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Lisboa é hoje uma cidade aberta ao mundo. Uma cidade moderna, diversa, inclusiva e preparada 

para os desafios do futuro. Destino preferencial de milhões de turistas de todo o mundo, é cada 

vez mais reconhecida como uma cidade de vanguarda e uma verdadeira capital europeia. 

Com efeito, e como pude testemunhar enquanto tive a honra de presidir ao município, Lisboa 

tem vindo a afirmar a sua universalidade e dinamismo através de uma estratégia que potencia 

as suas melhores características e que coloca as pessoas em primeiro lugar. Fruto do empenho 

e trabalho de todos aqueles que acreditam em Lisboa, esta tornou-se hoje uma referência 

internacional, concorrendo lado a lado com as grandes metrópoles mundiais. 

Como qualquer metrópole moderna e sustentável, Lisboa assume o desporto como expressão 

de desenvolvimento, qualidade de vida e bem-estar e um fator determinante para a afirmação 
de uma cidade mais humana e próxima. 

Ao longo dos últimos anos têm-se multiplicado as iniciativas organizadas tendo em vista 

promover a qualidade de vida dos seus habitantes e visitantes, assim como os equipamentos, 

programas e infraestruturas dedicados à prática desportiva. Além disso, Lisboa é hoje um palco 

privilegiado para a realização de destacados eventos desportivos. 

É, pois, com grande orgulho que apoio a candidatura de Lisboa a Capital Europeia do Desporto 

em 2021, uma candidatura que permitirá afirmar e projetar o nome da cidade e do país no plano 

desportivo internacional. 

Este seria um justo reconhecimento pelo dinamismo, capacidade de organização e crescente 

investimento na valorização e promoção da prática desportiva e no acolhimento de eventos de 

grande impacto. 

Estou certo que Lisboa está à altura de tamanho desafio e saberá honrar o título de Capital 

Europeia do Desporto. 

Uma palavra especial a todos aqueles que ajudaram a construir esta candidatura e que, ao longo 

do último ano, mobilizaram a cidade para mostrar que, também no desporto, Lisboa tem 

condições para afirmar a sua excelência e universalidade. 
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