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DESTAQUES
PARABÉNS UCCLA

UCCLA
Comemorou 27 anos de existência
[P. 2]

A UCCLA assinalou, no passado dia 28 de junho, o seu
27.º aniversário. Parabéns a todos aqueles, colaboradores,

UCCLA

cidades e empresas, que contribuíram para tornar esta orga-

Visita do Presidente da República
de Cabo Verde

nização a estrutura que hoje tem e que cresceu, permitindo
alcançar mais reconhecimento internacional.
Diversos foram os eventos e as atividades que as cidades
efetivas e associadas, bem como as empresas apoiantes da
UCCLA marcaram nos meses de junho e julho. A edição,

[P. 2]

Moçambique
Projeto Trienal de Combate
ao HIV/Sida

dupla, permitirá, deste modo, dar a conhecer os assuntos
em destaque, como por exemplo no Rio de Janeiro e São
Tomé e Príncipe, bem como nas empresas BNI, GFI e TAAG.
A visita do Presidente da República de Cabo Verde, Jorge
Almeida Fonseca, à UCCLA, numa cerimónia informal que

[P. 2]

UCCLA
III Encontro de Escritores de Língua
Portuguesa
[P. 3]

decorreu no passado dia 11 de junho, o avanço do projeto
Trienal de Combate ao HIV/Sida em Maputo, a organização

Rio de Janeiro

do III Encontro de Escritores de Língua Portuguesa, em Natal,

Património Cultural da Humanidade

e a Reunião da Comissão Executiva, em Lichinga, serão,
também, dados a conhecer.
Neste número daremos início à divulgação dos diferentes
painéis que a UCCLA preparou para a exposição “UCCLA Lusofonia em Desenvolvimento” que decorreu em Díli,

[P. 3]

São Tomé
Ilha do Príncipe Reserva Mundial
da Biosfera da Unesco
[P. 3]

Timor-Leste, por forma a que todos possam conhecer, mais
de perto, as cidades, os projetos, as empresas que compõem

Díli

esta organização e a implicação que a mesma tem, localmente,

Exposição "UCCLA
- Lusofonia em Desenvolvimento"

nos diversos trabalhos desenvolvidos. Assim, nesta edição,
falamos da reconstrução do Palácio de Lahane e construção

[P. 4]

da Residência Oficial do Presidente da República, em Díli.
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NOTÍCIAS
UCCLA
comemorou 27.º aniversário
A UCCLA (União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa) assinalou, no dia 28 de junho, o seu
27.º aniversário. Fundada em 1985, pelas cidades de Bissau, Lisboa, Luanda, Macau, Maputo, Praia,
Rio de Janeiro e São Tomé/Água Grande, nasceu da vontade do então presidente da Câmara Municipal
de Lisboa, Nuno Kruz Abecasis, em criar uma organização não governamental, que reunisse cidades
capitais de língua portuguesa para promover o desenvolvimento e o bem-estar das suas populações,
defender os interesses das cidades membro em organismos internacionais de cooperação, desenvolver
projetos nas áreas da formação profissional, educação, reabilitação e higiene urbana e do património.

UCCLA
Presidente da República de Cabo Verde recebido na UCCLA
O Presidente da República de Cabo Verde, Jorge Almeida Fonseca, no âmbito da sua visita de Estado a Portugal,
foi recebido na UCCLA - União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa - numa cerimónia informal,
no dia 11 de junho. A cerimónia começou com o descerrar de uma placa evocativa da visita do Chefe de
Estado de Cabo Verde, seguido de uma fotografia com todos os colaboradores da organização. Posteriormente, o Chefe de Estado, acompanhado pelo Secretário-Geral da UCCLA, Miguel Anacoreta Correia,
do presidente da Câmara Municipal de Lisboa, António Costa, dos vices-presidentes e presidente do Conselho
Fiscal da UCCLA, tiveram uma reunião de trabalho, onde se deu conta dos projetos, dos ideais e dos
objetivos desta organização, que conta já com 27 anos de existência.
O Secretário-Geral deu as boas vindas a Jorge Carlos de Almeida Fonseca, afirmando que foi o “primeiro
Chefe de Estado que visita a sede da UCCLA”, adiantando "a UCCLA foi percursora da Comunidade dos
Países de Língua Portuguesa (CPLP)”. Anacoreta Correia falou desta organização intermunicipal, do perfil
de evolução dos 27 anos de trabalho, dos muitos e diferentes projetos espalhados pelo mundo e do quanto
esta organização possibilitou a melhoraria das condições de vida de milhões de pessoas. O Secretário
relembrou o pioneiro da criação da UCCLA, Nuno Krus Abecassis, e da abertura de "um plano inteiramente novo no relacionamento com os países africanos de língua portuguesa", acrescentando que a UCCLA
é "uma verdadeira organização intermunicipal", que tem em curso projetos de cooperação, nomeadamente
em Cabo Verde.
O Chefe de Estado recordou o papel de Krus Abecassis, que teve a ideia de fundar a UCCLA, com a designação de
União das Cidades Capitais Luso-Afro-Américo-Asiáticas e realçou que "Cabo Verde e Portugal, pela
história, pela língua e pelos afectos, estão condenados a ter boas relações, que, de facto, são muito estreitas".
No final da cerimónia, Miguel Anacoreta Correia ofereceu a Jorge Carlos Fonseca um livro dos 25 anos
da instituição e outro sobre os 10 anos da independência de Timor-Leste e o Chefe de Estado cabo-verdiano ofereceu a Anacoreta Correia uma medalha do Estado cabo-verdiano. A cerimónia terminou com
a assinatura do Livro de Honra da UCCLA pelo Chefe de Estado de Cabo Verde.

Moçambique
Projeto Trienal de Combate ao HIV/Sida
O Projeto Trienal de Combate ao HIV/Sida, promovido pelo Conselho Municipal de Maputo e pela UCCLA, com o cofinanciamento
da Comissão Europeia, facultou durante o mês de junho, a 63 trabalhadores e seus familiares, consultas médicas de clínica geral,
tendo identificado 25 destes trabalhadores com elegibilidade para iniciarem o apoio nutricional do projeto. O Projeto Trienal
de Combate ao HIV/Sida desenvolve uma estratégia de mitigação da pandemia, criando um programa nutricional e de apoio social
aos trabalhadores, conjugues e filhos menores infetados e em tratamento; melhorando a continuidade e a sustentabilidade dos
programas de tratamento; intensificando as ações de educação sanitária; e reduzindo o estigma e discriminação para com os
trabalhadores e seus familiares infetados, com o envolvimento de toda a estrutura profissional, familiar e social do Conselho
Municipal de Maputo.
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Neste âmbito, em junho, realizou-se também o acompanhamento a trabalhadores em tratamento hospitalar, no Hospital Geral
José Macamo, 2 palestras de Educação Sanitária e o levantamento de necessidades para a melhoria das condições do atual gabinete
de consultas. A taxa de incidência e velocidade de propagação do HIV/Sida em Maputo coloca todas as estruturas e organizações
profissionais diretamente, conjunturalmente, funcionalmente e institucionalmente ameaçadas pela propagação do HIV/SIDA,
pelo que a ação global do Projeto Trienal de Combate ao HIV/Sida é transversal e prioritária no município.

Natal
UCCLA organiza III Encontro de Escritores de Língua Portuguesa
A UCCLA está a organizar a 3.ª edição do Encontro de Escritores de Língua Portuguesa, em Natal, no Brasil, que decorrerá de
15 a 17 de outubro. À semelhança das duas edições anteriores, a Prefeitura de Natal está, uma vez mais, bastante empenhada
no sucesso deste evento e no grande impacto nacional que o mesmo alcançará. Este ano, o Encontro conta também como um
dos organizadores a Academia Norte Rio Grandense de Letras. Noutras edições daremos conta dos escritores e nomes envolvidos
nesta grande produção da cultura em língua portuguesa.

Lichinga
Reunião da Comissão Executiva
Terá lugar no próximo dia 1 de outubro, em Lichinga, Moçambique, a 2.ª Reunião da Comissão Executiva da UCCLA.

Rio de Janeiro
Património Cultural da Humanidade
A cidade maravilhosa, efetiva da UCCLA, foi reconhecida pela Unesco e recebeu a honraria na categoria paisagem cultural
urbana, no dia 1 de julho. Esta é a primeira vez que uma cidade inteira é contemplada com esta honraria. A candidatura,
apresentada, em 2009 pelo Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional (Iphan), foi aprovada durante na 37.ª Sessão
do Comité do Património Mundial, que decorreu em São Petersburgo, na Rússia. A conquista do título reflete a harmonia das
intervenções urbanas com a paisagem natural da cidade, que gerou cartões-postais famosos pelo mundo inteiro, e a interação
dos cariocas com a natureza. De acordo com o Iphan, os locais valorizados com o título receberão ações de preservação de
sua paisagem cultural. São eles: Pão de Açúcar, Corcovado, Floresta da Tijuca, Aterro do Flamengo, Jardim Botânico e a Praia
de Copacabana, além da entrada da Baía de Guanabara. As belezas cariocas incluem, ainda, o forte e o Morro do Leme, o Forte
de Copacabana e o Arpoador, o Parque do Flamengo e a enseada de Botafogo.

São Tomé e Príncipe
Ilha do Príncipe é Reserva Mundial da Biosfera da UNESCO
A Ilha do Príncipe, membro efetivo da UCCLA, foi declarada Reserva da Biosfera pelo Conselho Internacional Coordenador do Programa
Homem e Biosfera da UNESCO, no início do mês de julho. Segundo o Presidente do Governo Regional do Príncipe, José Cassandra,
“o mais importante na aprovação da nossa candidatura é o facto de esta reafirmar a nossa posição de manter no Príncipe um desenvolvimento sustentável, conservando a ilha como ela é, com a sua beleza natural”. Em agosto de 2011, foi entregue na UNESCO
o dossier da candidatura da Ilha do Príncipe a Reserva da Biosfera, no âmbito do Programa MAB - Man and the Biosphere, em resultado
de uma iniciativa do Governo Regional do Príncipe, que contou com o cofinanciamento do IPAD (Instituto Português de Apoio ao
Desenvolvimento).

BREVES
BNI inaugura nova sede em Luanda
O Banco de Negócios Internacional (BNI), empresa apoiante da UCCLA, vai inaugurar, no dia 2 de agosto, a sua
sede na Avenida Che-Guevara, em Luanda. O BNI, instituição financeira angolana, dispõe de uma rede comercial
composta por 63 balcões, que estão distribuídos ao nível do território nacional.

Gfi Portugal distinguida pela Microsoft Portugal
A Gfi Portugal, empresa apoiante da UCCLA, foi distinguida pela Microsoft Portugal com o prémio “Ambassador of the Year” para o ano de 2011. A entrega decorreu no passado dia 11 de julho, em Toronto, Canadá,
na Microsoft Worldwide Partner Conference 2012, evento anual dedicado a parceiros. Este prémio visa
distinguir o parceiro que mais se destacou pelo seu compromisso e contributo para a adoção da tecnologia
Microsoft em Portugal. Este prémio reforça o compromisso e empenho da Gfi Portugal numa parceria
estratégica com a Microsoft, assegurando uma oferta de soluções com valor acrescentado para os seus
clientes. Atualmente a Gfi em Portugal conta com mais de 80 consultores com certificações Microsoft.
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TAAG - Linhas Aéreas de Angola
A TAAG, empresa apoiante da UCCLA, é a transportadora oficial da UCCLA, nos diversos eventos que
serão realizados. Esta decisão decorre de um protocolo, firmado entre as duas entidades, com a finalidade de divulgar a marca TAAG, de forma corporativa para o mercado nacional e internacional,
bem como o apoio da TAAG nas diversas iniciativas promovidas pela UCCLA.

Falecimento do Arquiteto Fernando Batalha
O arquiteto Fernando Batalha, 104 anos, responsável pelo inventário do património arquitetónico
de Angola após a independência, morreu no dia 23 de maio, em Lisboa. Nascido no Redondo, Alentejo, a 5 de maio de 1908, Fernando Batalha fez o curso de Arquitetura da Escola de Belas Artes
de Lisboa, atual Faculdade de Arquitetura, especializando-se em Urbanismo, em Paris. Fixado em
Angola em 1935, manteve-se em África até aos 83 anos, integrando gabinetes de arquitetura e urbanismo
e expandindo a atividade à investigação nas áreas da etnografia, história e arqueologia. A Ministra
da Cultura de Angola, Rosa Cruz e Silva, endereçando os sentimentos de pesar à família, afirmou que
“Fernando Batalha foi para nós um amigo, conselheiro e um impulsionador incansável da conservação,
valorização e promoção do Património Cultural Arquitectónico de Angola”. A UCCLA apresenta as mais sentidas condolências à família.

Exposição "UCCLA - Lusofonia em Desenvolvimento"
Reconstrução do Palácio de Lahane e construção da Residência Oficial
O denominado “Palácio do Governador” foi edificado
por volta do último quartel do século XIX, e destinava-se à residência oficial do Governador do
território. Construído em plataformas situadas
a meia encosta, com uma magnífica vista sobre
Díli, sofreu várias alterações ao longo dos anos.

Apesar das reduzidas dimensões do velho palácio, foi necessário ampliar consideravelmente a área de construção. Assim, optou-se,
em termos de projeto, por duas filosofias distintas: a reconstrução, fiel na medida do possível, das construções existentes e respetiva
envolvente, agora destinadas a espaço de receção e contemporaneidade nos dois novos edifícios, a residência propriamente dita,
e um edifício de serviços; e as novas construções, em parte implantadas em plataformas já existentes, situadas a uma cota inferior
à do palácio, não interferirem com a construção e espaço original, antes o prolongam e engrandecem na sua idiossincrasia.

UCCLA

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

www.uccla.net
www.facebook.com/pages/uccla
www.flickr.com/photos/uccla
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Design, Impressão e Acabamento

O projeto ficou pronto em outubro de 2004 e, após obter a concordância das entidades
envolvidas, deram-se início aos trabalhos que se prolongaram, sob gestão da UCCLA e com
uma forte vertente de formação de trabalhadores timorenses, até finais de 2007.

CML/IM . Coord. Anabela Carvalho UCCLA

Visivelmente degradado com o passar do tempo
(sobretudo após o referendo de agosto de 1999),
foi objeto de Protocolo, em 2004, entre o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa e o Primeiro
Ministro da República Democrática de Timor-Leste, tendo
em vista a sua reconstrução e requalificação, com a finalidade de albergar a residência oficial
do Presidente da República.

