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EDITORIAL

Este é o primeiro editorial que escrevo
enquanto Secretário-Geral da UCCLA.

Ao fazê-lo saúdo todas as entidades associadas
à nossa instituição e os leitores da presente
Newsletter, um importante instrumento de
divulgação das atividades que prosseguimos.

Assumo funções com a consciência da grave
crise estrutural que o mundo atravessa e que,
em maior ou menor grau, afeta a esmagadora

maioria da humanidade.

Porém, tenho para mim que é em períodos
como o que vivemos que mais se justifica

o reforço das políticas de proximi-
dade com os cidadãos.

Os objetivos da UCCLA, uma associação inter-
municipal internacional de entidades que se
exprimem por uma mesma fala, o português,
sedimentada em encontros e desencontros
seculares de cultura, é um espaço plural,
indispensável para a afirmação da maior mais-
-valia comum.

Neste mundo global, que é o único conhecido
para nele vivermos, isso não é uma questão
menor.

Por todas as razões espero contribuir, privile-
giando a entreajuda, para o aprofundamento
dos objetivos estatutários que, em boa hora,
levaram à criação da UCCLA. A organização, a
caracterização da missão e visão da UCCLA e,
em consequência, a natureza dos projetos que
daí decorrerão, serão as balizas que reforçarão
também a nossa personalidade e identidade.

Muito já foi feito pelos meus predecessores,
a começar pelo fundador, o Eng.º Kruz Abecassis
e a terminar no Eng.º Miguel Anacoreta Correia.
É minha obrigação prosseguir este caminho e,
se possível, levá-lo ainda mais longe.

Espero corresponder, como é minha obrigação,
à confiança que em mim foi depositada, com
transparência, lealdade e determinação.

Vítor Ramalho
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EDIÇÃO – UCCLA – União das Cidades Capitais
de Língua Portuguesa

COORDENAÇÃO – Anabela Carvalho
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IMPRESSÃO – Imprensa Municipal de Lisboa

Contactos
Rua de São Bento n.º 640            1250-222 Lisboa
Telefone: + 351 213 845 600      Fax: + 351 213 852 596
E-mail: uccla@uccla.pt                  Site oficial: www.uccla.pt
UCCLA no Facebook UCCLA no Flickr
www.facebook.com/pages/
Uccla/195546630470980?
ref=tn_tnmn

www.flickr.com/photos/uccla/



PORTUGAL,
LISBOA

NOVO SECRETÁRIO-GERAL DA UCCLA

A UCCLA (União das Cidades Capitais de
Língua Portuguesa) tem, desde o dia 17
de maio, um novo Secretário-Geral,
Vítor Manuel Sampaio Caetano Ramalho,
eleito na Assembleia Geral desta orga-
nização, que decorreu na cidade da Praia,
em Cabo Verde.

Vitor Ramalho nasceu em Angola, em 1948,
é licenciado em Direito pela Faculdade Clássica
da Universidade de Direito da Universidade
Clássica de Lisboa.

Conhecedor da realidade dos países de expressão
portuguesa, já desempenhou diversos cargos,
como Secretário de Estado do Trabalho, consultor

da Casa Civil do Presidente da República, Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Econo-
mia, presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Angola, presidente da 11.ª Comis-

são da Assembleia da República e presidente do Núcleo Nacional do Fórum dos Parlamentares de
Língua Portuguesa, presidente da INATEL, presidente de várias Associações Lusófonas, coorganizador

do I Congresso dos Quadros Angolanos no Exterior.

Atualmente é, também, uma das 5 personalidades de reconhecido mérito do Conselho Económico
e Social (CES).
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GUINÉ-BISSAU
PROJETO DE VALORIZAÇÃO DA APICULTURA NAS REGIÕES DE BAFATÁ

E GABU: PRODUÇÃO, TRANSFORMAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO

No âmbito do “Projeto de Valorização da Apicul-
tura nas Regiões de Bafatá e Gabu: Produção,
Transformação e Comercialização”, e por ocasião
do seu encerramento, foi organizada, no dia 6
de maio, no Centro Cultural Português, em
Bissau, uma palestra subordinada ao tema
“A Apicultura no contexto do desenvolvimento
rural”, conduzida pelos presidentes da Federação
Nacional de Apicultores de Portugal (FNAP)
e da Associação de Apicultores do Leste da

Guiné-Bissau (APILESTE), respetivamente Manuel Gonçalves e Adão Rodrigues.

Na mesa da palestra participaram, igualmente, representantes das entidades financiadoras
(Delegação da União Europeia em Bissau, Madeleine Onclin, o Adido para a Cooperação

da Embaixada de Portugal em Bissau, Guilherme Zeverino) e da UCCLA (coordenador-
-geral do projeto), Manuel Ferreira de Almeida.

Estiveram, ainda, presentes vários representantes da sociedade civil, das Nações
Unidas, de Missões diplomáticas acreditadas no país, de associações e ONGD

que participam em projetos de desenvolvimento financiados pela União
Europeia e pela Cooperação Portuguesa, bem como representantes da

comunidade portuguesa.

Foi também inaugurada, naquele mesmo local, ao som de música
instrumental tradicional de Korá, uma exposição de fotografias

sobre a Valorização da Apicultura no Leste da Guiné-Bissau
(Bafatá e Gabu), mostra das várias etapas de implemen-

tação do projeto, da produção do mel, seus derivados e da
transformação de produtos, até à sua posterior comer-

cialização. Esta exposição esteve patente ao público
até meados de maio.



PORTUGAL, LISBOA
LÍNGUA PORTUGUESA JUNTA ESCRITORES DE RENOME

O auditório da Feira do Livro de Lisboa (Portugal) foi o palco escolhido pela UCCLA
(União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa) para, no dia 24 de maio, juntar os escritores
Pepetela, de (Angola), Germano Almeida, de (Cabo Verde), e Luís Carlos Patraquim, de (Moçambique),
numa conversa à volta dos desafios da Língua Portuguesa como veículo das diferentes culturas
e sensibilidades num mundo – no âmbito dos “Encontros UCCLA com as literaturas Lusófonas”.

O Secretário-Geral da UCCLA, Vítor Ramalho, abriu a sessão, congratulando-se por poder contar,
neste seu primeiro ato público, com a presença de três importantes vultos da literatura que usa
a “nossa fala comum”, a unidade, a língua portuguesa. Referindo-se a Pepetela, Vitor Ramalho
considera-o como um homem da geração da “utopia”, onde se forjaram grandes homens de
Cultura. Germano de Almeida representa uma personalidade incontornável da fala comum,
dando como exemplo a obra “O testamento do Sr. Napumoceno da Silva Araújo” que transmite
a “plasticidade do nosso mundo”. No que respeita a Luís Patraquim é “sobretudo um poeta”
que desempenha um papel impor-
tante na democratização dos povos.
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De seguida, o coordenador cultural da UCCLA, Rui Lourido, fez uma breve apresentação
de cada um dos escritores convidados.

A primeira intervenção coube a Pepetela, que referiu a possibili-
dade de utilização de outras línguas africanas, como o crioulo
em Cabo Verde, acrescentando que a escolha do português em
Angola se deve a uma clara influência urbana. O estímulo ao desen-
volvimento de línguas de origem africanas, referiu não ter acon-
tecido na prática. Para o escritor angolano, o português é a porta
para o mundo e um instrumento de facilitação da Nação, mas
não é o único, nem o mais importante, fator de ligação entre
os países que falam português.

Para Germano Almeida, Cabo Verde tem
uma língua, o crioulo, e a vida dos cabo-verdianos decorre em crioulo.
O país não é bilingue, comentou, mas se o fosse, todos poderiam beneficiar
desse facto. “O crioulo e o português são duas línguas que me pertencem”,
argumentou. Sublinhando que poucas pessoas nas ilhas sabem ler a língua
cabo-verdiana, Germano Almeida confessou que praticamente só fala em
português, não dominando o crioulo no modo escrito. Por fim, afirmou
estar convencido que a oficialização do crioulo afastará Cabo Verde do
resto do mundo. Mas, acrescentou, “se há coisa oficial é o crioulo”.

Luís Carlos Patraquim, a propósito do receio do desaparecimento da língua
portuguesa num país como Moçambique, cercado por países com línguas
diferentes, afirmou: “As línguas não se decretam”. A língua portuguesa
“é nacional, curricular, oficial e dá-nos a possibilidade de nos reinventarmos
como moçambicanos".

Falando sobre a experiência de um escritor moçambicano, que escreveu
dois livros em XiRonga e foi por isso acusado de tribalismo, Patraquim
considerou que “não existe acto mais erótico do que a criação de um
bom neologismo", manifestando, na sua intervenção, alguns sinais de
“desobediência” ao padrão da língua portuguesa, através da criação

de fórmulas vocabulares inspiradas na língua oral.

Questionados sobre o acordo ortográfico, os três escritores optaram por não dar grande relevo ao assunto,
afirmando que continuavam a escrever da forma como tinham aprendido a fazê-lo.
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Sobre a lusofonia, o escritor Pepetela afirmou, de forma telegráfica, “Lusofonia, não gosto, nem uso”,
acrescentando que “a língua dos lusos não a conheço. Francofonia é um projeto neo-colonial. Experi-
mentemos inventar outros termos como, por exemplo, “cepelépes”. 

O Secretário-Geral da UCCLA encerrou o encontro, agradecendo aos três escritores com uma frase de
Amílcar Cabral “tudo isto é assim, porque nós pensamos em português”.

CABO VERDE, SÃO FILIPE
E S C O L A S  D O  E N S I N O  P R É - E S C O L A R  E M  F O R M AÇ ÃO  P R O M O V I DA  P E L A  U C C L A

Decorreu de 25 de junho a 5 de julho,
no município de São Filipe – Membro
Associado da UCCLA –, em Cabo Verde,
uma Oficina de Formação que envolveu
todas as escolas da rede do ensino
pré-escolar. Esta formação, a par com
os Ateliers e Workshops escolares, foi
a primeira atividade do Projeto de Coope-
ração Descentralizada “Educação Pré-
-Escolar” promovido pela UCCLA e pelas
Câmaras Municipais de Cascais (Portugal), Ribeira Grande de Santiago e Sal (Cabo Verde), num movi-
mento crescente de parcerias que agora envolveu, também, a Câmara Municipal de São Filipe.

Esta formação, dada pela técnica da UCCLA Alda Moreira, pretendeu alcançar os seguintes objetivos:
capacitação prática ao nível de novas práticas, metodologias e abordagens para a melhoria do ensino
pré-escolar; capacitação de educadores e profissionais da educação para a implementação de projetos
educativos; desenvolvimento de projetos participativos; e experimentação, debate e diálogo para
a construção conjunta do conhecimento.

Face ao interesse desta oficina de formação, a Delegação do Ministério da Educação e Desporto envolveu,
também, as educadoras de infância do município de Santa Catarina do Fogo, bem como a coordenação
pedagógica dos dois municípios.

Porque os primeiros seis anos de vida são decisivos para o desenvolvimento físico, cognitivo, social e emocional
da criança, o Projeto Educação Pré-Escolar pretendeu dar resposta às expectativas de um setor estratégico
e crucial no desenvolvimento de um país: a educação e cuidados de qualidade na primeira infância.
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PORTUGAL, LOURES
F E S T I VA L  O  B A I R R O  I  O  M U N D O

A UCCLA associou-se ao Festival O Bairro i o Mundo,
uma iniciativa promovida pela Câmara Municipal
de Loures – Cidade Membro Associado da UCCLA –,
em Portugal, e a Associação Teatro IBISCO.

O Festival, inaugurado a 20 de junho no Centro
Comunitário da Apelação (Bairro Quinta da Fonte,
Freguesia da Apelação, Loures, Portugal), pretende
valorizar e reforçar os laços de solidariedade dos

seus residentes e beneficiou com a participação de diversos artistas e com o entusiasmo
das crianças e jovens do bairro.

Entre os dias 20 e 23 de junho, a Quinta da Fonte será “invadida” por múltiplas manifes-
tações de cariz cultural como teatro, dança, cinema, debates e música num ambiente

que se quer de festa e convívio capaz de derrubar as fronteiras do preconceito.

Na inauguração estiveram presentes a Alta Comissária do ACIDI (Alto Comissariado
para a Imigração e Diálogo Intercultural), Rosária Farmhouse, o presidente

da Câmara Municipal de Loures, Carlos Teixeira, a vereadora da Câmara
de Loures, Sónia Paixão, e o presidente da Junta de Freguesia da Apelação,

José Henrique Alves. A UCCLA esteve representada pelo seu Secretário-
-Geral, Vitor Ramalho, bem como pelas técnicas Alda Moreira

e Princesa Peixoto, da área de Ação Social.

O município de Loures, que aderiu recentemente à UCCLA,
foi um dos municípios escolhidos pela UCCLA para

a apresentação de uma candidatura a um projeto
Intercultural.
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PORTUGAL, AVEIRO
FESTIVAL JOVEM DA LUSOFONIA
EXPOSIÇÃO "UCCLA – LUSOFONIA EM DESENVOLVIMENTO"

Decorreu de 11 a 26 de maio, a segunda edição do Festival Jovem da Lusofonia, em Aveiro,
Portugal. A UCCLA (União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa), parceira cultural do Festival,
inaugurou, no dia 11 de maio, a exposição “UCCLA – Lusofonia em Desenvolvimento”, na Praça
do Mercado Manuel Firmino.

Nesta exposição demos a conhecer, mais detalhadamente, a UCCLA e o seu trabalho, numa
mostra que ilustrou a história, o percurso e as metas alcançadas por esta organização, criada
há 28 anos, e pensada para a cooperação. Nela estiveram expostas as cidades UCCLA, assim
como os projetos de cooperação nos últimos 5 anos.



PORTUGAL, LISBOA
P O E TA  A R M É N I O  V I E I R A  L A N Ç A  D O I S  L I V R O S

No âmbito das comemorações do 38.º aniversário da Independência de Cabo Verde e dos
encontros UCCLA (União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa) com escritores de língua

portuguesa, decorreu, no dia 28 de junho, o lançamento dos livros “O Brumário” e “Derivações
do Brumário” da autoria do poeta Cabo-Verdiano Arménio Vieira (Prémio Camões 2009), sob

a chancela da Biblioteca Nacional de Cabo Verde e da Publicom. O evento teve lugar na
Sala do Arquivo dos Paços do Concelho de Lisboa, em Portugal.

A UCCLA associou-se à Embaixada de Cabo Verde, Associação Cabo-Verdiana de Lisboa,
editores Biblioteca Nacional de Cabo Verde e Publicom, CPLP (Comunidade dos Países

de Língua Portuguesa) e Câmara Municipal de Lisboa na promoção deste evento.

O título dos livros foi uma das questões levantadas por todos os intervenientes.
“Brumário” viria de Bruma ou de Mário (Mário Fonseca, poeta e ensaísta cabo-

verdiano muito admirado por Arménio Vieira)?

Para o editor, Júlio Lopes, Arménio Vieira é “um poeta que não tem tempo”.
Segundo Alberto de Carvalho, um dos Académicos mais antigos de Cabo Verde,
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a obra do autor “não tem paralelo na língua caboverdiana e portuguesa”.
Para Anabela Almeida, doutorada em Literatura, a obra de Arménio Vieira é a “revelação
do que se sente”, definindo-o como um “existencialista” onde a sua poesia se insere “num
outro sistema, num novo horizonte”. Para Luís Carlos Patraquim, Arménio Vieira pertence
à “condição de poeta livre, um grande desafiador” da língua portuguesa.

A apresentação pública – que contou com a presença do Secretário-Geral da UCCLA,
Vitor Ramalho, e da Embaixadora de Cabo Verde em Portugal, Madalena Tavares – esteve a cargo
do Professor Doutor Alberto Carvalho, da Dr.ª Anabela Almeida, do poeta Luís Carlos Patraquim
e do Mestre Rui Guilherme Gabriel e foi moderada pelo poeta José Luís Hopffer Almada.

A sessão foi abrilhantada com um momento musical de mornas e um recital de poesia,
assim como uma exposição fotográfica do autor.

Arménio Adroaldo Vieira e Silva nasceu a 24 de janeiro de 1941, na cidade da Praia
(Cabo Verde), cidade presente em boa parte da sua poesia. Dono de uma obra inconfundível, cabo-verdiana
e ao mesmo tempo universal, publicou diversos poemas e colaborou em várias publicações. Em 2009
foi-lhe atribuído o Prémio Camões, a mais importante distinção literária na língua portuguesa. Helena
Buescu, que presidiu ao júri, afirmou que Arménio Vieira "produziu uma obra que merece entrar para um
certo cânone das literaturas em língua portuguesa" e o seu conterrâneo Germano Almeida definiu-o
como "um dos maiores poetas do arquipélago".
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PROTOCOLO REFORÇA DIVULGAÇÃO 
DA LÍNGUA PORTUGUESA

Foi assinado, no dia 10 de maio, um protocolo de cooperação entre a União das Cidades Capitais de Língua
Portuguesa (UCCLA) e o Instituto Diocesano de Formação (IDF) de São Tomé e Príncipe, com vista ao reforço
da divulgação da língua portuguesa.

Neste protocolo, a UCCLA responsabiliza-se pela recolha, seleção e entrega de livros - privilegiando a literatura
infanto-juvenil – ao IDF, o qual os colocará na sua Biblioteca, bem como distribuirá a outras escolas

de S. Tomé e Príncipe livros que sobrem. O IDF pode vender livros em ações promotoras da leitura,
por preços simbólicos acordados previamente com a UCCLA, cuja receita reverterá para a organização

da “Festa do Livro”. De salientar que o IDT trabalha na formação integral dos seus alunos, fornecendo
à criança ou ao jovem as ferramentas para que possa desempenhar bem o seu papel de cidadão.

NOVO PRESIDENTE DO CONSELHO 
DE ADMINIS TRAÇÃO DA LAM

Carlos Jeque foi eleito, dia 26 de
junho, como o novo presidente
do Conselho de Administração
das Linhas Aéreas de Moçam-
bique (LAM) – Membro Apoiante
da UCCLA –, sucedendo no cargo
a Teodoro Waty. A LAM é uma
sociedade anónima que tem o

Estado como principal acionista, com 91.15% das participações.
Carlos Jeque integra, assim, o Conselho de Administração no

qual Marlene Manave é administradora-delegada;
Jeremias Tchamo é administrador financeiro; e Paulo

Negrão, Maria da Graça Fumo e Carlos Fumo são
administradores não executivos. Neste Conselho,
Jorge Marcelino preside ao Conselho Fiscal, tendo

como vogais Helena Cossa e Estêvão Uamusse. Carlos Jeque é um conhecido político que, em diversos
órgãos de informação, se tem destacado como comentador da atualidade política nacional. Tem um
mestrado em ciências jurídico-empresariais, sendo que, até à data, exercia as funções de diretor do Gabinete
de Auditoria Interna no Banco de Moçambique.
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LANÇADO PLANO DE DESENVOLVIMENTO
TERRITORIAL EM NAMPULA

Foi lançado, dia 4 de junho, na cidade de Nampula – Membro Observador
da UCCLA –, em Moçambique, um Plano de Desenvolvimento Territorial, com
o objetivo de requalificar a província e determinar as áreas de lazer, industriais,
agrícolas, habitacionais, comerciais, entre outros serviços.

A requalificação da província de Nampula, segundo o Ministério para Coordenação
da Ação Ambiental (MICOA), deve-se ao fluxo de investimentos estrangeiros que há
muito se faz sentir naquele ponto do território moçambicano.
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MAPUTO APRESENTA PROJE TO 
DE ME TRO DE SUPERFÍCIE

O município de Maputo – Membro Efetivo da UCCLA –, em Moçambique, lançou, dia 19
de junho, o Plano Diretor de Mobilidade e Transportes na área metropolitana da cidade, visando

a construção de corredores exclusivos para o transporte público e uma linha de Metro de superfície.

O projeto pretende solucionar o problema dos transportes na capital moçambicana, bem como
nas regiões da Matola, Boane e Marracuene, na província de Maputo, no sul de Moçambique.
O Plano Diretor de Mobilidade e Transportes na área metropolitana de Maputo prevê a aquisição
de autocarros apropriados, diferentes dos existentes, com todo o sistema de bilhete eletrónico,

para facilitar a cobrança e minimizar as enchentes nas paragens, já que os bilhetes são
comprados antes.

NOVO PARQUE DE ESTACIONAMENTO 
NA BAIXA-CHIADO

A Câmara Municipal de Lisboa – Cidade Membro Efetivo da UCCLA –, em Portugal,
inaugurou, dia 25 de junho, o parque de estacionamento Baixa-Chiado da empresa

Empark, com entrada pelo Largo da Boa-Hora e acessos pedonais pela Rua Ivens.

O parque, projetado pelo Atelier Daciano da Costa, disponibiliza 130 novos
lugares à população lisboeta que vê, assim, facilitado o estacionamento

numa zona central da capital. Este projeto representou um investi-
mento de cerca de 3 milhões e meio de euros, financiados pelo

Banco Espírito Santo. 

Na cerimónia, o autarca António Costa lembrou o incêndio
do chiado, há 25 anos atrás, e a capacidade
que o bairro teve de renascer das cinzas.
O presidente da autarquia sublinhou a
vontade de que a baixa se assemelhe ao
chiado com toda a “vida” que tem a nível
de comercio, atividade cultural, de restau-
ração e com cada vez mais residentes
naquela zona.
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PROJE TO DE REQUALIFICAÇÃO 
VAI  MUDAR A IMAGEM DO CAZENGA

Está a decorrer um projeto de requalificação do Cazenga – Membro Associado da UCCLA –, em Angola,
que vai mudar a imagem do município tendo em conta que o programa contém todas as redes técnicas
e infraestruturas de uma cidade moderna.  

O administrador municipal do Cazenga, Victor Nathaniel Narciso, admitiu que o município está
a transformar-se a “olhos vivos”, com transformações a nível do saneamento básico, redes técnicas, vias
principais, secundárias e terciárias, eletrificação e ligações de água potável ao domicílio. 

PORTUGAL, LISBOA
S E C R E TÁ R I O - G E R A L  DA  U C C L A  P R O M O V E  D I V E R S O S  E N C O N T R O S  
C O M  V I S TA  A  U M A  E S T R AT É G I A  F U T U R A

O Secretário-Geral da UCCLA (União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa), Vitor Ramalho, após
tomar posse no cargo (maio de 2013), teve diversas audiências com a finalidade de delinear linhas de cooperação
e colaborações futuras com diversas entidades.

Assim, reuniu-se com o Secretário Executivo da CPLP (Murade Isaac Miguigy Murargy), com a presidente
do Instituto Camões (Ana Paula Laborinho), com o presidente do Instituto do Emprego e Formação Profissional

EM FOCO
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(Octávio Oliveira), com o presidente do IAPMEI – Instituto de Apoio
às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação, (Luís Filipe dos Santos Costa),
com o Embaixador de Moçambique em Portugal (Jacob Jeremias Nyambir)
e, brevemente, com os demais Embaixadores dos países lusófonos.

Estas audiências decorrem no sentido da troca de opiniões sobre
a estratégia futura a desenvolver pela UCCLA, no quadro das relações afro-
ibero-americanas, do reforço da memória histórica comum dos povos
lusófonos na luta pelas liberdades e independências e, finalmente, para
programação de um conjunto de iniciativas integradas naquilo que

o Secretário-Geral designou como “Colóquios UCCLA” e que conduzirão a um plano integrado a divulgar
no início de outubro próximo, após auscultação com os membros da Comissão Executiva da UCCLA
e troca de pontos de vista com as entidades associadas à UCCLA.

O Chefe da Delegação Económica e Comercial de Macau, Raimundo
do Rosário, foi recebido, no dia 27 de maio, pelo novo Secretário-Geral
da UCCLA para apresentação de cumprimentos e troca de ideias sobre uma
cooperação futura entre Macau e a UCCLA.

Com o novo Secretário-Geral da União
de Cidades Capitais Ibero-Americanas
(UCCI), Fernando Villalonga, Vitor Ramalho
manifestou a vontade de a UCCLA e aquela
instituição estreitarem laços de maior proxi-
midade face à enorme mais-valia que representa, neste mundo global
e aberto, o peso das relações ibero-afro-americanas, manifestando
o propósito de, brevemente, se encontrarem para essa finalidade.

A Embaixadora de Cabo Verde em Portugal,
Madalena Neves, foi recebida, no dia 17 de junho,

na UCCLA, pelo seu Secretário-Geral. Dos assuntos debatidos, destacam-se:
o apoio da UCCLA na candidatura da Morna a Património Imaterial da
Humanidade, junto da UNESCO, e a eventual aprovação de um protocolo
que dinamize a entreajuda das cidades associadas da UCCLA a este objetivo;
o apoio institucional da UCCLA à participação de Cabo Verde, como país
convidado na Feira Internacional do Artesanato de Lisboa, que decorrerá
de 6 a 14 de julho de 2013; e a participação da UCCLA nas comemorações
do dia de Cabo Verde, em Lisboa, a ter lugar em data a anunciar em outubro
do corrente ano, com a participação da Câmara Municipal de Lisboa.




