COMUNICADO
Maíllo felicita a la ciudades el Día Mundial de la Lengua
Portuguesa
5 de mayo de 2022.- No Dia Mundial da Língua Portuguesa, o Secretariado
Geral da União das Cidades Capitais Ibero-Americanas (UCCI) gostaria de
felicitar a comunidade de língua portuguesa pelo seu património linguístico,
cultural e histórico. Hoje, 5 de maio, é a data escolhida para a celebração do Dia
Mundial proclamado pela UNESCO em 2019, assinalando o terceiro aniversário
de uma língua falada por mais de 265 milhões de pessoas.
O português é também uma das duas línguas oficiais da UCCI, onde
trabalhamos diariamente para promover ligações de cooperação internacional
com toda a região ibero-americana.
Partilhar uma língua é partilhar valores e sinais, bem como uma cultura aberta e
democrática. É por isso que, na nossa Estratégia aprovada na Assembleia Geral
de Madrid em novembro passado, decidimos aumentar o impulso promocional
para a divulgação e apoio da língua portuguesa, uma das nossas marcas de
identidade e pilares da nossa organização.
Hoje, com todo o nosso carinho e amor, gostaríamos de enviar as nossas
felicitações a Brasília, Lisboa, Rio de Janeiro e São Paulo, cidades membro da
UCCI e onde o português é o principal canal de comunicação para as suas
populações. A todas elas, obrigado por continuarem a transmitir este exemplo
de identidade inovadora e cultura comum e por continuarem a inspirar toda a
comunidade ibero-americana.
Parabéns e feliz Dia da Língua Portuguesa!
Almudena Maíllo
Secretária Geral da UCCI
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Sobre la UCCI
Fundada en octubre de 1982, la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas
es una organización internacional de carácter local.
Cuenta con cuatro décadas de trabajo continuo y especializado en el
fortalecimiento institucional e impulso a políticas públicas locales, a través de la
formación e intercambio ciudad-ciudad. Dichas acciones le han permitido
atesorar un patrimonio de conocimiento único en el ámbito europeo e
iberoamericano. En este contexto, la UCCI asume que los actuales desafíos
globales demandan un esfuerzo y trabajo conjunto en el marco de la Agenda
2030.
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