
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PORTEL

MOÇÃO

ÉVORA, capital europeia da cultura

Considerando o enraizamento nas vivências, na realidade, nas caracterís cas e nas 
potencialidades de toda a região Alentejo, o conceito e o projecto de Évora Capital da Cultura 
2027 parte do respeito e valorização da História da região para projectar e afirmar a confiança 
no seu futuro, olhando e pensando o Mundo a par r da realidade e dos seus problemas com a 
perspec va das respostas necessárias para uma vida melhor.

Considerando a vitória da candidatura de Évora a Capital Europeia da Cultura 2027 facto que é 
a tradução e reconhecimento da sua importância cultural e do projecto com forte sen do de 
futuro que a iden dade, as prá cas culturais e ar s cas e de criação de Évora e do Alentejo 
mais uma vez viram confirmadas em termos europeus.

Considerando que o Município de Évora e todos os que construíram o processo Évora_27, 
numa dinâmica colec va que soube ar cular o passado com o presente, dando-lhe uma 
dimensão que tem na história uma forma de estar das gentes do Alentejo que não poderia ter 
nascido em nenhum outro lugar. 

Considerando o conceito da candidatura “Vagar” que se apresenta como in mamente ligado a 
toda a Região, assente numa visão de desenvolvimento do ser humano, da cultura e da 
sociedade onde a vertente cultural é encarada como um pilar essencial da Democracia e do 
progresso.

A Assembleia Municipal de Portel , reunida a 27de Dezembro de 2022:

1. Saúda a vitória que cons tui a nomeação de Évora como Capital Europeia da Cultura 
2027, que pelo projecto que contempla, pelo consenso regional que a sustentou, se 
cons tui como uma vitória de todo o Alentejo e da sua cultura.

2. Saúda a Câmara Municipal de Évora, a Comissão Execu va e a Equipa de Missão pelo 
trabalho desenvolvido.

3. Considera que a nomeação de Évora como Capital Europeia da Cultura 2027 cons tui 
uma oportunidade para a afirmação da cultura Alentejana, na Europa e no Mundo, e 
para a valorização da cultura e das culturas como factores de construção e defesa da 
paz, da cooperação e da amizade entre os povos.

4. Sublinha que a valorização desta vitória deve ser acompanhada das medidas 
indispensáveis, designadamente por parte do Governo, para uma consequente 
valorização e desenvolvimento do sector da Cultura, dos seus trabalhadores, e do 
direito à fruição e criação culturais em todo o País.

Portel, 27 de Dezembro de 2022

*Moção apresentada pelos eleitos da CDU e aprovada por unanimidade.


