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Edifício acessível
Informação em Braille
Website acessível
Tablet audioguia

UCCLA VIRTUAL
Quiosque com Tour 360º
Fotografias panorâmicas
Vídeos 360º
Realidade virtual
Tablet com vídeo descritivo

UCCLA ACESSÍVEL
Espaço e informação para tod@s

    + (351) 218 172 950      uccla@uccla.pt     

Conheça e visite-nos



Olá. Este é o espaço da UCCLA.
UCCLA significa União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa. 
Foi criada em 28 de junho de 1985, sob o impulso do então Presidente da Câmara 
Municipal de Lisboa, Nuno Krus Abecasis. 
É uma associação intermunicipal de natureza internacional.
Foi a primeira instituição votada à cooperação para o desenvolvimento, no seio 
da lusofonia. 
Precursora da CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.
O espaço onde se encontra é a antiga Casa das Galeotas.
A partir do Terramoto de Lisboa de 1755 passaram a ser guardados neste local os 
bergantins e as galeotas reais. Atualmente estão expostos no Museu da Marinha.
O Rio Tejo chegava até aqui. Só recuou no final do século XIX com a realização 
do aterro destinado à construção da linha do caminho de ferro e da Av. da Índia.
As casas pequenas que se erguiam à volta deste armazém eram habitadas pelos 
“algarves”, nome que era dado aos remadores das galeotas e dos bergantins por 
serem oriundos do Algarve. 
Eram homens possantes e hábeis para a arte do remo. A sua profissão era bem 
considerada, passava de pais para filhos e dava o direito a viver nestas habitações.
A UCCLA mudou-se para este espaço, que partilha com a Casa da América Latina, 
em 2016.
Aqui realiza muitas atividades de intercâmbio e cooperação, na assumida missão 
de contribuir para o desenvolvimento e o bem-estar das populações das cidades 
associadas. 
A UCCLA intervém no domínio da cooperação descentralizada, promovendo o de-
senvolvimento económico e empresarial; a cultura lusófona; as finanças; o urba-
nismo e o património; o saneamento e o ambiente, a educação e a saúde.
Foram fundadoras da UCCLA as cidades de Bissau, Lisboa, Luanda, Macau, Mapu-
to, Praia, Rio de Janeiro e São Tomé/Água Grande.
Na atualidade a UCCLA tem 23 membros efetivos, 27 associados, 35 apoiantes e 
5 observadores.
A UCCLA está presente onde é falada a língua portuguesa. Um dos principais idio-
mas mundiais, com mais de 240 milhões de falantes por todo o mundo. 
A língua portuguesa reflete a viagem iniciada com os Descobrimentos, continua-
da através da vocação migratória dos portugueses. 
As peculiaridades que cada um dos povos falantes introduziu na língua original, 
constitui o traço de união de uma comunidade global que a UCCLA tem por missão 
defender, preservar e promover.
A UCCLA organiza desde 2011 um Encontro de Escritores de Língua Portugue-
sa, em que já participaram mais de 100 escritores, incluindo 5 prémios Camões: 
Arménio Vieira, Eduardo Lourenço, João Ubaldo Ribeiro, Pepetela e Mia Couto. E 
muitas escritoras e escritores de diferentes gerações e tradições literárias.
Em 2015 a UCCLA instituiu o Prémio Literário Novos Talentos, Novas Obras em 
Língua Portuguesa.
Neste espaço da UCCLA realizam-se encontros, conferências e exposições didáti-
cas e artísticas. É um lugar de divulgação, encontro e partilha.
É hoje também um espaço inclusivo e acessível a Todos. 
Obrigado. Tenha uma boa visita.
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