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DESTAQUES
A UCCLA nas diversas iniciativas
Chegou o outono mas também diversas
iniciativas que a UCCLA organizou
e levou a cabo, em prol da lusofonia
e das cidades que falam português.
Não quisemos separar os meses
de setembro e outubro, mas sim
juntá-los numa única revista que
possa dar a conhecer os vários eventos
que marcaram estes meses.

Lichinga
Reunião da Comissão Executiva da UCCLA
[P. 2]

Lichinga
Uma breve memória
[P. 2]

Lisboa
Encontro Técnico sobre Proteção Civil
[P. 3]

Vamos falar da reunião da Comissão Executiva, de Lichinga, da reunião da Rede
Temática da Proteção Civil, do III Encontro de Escritores de Língua Portuguesa,
das duas empresas que entraram como
membros apoiantes da UCCLA, do seminário sobre Direitos Humanos e muito
mais.
Continuamos a visitar os painéis que
marcaram a exposição que a UCCLA
organizou em Timor-Leste, Díli, em
maio passado. Desta vez, daremos
a conhecer a reabilitação do Liceu
Dr. Francisco Machado e a construção
da Rua Amigos de Lisboa.

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

Adesões à UCCLA
Consulgal, Montepio e SABSEG
[P. 3]

Timor-Leste
Reabilitação do Liceu Francisco Machado Liceu de Díli
Rua Amigos de Lisboa
[P. 4]

E porque a lusofonia e a cooperação estão
sempre em desenvolvimento, e porque a UCCLA
não pára, queremos que acompanhe a nossa
atividade no nosso site em www.uccla.net
ou através da nossa página no Facebook.
Não se irá arrepender! Pode nos apresentar sugestões
e ideias. Tentaremos publicá-las nos nossos diversos circuitos,
com a máxima que nos liga e nos une – a lusofonia.
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NOTÍCIAS
Lichinga
Reunião da Comissão Executiva representou um passo importante para a UCCLA
A reunião da Comissão Executiva da UCCLA, realizada a 1 de outubro, em Lichinga, Moçambique,
constituiu um passo importante na consolidação e alargamento da UCCLA. Dos diferentes assuntos
em análise destaca-se a proposta apresentada pela Câmara Municipal de Lisboa de elaborar uma
estratégia de formação de técnicos municipais das cidades membro da UCCLA, em diversas áreas
temáticas. A Câmara Municipal de Guimarães disponibilizou-se para proceder à formação na área
da gestão desportiva. Moçambique adiantou que poderá fornecer alojamentos para os formandos.
O autarca de Lisboa, António Costa, referiu que a Câmara disponibiliza quadros para a formação,
acrescentando que se deveria envolver a ANMP (Associação Nacional de Municípios Portugueses)
e o CEFA (Centro de Educação e Formação Autárquica).
Ainda no âmbito da reunião, foi aprovada uma Moção de saudação ao escritor baiano Jorge Amado,
cujo centenário do seu nascimento se assinala este ano. Na moção é referido que o escritor contribuiu
para consolidar a imagem da cultura brasileira, eternizando-se no universo da literatura, e que a sua
grandeza concorreu para a “disseminação da cultura lusófona no mundo”.
Por ocasião da deslocação a Lichinga, os representantes da UCCLA e da Câmara Municipal de Lisboa,
respetivamente Miguel Anacoreta Correia e António Costa, visitaram o Lago Niassa, um dos
grandes Lagos Africanos, localizado no Vale do Rift entre o Malawi, Tanzânia e Moçambique. O Lago
Niassa - declarado Reserva, pelo Governo Moçambicano - é uma referência mundial. Em África,
é o terceiro maior lago e tem uma profundidade média de 700 metros, sendo igualmente o terceiro
lago mais profundo no continente, partilhado por três países, Malawi (Lago Malawi), Tanzânia
(Lago Nyasa) e Moçambique. Tem uma rica biodiversidade que ascende a mil espécies diferentes
de peixes, com grande diversidade de aves, mamíferos e répteis.
E porque de história se faz uma cidade, Lichinga assinalou os seus 50 anos de vida em setembro
deste ano. A efeméride foi marcada com um lançamento de livro (mencionado mais abaixo nesta publicação), momentos musicais,
espetáculos e muita animação. O Município de Maputo organizou e a UCCLA patrocinou, no âmbito da reunião da Comissão Executiva
e da comemoração dos 50 anos de Lichinga, um espetáculo de Mingas, a cantora moçambicana de nome Elisa Domingas Jamisse.
Os Massukos - considerados tesouros nacionais no seu país natal, Niassa, são conhecidos tanto pela
sua música deslumbrante, como pelo trabalho humanitário que fazem e utilizam a sua música
para lutar contra a pobreza, com mensagens simples mas muitos reais sobre higiene, saneamento
e Sida - e outros artistas locais abrilhantaram e deram cor e alma a esta data tão importante,
testemunho que ficará marcado para o futuro desta Província.
E porque as cidades são feitas de pessoas, na cidade capital da Província do Niassa reside uma missionária,
de nome Irmã Ferreira, que tem uma obra notável e um trabalho, de mais de 45 anos, dedicado a crianças abandonadas.
Por tudo isto, e por muito mais, a visita à Província do Niassa, Lichinga, representou um passo muito importante e enriquecedor
na consolidação e alargamento dos objetivos da UCCLA, uma associação que conta com 27 anos de existência e com um trabalho
desenvolvido em prol das populações e das memórias urbanas.

Lichinga
Uma breve memória
A elevação de Lichinga a cidade foi há 50 anos. A data foi assinalada e comemorada com o lançamento do livro
“A Cidade de Lichinga - Uma breve memória”, da autoria de João Loureiro, no dia 1 de outubro. Nas palavras
do Secretário-Geral da UCCLA, Miguel Anacoreta Correia, “os 50 anos de uma cidade, de qualquer cidade,
constituem uma efeméride que merece ser comemorada. No caso de Lichinga, em que boa parte da sua memória
histórica estava dispersa e não sistematizada, impunha-se promover uma publicação em que os naturais da
cidade capital da Província do Niassa pudessem encontrar, pelo menos em parte, as suas raízes”. A obra pretende
enaltecer os factos marcantes da fundação da então denominada Vila Cabral e da sua evolução. A região de Lichinga
foi apontada como o “celeiro de Moçambique” por ser uma zona com excelentes condições geoclimáticas,
grandes possibilidades agrícolas e pecuárias. A história, os povos, a génese, a evolução e o que representa na
atualidade a cidade de Lichinga, podem ser lidos e relidos nesta publicação produzida pela UCCLA, Conselho
Municipal da cidade de Lichinga e apoiada pela Galp Energia e Grupo Visabeira.
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Lisboa
Encontro Técnico sobre Proteção Civil
Teve lugar nos dias 10 e 11 de outubro, o 2.º Encontro Técnico da Rede Temática UCCLA "Proteção Civil", que
decorreu no Padrão dos Descobrimentos, em Lisboa. Favorecer a partilha de conhecimentos e trocas de experiência
entre os técnicos das cidades membros da rede, bem como promover a reflexão acerca das ocorrências,
soluções, meios e medidas mitigadoras que possam melhorar o combate às catástrofes associadas às funções
da Proteção Civil, foram os objetivos deste encontro. O 1.º Encontro decorreu na cidade da Praia, em Cabo
Verde, em outubro de 2011. O 3.º Encontro está previsto para a cidade do Huambo, em Angola, em outubro
de 2013.
Estiveram presentes representantes da Administração Municipal do Huambo (Angola), Câmaras Municipais de
Cascais e Torres Vedras (Portugal), Maputo (Moçambique) e Praia (Cabo Verde), Serviço Municipal de Proteção
Civil de Lisboa e Tavira (Portugal), Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira (Portugal) e Universidade
de Cabo Verde.
Veja as conclusões do Encontro, reportagem fotográfica e notícias divulgadas por diferentes órgãos de comunicação social no site da UCCLA.

Loures
Seminário sobre Direitos Humanos
Decorreu nos dias 11 e 12 de outubro, em Loures, o Seminário Artigo 13.º, um encontro que procurou
debater questões ligadas à promoção dos direitos humanos. Na sessão de abertura estiveram presentes
a vereadora da Câmara Municipal de Loures, Sónia Paixão, uma das responsáveis da área social da
UCCLA, Alda Moreira, e o representante do Conselho Diretivo do Camões - Instituto da Cooperação e da
Língua, Francisco Almeida Leite. Alda Moreira defendeu que a grande questão ao nível do desenvolvimento é a diminuição da desigualdade: “queremos reduzir as desigualdades e para isso é necessário
o serviço público e a sociedade civil.

Natal
III Encontro de Escritores de Língua Portuguesa
Decorreu de 15 a 17 de outubro, o III Encontro de Escritores de Língua Portuguesa,
na cidade de Natal, no Brasil. Este evento, organizado pela UCCLA, Prefeitura de
Natal e com o apoio da Associação LisNatal, representou um sucesso nas palavras dos
diferentes intervenientes, desde oradores, palestrantes e público em geral. Segundo
Inês Pedrosa "salas cheias de gente debatendo novas formas de entender as coisas".
O Encontro de Escritores, que reúne nomes de reconhecimento regional, nacional
e mundial nas áreas da literatura e da linguística, pretendeu promover o intercâmbio
entre os escritores de língua portuguesa dos diferentes continentes.
O resultado final foi muito positivo, com uma mão cheia de escritores de muitas escritas, mas com um ponto
em comum - a mesma língua. A TAP associou-se a este evento, sendo a transportadora oficial do Encontro.
Conheça o programa, intervenções, fotografias e a divulgação feita por centenas de orgãos de comunicação
social, blogs e demais páginas, que não ficaram indiferentes a este Encontro.

BREVES
Consulgal, Montepio e SABSEG - Novas empresas apoiantes da UCCLA
A Consulgal - Consultores de Engenharia e Gestão, SA, a Caixa Económica Montepio Geral e a SABSEG Seguros são as novas empresas
apoiantes e integrantes da UCCLA. As adesões foram votadas em reunião da Comissão Executiva e aprovadas em maio (Consulgal)
e outubro.
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TAAG Linhas Aéreas de Angola
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.

Doutoramento de Manuel Marin
A UCCLA esteve representada pelo seu Secretário-Geral, Miguel Anacoreta Correia, na cerimónia de atribuição do grau de Doutor
Honoris Causa a Manuel Marin, no dia 12 de outubro, em Lisboa. Manuel Marin foi vice-presidente da Comissão Europeia, Comissário
Europeu e desempenhou um papel importante na criação do programa Erasmus enquanto Comissário para os Assuntos Sociais,
Educação e Emprego.

Exposição UCCLA - Lusofonia em Desenvolvimento
Timor-Leste
Reabilitação do Liceu Francisco Machado - Liceu de Díli
Por carta conjunta do então presidente do Conselho Nacional da Resistência Timorense, Xanana
Gusmão, e do “Ministro” das Relações Externas da Administração Transitória da ONU em Timor,
Ramos Horta, foi solicitado o apoio da Câmara Municipal de Lisboa no mandato do Dr. João Soares,
na altura com a presidência da UCCLA, para a reconstrução e reabilitação do Liceu Dr. Francisco
Machado (segundo testemunhos da altura, o liceu ardeu durante 3 dias durante os incidentes de 1999)
e da Escola Canto de Resende, de construção portuguesa, bem como de três edifícios de construção
indonésia, de volumetrias diferentes, destinados à Universidade de Timor-Leste, numa área
coberta de cerca de 5.300 m2 e uma área envolvente de 20.000 m2.
A reconstrução e reabilitação foi executada entre abril de 2000 e março de 2001, dotando o conjunto
de modernas salas de aulas (1.000 cadeiras e 500 mesas de trabalho), auditório (com capacidade para 128 pessoas), sala de professores,
biblioteca (com um espólio de 16.000 títulos, o que perfazia mais de 25.000 livros), sala de leitura (para 70 alunos) e 6 postos
de informática, estação de rádio, gráfica e refeitório, para além das salas de administração.

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

Devido às precárias condições de acesso à escola de Balibar, foi solicitado à UCCLA apoio para
a elaboração de um projeto de construção de uma estrada. Assim, em 2006, foi criada a Rua Amigos
de Lisboa, que permitiu uma melhoria significativa da acessibilidade dos alunos ao seu estabelecimento de ensino.

CML/IM . Coord. Anabela Carvalho UCCLA

Rua Amigos de Lisboa

