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A UCCLA vai viver, nos próximos meses,

alguns acontecimentos muito impor-

tantes para esta organização.

Assim, a 1 de outubro, em Lichinga,

Moçambique, irá decorrer a 2.ª reunião

de 2012 da Comissão Executiva da

UCCLA.

De 15 a 17 de outubro,

em Natal, a UCCLA, a Prefeitura de

Natal e a Academia Norte Riograndense

de Letras promovem o III Encontro de

Escritores de Língua Portuguesa, com

o objetivo de promover o intercâmbio

de muitos reconhecidos nomes da literatura e linguística

de língua portuguesa oriundos dos cinco continentes.

Ainda em outubro, decorrerá, em Lisboa, a 2.ª reunião

técnica da Rede Temática “Proteção Civil”.

Em novembro, Guimarães será o

palco da 3.ª reunião técnica da

Rede Temática “Património”.

Dando continuidade ao referido no

número anterior da Newsletter, ire-

mos divulgar os diferentes painéis que a

UCCLA preparou no âmbito da exposição

“UCCLA - Lusofonia em Desenvolvi-

mento” que decorreu em Díli, Timor-Leste. Assim, nesta

edição, falamos do Projeto Educar para a Prevenção

Primária em Saúde, em Díli.

Grandes acontecimentos marcam
os próximos meses
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NOTÍCIAS

Natal  
UCCLA promove III Encontro de Escritores de Língua Portuguesa

A UCCLA, a Prefeitura de Natal e a Academia Norte Riograndense de Letras promovem, de 15 a 17 de outubro,
em Natal, no Brasil, o III Encontro de Escritores de Língua Portuguesa. O evento, que conta com o apoio
da Associação Lisboa/Natal (LisNatal), irá realizar-se no Teatro Alberto Maranhão, na capital do Rio
Grande do Norte, e voltará a reunir nomes de reconhecimento regional, nacional e mundial nas áreas
da literatura e da linguística, em torno do intercâmbio entre os escritores de língua portuguesa dos
diferentes continentes.

Assim, a UCCLA promove, pelo terceiro ano consecutivo, o III Encontro de Escritores de Língua Portuguesa, em torno do património
comum a quatro por cento dos seis mil milhões de habitantes do globo - a língua portuguesa.

“Literatura Infantojuvenil”, “Literatura e futebol” e “Literatura Oral” são os temas que vão promover o intercâmbio de muitos
reconhecidos nomes da literatura e linguística de língua portuguesa oriundos dos cinco
continentes. 

O antropólogo brasileiro Roberto DaMatta, autor de várias obras, da qual se destaca
“A bola corre mais do que os homens: duas copas”, é o conferencista do tema “Literatura
e Futebol” no dia 16 de outubro.

O tema “Literatura Infantojuvenil”, do dia 15 de outubro, terá como conferencistas
as escritoras portuguesas Isabel Alçada e Ana Maria Magalhães, que abrem o III Encontro
de Escritores, são conhecidas autoras da série juvenil “Uma Aventura….”.

“Literatura Oral” é a conferência do último dia de trabalhos do III Encontro de Escritores
de Língua Portuguesa, cuja conferência está a cargo de Mia Couto, escritor moçambi-
cano, Prémio Vergílio Ferreira e Prémio Eduardo Lourenço. 

Lichinga  
Reunião da Comissão Executiva da UCCLA

A cidade de Lichinga, em Moçambique, será o palco da 2.ª reunião de 2012 da Comissão Executiva da UCCLA,
que terá lugar a 1 de outubro. A escolha, pela Assembleia-Geral, deve-se ao facto de a UCCLA se querer
associar à comemoração dos 50 anos da elevação de Lichinga a cidade - a UCCLA elaborou uma brochura para
assinalar a efeméride, dando destaque aos fatos históricos da cidade capital da província do Niassa.

Praia  
EPUL convidada a elaborar estudo urbanístico para a renovação da frente marítima

A EPUL - Empresa Pública de Urbanização de Lisboa -, empresa do Município de Lisboa apoiante
da UCCLA, foi convidada pela Câmara Municipal da Praia (Ilha de Santiago, Cabo Verde) para
elaborar e desenvolver o estudo urbanístico para a renovação da frente marítima daquele

município no âmbito da UCCLA. 

O protocolo de cooperação foi firmado entre o presidente da Câmara Municipal da Praia, José Ulisses Correia e Silva, o Secretário-
-Geral da UCCLA, Miguel Anacoreta Correia, e o presidente do Conselho de Administração da EPUL, Luís Sequeira. 

A Câmara Municipal da Praia pretende renovar a sua frente marítima - linha da costa que abrange Palmarejo
Baixo, Quebra Canela, Ponta Temerosa, Ilhéu Santa Maria, Prainha, Gamboa, Praia Negra e Porto Marítimo
- num conceito de “cidade litoral e atlântica, qualificando e valorizando as praias, as marginais e a envol-
vente do complexo portuário, do ponto de vista panorâmico, de lazer, de narrativa histórica, de desporto
náutico e de turismo. 

A EPUL, por seu lado, tem mais de 40 anos de experiência em desenvolvimento urbanístico da cidade de Lisboa encontrando-se,
assim, em condições de cooperar na realização dos referidos objetivos. A UCCLA detém a experiência profissional, desenvolvida
em países de língua portuguesa, encontrando-se, desta forma, vocacionada para a cooperação pretendida.
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TAAG - Linhas Aéreas de Angola 
A Transportadora Aérea de Angola - 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.

Lisboa acolhe iniciativa TODOS - Caminhada de Culturas
Vai decorrer, de 14 a 23 de setembro, a 4.ª edição do TODOS - Caminhada de Cul-
turas, um projeto promovido pela Câmara Municipal de Lisboa e implementado em
parceria com a associação Academia de Produtores Culturais. 

Os palcos deste projeto serão o Intendente, de 14 a 16 de setembro, e entre a Rua de S. Bento, a Rua dos
Poiais de S. Bento e a Rua Cruz dos Poiais, nos dias 22 e 23 de setembro. 

Esta iniciativa tem como objetivo principal promover Lisboa como capital inter-
cultural. Os espetáculos são provenientes da Índia, China, Paquistão, Bangladesh,
Ucrânia, Brasil, Cabo-Verde e Guiné Bissau, mas também de artistas de diversas
culturas e, ainda, vários eventos e workshops em lojas, praças e ruas do bairro
da Mouraria, desenvolvidos em colaboração com os seus habitantes, com especial
atenção e carinho para com as gerações mais idosas. 

Artistas de teatro, dança, música e novo circo, contemporâneos, convivem com pro-
jetos comunitários e artistas da world music ou das danças tradicionais do mundo. 

Conheça o programa em http://todoscaminhadadeculturas.blogspot.pt/.

TAAG cresce no transporte de passageiros
A Transportadora Aérea de Angola - TAAG -, empresa apoiante da UCCLA, registou um crescimento de cerca de 43%, para 4275
passageiros. A base de comparação foi relativa à operação Luanda - Porto, que iniciou em julho de 2011, mês em que trans-
portou 2980 passageiros. "Mas não deixam de ser resultados impressionantes. De qualquer modo, onde sentimos que a rota
está a melhorar significativamente a sua performance é durante a época designada baixa, mas teremos de esperar mais uns
meses para confirmar esta tendência", explicou o PCA da companhia, Pimentel Araújo. No entanto, entre julho de 2011 e 15
de agosto do ano em curso, as aeronaves da TAAG transportaram na referida rota cerca de 40,5 mil passageiros, cifra que
está relativamente abaixo das estimativas da empresa aquando do lançamento da rota: 50 mil passageiros/ano.

Biblioteca Pública na Guiné Bissau  
No dia 13 de agosto, voluntários da ONGD portuguesa “Afectos com Letras” aterraram em Bissau,
com 13 mil livros na bagagem, que representam os primeiros exemplares para criar uma Biblioteca
Pública na Guiné. Assim, os voluntários da ONGD, com sede em Pombal, Portugal, vão permanecer
em Bissau para instalar estantes e organizar livros recolhidos em Portugal, desde finais de
março. A Biblioteca será acolhida nas instalações do Instituto Politécnico Benhoblô, no qual
será ainda criado um espaço multimédia, com computadores doados pela empresa por-
tuguesa JP Sá Couto, com o objetivo de proporcionar aos leitores o acesso a um maior número

de livros e publicações disponíveis nas diversas bibliotecas online.

Salvador apresenta projeto Afródromo 
Salvador, no Brasil, membro efetivo da UCCLA, poderá ganhar um novo circuito para o Carnaval de 2013 - projeto Afródromo,
apresentado pela Liga dos Blocos Afros ao prefeito João Henrique, no dia 21 de agosto. O projeto tem o objetivo de desenvolver
um novo olhar sobre a Cidade Baixa através do turismo cultural. Ele é composto por três etapas, que vão desde o Mercado Modelo
até a Ribeira, e que inclui a construção de um circuito alternativo para o desfile dos blocos afros e afoxés durante o Carnaval,
além de um extenso calendário de eventos culturais que serão desenvolvidos durante todo o ano na região.

BREVES



Exposição UCCLA - Lusofonia em Desenvolvimento

Prevenção Primária em Saúde - Díli, Timor-Leste

A Dando continuidade ao referido no número anterior da Newsletter, este espaço

é de divulgação dos diferentes painéis que a UCCLA preparou no âmbito da exposição

“UCCLA - Lusofonia em Desenvolvimento” que decorreu em Díli, Timor-Leste.

O Projeto Educar para a Prevenção Primária em Saúde concretizou um programa

educativo de Saúde Comunitária, que contribuiu significativamente para a promoção

da saúde, saúde materna, combate de doenças infecto-contagiosas e da mortalidade

infantil, em 24 sucos do Distrito de Díli. 

Formou 259 participantes e envolveu mais de 110 mil pessoas, em Díli, numa ação

continuada de Saúde Comunitária porta a porta, coordenando transversalmente ativi-

dades coletivas escolares, comunitárias e de saúde ambiental e criando condições

para o aumento significativo da população mais capacitada, participativa, prevenida

e exigente em matéria de saúde. 

O projeto foi desenvolvido em parceria com a Administração do Distrito de Díli,

Fundação Oriente e Clínica PAS, com o cofinanciamento da Comissão Europeia e do

Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento (IPAD). 

A Presidência da República de Timor-Leste descreveu o projeto como “exemplar”.
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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


