
Porquê o slogan “ lento” e o logo do caracol 
 

Lento positivo. “Viver bem” quer dizer ter à disposição soluções e serviços que 
dêem a possibilidade aos cidadãos de poder gozar da sua própria cidade, de forma 
simples e de um modo fácil. 

 “ Viver slow” significa apropriar-se lentamente de tudo ao seu redor; tendo por 
base a expressão dos latinos quando diziam “ festina lente”; procurando o contraponto 
à modernidade desenfreada.  

A ideia principal é a de retirar da sabedoria ancestral o máximo que se possa 
aliar às novas formas tecnológicas e soluções de vanguarda para comunicar, transportar, 
hospedar, produzir, gastar e vender.  

Viver hoje numa cidade slow, mas também administra-la com uma forma de ser, 
com as suas características particulares, fazendo-o de uma forma mais lenta, menos 
frenética, de forma mais humanizada e ecologicamente correcta, mais solidária com as 
gerações presentes e futuras, com respeito pelo local num mundo cada vez mais global e 
relacionado entre si. Este é o desafio contemporâneo das Cittaslow.  

 
A escolha do caracol para o logótipo do movimento teve a ver com esta ideia de 

“lento” e ao mesmo tempo de alguém que vai para todo o lado com a sua casa. Se no 
nosso território nos sentirmos bem e tivermos condições de qualidade para viver 
 “ Sentimo-nos em casa”. O caracol também é um animal ancestral que resiste às 
mudanças e preserva uma herança de muitos milhares de anos, pelo que se conjuga com 
os objectivos do movimento que assentam na prossecução de preservar tradições e 
heranças locais; sobrevivendo na actualidade.  
 
Que vantagens temos por pertencer a este movimento 
 
 Sendo um movimento internacional, que se está a estender por todo o globo, as 
suas acções vão ganhando força para defender, por exemplo, os pequenos produtores 
locais que não acedem a grandes mercados, que sentem as dificuldades impostas pela 
legislação que não permite a produção nos moldes artesanais. Medidas ambientais, 
projectos de defesa da biodiversidade, projectos e iniciativas como a Terra Madre, 
salões de apresentação de produtos” Salon du gusto”, conferências, investigação etc.. 
são exemplos de uma multiplicidade de actividades que o movimento promove e em 
que todos os seus associados podem participar e partilhar. Actualmente o turismo 
internacional promove a visita às cidades slow despertando o interesse sobre estas 
comunidades e ao mesmo tempo para o consumo de todos os produtos locais.  
 Tornarmo-nos membros de uma rede internacional de cidades/ municípios que 
podem trocar entre si conhecimentos e experiências, cidades que promovem a qualidade 
de vida para os seus cidadãos através de um trabalho conjunto entre administrações e os 
próprios munícipes. Cidades que fazem planeamento tendo por base a preservação do 
passado aliada à inovação e criatividade para um futuro sustentável. 
 Cidades que promovem os princípios da “slowfood” preservando culturas, 
reconhecendo os produtos locais, promovendo as pequenas economias comunitárias. 
 


