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Pergunta com resposta complexa pois houve aspectos
muito positivos e outros menos bons na nossa atividade
deste ano.

Sem querer ser exaustivo, saliento como principais aspectos
positivos: a qualidade das realizações da UCCLA. Todas
merecerem nota francamente positiva. Citamos como exemplos:
a exposição efetuada em DILI, os projetos de saneamento
básico Praia/Bissau, a Apicultura na Guiné-Bissau, o projeto
Palcos de combate ao HIV/Sida, em Maputo, etc.

A UCCLA viveu em perfeita normalidade estatutária, com
reuniões da sua Comissão Executiva em Macau e Lichinga
(esta a merecer destaque devido a um evento com logística
difícil), viu aumentado o seu número de membros e os seus
canais de comunicação com o exterior conheceram um
grande acréscimo de consultas na ordem dos 490% (site),
216% (newsletter) e 355% (facebook).

As realizações abertas a outras cidades lusófonas e a conse-
quente consolidação das Redes Temáticas correram com
elevação e bom nível técnico. Lisboa acolheu a reunião da
Rede “Proteção Civil”, coordenada pela Cidade da Praia
e a Rede Temática “Património”, coordenada pela cidade
de Guimarães, com a colaboração da Secretaria Geral,
realizou duas reuniões técnicas, uma na Cidade Velha
(Ribeira Grande de Santiago/Cabo Verde) e outra em
Guimarães. O número total de participações quase alcançou
as duas centenas.

Merece particular realce o III Encontro de Escritores de
Língua Portuguesa, de novo realizado em Natal (Brasil),
a merecer ampla divulgação dos média (televisão, rádio
e imprensa). A presença de escritores de alto gabarito
contribuiu para o êxito da realização que, por outro lado,
articulou algumas atividades com o “Ano de Portugal no Brasil”.

Miguel Anacoreta Correia*
Que balanço faço de 2012?
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NOTÍCIAS

Que balanço faço de 2012?  
... continuação
Nos aspectos menos positivos há que evidenciar alguns projetos em que havíamos posto grandes esperanças dada a sua pertinência
e o cuidado posto na sua preparação e que não tiveram o desenvolvimento previsto (esperemos que momentaneamente).

Referimo-nos, por exemplo, à Toponímia de Luanda e à Rede Temática de Turismo.

Por outro lado, um certo número de cidades não tem cumprido com a obrigação estatutária de pagamento atempado de quotas,
criando, desnecessariamente, uma situação de “stress” financeiro que penaliza desnecessariamente a operacionalidade da União.
Sobre esta questão a mais recente Comissão Executiva tomou medidas no sentido de facilitar a clarificação desta situação.

Durante 2012, a Secretaria-Geral da UCCLA contou sempre com o apoio dos seus dirigentes, designadamente da Presidência,
Governo Provincial de Luanda, e de forma muito particular da Cidade de Lisboa e do seu Presidente da Câmara. Entraremos em 2013
com a certeza de que, apesar das dificuldades vigentes, a UCCLA conhecerá novo incremento de atividades.

Não quero deixar de desejar em meu nome e de todos os colaboradores da UCCLA um Bom Natal e um feliz Ano Novo para todos.

* Secretário-Geral da UCCLA 

Guimarães  
II Encontro Técnico da Rede Temática “Proteção e Valorização dos Centros Históricos”

Realizou-se na cidade de Guimarães, em Portugal, de 27 a 29 de novembro, o II Encontro Técnico da Rede
Temática “Proteção e Valorização dos Centros Históricos” - sequência do previsto no I Encontro Técnico
preparatório, realizado na cidade da Ribeira Grande (Cidade Velha), em Cabo Verde, a 29 de janeiro de
2012. 

Estes encontros destinam-se, principalmente, a técnicos municipais de cidades lusófonas que, no terreno,
se defrontam com as questões em debate. Assim, neste II Encontro, em que estiveram presentes repre-
sentantes de dezenas de Municípios, em particular de cidades UCCLA - designadamente Benguela,
Brasília, Ilha do Príncipe, Lisboa, Macau, Praia e Sintra -, teve como principal objetivo a partilha de
conhecimentos e troca de experiências. Os temas abordados foram “A Gestão (Sustentável) da Proteção
e Valorização do Património” e a “Proteção e Valorização do Património e os Jovens”, sendo o tema
da conferência inaugural “A Cidade Histórica e a sua Sustentabilidade”. 

No encontro, ficou-se a conhecer o projeto de edificação de Brasília e a gestão de todo o património
no presente, o modo como a China integrou o património de Macau e como o valoriza e salvaguarda
como valor patrimonial da Humanidade e, também, a preocupação da Unesco, pela voz da Dr.ª Clara
Cabral, na defesa do património classificado.

O último dia foi marcado com uma visita guiada ao centro histórico de Guimarães, Capital Europeia da
Cultura, e membro efetivo da UCCLA, onde os participantes puderam conhecer o novo Centro Cultural -
Plataforma das Artes, assim como percorrer o Largo da Oliveira, Casa da Rua Nova e colina sagrada.

Este Encontro Técnico, que a cidade guia da Rede acolheu, constituiu um avanço num percurso marcado
por ampla participação e vivo debate, um passo significativo e um marco na aproximação das cidades da
rede, de instituições e técnicos, sendo que os resultados alcançados ilustram a utilidade e as potenciali-

dades associadas a esta Rede, cuja continuidade, enriquecimento, expansão e consolidação a UCCLA se empenha em prosseguir.

Lisboa  
Conversa com o escritor Mia Couto

Perante uma sala cheia, entre escritores, autarcas, amigos e leitores, o escritor moçambicano Mia
Couto foi recebido, no dia 21 de novembro, nas instalações da UCCLA (União das Cidades capi-
tais de Língua Portuguesa), pelo Secretário-Geral, Miguel Anacoreta Correia, para uma conversa
sobre “A língua dos outros a palavra nossa”. Mia Couto falou-nos da sua infância e do sentimento
de espaço e de tempo; do bairro e da rua; da lusofonia; da oralidade; dos jovens que têm esperança
e sonhos; da literatura e de muitas histórias que marcaram a sua vida e a sua identidade como
“inventor” de palavras.
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Para Miguel Anacoreta Correia, o escritor Mia Couto, pessoa com grande reconhecimento internacional,
deu um grande contributo “para a difusão, para o aprofundamento e, sobretudo, para o rejuvenescimento
da língua portuguesa”. Para o Secretário-Geral “as línguas se não rejuvenescem, arriscam-se a morrer
e eu saúdo, sempre, com um maningue de entusiasmo (termo moçambicano), a recriação da língua portuguesa
que tem sido feita, principalmente nas novas literaturas, como em Cabo Verde, Angola e Moçambique”.
Para Miguel Anacoreta Correia, o escritor Mia Couto, pessoa com grande reconhecimento internacional, deu

um grande contributo “para a difusão, para o aprofundamento e, sobretudo, para o rejuvenescimento da língua portuguesa”. Para
o Secretário-Geral “as línguas se não rejuvenescem, arriscam-se a morrer e eu saúdo, sempre, com um maningue de entusiasmo
(termo moçambicano), a recriação da língua portuguesa que tem sido feita, principalmente nas novas literaturas, como em Cabo Verde,
Angola e Moçambique”.

Cidade Velha
Oficina de Formação Educação Pré-Escolar
Decorreu, durante duas semanas, a Oficina de Formação Educação Pré-Escolar, no Convento de São
Francisco, na Cidade Velha, em Cabo Verde. A formação intensiva, de 19 a 30 de novembro, abrangeu
todo o ensino pré-escolar do município de Ribeira Grande de Santiago, educadores, diretoras e gestoras
escolares da cidade da Praia e técnicos do Ministério da Educação e Desporto que coordenam o setor na
Ribeira Grande de Santiago e na Praia.

Na sessão de encerramento foi apresentado o projeto educativo local, produto final da oficina de formação
que irá impulsionar a aplicação dos principais conhecimentos e competências adquiridos e melhorar
a coordenação de educadores, metodologias, equipamentos e materiais pedagógicos.

A Oficina de Formação é uma ação inicial do projeto de cooperação descentralizada “Educação Pré-Escolar”
promovido pela UCCLA e pelas Câmaras Municipais da Ribeira Grande de Santiago e Sal, em Cabo Verde,
e Cascais, em Portugal. 

Secretário-Geral da UCCLA homenageado
A Associação Humanitária “Memórias e Gentes” celebrou, no passado dia 30 de novembro, 5 anos de exis-
tência em prol da solidariedade e cooperação, com um jantar na zona de Coimbra, cidade onde teve
início e onde está sedeada. Na ocasião diversas personalidades e entidades foram homenageadas. Dentro
destas, apraz-nos registar a que foi prestada ao Secretário-Geral da UCCLA, Miguel Anacoreta Correia,
com o Prémio Memórias e Gentes - Personalidade de Prestígio.

Na sua intervenção de agradecimento, para além de realçar o papel desempenhado pela Associação Humanitária
“Memórias e Gentes”, nomeadamente na Guiné-Bissau, mas não só, atribuiu o Prémio (da sua distinção) à União de que
é Secretário-Geral e divulgando a ação que as duas organizações pretendem levar a efeito na ilha de Moçambique (dinamização
da leitura), bem como uma outra dirigida aos albinos, iniciando-a na Gorongosa.

Lançamento de livros
Alguns dos escritores que marcaram presença no III Encontro de Escritores de Língua Portuguesa, organizado pela UCCLA, em
outubro passado, procederam ao lançamento de livros da sua autoria. A saber: 2 de novembro, “O Caderno Vermelho da Rapariga
Karateca” de Ana Pessoa; 5 de novembro, “Tudo tem o seu Tempo” de Ana Maria Magalhães; 12 de novembro, “Dentro de ti ver
o mar” de Inês Pedrosa; e 23 de novembro, "Os transparentes" de Ondjaki. 

Visita do Secretário-Geral da UCCLA à CPLP  
O Secretário-Geral da UCCLA, Miguel Anacoreta Correia, foi recebido, no dia 6 de novembro, pelo novo
Secretário Executivo da CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa), Murade Murargy, numa visita
de cortesia. A apresentação de cumprimentos ao novo secretário executivo da CPLP e o traçar de algumas
linhas de orientação conjunta para o futuro destas duas organizações, foram o objetivo desta visita.
A UCCLA é membro Observador Consultivo da CPLP.

BREVES



TAAG eleita presidente do Comité Executivo da Associação das Companhias Aéreas
Africanas
A TAAG (Linhas Aéreas de Angola), membro apoiante da UCCLA, foi eleita presidente do Comité Executivo da Associação das Companhias

Aéreas Africanas. Esta eleição representa o reconhecimento, por parte das congéneres africanas, dos progressos alcançados pela

TAAG, nos diversos domínios da sua atividade, fatores que levam a que esteja a converter-se numa das empresas líderes da região

e num exemplo de sucesso que serve de referência na indústria do transporte aéreo no continente.

Recuperação da Baía de Luanda
A Baía de Luanda, em Angola, foi alvo de um mega projeto de requalificação, que passou pela despoluição dos fundos dos solos,

intervenção de infraestruturas do sistema de efluentes, melhoramento no sistema de renovação e circulação das águas e sua

oxigenação, remoção de toneladas de dejetos, etc. Este plano de sustentabilidade, obra de empresas portuguesas - designada-

mente a Mota-Engil e a Soares da Costa - deu uma nova qualidade ambiental a toda a zona. Respiram-se outros ares na baía.

Vive-se o espaço e aproveita-se para apreciar a paisagem, passear e praticar desporto. Parabéns às empresas portugueses pelo

bem que fizeram em prol de Luanda (membro efetivo da UCCLA).

Guiné-Bissau
Projeto de Valorização da Apicultura nas Regiões de Bafatá e Gabu: 
Produção, Transformação e Comercialização

Iniciado em 2010 e com término em 2013 (primeira fase) permitiu o envolvimento de 200 apicultores

das Regiões Leste da Guiné-Bissau, a constituição de uma associação de apicultores, definição de

uma marca (“Badjudessa”) para comercialização do mel e produtos transformados, contando com

um edifício sede, uma unidade de recepção e confeção de produtos e nove casas de mel, em nove dos

onze sectores regionais. Mercê de um financiamento da União Europeia e do apoio da Cooperação Portuguesa

e da Guiné-Bissau, este projeto tem vindo a ser executado sob liderança da UCCLA em parceria com

a Federação Nacional dos Apicultores de Portugal, Instituto Politécnico de Bragança através da Escola

Superior Agrária e a organização guineense Aprodel.

Esta ação assenta no essencial na organização da fileira apícola regional e no reforço das capacidades

e dos meios dos apicultores com o intuito de constituir as bases sólidas para uma apicultura que,

tendo em conta as tradições, se desenvolva de acordo com as modernas práticas e as melhores exigências em termos de higiene

e maneio.

A dinamização de uma unidade de valorização dos produtos e a procura constante de canais de comer-

cialização adequados, a par das exigências de uma nova atitude, mais empresarial, têm constituído

pilares essenciais para assegurar a viabilidade futura do projeto. Um contrato assinado entre a associação

local e uma firma comercial permitirá, no presente ano, a venda direta de cerca de 21 toneladas

de mel refinado claro.

Por forma a promover a visibilidade do projeto e incentivar o consumo de mel, pelas suas propriedades

nutricionais de valor acrescentado, os parceiros têm procurado fomentar a elaboração de suportes de divulgação, de que são

exemplos os calendários de bolso e de parede relativos ao ano de 2013, que junto se revelam.
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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


