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Cante alentejano, canto do trabalho que tem como significado, um estado de alma nascido 

nos campos, com temas como o sofrimento, as agruras da vida, a saudade, a desilusão, o 

sonho, o amor, a crença, a morte. 

 

O reconhecimento do Cante Alentejano como expressão da cultura portuguesa e com a 

elevação a Património Cultural Imaterial da Humanidade pelo Comité Internacional da 

UNESCO constituí-o, certamente, um motivo de orgulho e de satisfação para todos os 

cidadãos portugueses, particularmente aos alentejanos e à sua região. 

Nesse propósito e no âmbito do aludido reconhecimento cultural e social, os eleitos da 

CDU na Assembleia Municipal de Santiago do Cacem expressam através desta saudação a 

convicção de que a decisão tomada pela UNESCO, irá contribuir para a promoção e a 

salvaguarda da continuidade do Cante Alentejano, particularmente, dando um mote às 

novas gerações, incentivando-os ao surgimento de novos projetos musicais, turísticos e 

académicos nesta temática, projetos que podem servir como motor de desenvolvimento da 

região, contribuindo para um futuro sustentado aos jovens e combatendo, por sua vez, a 

desertificação e o abandono do país de mais jovens qualificados.  

A Assembleia Municipal de Santiago do Cacém, pretende, ainda, congratular todos os que, 

com a sua dedicação, o seu empenho, o seu saber, tornaram possível a concretização de um 

objectivo tão nobre para um povo e para um região onde o trabalho, vida e luta deu mote à 

expressão cultural aqui retratada, pelos cantadores alentejanos, pelos seus grupos corais e 

suas colectividades que ano após ano têm preservado e honrado o Cante Alentejano, bem 

como as muitas personalidades e entidades, desde logo, a Câmara Municipal de Serpa, que 

promoveram esta candidatura. 

 

Santiago do Cacém, Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de 19  de dezembro de 

2014 

Os eleitos da CDU 


