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“Proteção Civil”

[P. 2]
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Visita de delegação da Assembleia 
da República à UCCLA

[P. 2]

Lisboa
Gala do Fado encheu Coliseu dos Recreios

[P. 2]

Bafatá
Unesco restaura Casa de Amílcar Cabral

[P. 2]

"Guimarães 2012" Capital Europeia 
da Cultura

[P. 3]

CASCAIS 
Membro associado da UCCLA

[P. 4]

A Comissão Executiva reuniu na sede
da UCCLA no dia 2 de dezembro

A reunião da Comissão

Executiva da UCCLA

realizou-se no passado

dia 2 de dezembro, às

10 horas, na sede da

UCCLA.

Foi aprovado o Plano de Atividades para 2012, com destaque

para o Projeto Rede Temática de Cidades (3 reuniões técnicas

e 1 seminário); o 3.º Encontro de Escritores de Língua Portu-

guesa que se realizará na cidade de Natal; trabalhos

preparatórios do 2.º Fórum de Turismo de Luanda que deverá

realizar-se em 2013; conclusão de dois projetos (projeto

Trienal de Combate ao HIV/Sida, de Moçambique e o projeto

de Gestão de Resíduos Sólidos, de S. Tomé e Príncipe;

e o novo projeto (arquitetura e engenharia), da Escola

Portuguesa, em São Tomé. 

Foram aprovadas, por unanimidade, as adesões de Cascais,

como membro associado da UCCLA, a GFI, Portugal Tecnolo-

gias de Informação e o BNI, Banco de Negócios Interna-

cional, como membros apoiantes.

A Comissão Executiva aprovou, por unanimidade, uma Moção

de apoio à elevação do Fado a Património Imaterial da Huma-

nidade pela UNESCO, apresentada pelo Presidente da Comissão

Executiva, vice-governador Provincial de Luanda, Graciano

Domingos.
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NOTÍCIAS

UCCLA  
Reunião de reflexão sobre a Rede “Proteção Civil”
Na sequência do Encontro Técnico que teve lugar dias 12 e 13 de outubro último, na cidade da Praia, guia da Rede de "Proteção

Civil", a UCCLA realizou no dia 30 de novembro, na sede da UCCLA, uma reunião de reflexão, para um balanço do Encontro, tendo

em vista os próximos encontros previstos para Lisboa, em 2012 e para o Huambo, em 2013. Estiveram presentes o Secretário

Geral da UCCLA, Eng.º Miguel Anacoreta, Eng.º Celestino Barbosa Afonso, em representação da cidade guia da rede, Eng.º Renato

Costa, Coordenador do Projeto, Arq.º João Laplaine Guimarães da UCCLA, Dr. Rui Silva, Vice-Presidente do CE (Liga dos Bombeiros

Portugueses), Dr. José Miguel Medeiros, ex-Secretário de Estado da Proteção Civil, Dr.ª Gabriela César (Delegação Económica

e Comercial de Macau), Dr.ª Emília Castela (Proteção Civil da C.M. Lisboa), Dr. Carlos Estribeira (Proteção Civil C.M. Cascais),

Eng.ª Teresa Neves (Gabinete Técnico Florestal C.M. Gondomar) e o Sr. Comandante Francisco Paiva, coordenador do Serviço

Municipal de Proteção Civil da C.M. de Torres Novas. Foi dada ênfase à excelente organização e resultados do Encontro Técnico

da Praia e foi apresentado um conjunto de sugestões para os próximos Seminários.  

Lisboa
Delegação da Assembleia da República visitou a UCCLA

A Delegação da Assembleia da República à Assembleia Parlamentar da CPLP – Comunidade dos Países

de Língua Portuguesa - visitou, no dia 7 de dezembro, as instalações da UCCLA,tendo-se reunido

com o Secretário-Geral, Miguel Anacoreta Correia, e alguns assessores desta instituição. A Dele-

gação presente na reunião, foi constituída por Adriano Rafael Moreira (presidente), Miguel

Coelho e Elsa Pais, do PS, Arménio Santos e Mário Simões, do PSD, Hélder Amaral do CDS e Alexandra

Graça do secretariado. A visita pretendeu solidificar relações entre as duas entidades,

tendo como base a colaboração em projetos futuros e acompanhamento da atividade de ambas

as instituições. Na ocasião, o Secretário-Geral da UCCLA fez um balanço da atividade desen-

volvida, linhas orientadoras e os projetos em curso e futuros.

Lisboa
Gala do Fado encheu Coliseu dos Recreios

A Gala do Fado, promovida pela Câmara Municipal de Lisboa, EGEAC e Museu do Fado, para celebrar

a proclamação do Fado a Património da Humanidade, encheu o Coliseu dos Recreios, no dia 2 de

dezembro, onde se ouviram algumas das vozes que vêm deixando a sua marca no Fado e que

atravessam gerações. Aldina Duarte, António Zambujo, Carlos do Carmo, Carminho, Celeste

Rodrigues, Cristina Branco, João Braga, Mafalda Arnauth, Marco Rodrigues, Maria da Fé, Mariza

e Pedro Moutinho foram os representantes da comunidade de fadistas. A Gala contou com

a presença do Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, do primeiro-ministro, Pedro Passos

Coelho, da presidente da Assembleia da República, Assunção Esteves, e de toda a vereação da Câmara

Municipal de Lisboa, entre outras individualidades.

Bafatá
Unesco restaura casa de Amílcar Cabral 

Com vista à manutenção do património cultural em África, o gabinete da Unesco em DaKar, em

colaboração com a Comissão Nacional da organização em Bissau, restaurou a casa de Amílcar

Cabral, em Bafatá. A casa, que estava em ruínas, foi restaurada para resistir ao tempo e teste-

munhar o passado recente do país. Localizada em Bafatá, foi abandonada após a morte de

Amílcar Cabral. “A restauração e organização da casa é um projeto federador, que tem o apoio

dos poderes públicos e das populações de Bafatá onde ela se encontra”, sublinhou Christian

Ndombi, Conselheiro Regional para a Cultura do Departamento Regional da Unesco para

a Educação em África (Breda).
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BREVES

Cesária Évora homenageada na Câmara Municipal de Lisboa
A Câmara Municipal de Lisboa promoveu no dia 20 de dezembro, uma homenagem à cantora cabo-

-verdiana Cesária Évora, falecida no passado dia 17 de dezembro, que contou com a presença de Miguel

Anacoreta Correia, Secretário-Geral da UCCLA. Associaram-se a esta iniciativa, a Embaixada de Cabo

Verde, a União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa (UCCLA), a Câmara de Comércio Portugal -

Cabo Verde, a Associação Caboverdeana, o Congresso de Quadros da Diáspora, a Federação das Associações

Cabo-verdianas em Portugal e a Associação dos Antigos Alunos do Ensino Secundário de Cabo Verde.

Jornal SOL - edição Angola, entrevista ao Secretário-Geral da UCCLA
"O PROJETO de recuperação e implantação da toponímia – isto é, da atribuição de nomes aos lugares do espaço público – da cidade

de Luanda é, provavelmente, o maior desafio que a União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa (UCCLA) tem em mãos",

afirmou o Secretário-Geral da UCCLA, Eng.º Miguel Anacoreta Correia, em entrevista ao Jornal SOL - edição Angola, de 16 de dezembro.

Projeto “A Música Ritma o Futuro”
A preservação, afirmação e valorização das tradições musicais de Cabo Verde são os objetivos fundamentais do Projeto “A Música

Ritma o Futuro”, apresentado pela Câmara Municipal de São Vicente (Mindelo) e aprovado no âmbito do Projecto de Apoio

às Iniciativas Culturais do 9.º Fundo Europeu de Desenvolvimento (Projeto 9. ACP. MTR.06).

Este projeto tem como parceiros a União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa (UCCLA) e a Orquestra Metropolitana

de Lisboa e como Instituição Associada o Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural (ACIDI) / Programa Escolhas

(avaliação externa).

Novos membros da UCCLA 
Para além da entrada da Cidade de Cascais (vide página seguinte) na UCCLA, como membro associado, a Comissão Executiva

aprovou igualmente, por unanimidade, a entrada, como membro apoiante, do Banco de Negócios Internacional (BNI), com sede

em Luanda e do GFI Portugal - Tecnologias de Informação, SA, com sede em Lisboa, a quem se saúda e com quem contamos na

prossecução dos objetivos da União, bem como podem as empresas contar com a UCCLA no desenvolvimento das suas atividades.

Em Breve:
Guimarães 2012 Capital Europeia da Cultura 
A cerimónia oficial de abertura de “Guimarães 2012, Capital Europeia da Cultura” irá realizar-se no dia 21 de janeiro de 2012,

no Multiusos de Guimarães, a partir das 18 horas. Completará o programa, um espetáculo de rua, pela companhia La Furla dels Baus,

às 22horas, no Largo do Toural. 

Jogos Desportivos da CPLP 2012 em Portugal  
Portugal irá acolher, em julho de 2012, os VIII Jogos Desportivos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). O evento

é organizado pelo Estado Português em parceria com a Confederação do Desporto de Portugal (CDP), sob a égide da Conferência

de Ministros Responsáveis pela Juventude e Desporto da CPLP, e contará com a presença dos oito Estados-Membros, designadamente

Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.



CASCAIS é membro da UCCLA

Na reunião da Comissão Executiva da UCCLA realizada no dia 2 de dezembro, foi
aprovada, por unanimidade, a adesão de Cascais, como membro associado da UCCLA

Entre a Serra de Sintra e o mar, oferecendo as mais belas paisagens, o Concelho de

Cascais foi outrora vila piscatória e de corte. Devido à privilegiada situação geográ-

fica da sua baía, viria a transformar-se num porto de pesca, em 7 de Junho de 1364,

obtendo nessa data a elevação de aldeia a vila. 

Na primeira década do século XX viu nascer o turismo em Portugal, mas soube manter

os seus traços tradicionais, promovendo a salvaguarda do seu património, fator diferen-

ciador que faz do concelho de Cascais um destino turístico muito apetecido.

A 30 minutos do aeroporto internacional de Lisboa, Cascais é sinónimo de turismo

por excelência. Tem sido, ao longo dos anos, palco de eventos de grande dimensão

e de elevada projeção internacional e mundial, como congressos e feiras, mas também

campeonatos mundiais de Golfe, Vela, Hipismo e Motociclismo, apenas para referir

alguns. 

Premiado a nível nacional pela sua oferta cultural, conta com um perímetro cultural

de excelência de que fazem parte o Centro Cultural de Cascais, a Cidadela, o Farol-Museu

de Santa Marta, o Museu-Biblioteca Condes de Castro Guimarães está no centro das atenções

e, mais recentemente, a Casa das Histórias Paula Rego, oferecendo ao público, um

conjunto significativo do trabalho de um dos maiores nomes da pintura contem-

porânea. Uma oferta complementada a nível hoteleiro e da restauração de grande quali-

dade e por um Centro de Congressos sustentável, com a marca Green Vennue. 

O Concelho de Cascais, é limitado a norte pelo Concelho de Sintra, a sul e a ocidente

pelo Oceano e a oriente pelo Concelho de Oeiras.

UCCLA Rua de S. Bento 640 Lisboa, Portugal 
T: [351] 21 3845600    E-mail: uccla@uccla.pt

http://www.uccla.net
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