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Projeto de Voto n.º 216/XV

De saudação pela eleição de Évora para Capital Europeia da Cultura em 2027

Évora vai ser Capital Europeia da Cultura em 2027. Esta será a quarta vez que uma cidade 

portuguesa recebe esta distinção, depois de Lisboa, em 1994, Porto, em 2001, e Guimarães, em 

2012.

A escolha, realizada pela primeira vez através de concurso, foi anunciada no passado dia 7 de 

dezembro por um painel de peritos internacionais, num processo que revelou uma grande 

motivação das cidades portuguesas para valorizarem o território através da cultura. Ao longo deste 

processo, foram apresentadas candidaturas de doze cidades portuguesas, destacando-se a qualidade 

das propostas, em particular das restantes três finalistas: Aveiro, Braga e Ponta Delgada.

A bem-sucedida candidatura da cidade alentejana apresentou como mote o conceito do “vagar”, 

que vai além da ideia de um tempo mais lento. É um modo de ser, e de estar, tão característico 

desta região, onde avulta a centralidade conferida às pessoas, nomeadamente na sua relação com a 

comunidade e a natureza, e que projeta uma 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. 

Identificado com a cultura, riqueza natural e humana e património do Alentejo, afirmando 

confiança no futuro desta região, o programa de “Évora 2027” assenta em três vertentes principais: 

herança cultural, intangibilidade e biodiversidade, evidenciando-se alguns desafios fundamentais 

que a sociedade partilha enquanto coletivo, como as alterações climáticas ou as migrações forçadas. 

Este projeto representa uma grande aposta na riqueza do setor cultural e criativo local, permitindo 

construir pontes com outras áreas da sociedade, com o resto do país e com a Europa.

A candidatura de Évora a Capital Europeia da Cultura foi promovida por uma Comissão 

Executiva, encabeçada pela Câmara Municipal, constituída pela Direção Regional de Cultura do 

Alentejo, Universidade de Évora, Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, CCDR do 

Alentejo, Turismo do Alentejo, Fundação Eugénio de Almeida e Agência Regional de Promoção 

Turística do Alentejo.  Todas estão, naturalmente, de parabéns. 



A S S E M B L E I A  D A  R E P Ú B L I C A

A iniciativa Capital Europeia da Cultura tem como objetivos proporcionar aos cidadãos dos 

diversos países da Europa a oportunidade de conhecerem e aproximarem as respetivas culturas, 

desfrutarem da sua história e valores comuns e viverem o sentimento de pertença. Afirmar hoje 

os valores do respeito pela dignidade humana, a liberdade, a justiça, o progresso, a democracia, a 

igualdade e o respeito pelos direitos humanos, incluindo os das minorias, assume particular 

significado.

A Assembleia da República, reunida em sessão plenária, saúda a eleição de Évora como Capital 

Europeia da Cultura em 2027, a qual engrandece a região do Alentejo, assim como todo o país. 

Palácio de São Bento, 22 de dezembro de 2022

As Deputadas e os Deputados


