
Gabinete do Ministro

NOTA CONCEPTUAL

Conferência (Videoconferência)
“Dia das Comunidades”

Tema
Uma perspetiva comparada da História da Diáspora Cabo-verdiana nos países de acolhimento

Data
19 (segunda-feira) de outubro 2020

Local
Salão Nobre Silvino da Luz

Horário
Início: receção dos convidados as 08:00 horas
Abertura: 08:30 horas
Encerramento: 14:00 horas

Abertura da sessão
Senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades, Dr. Luís Filipe Tavares

Mestre de cerimónia:
Anabela Borges Santos

Moderador
Diretora Geral para as Comunidades Edna Marta

Entrar na reunião Zoom
https://us05web.zoom.us/j/81864734342?pwd=Z3plc1FES3pMNmhJdnUwTlprOXZaZz09
ID da reunião: 818 6473 4342
Senha de acesso: MkM3PY



Enquadramento

O Ministério dos Negócios Estrangeiros e Comunidades através das Missões Diplomáticas
cabo-verdianas apresenta a organização de videoconferência, no âmbito da comemoração do
“Dia Nacional da Cultura e das Comunidades” tendo como patrono Eugénio de Paula Tavares,
uma das figuras máximas da nossa cultura e que também foi emigrante.

O Governo de Cabo Verde considera no âmbito do Programa da IX Legislatura (2016 - 2021)
seguindo da sua materialização nos objetivos do PEDS (2017/2021), que a Nação cabo-
verdiana ultrapassa em muito as fronteiras físicas e a população residente no País, para se
projetar através da nossa Diáspora na Europa, nas Américas, na África e em todo o mundo.
Ainda de que, a dimensão cultural da Diáspora é uma vertente de particular prioridade. Da
música à literatura, da pintura à dança, da gastronomia aos trajes tradicionais envoltos pela
língua e pela identidade cabo-verdiana e moldados pela história, existe um ativo que se
expressa através de primeiras, segundas e terceiras gerações de emigrantes. A política de
preservação e de valorização cultural tem de passar necessariamente pela Diáspora através
de conteúdos da comunicação social, do ensino, das tecnologias de informação e de
comunicação, do apoio ao associativismo e de parcerias para a realização de eventos culturais
nos países de acolhimento e em Cabo Verde.

Objetivos

O evento em videoconferência pretende homenagear a História da nossa Diáspora que vem
dando todo o contributo de um valor imensurável em diversas áreas, bem como criar um
espaço de encontro e diálogo entre os membros da comunidade emigrada, no qual cada
orador contribuirá com  testemunho de histórias da Diáspora, de vida nos países aonde
residem, e dos laços que os ligam a Cabo Verde.

o Convidar figuras/ representantes da nossa comunidade na diáspora para darem o
testemunho da sua vivência nos países de residência;

o Partilhar experiências e perspetivas da Diáspora entre as diferentes realidades
existentes nos países de acolhimento;

o Promover o reconhecimento e valorização do legado da diáspora cabo-verdiana nos
países de acolhimento.



Painéis do tema

Painel I

Tema: História e testemunhos da Diáspora cabo-verdiana
Início de sessão: 08:40 horas
Tempo estimado: 02:00 horas
Intervenção por orador: 10/15 minutos
Convidados: 30 minutos

Este painel pretende ser um espaço de conversa aberto, no qual os oradores de cada
comunidade na Diáspora podem dar o seu testemunho de vida e partilharem os principais
acontecimentos que marcaram a história da sua comunidade no país aonde residem.

País Oradores
Itália Sra. Dulce Araújo Évora, cabo-verdiana, já

com largos anos de vivência em Itália uma
figura, a par das demais, consensual e culta,
jornalista na Rádio Vaticano

Suiça Sr. Eduardo Ulisses Garcia,
tradutor/intérprete, residente em Genebra

Luxemburgo Sr. Amilton Fonseca dos Santos
Brasil Rógerio dos Santos - Presidente da

Associação Caboverdeana do Brasil (São
Paulo)

China Dr. José Gabriel Lima, médico (reformado)
muito ligado à cultura, para representar a
comunidade cabo-verdiana residente na
Região Administrativa Especial de Macau/
República Popular da China.

Estados Unidos da America Professor Carlos Almeida da Universidade
Bristol Community College



Painel II

Tema: A Identidade Cultural
Início de sessão: 10:40 horas
Tempo estimado: 01:30 horas
Intervenção por orador: 10 minutos
Convidados: 30 minutos

Este painel pretende conceber um espaço de partilha de experiências sobre os desafios que
implica conjugar a identidade cultural com a realidade do país aonde residem e o que
representa para as gerações descendentes de filhos de emigrantes. Sendo a diáspora um
representante natural da preservação e difusão da cultura e língua de Cabo Verde no
estrangeiro.

País Oradores
Suiça Sr. Alexandre Monteiro, escritor, residente

em Bex, homenageado na II edição da Gala
"Cabo Verde Sucesso, na área da cultura

China Dr. José Gabriel Lima é médico (reformado)
muito ligado à cultura, para representar a
comunidade cabo-verdiana residente na
Região Administrativa Especial de Macau/
República Popular da China

Brasil Lucialina do Reis, Pesquisadora
Independente, Diretora de Artes, Folclorista
e Coordenadora do GRUPO CULTURAL
CABOVERDIANO (São Paulo)

Estados Unidos da América Dr. Ellie Paris Miranda
Luxemburgo Sr. Amilton Fonseca dos Santos
Itália Dulce Araújo Évora



Painel III

Tema: A importância da “Sôdade”
Início de sessão: 12:10 horas
Tempo estimado: 01:30 horas
Intervenção por orador: 10 minutos
Convidados: 30 minutos

Este será o último painel e terá como finalidade abrir um espaço no qual os membros da
comunidade possam falar do significado da saudade para a Diáspora e da importância que
deste palavra para quem vive na Diáspora. Qual a perceção dos membros sobre herança do
sentimento da saudade.

País Oradores
Brasil João Evangelista Dias Monteiro - Professor

Doutor em Economia (Rio de Janeiro)
China Dr. José Gabriel Lima é médico (reformado)

muito ligado à cultura, para representar a
comunidade cabo-verdiana residente na
Região Administrativa Especial de Macau/
República Popular da China

Estados Unidos da Ámerica Dr. Ellie Paris Miranda
Luxemburgo Sr. Amilton Fonseca dos Santos
Itália Dulce Araújo Évora

Suiça

Sr. Alexandre Monteiro, escritor, residente
em Bex, homenageado na II edição da Gala
"Cabo Verde Sucesso, na área da cultura

Proposta musical
“Sôdade” Compositor António Zeferino Soares

“Fomi 47” Compositor Codé de Dona (Gregório vaz)
“Biografia de um Criol” Compositor Manel de Novas (Manuel Jesus Lopes)
Tempo: 15 minutos
Horário: 13:40
Músicos convidados: Guitarra: Palinh Vieira/ Guitarra e voz – Niclas Souto Amado



Metodologia

A Conferência terá lugar no dia 19 de outubro de 2020 com abertura oficial pelo Ministro dos
Negócios Estrangeiros e Comunidades, Dr. Luis Filipe Tavares.

Considerando, o presente contexto de pandemia sanitária provocado pelo Covid – 19 e
respeitando as normas de distanciamento social, somos desafiados a apresentar um evento
em formato online, sistema zoom para acolher a nossa comunidade, criando assim um espaço
de interação entre os membros da Comunidade da Diáspora e em Cabo Verde.

A Conferência se encontra subdividida em 03 painéis com a duração total de 05:00 horas, os
oradoes serão membros da Diáspora cabo-verdiana. Sendo que o primeiro painel contará com
02:00 horas e com 06 oradores, o segundo e terceiro painel com 01:30 cada e com 06
oradores cada. Cada orador deverá fazer uma intervenção de 10/ 15 minutos e será aberto
um espaço aos convidados e ao público de 30 minutos para cada painel respetivamente.

Tradução/ interpretação
Nicole Cossiba Crioulo /Francês/ crioulo
Isabel vicente Crioulo/ Inglês/ Crioulo
Nadia Marçal Crioulo/ Inglês/ Crioulo

Secretariado e Redação
A Direção Geral das Comunidades em articulação com o Gabinete do Ministro, assegurara o
secretariado da Conferência, sendo a redação. A gravação das intervenções, bem como a
gestão da comunicação através do zoom e criação do link a ser compartilhafa ficara sobre a
gestão da DGPOG bem como a monotorização do mesmo. No final do videoconferência será
produzido um documento a ser disponibilizado a todos os participantes e público em geral, o
qual fará parte do acervo documental do Ministério.

Público alvo
Oradores convidados
Membros da Diáspora Cabo-verdiana
Membros das Missões Diplomáticas e Consulares de Cabo Verde
Dirigentes da Administração Central e Local
Funcionários Públicos
Classe académica das Universidades
Representantes das Associações na Diáspora
Sociedade Civil
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