República de Cabo Verde

GABINETE DO MINISTRO DA CULTURA

NOTA DE IMPREMSA

Hoje, 5 de Maio, celebra-se o Dia da Cultura da CPLP. O Ministério da
Cultura, de Cabo Verde, entende que uma das melhores formas de
celebrar este dia consiste em realizar acções que vão no sentido da
valorização da língua comum, da história partilhada e da cultura recriada,
a partir da matriz comum.
Por isso, a nossa aposta vai no sentido do desenvolvimento do uso, da
leitura e do ensino de qualidade da língua comum. De igual modo, a
nossa preocupação vai no sentido da procura de mecanismos que
favoreçam a criação literária e artística, o resgate da história comum e a
valorização da diversidade cultural.
Para tanto, o Ministério da Cultura tem já preparado um conjunto de
propostas para apresentar no próximo encontro dos Ministros da área
cultural, a ter lugar em Junho, do qual se destaca: o regulamento para a
criação do Grande Prémio Cultural e ainda de uma Grande Feira Cultural
da CPLP.
Por ocasião do Dia da Cultura da CPLP, devemos saudar a recente
realização do Simpósio sobre o Campo de Concentração do Tarrafal que
é um dos maiores ícones culturais da CPLP, pelo papel que
desempenhou na construção das independências de vários dos nossos
países; devemos ainda saudar as decisões tomadas que, sem dúvida,
vão contribuir para o reforço dos laços de cooperação no espaço da
comunidade, nomeadamente a criação do Museu da Resistência e da
Liberdade e o Centro Internacional de Estudos sobre as Lutas de
Libertação em África. A participação da cidadania da CPLP na
organização Simpósio do Tarrafal, através das Fundações Amílcar
Cabral, de Cabo Verde; Mário Soares, de Portugal; Sagrada Esperança e
José Eduardo dos Santos, de Angola, é uma prova de que a CPLP está
sendo reconhecida como uma organização útil.
Por tudo isto, o Dia da Cultura na CPLP é celebrado, este ano, sob o
signo do reencontro, da diversidade cultural e de uma parceria fecunda
entre os países da Comunidade.
Gabinete do Ministro da Cultura na Praia, 04 de Maio de 2009.

