


Évora e o Cante
PatrimónioS da Humanidade

Évora and Cante
(in) tangible World Heritage

o Som do mar em Évora
( ... ) neste país, entre dunas e pinhal, as estradas irão sempre dar ao mar
e de lá, as escarpas que se debruçam vertiginosas sobre as águas
atirarão poderosamente as mesmas estradas contra o nascer do sol
e, voando, elas irão cair  onde se diz que é já 
o interior que começa. 
aí é Évora, onde o sol nasce.
e se sonha o som do mar.

manuel  Gusmão

excerto do texto original lido pelo ator rui nuno,
na sessão solene da comemoração do 28º aniversário da classificação de Évora como Património da Humanidade
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Évora and Cante Polyphonic Singing, Heritages of the Future
Cante is an integral part of the identity of the alentejo region.

and this is one of the regions of europe with one of the most recognized and strong cultural identity.

identity is not something that is given. on the contrary, it results from a collective human construction, developed in space and in time. the 
space is called alentejo. the time of such construction is too broad. in it are inscribed successive generations, lifetimes and the perennial 
human experience.

Cante can be found all over the alentejo and Évora is no exception.

if the identity not only makes a difference, as it depends on the difference, Cante is unique. therefore, due to its characteristics that make up the 
matrix of a landscape, a unique territory and people, Cante has long been heritage of humanity.

the uneSCo recognition confers an international status and visibility that put in value the whole alentejo region.

It is up to Alentejo to continue to preserve this unique and strong tradition. We must continue to affirm this expression of our culture in every 
corner of the region. We are now challenged to take this identity brand as a tool to potentiate the construction of the future.

In Évora, the declaration of Cante as Intangible Heritage of Humanity gains a renewed significance to be associated, 28 years later, to the 
classification of Évora World Heritage. In Évora, the recognition of the intangible heritage of a people meets an unparalleled built heritage, also 
outstanding. We’ll draw strength and inspiration from these two dimensions to build paths towards the future.

Carlos Pinto de Sá
mayor

Évora e o Cante, Patrimónios de futuro.
o Cante é parte integrante da identidade da região alentejo. 

e esta é uma das regiões da europa a que se reconhece uma das mais vincadas marcas culturais identitárias.

a identidade não é algo que nos é dado. Pelo contrário, resulta de uma construção humana, coletiva, desenvolvida no espaço e no tempo. o 
espaço chama-se alentejo. o tempo de tamanha construção é muito largo. nele se inscrevem sucessivas gerações, longas vidas, a perene 
experiência humana.

o Cante manifesta-se um pouco por todo o alentejo e em Évora não podia deixar de estar e ser.

Se a identidade não só marca a diferença, como depende da diferença, o Cante é único. Por isso, pelas suas características que integram a 
matriz de uma paisagem, de um território e de um povo singulares, o Cante era há muito Património da Humanidade.

o reconhecimento da uneSCo confere-lhe, agora, um estatuto e visibilidade internacionais que valorizam globalmente a região alentejo. 

Cabe ao Alentejo continuar a preservar esta tão nossa e vincada tradição. Cumpre-nos continuar a afirmar esta expressão da nossa cultura 
em cada canto da região. Ao mesmo tempo que somos desafiados a tomar esta marca identitária como construtora e potenciadora de futuro.

Em Évora esta declaração do Cante como Património Imaterial da Humanidade ganha um significado redobrado por se associar, 28 anos 
depois, à classificação da cidade como Património Mundial. Em Évora acrescenta-se, deste modo, o reconhecimento da dimensão imaterial 
do património de um povo, à valorização de um conjunto edificado também ímpar. Desta dupla dimensão retiraremos força e inspiração para 
a construção de caminhos de futuro.

Carlos Pinto de Sá
Presidente da Câmara municipal de Évora
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Never seen an alentejano selfishly singing alone
We insist: there is no one who has done a better poetic synthesis of what is the Cante polyphonic singing. José Gomes Ferreira, militant poet, 
has he defined himself, always makes us feel the emotion in this verse that tenderly touches us, alentejanos, deep in our soul. Because we 
know it’s true! This verse encloses a whole cultural identity. To say that an alentejano doesn’t selfishly sing alone is to say that here exists the 
costume and the tradition of singing in group, of the inevitable social interaction, the long and spaced conversation, listening to the other, to 
look around, to see and feel the territory, the strong relation with the landscape and the land. an identity programme that allows understanding 
a certain vision of the world.

in these days when the application of Cante will be assessed by uneSCo, envisaging its inscription on the representative List of the intangible 
Cultural Heritage of Humanity, certainly there will be greater visibility of our cultural practice, a greater exposure to the world of this powerful 
tradition.

in a context of banality and uniformity in which culture is frequently associated to entertainment, Cante has the virtue of contributing to the 
reinforcement of the identity of alentejo, with our land, with our culture, signifying the resistance to the whirl of futile that belittles the essence, 
values and roots. Well, the values and roots are essential to build a balanced, harmonious and secure future of what we are and what we want 
to be. recognizing the importance of these practices and manifestations reinforces the capacities of cultural resistance of the communities 
and its social cohesion, as referred in the draft decision of the uneSCo Committee. this is, from a cultural point of view, which i share, the major 
gain we may have with this recognition.

the Cante is alive and well. it owes it to many. Firstly those who sing it, in an organized way or in informal contexts because their soul demands 
it, but also those who have insisted and persisted, against all odds and obstacles, continuing to do their best in every way possible. and that is a 
lot and is enough reason to thank this generous gift of the Whole alentejo, that will surely add cultural warmth and joy to our days, so we always 
continue without selfishness to sing along with others.

ana Paula amendoeira

nunca vi um alentejano cantar sozinho com egoísmo de fonte
insistimos: não há quem melhor tenha feito a síntese poética do que é o cante alentejano. José Gomes Ferreira, Poeta militante, como ele 
próprio se definiu, faz-nos sentir sempre a emoção neste verso que nos atinge ternamente, a nós alentejanos, no mais fundo da nossa alma. 
Porque sabemos que é verdade! este verso encerra toda uma identidade cultural. dizer que um alentejano não canta sozinho com o egoísmo 
das fontes, quer dizer que aqui existe o hábito e a tradição do cante em grupo, do convívio inevitável, da conversa longa e espaçada, de ouvir o 
outro, de olhar em volta, de ver e sentir e compreender o território, e da relação forte com a paisagem e com a terra.  Um programa identitário 
que permite compreender uma certa visão do mundo.

Nestes dias em que a candidatura do Cante será avaliada pela UNESCO com vista à sua inscrição na Lista Representativa do Património Cultural 
imaterial da Humanidade, haverá certamente uma visibilidade maior desta nossa prática cultural, uma maior exposição ao mundo desta 
nossa tradição forte.

num contexto de banalização e uniformização em que a cultura é frequentemente associada apenas ao entretenimento, o Cante tem esta 
virtualidade de contribuir para um reforço de identificação com o Alentejo, com a nossa terra, com a nossa cultura, com o que tudo isso sig-
nifica de resistência à voragem de fútil que amesquinha a essência, os valores e as raízes. Ora os valores e as raízes são fundamentais para 
construir o futuro equilibrado, harmonioso e seguro do que somos e do que queremos ser. reconhecer a importância destas práticas e destas 
manifestações reforça as capacidades de resistência cultural das comunidades e a sua coesão social, tal como é referido no projecto de 
decisão do Comité da uneSCo. esse é, de um ponto de vista cultural, que é o meu, o maior ganho que poderemos ter com este reconhecimento.

o cante está vivo e recomenda-se. e deve-o a muitos. desde logo aos que cantam,  organizados ou em contextos informais porque a alma 
lhes pede, mas também aos que têm insistido e persistido, contra todas as adversidades e obstáculos, em continuar a fazer sempre o melhor 
que em cada momento lhes é possível. e isso é muito e é razão de sobra para agradecermos esta dádiva generosa deste alentejo todo que 
virá com certeza acrescentar calor cultural e alegria aos nossos dias, para que continuemos sempre a cantar com os outros, sem o egoísmo 
das fontes.

ana Paula amendoeira
diretora regional da Cultura do alentejo
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monumental city, Évora encloses an unparalleled built heritage.
Living testimonies of the history that tells stories of a remarkable past and upon which was built and reinvented the present day and the mo-
dernity with what receives its visitors.

From squares to medieval streets, passing through churches, museums or monuments, the grandeur and the richness of its heritage leaves 
no one indifferent, granting Évora, 28th years ago, the award of the title of uneSCo World Heritage. a meritorious brand that greatly contributed 
to elevate the name and the reputation of the city, and of the whole region, both at home and abroad.

Pioneer in the territory in achieving a classification, Évora inspired an entire defense strategy, to dignify and re-qualify the vast tangible and 
intangible heritage that the alentejo holds.

Following Évora, there was the classification of Elvas and now we’re celebrating the recognition of Cante as Intangible World Heritage.

encouraged, we proceeded with a series of projects aimed at winning more brands awarded by uneSCo. if it materializes, alentejo will be the 
region of the country with more classifications.

the art of cowbell making, montado cork forests, the popular festivities of Campo maior, the arraiolos rugs, the tapestries of Portalegre, the rafts 
of São torpes or the village of marvão, the territory holds a unique set of assets that embodies the identity and the excellence of the territorial 
alentejo brand.

a brand that aims to certify all its value chain, thus dignifying one of the best destinations in the world through the recognition and safeguarding 
of which is distinctive and unique.

António Ceia da Silva 
President of the Regional Tourism Office of Alentejo / Ribatejo

Évora e o alentejo, um destino entre os melhores do mundo
Cidade monumental, Évora encerra em si um património construído inigualável. Testemunhos vivos da história que contam as estórias de um 
passado marcante e sobre o qual foi reinventando e construindo a atualidade e a modernidade com que recebe quem a visita.

das praças às ruas medievais, passando pelas igrejas, museus ou monumentos, a grandiosidade e a riqueza patrimonial não deixa ninguém 
indiferente e valeram-lhe, há 28 anos atrás, a atribuição pela UNESCO do título de Património Mundial da Humanidade. 

Um selo meritório que contribuiu em muito para elevar o nome e a notoriedade da cidade, mas também de toda a Região, tanto no país como 
além-fronteiras. 

Pioneira no território na conquista de uma classificação, Évora inspirou toda uma estratégia de defesa, dignificação e requalificação do vasto 
património material e imaterial que o Alentejo detém.

A Évora, seguiu-se a classificação de Elvas e agora celebramos o reconhecimento do Cante como Património Cultural e Imaterial.

motivados, prosseguimos com um conjunto de projetos que visam a conquista de mais títulos atribuídos pela uneSCo que, a concretizarem-
-se, vão permitir que o Alentejo seja a Região do país com mais classificações. 

da arte Chocalheira, ao montado, às Festas do Povo de Campo maior, aos tapetes de arraiolos, às tapeçarias de Portalegre, às jangadas de São 
Torpes ou a Marvão o território ostenta um conjunto único de bens que materializam a identidade e a excelência da marca territorial Alentejo. 

Uma marca turística que ambiciona certificar toda a sua cadeia de valor, dignificando, assim, um Destino que se posiciona entre os melhores 
do mundo, através do reconhecimento e da salvaguarda do que é distintivo e identitário. 

António Ceia da Silva 
Presidente Turismo do Alentejo / Ribatejo
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o Cante do alentejo e do mundo
O grupo Cantares de Évora foi criado em Junho de 1979. O propósito era dotar a 
cidade de Évora de “um espaço cultural dedicado ao Coral tradicional do alen-
tejo”. os 35 anos de atividade contínua e persistente que se seguiram contam 
uma história de salvaguarda do cante e de valorização dos cantadores. O mestre 
Joaquim Soares é o animador e ensaiador do grupo desde o primeiro momento. 
Nascido em Beja, instalou-se em Évora nos finais de 1973. Trazia consigo um 
imaginário povoado de sons que se soltaram em Évora e aqui foram ecoando, 
cada vez com maior firmeza e persistência. “Quando era gaiato, muito peque-
nino, acordava ao som do cante tradicional em Beja, no Largo do Carmo, onde 
morava. era de madrugada que se deslocavam ranchos de mulheres para fazer 
a apanha do grão, com alguns homens lá no meio, e por vezes com alguns mi-
údos. E cantavam. Esse som que me acordava quando era gaiato, era um som 
que trazia aquele colorido sonoro que tentei transmitir quando formei o grupo”, 
conta Joaquim Soares.

Como encara esta inscrição do Cante na lista do Património Imaterial da Huma-
nidade?
JS - Com alegria e com satisfação por ter colaborado intensamente neste des-
fecho, por um lado. Com preocupação, por outro lado, porque sinto que isto vai 
trazer responsabilidades acrescidas a todos os intervenientes. Para isso, temos 
de alterar mentalidades, coisa que é bastante difícil.

a que mentalidades se refere?
JS - Quero dizer que as pessoas e os grupos têm de se convencer que têm de 
trabalhar a sério. têm de chamar à responsabilidade os mestres que, por vezes, 
não sabem o que estão a ensinar, infelizmente. isto nem sempre é possível dizer, 
mas é o que eu penso. 

Quer dizer que os grupos de cante já não são só grupos de amigos?
JS - nos grupos, a grande mentalidade à volta do cante diz que o que importa é 
cantar. mas, uma coisa digo eu: beber um copo, comer tremoços, amendoins, 
e cantar à alentejana é uma coisa. Cada um deverá praticar o mais possível. 
Faz parte da vida e do dia-a-dia. outra coisa diferente que devemos fazer, é 
contrariar a ideia de que o cante é álcool e taberna. não é! está muito longe disso, 
é muito mais profundo.

o Cante já não mora na taberna?
JS - A taberna era obrigatória para quem, naqueles anos em que tudo funcionava 
à volta do trabalho e não havia mais nada para confraternizar, senão a taberna. 
aí sim. mas nos dias de hoje é completamente diferente. a taberna já não existe, 
salvo raras exceções. 

Quais são hoje os lugares do Cante?
JS - os lugares do cante hoje, para o cante organizado, são as sedes dos grupos 
onde cada um vai porque quer ir, mas onde está sujeito a uma disciplina de grupo. 

the group Cantares de Évora was born in June 1979. the purpose was to provide 
the city of Évora with “a cultural space dedicated to the traditional Singing of 
alentejo”. the following 35 years of continuous and persistent activity tell the story 
of safeguarding and valorization of Cante singing and its singers. 

How do you see the inscription of Cante in the list of intangible Cultural Heritage 
of Humanity?
JS - on the one hand, with joy and satisfaction for having collaborated intensely 
for this outcome. on the other hand, with concern because i feel it will bring more 
responsibility to all the people involved. For this we have to change mentalities, 
something that is quite difficult.

to what mentalities do you refer to?
JS - i mean that individuals and groups must be convinced that they must work 
very hard. 

do you mean that Cante groups are no longer just groups of friends?
JS - To many groups what really matters is singing. But I tell you one thing: having 
a drink, eating lupines, peanuts and singing at alentejo style is a different thing.

Cante singing no longer lives in the tavern?
JS - the tavern, in those days, was mandatory for those who wished to fraternize 
because everything else revolved around work. But nowadays it’s completely 
different. the tavern no longer exists, apart from rare exceptions.

What are the Cante singing places today?
JS - today, the places for organized Cante singing are the group’s premises 
where each one goes because he wants to, but are subject to a group discipline.

the Cante polyphonic singing of alentejo and of the World

dC - Cantar exige disciplina?
JS - Cantar exige disciplina, rigor e conhecimento. exige respeito pelo grupo e 
pelos parceiros que fazem parte do grupo. 

dC - a que tipo de conhecimento se refere? 
JS - Falo de conhecimentos vocais. e de conhecimento do cante. o conhecimen-
to do cante consegue apreender-se quando estamos disponíveis para ouvir. não 
entro, nem nunca entrarei, na discussão das teorias que dizem que o cante veio 
daqui, veio dali. Isso é para os técnicos, para os homens da História, para os 
antropólogos, para essa gente toda que tem conhecimentos para ir ao fundo 
das questões. 

dC - Para o mestre Soares, o cante vem do alentejo?
JS - o cante é do alentejo, não forjado na taberna, mas forjado ao longo de dé-
cadas ou centenas de anos. 

DC - É mais do tempo do que de um só lugar ?
JS - Não é de nenhum só lugar do Alentejo. Cada vez há menos redomas.

dC - e agora também é do mundo?
JS - É. Já era do mundo e continua a ser do mundo.

dC- acha que o reconhecimento da uneSCo pode acrescentar alguma coisa ao 
cante?
JS - acrescenta sempre. Pelo menos acrescenta responsabilidade às entidades 
a quem cabe gerir a cultura tradicional desta terra. têm que encarar esta cultura 
de uma maneira completamente diferente e não olhar para o cante como os 
pobres da cultura. 

dC - no seu entender o que é a salvaguarda do cante?
JS - a salvaguarda do cante, para mim, é o reconhecimento de que esta estru-
tura do cante faz falta para mostrar o povo que somos. Para isso é necessário 
dar responsabilidades a quem o executa, aos intervenientes diretos. ou seja, 
respeitar o cante, aprendendo cada um dos temas de princípio a fim, respeitar 
a poesia original e a musicalidade de cada tema original.

Por outro lado, salvaguardar o cante é proporcionar aos grupos espaços que 
permitam transmitir toda a dimensão do cante, em vez de levá-los para am-
bientes não propícios para o cante, que são outras coisas, que são divertimento, 
que nada têm a ver, na maior parte dos casos, com o cante. as pessoas diver-
tem-se a cantar, quando estão a beber o copo, a comer o tremoço e a cantar 
à alentejana, aí estão a divertir-se. Pegar nessa gente transportá-los para um 
palco é mostrar-lhes um ambiente completamente hostil. Há que saber enfren-
tar esse ambiente. Para isso há que preparar essas pessoas. o cante tem de ter 
enquadramento e um contexto, que é especial, tal como o fado.

Cante singing requires discipline?
JS - the Cante singing requires discipline, rigor and knowledge. it demands res-
pect for the group and the members of the group.

dC - What kind of knowledge you refer to?
JS - i refer to vocal and Cante knowledge.the knowledge of Cante can be ap-
prehended when we are available to listen. i’ll not engage, not now not ever, in 
the theoretical discussion about the places of origin of Cante. that is for history 
researchers and anthropologists.

dC - and for the Soares master, does Cante come from alentejo?
JS - Cante is from alentejo, not forged in the tavern, but forged over decades or 
hundreds of years.

dC - does it come from time rather than one place?
JS - it doesn’t come from just one place in alentejo. 

dC - does it also belong to the world now? 
JS - Yes, it belonged and still belongs to the world.

dC- do you think that the recognition of uneSCo can add something to Cante?
JS - it always adds. at least adds responsibility to the entities responsible for the 
management of the traditional culture. 

dC - in your view, what is the safeguarding of Cante?
JS - For me, the safeguarding of Cante is to respect the singing, learning each 
song from beginning to end, to respect the original poetry and musicality of each 
theme. is to provide adequate spaces for groups instead of taking them to places 
not appropriate for singing. Cante singing has to have a special context and a 
particular framing, like fado.
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Between ‘cante’ and piano
another music from alentejo
Between ‘cante’ and piano is an unusual project among contemporary chamber music, providing a new approach to the Alentejo songbook, 
through the association of the Alentejo traditional style of singing (‘cante’), featuring the voices of Joaquim Soares and Pedro Calado (members 
of ”Cantares de Évora”, a traditional folk singing group), and amílcar vasques-dias’ piano.

the relative simplicity of the melodic-harmonic structure of the tunes, marvellously contrasting with the richness and diversity of the feelings 
underlying the profoundly spiritual and poetic lyrics, demands a constant and delicate capacity of improvising during the melody adornment 
labour carried out by the singingword - perhaps the essence of this peculiar style of singing - as it searches for emotions.

the piano takes the place of the third voice - as the cradle of harmonies, timbres, gestures and ornaments -, enlacing the becoming of the 
other voices, on their way to expressivity.

amílcar vasques-dias
Composer - pianist

entre cante e piano
outra música do Alentejo
“Entre cante e piano” é um projeto invulgar no âmbito da música de câmara contemporânea.

apresenta a interpretação de modas do cancioneiro tradicional alentejano e de canções originais ao estilo da tradição do cante , pelas vozes 
de Joaquim Soares e Pedro Calado, cantadores do Grupo

Cantares de Évora, ao som do piano de amílcar vasques-dias.

A relativa simplicidade da estrutura melódico-harmónica das modas - que contrasta com a enorme riqueza e diversidade de sentimentos 
subjacentes nos textos poéticos também impregnados de profunda espiritualidade - exige dos dois intérpretes uma delicada capacidade de 
invenção-improviso na ornamentação da palavra-melodia, talvez a essência da arte do cante alentejano na procura da emoção.

o piano, mais que instrumento acompanhador, é a terceira voz, berço de harmonias, timbres, gestos e ornamentos, enlaçando o devir das 
duas vozes no caminho da expressividade.

amílcar vasques-dias
Compositor - Pianista



Cante alentejano polyphonic singing is heritage of who sings it 
When in 1999 the municipality of Évora invited us to prepare a concert with Cantares of Évora and the regional Conservatory orchestra of Évora, 
we were far from thinking that the project would gain artistic and human dimension which touched the heart of so many people.

after the concert, which took place in Giraldo square, we set off to develop the record. it soon became evident that the work needed to be 
extended to the whole alentejo, to the several ways of singing of the different groups and to other musics with a secular relationship with Cante. 
We’ve traveled throughout the alentejo and heard dozens and dozens of groups.

about Cante, and the utopian relationship with an orchestra, we wrote at that time:
“From the earth was born the singing of men.  From the earth was also born the music that feeds all. other routes led to other melodies. Palaces 
and threshing floors, concert rooms and farming lands. Lost in memories which today is only lost if we will. Violins enchanted kings, emperors, 
presidents. the Cante of the plains silenced sorrows, yelled wheats, ventured hopes. today the land doesn’t want to be loved by backs bent 
from sunrise to sunset. the ground cries for culture, skills and art to ennoble and to challenge it and not for naked hands to punish. therefore, 
the land is another. as are men and times. and the tradition is certainly what we decide to do with our destiny. especially if we know how to 
honor our past. “

about the borders of alentejo, we wrote from the memories of our youth when we wandered the lands, literature, and poetry:
“In Alcácer began the discovery of the dreams and views of the farm worker. To the south, S. Pedro de Sólis and Gomes Aires announced the 
highlands where grow the arbutus and the algarve. From the top of the Serra do Caldeirão we cannot see arabia but we sense it, it’s right here, 
beyond the horizon. From odeceixe to Comporta the sea was mostly for Lisbon weekenders. in the cliffs of almograve there were dates with 
girls. In Pomarão we conspired to change the world. In the raia, the village of Barrancos, standing alone and firm, was a reference of obligatory 
pilgrimage. To the north, Alentejo ended when it ended. Beyond Chança and Guadiana, the lands of Andaluzia, under the peaceful gaze of Noudar 
and the free flight of the Goshawk.”

... and the free flight of the Goshawk ...

the truth is that even during our time we worked the land with our hands and we sang. Who worked sang and everybody worked. men and 
women, young and old. men sang in the taverns, women stayed home. the bread was sowed but ironically it lacked at the table. Some stayed 
and others not, those who departed took the Cante in their soul. People sang both in the plains as in the suburban outskirts of Lisbon or on the 
other side of the atlantic. People also sang in the mountains existing in the plains.

if we truly wish Cante to be World Heritage, and not just a label saying it is, so Cante is truly an heritage of who sings it, either be a group in 
Serpa, in Castro, in Beja, in Évora, in Lisbon or Toronto. Where was it born? Surely it was in Alentejo but especially in the heart of those who sing 
it. is it worth being of Humanity if we don’t let it out of our backyard? 

may as is it, fortunately Cante has resisted fashions, opinions, social and political events. For me, i’ve learn so many Cante singing as a child, and 
i’m just alentejano by heart, for me Cante and alentejo will always be a safe haven. thank to all the groups that preserve it.

António Prata

O Cante é Património de Quem o Canta
Quando em 1999 a Câmara Municipal de Évora nos convidou para elaborar um concerto com os Cantares de Évora e a Orquestra do Conser-
vatório Regional de Évora, estávamos longe de pensar que o projeto ganharia a dimensão artística e humana que se instalou no coração de 
tantas pessoas. Após o concerto, que assentou praça na Praça do Giraldo, partimos para a conceção do disco. E aí logo se tornou evidente 
que o trabalho precisava de ser alargado a todo o Alentejo, às várias maneiras de cantar dos diferentes grupos, e a outras músicas que têm 
com o Cante uma relação secular. Corremos todo o Alentejo, e ouvimos dezenas e dezenas de grupos. Sobre o Cante, e a relação utópica 
com uma Orquestra, escrevemos na altura: “ Da terra nasceu o canto de todos os homens. Da terra nasceu também a música que a todos 
alimenta. Outros rumos levaram outras melodias. Palácios e eiras, salas de concerto e campos de lavoura. Nas memórias se perdeu o que 
hoje só se perde se assim quisermos. Violinos encantaram reis, imperadores, presidentes. O canto da planície calou mágoas, clamou trigos, 
arrojou esperanças. Hoje a terra não se quer mais amada de costas curvadas de sol a sol. Brada o chão por cultura, engenho e arte que o 
enobreça e desafie, e não nunca mais por mãos nuas para castigar. Portanto a terra é outra. Os homens e os tempos também. E a tradição 
será seguramente o que decidirmos fazer com o nosso destino. Sobretudo, se honrar soubermos o nosso passado.”

E sobre as fronteiras do Alentejo, escrevemos em memória do nosso deambular da juventude pelas terras, pela literatura, e pela poesia: “Em 
Alcácer começava a descoberta do sonho e do olhar do maltês. Ao sul, S. Pedro de Sólis e Gomes Aires anunciavam as terras mais altas onde 
crescem os medronheiros e o algarve. do cimo da Serra do Caldeirão não se vê a arábia, mas sente-se, logo aqui, além onde é o horizonte. 
de odeceixe à Comporta o mar era quase todo para os lisboetas. nas falésias do almograve namoravam-se as raparigas, no Pomarão 
conspirava-se a mudança do mundo. Na raia, a vila de Barrancos, solitária e firme, era referência de peregrinação obrigatória. Ao norte o 
alentejo acabava quando acabasse. Para lá do Chança e do Guadiana, as terras da andaluzia, sob o olhar tranquilo de noudar e do voo sem 
fronteiras do açor.”

... do voo sem fronteiras do açor ... 

a verdade é que ainda no tempo que é o nosso, trabalhava-se a terra com as mãos e cantava-se. Cantava quem trabalhava, e trabalhava 
toda a gente. Homens e mulheres, novos e velhos. na taberna cantavam os homens, as mulheres estavam em casa. Semeava-se o pão, que 
ironicamente faltava na mesa. Uns ficaram e outros não, mas os que partiram levaram as Modas na alma, tanto se cantava na planície como 
nos arredores suburbanos de Lisboa ou do outro lado do atlântico. e também se cantava nas serras que a planície tem. ora se verdadeira-
mente quisermos que o Cante seja Património da Humanidade, e que não tenha apenas uma lápide a dizer que o é, então o Cante é certamente 
Património de quem o canta, esteja o grupo em Serpa, em Castro, em Beja, em Évora, em Lisboa, ou em Toronto. E onde nasceu? No Alentejo, 
certamente, mas sobretudo no coração de quem o canta. de que valerá ser da Humanidade se não quisermos que saia do nosso quintal?  
mas seja como for, o Cante felizmente tem resistido a modas, a opiniões, e a vicissitudes políticas e sociais. Para mim, que aprendi tantas e 
tantas Modas ainda em criança, e que apenas sou alentejano por afeição, o Cante e o Alentejo serão sempre uma terra de abrigo. Bem hajam 
todos os grupos que o preservam.

António Prata
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Canto alentejano - an appreciation
musical genres are often thought to describe its greater human environment, a sonic equivalent of the moods and attitudes of a people in a 
particular place and time.  In this way we can feel the hustle and bustle of a modern city happy to have survived the ravages of war in the BeBop 
Jazz that emerged from New York City in the late 1940’s and ‘50’s and the eclectic mix of cultures that is Brasil is perfectly mirrored in Samba, 
Choro, Forro.   The genteel demeanor of western european nobility is described by the carefully measured constructions of the Baroque and 
Classical eras of western art music and indeed the ‘science’ of music is a reflection of the advancements being made toward understanding 
our physical world in the Renaissance.  But it is difficult to imagine a music so perfectly capable of describing the landscape and people of the 
district that birthed it as Canto alentejano describes the region of alentejo in Portugal.  Without ever having visited alentejo, from the slow and 
deliberate, but irregular cadence, a listener could well imagine the powerful, undulating and fecund hills baked under the persistent sun.  the 
apparent emptiness of the landscape of alentejo is mirrored in the simple, potent austerity of the music.  the sociology of alentejo is also repre-
sented in the structure of the music.  In an agrarian culture much work is a solitary pursuit, just as the solo ‘ponto’ begins each piece, is joined 
by the ‘alto’ propelling the song into the great collective body emulating the might of a unified effort.  This unity of a regional identity can also be 
seen in the performance demeanor of the coros.  that solid block of weather-worn faces and strong voices, arms linked and progressing in a 
slow, relentless gait is an unforgettable sight to the non-alentejean.

entry into this musical culture has many correlations to the experience of entering into alentejean society as well.  as with any experience in 
facing a foreign culture, there is a language to be learned, norms and values to assimilate.   Far from a challenge only for a foreigner such as 
myself, the case of alentejo presents a culture requiring care and effort on the part of Portuguese from other regions.   once the tejo is crossed 
and the urbanity of greater Lisboa left behind, another set of values comes into play, a different vocabulary, both linguistically and musically.   a 
contemporary music education provides not much preparation for assimilating these unique sounds with roots in the arabic and/or christian 
(depending on the researcher) history of the region and describing the life and work of  a people grounded in an ancient agrarian tradition.  as 
with any self respecting genre of folk music, the melodies change with each iteration, but can basically be counted on to meander in the same 
general direction each time and the lack of a harmonic accompanying instrument leaves them open to any of a number of harmonic treat-
ments.  But it’s the rhythmic sense of these coros that provide the greatest challenge to entering their musical world, at least for this schooled 
arranger/composer.  Like a flock of starlings twisting and turning as of one mind, the timing of the coros is something granted the people of 
alentejo at birth, forever to remain a profound mystery to the rest of us, but beautiful to behold.  

in that the choral singing is the pre-eminent musical expression of the people of alentejo, it is  only natural that their sense of propriety dictates 
a vigilant conservation of the native cultural legacy.  aware of the sublime uniqueness of their music, alentejanos are always eager to share 
their culture with outsiders, but the prospect of entering into a collaboration that has the potential to dilute the austere essence of the sound 
that best describes them logically should be met with trepidation.  Any attempt by the most well meaning foreigner to ‘add to’ or ‘refine’ this 
honest expression of the alentejean soul can only be exercised by gaining the trust of the owners of that soul.  So it was the greatest honor of 
the many years i spent in alentejo that i was allowed to attempt an entry into this carefully protected music.  as with any hybrid treatment of an 
existing form of folklore it’s relative worth remains to be seen.  But on a personal level, my understanding of the scope of human expression has 
been expanded exponentially via my exposure to and study of Canto alentejano and the lessons learned of the value of space in music and that 
illusive sense of time are ones i continue to use to this day.  in a world of increasingly homogenous and commercial culture, Canto alentejano 
is a unique sound that could only have been conceived in the hearts of those people in that place

g.a.moore arcata, california   nov. 2014

Canto alentejano - uma apreciação
É difícil imaginar uma música tão perfeitamente capaz de descrever a paisagem e as pessoas que a fizeram nascer como o Cante. O ouvinte, 
sem nunca ter visitado o alentejo, pode muito bem imaginar, pela cadência irregular, lenta e deliberada, a ondulação robusta e fecunda das 
colinas batidas pelo calor intenso do sol. O aparente vazio da planície alentejana é espelhado na simplicidade da música, austera e possante. 
A sociologia do Alentejo é também representada pela estrutura da música. Numa cultura rural o trabalho é muitas vezes solitário, tal como 
começa o “ponto” em cada moda, ao qual se junta o “alto”, impelindo a canção para o grande corpo colectivo emanando todo o poder de um 
esforço unificado. Esta união identitária regional pode também ser observada na performance dos coros. Aquele bloco sólido de rostos 
desgastados pelo tempo, vozes fortes, de braços dados e progredindo numa marcha lenta e inexorável é um espetáculo inesquecível para 
os não-alentejanos.

Passando o tejo, deixando para trás a grande área metropolitana de Lisboa, deparamo-nos com outro conjunto de valores, um vocabulário 
linguística e musicalmente diferente. a educação musical contemporânea não oferece grande preparação para a compreensão desses sons 
únicos, com raízes na história árabe e/ou cristã da região, descrevendo a vida e o trabalho das gentes alicerçadas numa antiga tradição 
agrária. Tal como acontece com qualquer género de música folk que se auto-respeita, a melodia muda em cada repetição mas serpenteia na 
mesma direção. A ausência de um instrumento de acompanhamento harmónico deixa-a aberta a qualquer número de tratamentos harmó-
nicos. Mas é o sentido rítmico destes coros que constitui o maior desafio ao entrar neste mundo musical. Como um bando de estorninhos 
que gira e vira como um só, o tempo e o compasso dos coros é algo que nasce com o povo alentejano, permanecendo um mistério profundo 
para o resto de nós, mas é bonito de se ver.

Conscientes da singularidade sublime da sua música, os alentejanos estão sempre dispostos a partilhar a sua cultura com pessoas de 
fora, mas a perspetiva de entrar numa colaboração que potencialmente possa diluir a essência austera do som que melhor os descreve é, 
logicamente, encarada com ansiedade. Qualquer tentativa por parte de um estrangeiro, mesmo bem-intencionado, de “adicionar” ou “refinar” 
esta expressão honesta da alma Alentejana só é possível depois de ganhar a confiança dos donos dessa alma. Por isso, nos muitos anos que 
passei no Alentejo, sinto-me honrado por me ter sido permitido entrar nesta música cuidadosamente protegida. Como acontece com qualquer 
tratamento híbrido de uma forma de folclore já existente, o seu valor relativo ainda está por conhecer.

a nível pessoal, a minha compreensão sobre o alcance da expressão humana foi ampliada exponencialmente por via da minha exposição e 
estudo do Cante. As lições que aprendi sobre o valor do espaço na música e o sentido ilusório de tempo são lições que continuo a usar até hoje.
Num mundo cultural cada vez mais homogéneo e comercial, o Cante é um som único que apenas poderia ter nascido nos corações daquelas 
gentes e naquele lugar.

g.a.moore arcata, california   nov. 2014



d`Évora, Fado and Cante
i’ve been learning to be from birth. i’ve been wishing to be with days, i’ve been earning and loosing with days.

and the days are places and people.

Some say my places and people are heritage. am i lucky then? i’m very lucky... and proud... because the city where i was born and the musical 
space in which I thrive must be protected and cared for. But that’s responsibility. So, I’ll trade pride for responsibility. Responsibility and grati-
tude... is it ok?

For me it’s important to serve. to give and receive in return. to harbour the legacy of the ancient and what the land gave me and, with my days 
and my singing, i gently contribute to it’s grow. as though it were an architectural building being rehabilitated... as though it were a picture being 
painted... as though everyone should grow.

I hope to live up to Évora, to Fado and Cante. Because any of these three instances is infinitely greater than the individualities that live in it or 
from it.

“ainda que lento o dia
a noite nunca se atrasa
Branca dolência tardia
terra da melancolia
do cante e da minha casa.”

duarte | novembro 2014

Évora, Fado e Cante
Fui aprendendo a ser com dias. Fui desejando ser com os dias. Fui ganhando e fui perdendo com os dias.
e os dias são os lugares e as pessoas.

E dizem alguns que os meus lugares e que as minhas pessoas são Património.
tenho sorte então!? tenho muita sorte... e orgulho... Porque a cidade onde nasci e porque o espaço musical por excelência onde tento criar 
deve ser protegido e cuidado. mas isso é responsabilidade... troco então orgulho por responsabilidade. responsabilidade e gratidão... Pode 
ser?

importa-me servir. receber e dar em troca. acolher o legado dos antigos, aquilo que a terra me deu e cuidadosamente tentar ajudar a cres-
cer, com os meus dias e com o meu canto. Assim como se de uma reabilitação arquitetónica se tratasse... Assim como se um quadro se 
pintasse... assim como todos deveriam crescer.

Que eu esteja então à altura para servir Évora, o Fado e o Cante. Porque qualquer uma destas três instâncias é infinitamente maior que as 
individualidades que nelas ou delas vão vivendo.

“ainda que lento o dia
a noite nunca se atrasa
Branca dolência tardia
terra da melancolia
do cante e da minha casa.”

duarte | novembro 2014
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ProGrama
28.º Aniversário da Classificação de Évora Património da Humanidade *

DIA 24 DE NOVEMBRO

21h30  | teatro Garcia de resende

Concerto do 28.º Aniversário da Classificação de Évora Património da Humanidade *
Cante - Grupo “Cantares de Évora” 
Fado - Duarte | Flamenco - Pilar Boyero

organização: Câmara municipal de Évora
apoios: ayuntamiento de Cáceres e Cendrev

entrada gratuita com reserva prévia
* Este concerto volta a acontecer em Cáceres, no Gran Teatro de Cáceres, dia 26 Nov., pelas 20h30.

DIA 25 DE NOVEMBRO

18h00  |  Salão nobre dos Paços do Concelho
Sessão Solene das comemorações do 28.º Aniversário da Classificação de Évora como Património Mundial pela UNESCO
intervenção do Presidente da Câmara municipal de Évora
orador convidado: dr. Filipe marchand
Leitura de um texto original do poeta manuel Gusmão, pelo ator rui nuno
Recital de Música e Canto
Helena Raposo, alaúde | Mara, voz | Joana Godinho, soprano

19h00  |  Hall dos Paços do Concelho
Inauguração da Exposição no Black-Box | “Évora” - exposição fotográfica a partir de alçados retificados

19h15  |  arcadas da Praça do Giraldo
animação Cénica de Luz e Som
organização: Câmara municipal de Évora

20h00  |  Paços  do  Concelho - Sala dos Leões
aula aberta de cante alentejano com o mestre Joaquim Soares.

DIA 29 DE NOVEMBRO

Festa do Cante, com a participação de grupos de cantadores do alentejo

16h30  |  Teatro Garcia de Resende
Inauguração da exposição e apresentação da brochura Évora e o Cante Patrimónios da Humanidade.
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