Caro Amigo, estimado Dr. José Mendes Bota,

Na impossibilidade de estar presente neste momento de atribuição do Prémio
Regional Maria Veleda, não quero deixar de lhe enviar esta breve mensagem,
expressão do meu reconhecimento, enquanto Ministro da Cultura, mas
também da minha pessoal amizade.
O Prémio Maria Veleda, criado em 2014 e símbolo dos direitos das mulheres,
orienta o nosso olhar para a promoção dos ideais da justiça, da liberdade, da
igualdade e da democracia. São valores que, por definição, não devemos dar
como adquiridos. O trabalho, em áreas tão plurais e importantes, que o Dr.
José Mendes Bota tem desenvolvido na região do Algarve, de onde era natural
a poetisa, só pode continuar a merecer o nosso empenho, além do nosso
reconhecimento.
“Aproximar o país”, “um Portugal mais justo e solidário”, “uma voz do Sul na
Europa” são palavras do Dr. José Mendes Bota que, neste momento de entrega
do referido e merecido prémio, vale a pena recordarmos como um convite
para que não deixemos de refletir sobre estas temáticas, a fim de
intensificarmos os nossos projetos, sobretudo na área da Cultura, o que inclui
a valorização da cidadania, o combate à exclusão social, a promoção da
igualdade de género, o reforço da educação e a sensibilização para a
salvaguarda do património nacional.
Recordo que, na entrega da medalha de mérito do Conselho da Europa, em
2015, foi justamente reconhecido o papel determinante que teve no processo
de aprovação da “Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção e o
Combate à Violência contra as Mulheres e a Violência Doméstica” (Convenção
de Istambul).

Quero ainda aproveitar este momento para deixar uma especial palavra de
apreço à Direção Regional de Cultura do Algarve, em particular à Dra.
Alexandra Gonçalves, pela promoção desta excelente iniciativa, a par de todo
o trabalho desenvolvido neste território, contribuindo definitivamente para o
seu desenvolvimento e para a valorização da Cultura nas suas múltiplas
vertentes.
Parabéns, mais uma vez, ao Dr. Mendes Bota. Deixo-vos a todos um abraço
caloroso de Boas Festas!
Luís Filipe de Castro Mendes
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