
MATERIA: PORTUGUÉS 
 

Texto 
 

O Cante Alentejano é Património Mundial 
 

Portugal tem no seu património cultural uma expressão musical muito genuína, única no mundo, o Cante 
Alentejano, agora reconhecido como Património Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO. 
 
Entre as 46 candidaturas à lista representativa do património cultural imaterial da humanidade, encontra-
se o Cante Alentejano, a única presença portuguesa no grupo de classificações de 2014, promovida pelo 
concelho de Serpa em conjunto com a Entidade Regional de Turismo do Alentejo. 
 
Característico da região do Alentejo, o Cante Alentejano é cantado em grupo, sem qualquer recurso a 
instrumentos musicais. Embora seja mais tradicional do distrito de Beja nos vários concelhos do Baixo 
Alentejo, foi o Município de Serpa que tomou a iniciativa da sua inscrição no Património Mundial. 
 
Para representar o Cante Alentejano na hora do anúncio da classificação pela UNESCO, em Paris, esteve 
o Grupo Coral e Etnográfico da Casa do Povo de Serpa, fundado em 1928, um dos mais antigos do 
concelho e o único que tem mantido continuidade desde a sua formação (muitos foram interrompidos 
devido à Guerra Colonial e à forte migração que ocorreu em meados do século XX, para as cidades no 
litoral português e para o estrangeiro). Atualmente existem mais de 150 grupos de cante alentejano. 
 
Da candidatura fez também parte o documentário de Sérgio Tréfaut “Alentejo, Alentejo”, que foi o Melhor 
Filme Português no Festival Indie Lisboa 2014 e o Melhor Filme DOCSBarcelona+Medelín 2014.  
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Perguntas 
 

1) Após a leitura atenta do texto, diga se as afirmações que se seguem são verdadeiras (V) ou falsas 
(F). Justifique sempre a sua resposta com uma frase do texto. 
a) O Cante Alentejano almejou o título mas não alcançou o título de Património Mundial. 
b) A candidatura portuguesa concorria contra 47 propostas.  
c) O Cante Alentejano é composto por um grupo coral acompanhado por instrumentos musicais 

tradicionais. 

2) Explique o significado das expressões sublinhadas: 
a) “...uma expressão musical muito genuína...” (linha 1) 
b) “... o único que tem mantido continuidade...”. (linha 12) 

3) Substitua os complementos diretos pelos pronomes clíticos correspondentes: 
a) Quando viste o João? 
b) Eles leram os livros todos. 
c) Alguém leu o texto? 

4) Escreva por extenso os numerais indicados: 
a) 5623:______________________________________________ 
b) 3318:______________________________________________ 
c) 9157:______________________________________________ 

5) Composição:  
«Quem conta um conto, acrescenta um ponto». Comente este provérbio português e diga se gosta 
de acrescentar outras informações quando conta uma história. Porquê? (150 a 200 palavras 
aproximadamente).	
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