Assunto: MCIC reúne-se com Embaixador de Cabo Verde em Portugal

O Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente, reúne-se esta segundafeira, 08 de abril, com o Embaixador de Cabo Verde em Portugal, Eurico Monteiro, na
Embaixada de Cabo Verde em Lisboa, Portugal, às 10h00 (hora local).

O encontro tem como objetivo a abertura do Centro Cultural de Cabo Verde em Lisboa,
Portugal e irá contar com a presença do arquiteto e empreiteiro.
Recorde-se que em dezembro do ano passado Cabo Verde e Portugal assinaram o
protocolo de cedência do espaço que irá albergar, em breve, o Centro Cultural de Cabo
Verde.

Tratou-se da realização de um compromisso assumido e a localização, traz uma satisfação
uma vez que se situa na zona de São Bento, zona onde parte da nossa emigração,
particularmente músicos como o Bana e o Tito Paris, tem forte ligação de proximidade.
A localização do Centro Cultural de Cabo Verde estará num espaço de referência por ter
funcionado ali, por vários anos, a sede da UCCLA.

Ainda em Portugal, o Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas vai estar presente na
primeira Edição dos Prémios da Música Portuguesa, que se realiza terça-feira, 09 de abril,
no Coliseu dos Recreios, Lisboa, Portugal.

O titular da pasta da cultura foi convidado pela organização para entregar o galardão do
vencedor na categoria para o Prémio Lusofonia onde estão nomeados o artista de origem
cabo-verdiana, Nelson Freitas – 'Nubian Queen', os angolanos, C4 Pedro – 'Se Eu
Soubesse' e Matias Damásio – 'Nada Mudou' e a brasileira, Ludmilla – 'Din Din Din'.

Os Prémios da Música Portuguesa foram criados para reconhecer o trabalho dos artistas
portugueses da música nacional e de músicas que tocam em Portugal e tem categorias
como: melhor grupo, artista solo, álbum, videoclipe, álbum de fado, artista internacional,
canção internacional, artista lusófono, artista revelação, prémio da crítica e prémio
carreira.

