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HOMENAGEM A MALANGATANA 
6 de Junho de 2011

Foi aprovada em Assembleia

Geral, no dia 11 de Maio,

em Luanda, uma Moção de

evocação ao grande artista

Moçambicano.

A UCCLA, com o apoio da

Câmara de Lisboa e do Conselho Municipal de Maputo, decidiu

promover, uma homenagem no dia 6 de Junho, data do

aniversário do grande artista, que nasceu na pequena

aldeia de Matalane, em Moçambique.

O Programa da Homenagem, no dia 6 de Junho inclui um

Colóquio no Jardim de Inverno do São Luiz Teatro Municipal,

às 18h00 (entrada livre) com a participação de Alfredo

Caldeira, Filomena André, Marcelo Rebelo de Sousa, Maria

João Seixas e Pancho Guedes, tendo como moderador

António Loja Neves e, às 21h00, um Espectáculo Luso-

Moçambicano na Sala Principal.

O espectáculo de homenagem a Malangatana Valente Ngwenya

(1936 – 2011), conta com a participação de André Cabaço,

Camané, Elsa de Noronha, Mafalda Arnauth, Maria João,

Mingas (vinda expressamente de Moçambique), Xipane Pane

e do Coral “Alma de Coimbra”.

Para tornar mais conhecida e lembrada a obra de Malan-

gatana, a UCCLA preparou a brochura “Malangatana

o Homem e as Obras” que será distribuída no dia 6 de

Junho. Trata-se de um trabalho colectivo em que colaboram

também a Fundação Mário Soares e a Fundação Malangatana.

DESTAQUES
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NOTÍCIAS

Luanda
XXVIII ASSEMBLEIA GERAL DA UCCLA | 11 de Maio de 2011   

Foram aprovadas por unanimidade as adesões à UCCLA da cidade de Benguela como membro
efectivo, a TAAG, o Grupo Visabeira, a Fundação INATEL e o Instituto Internacional de Macau,
como membros apoiantes. Foram ainda ratificadas as adesões das cidades de Almada,
Odivelas, Oeiras e a empresa brasileira TV Ponta Negra, que haviam sido votadas na
reunião da Comissão Executiva de 25 de Outubro de 2010. 

Nesta Assembleia Geral foram eleitos os novos Órgãos Sociais para 2011/2013. A cidade
de Luanda foi eleita para a presidência da UCCLA e, por inerência, passa presidir à Comissão
Executiva. Para a presidência da Assembleia-geral foi eleita a cidade do Maputo.Ficou
também decidido que a próxima Assembleia Geral da UCCLA se realizará na cidade da
Praia (Cabo Verde), em Abril ou Maio de 2013. 

Luanda
Fórum Empresarial sobre Turismo | Vice-presidente Angolano recebeu os representantes da Comissão
Executiva da UCCLA

No segundo dia do Fórum, no final das Comunicações apresentadas os represen-

tantes da Comissão Executiva da UCCLA foram recebidos em audiência pelo

Vice-presidente da República de Angola, Fernando da Piedade Dias dos Santos,

com quem foram abordados temas ligados à cooperação entre as respectivas

regiões e ao turismo. O objectivo foi "trazer informações sobre o que está

a ser feito em termos de aproximação, cooperação recíproca e particular-

mente no âmbito do turismo, que é uma dimensão estratégica para as cidades

integrantes da União das Cidades Capitais de Língua portuguesa", referiu no final

do encontro, em que também participou o governador da cidade de Luanda.

O Fórum foi oficialmente encerrado pelo Vice-Ministro de Hotelaria e Turismo,

Paulino Baptista e pelo Governador Provincial de Luanda, José Maria Ferraz dos Santos, já na qualidade de Presidente da UCCLA, lugar

para que já tinha sido eleito por unanimidade e aclamação, para o biénio de 2011-2013, na XXVIII Assembleia Geral da UCCLA,

que se realizou em paralelo ao Fórum de Turismo.

UCCLA  na Exposição "Os Dias do Desenvolvimento'2011"
Mais uma vez a UCCLA/URBÁFRICA esteve presente com um Stand na Exposição

que se realizou nos dias 5 e 6 de Maio no ISCSP - Pólo Universitário do Alto

da Ajuda da Universidade Técnica de Lisboa. O tema deste ano foi: “Os Desafios

do Desenvolvimento”. 

A concepção do Stand teve por base a representação das áreas de actividade

da UCCLA/URBÁFRICA. Os registos fotográficos dessas actividades serviram de

composição para revestir as faces dos cubos, convidando o visitante a desco-

brir os projectos desenvolvidos. 

Foram muitos os visitantes que se detiveram no nosso stand, procurando

informações sobre a UCCLA e a sua vocação municipalista no contexto lusó-

fono. No dia da abertura fomos visitados pelo Bispo de Gabú e pela Dra Maria

Barroso Soares, além da alegria de receber o secretário geral, Eng.º Miguel Anacoreta Correia. Foram distribuídas publicações

editadas com o apoio da UCCLA.
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O Coordenador Cultural da UCCLA visitou cidades de Cabo Verde
Numa deslocação de vários dias, esteve em Cabo Verde o coordenador Cultural

da UCCLA, Dr Rui Lourido, que visitou todas as cidades membros da UCCLA

– Ribeira Grande e Praia, na Ilha de Santiago, Mindelo, na ilha de S. Vicente

e S. Filipe, na ilha do Fogo.  Com as autoridades locais debateu alguns

projectos já apresentados à União Europeia e outros temas de interesse para

as respectivas Câmaras Municipais. Rui Lourido deslocou-se ainda ao Tarrafal

onde, isitou o Museu da Campo de Concentração da Morte Lenta, em Chão Bom,

que Cabo Verde pretende ver considerado Património Mundial da Humanidade.

A visita coincidiu com a realização do Congresso de Quadros Cabo-Verdianos

na Diáspora, na cidade do Mindelo, onde estiveram, presentes altas figuras

políticas da República de Cabo Verde. O Coordenador Cultural da UCCLA foi

um dos convidados, tendo dirigido, em nome da UCCLA, vibrante saudação

aos Congressistas, destacando a importância do evento e o seu tema principal: "A cultura cabo-verdiana como factor de iden-

tidade nacional e de desenvolvimento de Cabo Verde"

Projeto Rede de Cidades UCCLA
“Protecção Civil” e “Protecção e Valorização dos Centros Históricos”

Desde a aprovação do Projecto em Maio de 2010, até ao presente, após a aprovação do respectivo Regulamento em Outubro

do mesmo ano, as redes temáticas criadas tiveram avanços significativos. Já se realizaram as respectivas reuniões técnicas

conjuntas das cidades de cada uma das Redes (Praia e Guimarães) e foram definidos objectivos, resultados esperados

e elaborado o Plano de Actividades para 2011/2013.    

BREVES

Luanda acolheu reuniões de ministros das Finanças e do Ambiente da CPLP  
Angola acolheu, no dia 20, em Luanda, a II reunião de ministros das Finanças da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

O encontro abordou temas como “ a consolidação da estabilidade financeira e a recuperação económica no período pós-crise

na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e acordos de dupla tributação no seio da Comunidade”. Também teve lugar em

Luanda a primeira reunião dos Ministros do Ambiente da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) que vão debater questões

ligadas ao tratamento de resíduos, nas suas diversas vertentes.

Angola assumirá a presidência rotativa da CPLP, em Julho de 2011, ocasião em que albergará a VIII Cimeira dos Chefes de Estado e de

Governo da Comunidade.

Taag vai fazer ligação Luanda | Porto
A transportadora aérea angolana Taag vai começar a fazer a ligação entre a a cidade do

Porto, em Portugal e a capital angolana, duas vezes por semana. Fontes da empresa  reve-

laram que a concretização da ligação foi decidida depois de estudos de viabilidade concluírem

que a rota é potencialmente rentável. A transportadora vai dar início aos voos para o Porto no dia 2 de Julho. O estudo revela

que existe um elevado número de angolanos a residir no Porto e que esta é a cidade de origem de grande parte dos portugueses

que se encontra a trabalhar em Angola.
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"Heranças Africanas" 
Com o apoio da UCCLA 

Este é o nome do evento que se realizou no Centro Comercial

Colombo entre 20 e 29 de Maio do corrente ano onde esteve

patente a exposição "Os Africanos em Portugal - História e Memória

(séculos XV-XXI) de Isabel Castro Henriques e do Comité Português do

Projecto UNESCO " A Rota do Escravo". A organização esteve a cargo

de MAR UNO - Associação Social de Cooperação, Educação e Desen-

volvimento.

Entre outras actividades destacaram-se performances de música,

danças e tradições africanas, a apresentação da primeira obra

poética do angolano Denilson João “Histórias de Embalar” (oferta de

livros e sessão de autógrafos), no espaço da exposição e no Jardim

Colombo. A UCCLA apoiou este evento promovendo o colóquio de encer-

ramento "As Áfricas em Portugal e na Europa de Hoje e Amanhã”,

no dia 29 de Maio.

O programa do dia 29 contou com um Concerto musical, no local da

exposição, pelo angolano, Chalo e um Concerto no Auditório da Loja

FNAC pelo guineense Guto Pires. Seguiu-se o colóquio, “As Áfricas

em Portugal e na Europa de Hoje e Amanhã”, com uma mesa de cinco oradores: Lívio de Morais, artista plástico, Inocência Mata,

professora de literatura, Adelino Torres, professor catedrático de Economia, jubilado pelo ISEG, António Loja Neves, jornalista

estudioso de assuntos africanos, e o Dr. Rui D’Ávila Lourido, moderador da mesa, Coordenador Cultural da UCCLA. O evento

encerrou com uma performance musical e dança pelo grupo angolano Kilandukilo.

Pode-se desde já considerar que esta primeira edição foi um êxito pela quantidade e qualidade do público que visitou a exposição,

reforçada com o dinamismo e pertinência das intervenções do Debate de encerramento que encheu o auditório da Loja FNAC

no Colombo.

Organização: MAR UNO - Associação Social de Cooperação, Educação e Desenvolvimento (www.maruno.eu)
Apoios: Comité Português da UNESCO| Embaixada da República de Angola | UCCLA | Centro Comercial Colombo | Loja FNAC

UCCLA Rua de S. Bento 640 Lisboa, Portugal 

T: [351] 21 3845600    E-mail: uccla@uccla.pt

http://www.uccla.pt
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