentejanos, o seu enraizamento profundo na tradição e história cultural do 
País, a sua importância como fonte de inspiração e de troca intercultural entre 
povos e comunidades. 

Esta classificação foi também fruto do sonho, trabalho e persistência de muitas 
pessoas e entidades e que muito nos orgulha e honra, não só a nós alentejanos, 
como para todos os portugueses. 

O cante era sobretudo interpretado por classes trabalhadoras rurais, e nas suas 
longas caminhadas entre as aldeias onde moravam e os locais de monda ou cei-
fa, onde trabalhavam de “sol a sol”, encontravam no cante em grupo uma forma 
de aliviar as agruras da vida, de quem trabalhava em troca de um salário insufici-
ente para sustentar a família. 

Entretanto a realidade em contexto de trabalho alterou. A mecanização da agricul-
tura afastou os trabalhadores dos campos, mas não afastou a sua vontade de 
continuar a cantar, em tabernas e cafés, nas ruas, seja por grupos de amigos, ou 
de forma mais formal, através dos grupos corais. Foi graças a essa teimosia e à 
transmissão oral de geração em geração, que o cante foi reconhecido. 

Esta classificação não é perpétua e permanente. Implica o cumprimento de com-
promissos, expressos na candidatura, e a concretização de um plano de salva-
guarda que compete às entidades colocar em prática.  

Contudo, o que por vezes assistimos é a realização de iniciativas, de forma des-
garrada e isolada, e sem o envolvimento dos principais actores: os cantadores e 
os grupos corais. É fundamental envolver estes principais detentores e transmis-
sores desta nossa preciosa herança, e em estreita articulação, garantir que o pro-



cesso de salvaguarda é desenvolvido. O orgulho que os cantadores sentem ao 
ver a nossa cultura ser classificada e divulgada mundialmente é proporcional à 
vontade que têm de contribuir para esse reconhecimento. 

Assim, a Assembleia Municipal de Aljustrel, reunida a 28 de Novembro de 2019, 
delibera: 

1.congratular-se com a importante distinção que foi conferida ao povo alentejano 
e saudando o seu 5º aniversário; 

2. instar as entidades a continuar a honrar os compromissos assumidos e contri-
buir activamente para que as acções iniciadas durante a elaboração da candi-
datura e concretizadas após a sua aprovação, continuem a seguir o desígnio 
inicial que lhes deu corpo: preservar, divulgar e transmitir às próximas gerações 
a mais valiosa herança de um povo nestes tempos de globalização – a sua 
identidade. 

Aljustrel, 28 de Novembro de 2019 

Os membros eleitos pela CDU na Assembleia Municipal de Aljustrel 

Esta Moção, em caso de aprovação deverá ser remetida para os Grupos Corais 
do Concelho e para a Associação MODA.


