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Fado Património Imaterial da Humanidade Fado Património Imaterial da Humanidade Fado Património Imaterial da Humanidade Fado Património Imaterial da Humanidade ----    Sessão de poesia na BESessão de poesia na BESessão de poesia na BESessão de poesia na BE    

 

No dia 27 de Novembro, a UNESCO considerou o Fado como Património Imaterial da 

Humanidade. O Fado deixou de ser apenas património nacional para passar a ser 

património da humanidade, uma herança cultural que se torna agora ainda mais 

importante para as futuras gerações. 

A BE da EB23 da Gafanha da Nazaré assinalou este grande acontecimento, que catapulta 

a cultura portuguesa ao mais alto nível mundial, embelezando a mesa de destaques com 

um xaile negro, uma guitarra portuguesa, discos de vinil e CDs de artistas famosos do 

fado: Amália Rodrigues, Mariza, Camané… dando assim a conhecer ao público juvenil da 

BE um pouco do universo do Fado. 

     

As turmas do 6º B e do 6º C, acompanhados da professora de Língua Portuguesa, 

Lurdes Vidal, assinalaram a ocasião declamando vários poemas de grandes poetas 

portugueses: Florbela Espanca, Eugénio de Andrade, Fernando Pessoa, Shopia de Mello 

Breyner Andresen, alguns dos quais celebrizados também por artistas do Fado. 

   

O professor Rogério Fernandes embalou esta sessão poética, cantando à viola dois 

poemas de António Gedeão: “Poema da Malta das Naus” e “Pedra Filosofal”, 
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surpreendendo os alunos, os quais foram acompanhando as letras dos referidos poemas, 

cantando os refrões das mesmas.  

     

Através desta actividade a BE cumpriu mais um dos seus objectivos no sentido de 

sensibilizar o público juvenil para questões de ordem cultural e social. 

    


