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DE PESAR PELO FALECIMENTO DE CELINA PEREIRA

Celina Pereira, cantora, escritora, pedagoga, contadora de histórias, divulgadora 

da cultura cabo-verdiana, nasceu na ilha da Boa Vista, Cabo Verde, há 80 anos, e morreu 

no passado dia 17 em Almada.

O percurso artístico de Celina Pereira foi longo, rico e diversificado, com a primeira 

atuação profissional em 1968 e o seu primeiro single em 1979. Os seus trabalhos foram

um marco da memória coletiva e identidade do povo cabo-verdiano. 

Com pesquisas e recolhas em Cabo Verde e na diáspora cabo-verdiana espalhada 

pelo mundo, Celina Pereira recuperou mazurcas, cantigas de casamento e mornas, 

cantigas de roda, lunduns, choros, lengalengas, toadas rurais, e possibilitou a 

salvaguarda destes temas. Foi uma das impulsionadoras da ideia que levou à 

classificação da morna como Património Imaterial da Humanidade.

Celina Pereira foi uma ativista e construtora do diálogo cultural permanente entre 

as culturas musicais populares cabo-verdiana e portuguesa. Desenvolveu um 

importante trabalho de recolha e divulgação de contos tradicionais e cantigas infantis 

de Cabo Verde. Publicou vários livros e audiolivros, e realizou incontáveis sessões com 

crianças e jovens, em Portugal e noutros países da diáspora cabo-verdiana.

Foi condecorada em 2003 com a medalha de mérito – grau de comendadora –

pelo Presidente da República, pelo trabalho na área da educação e da cultura cabo-

verdiana e recebeu em 2007 a Medalha do Vulcão de 1.º Grau, atribuída pelo Presidente 

da República de Cabo Verde.
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Em abril de 2019, a apresentação do seu álbum «Areias Mornas de Bubista» 

transformou-se numa festa de amizade e homenagem a Celina Pereira, com artistas de 

Cabo Verde, Portugal e Brasil, na presença de autoridades portuguesas e cabo-

verdianas, em que a Assembleia da República esteve presente.

A Assembleia da República, reunida em Plenário, expressa o seu pesar pelo 

falecimento de Celina Pereira e envia aos seus familiares e amigos, às autoridades de 

Cabo Verde e ao Povo Cabo-verdiano sentidas condolências.

Assembleia da República, 21 de dezembro de 2020

Os Deputados,

BRUNO DIAS; JOÃO OLIVEIRA; ANTÓNIO FILIPE; PAULA SANTOS; ANA MESQUITA; 

DUARTE ALVES; ALMA RIVERA; DIANA FERREIRA; JOÃO DIAS; JERÓNIMO DE SOUSA


