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DESTAQUES

Quadros Superiores da China percorrem
Portugal
Secretário Geral da UCCLA convidado para os
Seminários de Lisboa
Um grupo de 25 quadros superiores do Gabinete de Ligação
da República Popular da China, na Região Autónoma Espe-

UCCLA Apoia a IV Bienal de Culturas
Lusófonas de Odivelas, em 2013
[P. 2]

Guimarães
Dia da Solidariedade das Cidades
Património Mundial
[P. 2]

cial de Macau, estão em Portugal para uma visita que se
iniciou a 6 e terminará a 24 deste mês, e que tem como
objectivo conhecer a “Realidade Portuguesa”, em particular

6.º Raid TT do Kwanza-Sul
será em 2012

no que se refere aos sistemas Judicial, Administrativo
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e Político de Portugal.
O Programa incluiu deslocações a Óbidos, Batalha, Fátima,
Braga, Porto, Guimarães, Maia, Aveiro, Coimbra, Évora

Lisboa
Homenagem ao Embaixador de Moçambique
em Portugal

e Algarve. Para Lisboa foram programados dois Seminários
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- um organizado pelo Instituto Internacional de Macau (IIM)
e outro pelo Instituto do Oriente (Instituto Superior de
Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa).
O Secretário-Geral da UCCLA, Eng.º Miguel Anacoreta Correia,

Bafatá e Gabu
Projecto de Apicultura cria a marca
“Badjudessa”
[P. 3]

foi convidado a proferir duas palestras: “Portugal e África”
(9 de Setembro, no IIM) e “Lusofonia” (21 Setembro, no
Instituto do Oriente). As intervenções estarão, brevemente,
disponíveis na página oficial da UCCLA.
A Região Autónoma Especial de Macau é um dos membros
fundadores da UCCLA e o Instituto Internacional de Macau
é membro apoiante, desde a ultima Assembleia Geral
realizada em Luanda, a 11 de Maio de 2011.

Instituto Internacional de Macau
Actividades em três Continentes
[P. 3]

Benguela e Huambo
reinaugurado troço dos Caminhos de Ferro
de Benguela
[P. 4]
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NOTÍCIAS
UCCLA
Apoia a IV Bienal de Culturas Lusófonas de Odivelas, em 2013
Uma delegação da Câmara Municipal de Odivelas, dirigida pelo Dr. Mário Máximo, vereador e vice-presidente daquela autarquia,
e do seu adjunto Dr. Carolino Santos, reuniu-se na sede da UCCLA, em Lisboa, com o Eng. Miguel Anacoreta Correia, secretário-geral
e com o Dr. Rui Lourido, coordenador Cultural da UCCLA.
Nesse encontro, o Vice-presidente da CM de Odivelas apresentou à UCCLA o programa preliminar da IV Bienal de Culturas Lusófonas que se realizará em Maio de 2013, naquela cidade, e que incluirá Exposições e Mostra de artistas plásticos, um Fórum
Lusófono sobre Políticas Culturais e de Cooperação e Empreendedorismo, uma Feira do Livro e um conjunto alargado de actividades e espectáculos musicais. Um Encontro de Escritores Lusófonos fará igualmente parte da IV Bienal, para o qual, a UCCLA
declarou estar disponível para apoiar, com o convite a alguns escritores lusófonos.

Guimarães
Dia da Solidariedade das Cidades Património Mundial
A Câmara Municipal de Guimarães comemorou no dia 8 de Setembro, o Dia da Solidariedade das Cidades Património Mundial, sob
o tema "Juventude e Património”. Este dia pretende celebrar a data da fundação da Organização das Cidades do Património Mundial
(OCPM) – 8 de Setembro de 1993. Para assinalar a efeméride, foi hasteada a bandeira da OCPM no varandim dos Paços do município.
A OCPM é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, com mais de 200 cidades do mundo inteiro que possuem no
seu território, um local inscrito pela UNESCO na Lista do Património Mundial, como é o caso de algumas cidades UCCLA, como
Guimarães, a Cidade Velha de Santiago e a Ilha de Moçambique, sendo de assinalar que estão em curso as candidaturas do Chão
Bom (Tarrafal), em Santiago, e a Universidade de Coimbra.
Esta organização procura ajudar as cidades membro a adoptarem e aperfeiçoarem os seus modelos de gestão, tendo em conta
as exigências específicas inerentes aos respectivos locais.
Guimarães é membro desta Organização, desde 13 de Setembro de 2001 – data da inscrição do Centro Histórico na Lista
do Património Mundial.

6.º Raid TT do Kwanza-Sul será em 2012
O 6.º Raid Kwanza-sul (realização que tem lugar importante no panorama desportivo e cultural
de Angola) não se realiza este ano, apenas em 2012. Previsto para atingir a longínqua região
do Kwuando-Cubango e a província do Kunene, as dificuldades logísticas estão a ser estudadas em pormenor, tendo-se já efectuado 2 visitas de reconhecimento que obrigaram a que
o Raid seja adiado para 2012. A fotografia mostra as dificuldades encontradas pelos “raidistas”.
O Raid TT do Kuanza-Sul é uma co-organização do Governo da Província do Kuanza-Sul/Angola
e da Câmara Municipal de Almada, com o apoio da UCCLA.

Homenagem ao Embaixador de Moçambique em Portugal
A Associação Karingana Wa Karingana promoveu um jantar de despedida e homenagem
ao Embaixador Miguel Mkaima que em breve deixará Portugal. O jantar decorreu a 12 de
Setembro, no Chapitô, em Lisboa. Estiveram presentes dezenas de individualidades e amigos,
que fizeram emocionados discursos de despedida. Ao longo do jantar, houve também dois
momentos musicais, de sons de Moçambique e de fado de Coimbra. A UCCLA associou-se
e fez-se representar no jantar pela Dra Filomena Nascimento e pelo coordenador cultural,
Dr. Rui Lourido.
A Associação Karingana Wa Karingana é responsável pela maior campanha de angariação de livros
realizada em Portugal, tendo reunido cerca de 200 mil livros que vão a caminho de Moçambique.
Os responsáveis por esta Associação, irão a Maputo, para acompanhar a chegada e distribuição
desses livros, com os responsáveis locais.
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Bafatá e Gabú
Projecto de Valorização da Apicultura cria a marca “Badjudessa”
O projecto, com o financiamento da União Europeia, IPAD/Cooperação Portuguesa e Governo da República
da Guiné-Bissau, em execução pela UCCLA (em parceria com a Federação Nacional de Apicultores de Portugal,
Aprodel e Escola Superior Agrária de Bragança), constituiu a marca “Badjudessa” destinada à comercialização
dos produtos gerados, quer pelo mel, quer pelos resultantes da transformação das produções obtidas, a partir
da unidade industrial.
A marca criada, que simboliza a esperança e a juventude da Associação de Apicultores do Leste, em prol da luta
contra a pobreza, está assim, dotada de uma forte conotação com a Guiné-Bissau e a sua imagem identifica-se
com a actividade apícola, empreendedora e geradora de muitos recursos.

BREVES
Instituto Internacional de Macau
Actividades em três Continentes
As cidades de Macau, Lisboa, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo serão palco, nos meses de Setembro e Outubro, de seminários de nível
internacional, exposições, conferências e lançamentos de publicações. Programa disponível em www.uccla.net

Prémio de Literatura Africana IMVF 2011
O Instituto Marquês de Valle-Flor (IMVF), organização Não Governamental para o Desenvolvimento está a promover o prémio
deLiteratura Africana 2011 que se destina a galardoar uma obra inédita de ficção à qual se podem candidatar todas as pessoas
singulares nacionais ou naturais de qualquer país africano de língua portuguesa, até 30 de Outubro de 2011. Regulamento
disponível em www.imvf.org

CPLP
Nova Sede
Foi assinado no dia 16 de Setembro, o protocolo de cedência e aceitação do Palácio do Conde
de Penafiel, em Lisboa, para a futura sede da CPLP - Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.
O acordo foi assinado entre o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Paulo
Portas, o ministro das Relações Exteriores de Angola, Georges Chikoti, e o director-geral da CPLP,
Hélder Vaz, em representação do Secretário Executivo. O Palácio do Conde de Penafiel é um belo
edifício senhorial, construído na fase final do séc. XVIII, localizado na Rua de São Mamede ao Caldas,
perto da Sé de Lisboa.

CPLP
III Assembleia Parlamentar em Timor Leste
A III Assembleia Parlamentar da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) decorreu de 19 a 23 de Setembro, pela primeira vez
em Díli, Timor-Leste. O Secretário Executivo, Domingos Simões Pereira, esteve presente na Sessão de Abertura e fez uma intervenção
subordinada ao tema "Estratégia de Crescimento da CPLP". No encontro participam delegações parlamentares de Portugal, Cabo Verde, Brasil,
Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau.

Austrália e a CPLP
A Austrália manifestou interesse em ser observador associado da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) tendo, para isso,
nomeado um embaixador para acompanhar os assuntos da organização, anunciou o secretário-executivo, Domingos Simões Pereira, numa
mensagem dirigida à III Assembleia Parlamentar daquela organização, que decorreu em Dili.
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Províncias de Benguela e do Huambo voltam a estar ligadas
por comboios
CFB a caminho da reabilitação
O Caminho de Ferro de Benguela é um dos mais importantes meios de transporte de Angola,
a sua extensão é de mais de mil e trezentos quilómetros, até à fronteira leste do país.
Construída nos primórdios do séc. XX, a sua operacionalidade ficou gravemente
afectada ao longo da guerra civil e tem vindo a ser reconstruída, por fases,
em grande parte devido a financiamentos da China. Em 2001, os Caminhos de Ferro
de Benguela estavam praticamente reduzidos aos 34 quilómetros, entre o Lobito
e Benguela e a algumas linhas de acesso a armazéns e indústrias do Lobito.
No passado dia 30 de Agosto, foi reinaugurado o troço entre Benguela e Huambo,
na distância de 350 Km. Ao acto associou-se o Presidente Eduardo dos Santos que embarcou da subestação do São Pedro, com
cerca de 200 passageiros, entre ministros, jornalistas, funcionários do Ministério dos Transportes e trabalhadores do CFB, com
destino à estação principal da cidade do Huambo, num percurso de cerca três quilómetros. O evento marcou a reabertura
oficial do tráfego ferroviário entre o litoral e o planalto central de Angola. Para completar a operacionalidade total do CFB, falta
reabilitar alguns troços que ligarão o porto do Lobito, à fronteira leste do país.
O CFB é uma das mais importantes vias de escoamento das exportações, não apenas de Angola, mas dos países vizinhos integrados na Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), tais como a Zâmbia, o Zimbawé e a República Democrática
do Congo, países do interior da África Austral, sem acessos diretos, ou com reduzidos acessos ao mar. A modernização e reabilitação dos Caminhos de Ferro de Benguela, é uma obra que representa um importante contributo para o progresso, não apenas
de Angola, como do conjunto dos países da SADC.
Fundado em 1903, o CFB voltará a ser um veículo fundamental de ligação de várias regiões e o seu funcionamento pleno vai criar
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vários milhares de novos postos de trabalho. Para trás ficam 112 anos de história.

