Pelo Cante, pela cultura tradicional e pela sua valorização
O Cante é desde 27 de novembro de 2014 Património Imaterial da Humanidade - Estatuto maior
reconhecido mundialmente como singular forma de perpetuar a memória dos nossos
antepassados.
O cante não é só uma expressão musical tradicional, é também uma forma cultural, enquanto
forma de expressão de um Povo e de uma região. Cada comunidade tem em si uma forma
cultural que a distingue doutras, ou pela forma como canta, ou pela temática que canta, ou ainda
pela ocasião em que mais tradicionalmente o cante é espontaneamente ouvido.
No nosso concelho existe desde há muito uma forma de cantar organizada em grupo, sendo aqui
atribuída historicamente a constituição do primeiro grupo de cante alentejano organizado, o
Grupo Coral dos Mineiros de Aljustrel.
Existem porém, outros agrupamentos que se foram criando, e outros que pela evolução natural
das comunidades foram sendo extintos e ressurgindo de outras formas. Existem atualmente sete
grupos de cante organizados no concelho, três femininos e os restantes masculinos, cada um
com a sua singularidade e com a sua dinâmica própria.
Volvidos estes anos de trabalho em prol do cante e dos seus grupos e passados estes anos
desde a classificação do cante como património imaterial da humanidade, a assembleia
municipal de Aljustrel, reunida a 29 de setembro de 2018, saúda os Grupos de cante do
concelho, os homens e as mulheres que desinteressadamente lutam todos os dias pela
valorização da nossa cultura, exortando-os a continuar um caminho firme no seu
rejuvenescimento e na sua manutenção enquanto grupos organizados.
Propõe ainda esta assembleia que a câmara municipal, no âmbito do trabalho desenvolvido na
salvaguarda do cante alentejano desenvolva um trabalho de inscrição do Cante de Aljustrel, no
inventário nacional do Património, como forma de perpetuar as várias formas de cantar neste
concelho, identificando em conjunto com os vários grupos formas de os preservar e valorizar,
como baluartes da cultura tradicional do Alentejo.
Propõe ainda esta assembleia que a câmara municipal atribua uma distinção honorífica ao
Grupo Coral “Flores de Primavera” de Ervidel, que no próximo ano 2019, comemorará a
passagem do seu 40º aniversário, sendo um dos primeiros, senão o primeiro grupo coral
feminino na região.

Dê-se conhecimento desta moção às Assembleias de Freguesia, aos Grupos de Cante do
Concelho à Comunicação Social e á população do concelho de Aljustrel.
Aljustrel, 29 novembro 2018
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