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[Alentejo, Alentejo] → Classificação:   

• Cante Alentejano. Título original: “Alentejo, alentejo (terra sagrada do pão)”. 

• Cancioneiro Tradicional Alentejano: Moda majestosa (pertence ao grupo das mais 

representativas, mais pesadas, de mais difícil interpretação). 

• Classificação por José Roque (Grupo Coral “ Os Ceifeiros de Cuba” e colaborador da MODA - 

Associação do Cante Alentejano), em 26 de Outubro de 2010.  

• Bibliografia complementar: MODA, (2004), Cancioneiro Alentejano – Introdução. Consultado em 

6 de Outubro de 2010, 15:48, disponível na URL: http://cantoalentejano.com/cancioneiro/ 

 → Assunto: Sobre a simbiose as trocas mútuas entre a terra e o homem. 

 → Palavras-chave:  Alentejo, cancioneiro, cantes, cuba, devedor, dever, doirado, morrer, pagar, pão, 

poesia popular, relação, solidão, terra, trigo, verão, vida 

 → Região:   

• Distrito: Beja 

• Concelho:  Cuba 

• Localidade: Cuba 

 → Contador:   

• Nome: Grupo Coral “ Os Ceifeiros de Cuba” 

• Data de nascimento: desde 1933 

• Residência:  Cuba 

 → Vídeo:  

• Entrevista: José Barbieri 

• Data de Recolha: Junho de 2007 

• Filmagem:  José Barbieri 

• Local de filmagem:  gravado na Taberna do Arrufa, Cuba. 

• Cantores:  Inácio - Frangãos - Ermelindo - Sarol - Pires - Teixeira - Cipriano - Roque - Machado 

(por esta ordem). 

• Duração:  0:03:15 

 → Transcrição:   

• Transcritor:  Maria de Lurdes Sousa  

• Data de Transcrição: Outubro de 2010 

• Palavras:  93 

 → Versão literária: 

• Execução:  Maria de Lurdes Sousa  

• Data de execução: Outubro de 2010 

• Palavras:  93 
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Alentejo, Alentejo (Terra sagrada do pão) 

 

 

Solo:  Alentejo, Alentejo, 

terra sagrada do pão. 

Eu hei-de ir [a]ó Alentejo, 

mesmo que seja no Verão. 

 

Coro:  Ver o doirado do trigo 

na imensa solidão. 

Alentejo, Alentejo, 

terra sagrada do pão. 

 

Solo:  Eu sou devedor à terra. 

A terra me ‘stá devendo. 

A terra paga-m’ em vida, 

eu pago à Terra em morrendo.  

 

Coro:  Eu pago à Terra em morrendo. 

Eu sou devedor à terra, 

eu sou devedor à terra 

e a terra me ‘stá devendo. 

 

 

Grupo Coral “Os Ceifeiros de Cuba”, Junho de 2007, Cuba 


