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DESTAQUES

O FADO é Património Imaterial
da Humanidade
A candidatura do Fado a Patri-

UCCLA | Natal
II Encontro de Escritores de Língua
Portuguesa em Natal
[P. 2]

mónio Imaterial da Humanidade, apresentada pela
Câmara Municipal de Lisboa,
através da EGEAC | Museu

Maputo
124.º aniversário da cidade
dia 10 de Novembro

do Fado, foi votada no VI

[P. 2]

Comité Inter-Governamental
da Convenção da UNESCO
(Organização das Nações
Unidas para a Educação,

Lisboa
Homenagem da Vista Alegre
ao mestre Malangatana

Ciência e Cultura), que se

[P. 2]

reuniu de 22 a 29 de Novembro
em Bali, na Indonésia. Esta
candidatura foi considerada

Lisboa
Lançamento do livro “EPUL 40 Anos”
[P. 2]

pelo Comité de Sábios da UNESCO uma das sete melhor
apresentadas, tendo sido dada como exemplo aos futuros
candidatos.
O Fado foi a última candidatura a ser avaliada na sessão

Luanda
Novo Governador Provincial
[P. 2]

do dia 27 de Novembro e a decisão (por unanimidade) foi
conhecida nesse dia, às 12h30, hora de Lisboa. O presidente
da Câmara de Lisboa, António Costa que assistiu aos trabalhos,
fez uma declaração e lembrou que,“tal como afirmou
Fernando Pessoa, a grande marca da cultura portuguesa

Sintra
Congresso Mundial Cidades
Património Mundial
[P. 3]

é o universalismo. Quanto mais universal for o Fado, mais
será parte da nossa identidade”.
A UCCLA – 35 cidades lusófonas nos 5 continentes – congratula-se com a elevação do Fado a Património Imaterial
da Humanidade.

UCCLA
apoia lançamento do livro do futebolista
Cau Fortes
[P. 4]
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NOTÍCIAS

BREVES

UCCLA | Natal

Revista da TAP dedica edição a Porto Alegre

II Encontro de Escritores de Língua Portuguesa

A capa da revista de bordo da TAP, empresa apoiante da UCCLA que comemora este mês o seu quarto aniver-

Pelo segundo ano consecutivo, a Prefeitura de Natal e a UCCLA, com o apoio da Associação Lisboa/Natal (LisNatal) e do Governo

sário, foi dedicada à cidade de Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul (também membro da UCCLA) e o mais

Estadual do Rio Grande do Norte, organizaram o Encontro de Escritores de Língua Portuguesa (EELP), em Natal, nos dias 23, 24

novo destino da transportadora aérea portuguesa no Brasil. A revista insere ainda um artigo intitulado “Olhar

e 25 de Novembro de 2011. O local escolhido foi a Academia Norte-Rio-Grandense de Letras situada na Rua de Mipibu, 443, Bairro

Estrangeiro” do premiado escritor angolano Pepetela.

de Petropolis. Pela primeira vez, o Encontro teve todos os países lusófonos representados, assim como a cidade de Macau.
O Evento teve cobertura televisiva pela rede TV Ponta Negra (do Rio Grande do Norte), que editou e distribui para as restantes
televisões. No final, os escritores, de nove nacionalidades que participaram no Encontro elogiaram o acolhimento da cidade
de Natal, a qualidade do trabalho e o elevado nível dos debates.

Maputo comemorou o 124.º aniversário da cidade

Congresso das Cidades Património Mundial em Sintra
Sintra recebeu o XI Congresso Mundial da Organização das Cidades Património Mundial (OCPM). Subordinado ao tema “As Cidades
Património Mundial e as Alterações Climáticas”. O Congresso realizou-se de 22 a 25 de Novembro, sob a coordenação científica
do Prof. Filipe Duarte Santos, do Projecto SIAM - Scenarios, Impacts and Adaptation Measures, e com a colaboração da Unesco,
Getty Institute e outras entidades ligadas ao Património Mundial.

Fundada em 1872, no dia 10 de Novembro, a cidade de Maputo, capital de Moçambique,
completou 124 anos. Baptizada, então, com o nome de Lourenço Marques, assumiu a actual
designação após a independência de Moçambique, em 1975. As celebrações do 124.º aniver-

Festa do Cinema Lusófono em Coimbra

sário decorreram sob o lema: “Maputo, 124 Anos: Munícipes Construindo e Desenvolvendo

Decorreu de 22 a 26 de Novembro, a 2.ª edição do FESTin - Festival de Cinema Itinerante da Língua Portuguesa - em Coimbra,

a Cidade das Acácias”, numa iniciativa do Conselho Municipal de Maputo e do seu presidente,

com sessões no Mosteiro de Santa Clara-a-Velha e na Casa das Artes. Nesta edição, com entrada livre, o público assistiu a uma

David Simango. A UCCLA saudou o município e todos os seus habitantes com votos de felici-

selecção de 6 longas e 34 curtas-metragens que estiveram em competição, em Lisboa, e que constituem uma amostra da produção

dade e prosperidade.

cinematográfica dos países lusófonos entre 2009 e 2010.

Homenagem da Vista Alegre ao mestre Malangatana

Angola eleita para o conselho executivo da Unesco

Foi lançada em Lisboa, no dia 15 de Novembro, em edição limitada, uma peça em porcelana

A República de Angola foi eleita para o Conselho Executivo da Unesco por um período de 4 anos, na assembleia que decorreu em

inspirada na pintura "Encruzilhada de Culturas", do artista moçambicano Malangatana Valente

Paris, França. O conselho executivo é o órgão que no intervalo das duas sessões da organização assume a direcção e toma as decisões

Ngwenya, inserida na coleção "Artistas Contemporâneos", da Vista Alegre. O lançamento da

de fundo, entre as quais o programa e o orçamento

peça “Encruzilhada de Culturas”, em homenagem ao Mestre Malangatana, foi uma iniciativa
da Visabeira - Vista Alegre, com o apoio da União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa
(UCCLA), da Fundação Mário Soares e da Fundação Malangatana. O evento decorreu no Salão
Nobre da Associação Comercial de Lisboa.

Lançamento do livro “EPUL 40 Anos"

Colóquio Internacional sobre a língua portuguesa
Decorreu de 28 a 30 de Novembro, o Colóquio Internacional da Praia sobre a língua portuguesa nas Diásporas, na sede do Instituto
Internacional de Língua Portuguesa (IILP), em Cabo Verde. Este é o segundo dos quatro colóquios internacionais que o IILP organiza
como evento preparatório para a 1ª Conferência Internacional sobre o Futuro da Língua Portuguesa no Sistema Mundial, a ocorrer
em Lisboa em Outubro de 2012. Fonte: www.iilp.org.cv

Teve lugar no dia 17 de Novembro, o lançamento do livro “EPUL 40 anos”, que assinalou
o quadragésimo aniversário da EPUL - Empresa Pública de Urbanização de Lisboa -, e que
contou com a presença de José Bastos, em representação do Secretário-Geral da UCCLA,
Miguel Anacoreta Correia. Para o presidente do Conselho de Administração da EPUL, Luís
Augusto Sequeira, o lançamento deste livro teve como finalidade “prestar homenagem a todos
os que, pela sua acção, directa ou indirecta, fizeram parte desta história e contribuíram para
a construção de uma cidade melhor, mais acolhedora e mais urbana”.

Luanda tem Novo Governador Provincial
O presidente da República de Angola, José Eduardo dos Santos, procedeu no

Encontro de Portos da CPLP na cidade do Mindelo
Decorreu, nos dias 17 e 18 de Novembro, o IV Encontro de Portos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), na cidade
cabo-verdiana do Mindelo. Os portos de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, S. Tomé e Príncipe
e Timor-Leste, agora congregados na Associação dos Portos de Língua Portuguesa (APLOP), reuniram-se sob o tema: “Estreitando
relações comerciais e de cooperação no espaço da Lusofonia”.

Ainda em Novembro:
50 anos de carreira da Cantora Titina

dia 14 de Novembro, por decreto, à nomeação de Bento Sebastião Francisco

A cantora cabo-verdiana, Titina Rodrigues, foi homenageada no Teatro Tivoli, em Lisboa, no dia 29 de Novembro, pela Associação

Bento, para o cargo de governador da província de Luanda. Foram, ainda,

cabo-verdiana de Lisboa (ACV), num concerto que reuniu vários músicos, entre os quais, Bana, Tito Paris, Dany Silva, Zezé

nomeados Manuel Ventura Catraio, para o cargo de vice-governador de Luanda

Barbosa, Leonel Almeida, Ana Firmino, Juary Livramento, Coimbra, Joceline Medina, Alexande Delgado e Luís Fortes. A homenagem

para o sector económico, Graciano Francisco Domingos, para o cargo de

pretendeu comemorar os 50 anos de carreira da cantora, à semelhança do que aconteceu no passado mês de Outubro, na ilha

vice-governador de Luanda para o sector de organização administrativa,

de São Vicente, em Cabo Verde.

e Jovelina Alfredo António Imperial, para o sector político e social.
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Cau Fortes lançou biografia com o apoio
da UCCLA
Até à data, o único futebolista de origem cabo-verdiana a festejar o título
de campeão do mundo sub-20 (1991)
O No dia 14 de Novembro, o Cinema São Jorge foi o palco escolhido para o lançamento do livro
“Cau - Da Fralda aos grandes palcos”, num evento organizado pela Editora Prime Books, com
o apoio da UCCLA, do Semanário SOL e da Delta Cafés.
A sessão começou com José Bastos, em representação do Secretário-Geral da UCCLA, Miguel Anacoreta Correia, que afirmou ter lido o livro e ver uma “enorme delicadeza, que perpassa alguma
coisa para a ideia de como será o mundo do futebol”, acrescentando que o livro revela uma outra
vertente, que é a lusofonia, e do seu encontro com pessoas que “falam a mesma língua, que interagem
e que lutam pelo mesmo objectivo”.
O editor do livro, Jaime Abreu, da Prime Books, enalteceu o futebolista
e o homem, demonstrando a sua grande admiração pela “forma
abnegada e honesta como esteve (Cau) no futebol”, que ressalta num
livro de registo autobiográfico. Para Jaime Abreu, este livro é o “testemunho muito igual
àquilo que o Cau é como pessoa e aquilo que o Cau foi como jogador”, na medida em que
“é a verdade e a realidade sobre uma pessoa que teve um papel importante e que
os cabo-verdianos se devem orgulhar”, pelo “patamar e objectivos” alcançados.
Visivelmente emocionado, Cau agradeceu a todos os presentes e a todos os que o ajudaram
a tornar-se na pessoa que é hoje em dia. Para Cau este é um “sonho de há mais de 20 anos”,
considerando-se um homem de sorte, pelos amigos que tem e que fez ao longo da sua vida
– “eu costumo dizer que sou especial”. O ex-futebolista relembrou os tempos que começou
a jogar à bola, em Cabo Verde, nas ruas do Mindelo, contando a sua experiência no
Matuque Futebol Clube e a sua entrada no Futebol Clube do Porto. Cau passou por diversos
Clubes e de todos eles guarda histórias, memórias que constroem a vida do jovem
“caçula” da Ribeira Bote, de pé no chão nos pelados de Cabo Verde, e que um dia quis
jogar à bola na relva. O evento contou com a presença do Comendador Rui Nabeiro, assim
como de diversas individualidades ligadas ao mundo do futebol e de amigos e familiares

Os artistas Mirri Lobo e Ritinha Lobo foram alguns dos muitos cabo-verdianos presentes,
e terminou com iguarias e bebidas típicas de Cabo Verde.
Fotos: SAPO
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A noite contou, ainda, com música cabo-verdiana, na voz de Jennifer e Leonel Almeida.

CML/IM . Coord. Filomena Nascimento UCCLA

do ex-futebolista.

