
Projeto de Voto n.º 104/XV 

De Congratulação pela escolha da Região do Douro para “Cidade Europeia do Vinho 

2023”

A Região do Douro foi escolhida, no passado dia 15 de junho, em Bruxelas, para “Cidade

Europeia do Vinho 2023”, após candidatura, subordinada ao tema “All Around Wine, All 

Around Douro”, que abrangeu, como promotores, todos os 19 municípios integrantes 

da Comunidade Intermunicipal do Douro (CIM Douro).

A Cidade Europeia do Vinho é uma iniciativa da Rede Europeia de Cidades do Vinho 

(RECEVIN), que, desde 2012, lança um concurso anual, com a finalidade de promoção 

turística e a divulgação das regiões europeias produtoras de vinho, assumindo caráter 

rotativo entre os 11 países que fazem parte da Rede.

Sublime manjar de cores e de sombras, santuário de água, luz e monte, em que o olhar 

de espanto faz apetecer o silêncio da oração, “8.ª Maravilha do Mundo”, no dizer de 

Saramago, “excesso de Natureza”, na afirmação deslumbrada de Torga, a região do 

Douro, “país vinhateiro”, para João de Araújo Correia, merece bem esta aclamação e 

este prémio, quando se celebram os 20 anos de elevação a Património da Humanidade.

Percebendo-se, desde já, como um dos maiores desafios coletivos assumidos pelo 

Douro, envolvendo os municípios da CIM Douro, mas, também, as entidades locais e 

regionais, os cerca de 22 mil cultivadores da vinha e artífices do vinho e todas as gentes 

que vivem e amam o território, este é um desígnio comum, um impulso de vitalidade 

unificadora, um complemento de força e de alma.

O Douro foi capaz de conquistar uma daquelas oportunidades que não podem deixar de 

ser aproveitadas, em toda a sua capacidade afirmadora da identidade e pujança de um 

território, com o objetivo mobilizador da sustentabilidade e do equilíbrio produtivo, 

deixando uma marca bem cunhada nas vertentes económica, social e cultural.



Liderado pelos municípios promotores da candidatura, o Douro, envolvendo-se e 

envolvendo crenças, vontades e sonhos, vai saber estar preparado para este projeto 

desafiante. Vamos todos acreditar.

Assim, a Assembleia da República, saudando os promotores da candidatura, celebrando 

o “país vinhateiro” e as suas gentes, compromisso de pundonor e de alma, e desejando 

o maior sucesso de todas as iniciativas, congratula a escolha da Região do Douro como 

“Cidade Europeia do Vinho 2023”.
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