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MOÇÃO

O futuro tem vagar 

Os eleitos pelo Partido Socialista na Assembleia Municipal de Arraiolos, congratulam-se pela eleição de

Évora como Capital Europeia da Cultura em 2027.

A eleição de Évora é o reconhecimento do mérito e do empenho de uma vasta equipa e de um vasto

conjunto de pessoas, individuais e coletivas, que colaboraram para que se tenha alcançado este resul-

tado. 

Mas é também o reconhecimento público de uma cultura própria, de uma realidade diferenciadora que

tem raízes ancestrais e ligações diretas ao futuro de todos. Uma realidade que não fica delimitada, nem

circunscrita à sua designação de referência, a cidade de Évora. Évora, capital europeia da cultura tem

de ir, como preconizado no seu projeto de candidatura, além das muralhas de uma cidade. Tem de sa-

ber integrar as muitas e diferentes realidades sociais e culturais que compõem o distrito de Évora e que

nem sempre se identificam com o seu centro.

Enquanto eleitos pelo povo de um concelho limítrofe à cidade de Évora, apelamos a que as equipas e

estruturas que venham a definir as linhas de trabalho para Évora, capital europeia da cultura, saibam

assumir a necessidade de acrescentar património ao património, de irem além dos horizontes de uma

cidade e integrem a memória (social e cultural, pessoal e política) de uma mais vasta zona. 

Apelamos a que, quem de direito, seja capaz de construir futuros e não meros perpetuadores de passa-

dos. Se saibam valorizar as diferenças que nos unem e que fazem de Évora, distrito, uma realidade pró-

pria, plural e heterogénea na sua unidade e de futuro. 

Que Évora, capital europeia da cultura, saiba promover as diferenças enquanto factores de união. Que

se saibam valorizar e destacar as diferenças dos povos que por aqui passaram e as culturas (memórias,

usos, costumes, tradições, sabores, aromas) que por aqui ficaram e que fazem hoje o Alentejo, no seu

geral, e Évora em particular.

Apelamos à capacidade de sermos futuro em honra do passado, de recusar a tradição pela tradição, a

tradição pelo lugar comum, a memória e a história pela simples recordação e perpetuação …

Que saibamos aproveitar o agora conseguido, Évora, capital europeia da cultura, e sermos mais que

uma cidade, mais que um distrito. Sermos futuro. Sem pressas, com vagar, mas também com determi-

nação. 

São os desejos e os apelos dos eleitos do PS na Assembleia Municipal de Arraiolos. 

Aprovada, por unanimidade, na Sessão Ordinária da A. M. de 15 de dezembro de 2022
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