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A Universidade Lusófona atribuiu ao
Comandante Pedro Pires, Presidente de
Cabo Verde, a mais alta distinção acadé-
mica, o Grau de Doutor Honoris Causa

O acto solene decorreu no dia 22 de Junho, no auditório

Agostinho da Silva, e contou com a presença de numerosas

individualidades académicas, institucionais e políticas

de Cabo Verde e de Portugal, para além da vasta assistência

que enchia a sala.

Foi uma cerimónia condigna e curta, a que não faltaram

alguns momentos de emoção proporcionados pelo grupo

coral que actuou durante a sessão. Das diversas inter-

venções, é preciso destacar o elogio ao novo Doutor feito

pelo seu padrinho académico, Professor Doutor Fernando

Santos Neves, e a alocução do Comandante Doutor Pedro de

Verona Rodrigues Pires. Santos Neves fez a apologia da Luso-

fonia e referiu-se à urgência de dar operacionalidade ao

conceito, aproximando-o da esfera real e concreta na vida

das comunidades lusófonas.

No seu discurso, vincadamente político, Pedro Pires analisou

os temas da luta de libertação dos povos africanos, da fase

das independências e do esforço de construção da Nação

e do Estado nos novos países e da sua integração harmo-

niosa na sociedade global.

Em representação da UCCLA assistiram à cerimónia o coor-

denador cultural, Dr. Rui Lourido e a Dra. Maria do Rosário

Rosinha.
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NOTÍCIAS

Praia
Amílcar Cabral homenageado pelo presidente Pedro Pires no 5 de Julho   

O Presidente de Cabo Verde, Pedro Pires, homenageou, por ocasião do aniversário da independência do país, o herói nacional
Amílcar Cabral, depositando uma coroa de flores no monumento que lhe é dedicado na cidade da Praia. Amílcar Cabral,
fundador do Partido Africano da Independência de Guiné e Cabo Verde (PAIGC), é considerado o pai da nacionalidade cabo-
-verdiana.

O chefe de Estado cabo-verdiano deixou “alertas directos e indirectos” no seu último discurso, enquanto Presidente
da República, por ocasião do aniversário da Independência. Pedro Pires recordou o percurso, de 1975 até aos nossos dias,
de “coragem, de esperança, de perseverança e de autoconfiança que deve continuar a inspirar e a ser o suporte moral na concepção
e na execução das pesadas e complexas tarefas que o futuro reserva”.

Pedro Pires conclui em Agosto o seu segundo mandato como Presidente da República, após dez anos consecutivos à frente dos
destinos do país. 

Lisboa
Redes Temáticas de Cidades UCCLA

No âmbito das actividades  decorrentes do Projecto Rede Temática de Cidades UCCLA, relativamente à rede temática " Protecção
e Valorização dos Centros  Históricos", que tem por cidade guia Guimarães, teve lugar no dia 19 de Julho uma reunião na sede
da UCCLA.  Estiveram presentes, por parte da UCCLA o seu Secretário Geral, Eng.º Miguel Anacoreta, o coordenador do projecto
Eng.º Renato Costa e o Arq.º João Laplaine, e por Guimarães, os Arq.ª Alexandra Gesta e Ricardo Rodrigues.

Tendo presente os objectivos principais da Rede, expressos no seu carácter técnico, actualização de conhecimentos e partilha, foi
dado destaque às actividades a desenvolver por Guimarães, para o triénio de 2011/2013, e para a reunião de Janeiro de 2012
a ter lugar na Cidade Velha de Cabo Verde, por ocasião da comemoração dos 500 anos da sua fundação. 

Mais informação em www.uccla.net.

Lisboa
Ramos Horta inaugura exposição

O presidente da República Democrática de Timor-Leste, José Ramos Horta inaugurou, no dia 1 de Julho, na Biblioteca Municipal
por Timor (Rua de São Bento, 182-184), a exposição da pintora Maria Dulce Martins, intitulada “Dança na Terra”. O acto contou
com a presença da vereadora do Pelouro da Cultura da CML, Catarina Vaz Pinto e da embaixadora de Timor em Portugal, Natália
Carrascalão.

“Dança na Terra” é uma viagem pela alma da pintora Maria Dulce Martins, pelas vivências que a conduziram ao presente e que
formam o seu imaginário pictórico.

Ribeira Grande Santiago 
Cidade Velha avaliada em Conferência da Unesco

A manutenção da Cidade Velha, como património Mundial da Humanidade mereceu nota positiva
do Centro de Património Mundial da Unesco, após  apresentação do Relatório Periódico do
Centro Histórico da Ribeira Grande, em finais de Junho deste ano. Os especialistas da Unesco
tiveram em conta o excelente trabalho que tem vindo a ser feito pelas autoridades cabo-verdianas
responsáveis pela gestão do património. Cumpridas que estão cerca de 80% das recomen-
dações feitas em 2008, as únicas questões levantadas prenderam-se com as normas que protegem
o local – principalmente no que respeita ao ordenamento urbanístico e às respectivas infra-estruturas.

Entretanto a UNESCO deverá pronunciar-se em breve sobre a candidatura a Património
Mundial da Humanidade de Chão Bom, na Ilha de Santiago, onde se situa o antigo campo de concentração do Tarrafal. Esta
candidatura já mereceu o apoio formal de todos os países membros da CPLP.
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Luanda/Porto nova ligação aérea
Foi inaugurada a rota que liga as cidades de Luanda e do Porto tendo sido o voo inaugural feito

pelo Boeing 777-200ER da TAAG Simbólico é o nome do avião, o 11 de Novembro,  tendo sido

curioso verificar que à chegada ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro a aeronave foi baptizada com

jactos de água, o que acontece habitualmente no mundo da aviação, quando se inaugura uma rota ou se adquire um avião.

A bordo, a maioria dos passageiros eram portugueses que trabalham em Angola, mas também viajaram membros do Governo

angolano, responsáveis da transportadora, representantes de companhias aéreas que operam no país, de agências de viagem,

jornalistas e outros convidados. 

A partir de agora, passará a haver dois voos semanais entre o Porto e Luanda, sexta-feira e domingo.

S. Tomé e Príncipe 
12 de Julho | 36 anos de Independência

A data foi assinalada em todos os distritos do arquipélago, mas o acto central decorreu na capital, na Praça da Independência,

com um programa que incluiu desfiles e actuação de grupos culturais, bem como uma parada militar das forças armadas,

perante o Presidente da República, Fradique de Menezes.

A UCCLA saudou nesse dia o povo santomense e formulando votos de êxitos em todos as iniciativas e desafios que contribuam

para a melhoria e o progresso deste País.

BREVES

Ramos Horta visita Cabo Verde
Os Presidentes de Cabo Verde e de Timor Leste  trocaram condecorações durante a primeira visita oficial de Ramos Horta ao arquipélago.

O Presidente timorense foi o convidado de honra e discursou na sessão Solene da Assembleia Nacional que marcou o 36.º aniversário

da Independência de Cabo Verde.

Para alem das conversações com os principais dirigentes políticos de Cabo Verde, Ramos Horta teve encontros com diversas

entidades cabo-verdianas, dos mais diversos sectores.

CPLP
VI Encontro de Museus Lusófonos

Continuam abertas as inscrições para o VI Encontro de Museus dos Países e Comunidades

de Língua Portuguesa  que vai decorrer no Museu do Oriente, em Lisboa, nos dias 26 e 27

de Setembro próximo. Até ao fim de Agosto, a inscrição é gratuita para membros do ICOM-

Portugal tendo o valor de 10,00 euros para estudantes e 20,00 euros para todos os restantes

interessados. Depois dessa data, será de 15,00 euros para membros do ICOM e estudantes

e de 25,00 euros para os restantes interessados.

Por razões logísticas, o número de participantes será limitado. O prazo de entrega dos

resumos com propostas de comunicações terminou a 11 de Julho. 

A ficha de inscrição e restantes materiais de divulgação encontram-se no sítio Internet

http://www.icom-portugal.org/



Férias lusófonas 

Em Portugal e por causa da crise, os dirigentes políticos têm aconselhado fazer férias

sem sair do irregular quadrilátero europeu. 

E a oferta é vasta, do Minho ao Algarve, dos Açores à Madeira. Praias paradisíacas, monu-

mentos vetustos a consagrar o pais quase milenário que Portugal é, um dos mais velhos

do mundo, com as suas actuais fronteiras, não serão umas férias desperdiçadas, seja qual for

o ângulo de descanso preferido pelos cidadãos. Puxando “a brasa à nossa sardinha”, as cidades

UCCLA contêm todos os ingredientes para umas férias diversificadas.

Descemos a Cabo Verde e o sortilégio único das suas ilhas, viver os dias de descanso entre

o  mar infinito e rudeza das suas paisagens interiores, aqui e ali polvi- lhadas de pequenos

oásis. Em Cabo Verde, como em S. Tomé, com as suas praias de areia fina e a luxúria da sua

vegetação, que deixa qualquer um absolutamente deslumbrado, o lazer de umas férias

permanecerá como lembrança única na memória dos que fizerem férias nestes dois países.

A Guiné tem potencialidades únicas de turismo, no interior, como no arquipélago dos Bijagós.

O mesmo se diga de Angola, de Moçambique e do Brasil, países com grandes dimensões

territoriais, com uma vastíssima oferta de lazer, nas praias, no interior multifacetado dos

seus variados “mundos”. E em Timor Leste o mais longínquo e o mais recente dos países lusó-

fonos também o lazer oferece boas condições para umas férias inesquecíveis. 

Como dizia o poeta, em português nos entendemos e no vasto espaço lusófono, a dificuldade

é escolher a medida das férias de cada um.

UCCLA | texto: Pedro Cid

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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