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Notícias UCCLA - N.º 13
Lisboa, Portugal

Apresentação da obra vencedora do Prémio
 Literário UCCLA

Decorreu na FNAC do Chiado, em Lisboa, dia 29 de julho, a apresentação do
 livro “Era Uma Vez Um Homem” da autoria de João Nuno Azambuja,
 vencedor da 1.ª edição do "Prémio Literário UCCLA - Novos Talentos,
 Novas Obras em Língua Portuguesa”. A apresentação contou com a
 presença do autor, João Nuno Azambuja, do editor de A Bela e o Monstro,
 João Pinto de Sousa, do escritor e crítico literário, Miguel Real, e do
 coordenador cultural da UCCLA, Rui Lourido.

Ler mais

Almada, Portugal

UCCLA participa no Festival Sol da Caparica

Pela primeira vez a UCCLA vai-se associar ao Festival Sol da Caparica, em
 Almada, que decorre de 11 a 14 de agosto. Este evento, que terá uma
 aposta forte na música portuguesa e lusófona, contará ainda com diversos
 momentos de cariz cultural onde a UCCLA marcará presença - Projeto
 Debaixo da Língua.

Ler mais

São Tomé e Príncipe

UCCLA apoia Festival Humano em São Tomé e
 Príncipe

Decorre, de 26 a 28 de agosto, o Festival Humano - um festival social que
 celebra os direitos humanos -, na Praça da Independência, em São Tomé e
 Príncipe e que conta com o apoio da UCCLA. Trata-se de um festival social,
 apartidário e sem fins lucrativos, com uma forte componente de integração
 das comunidades, mas também de carácter pedagógico e informativo.

Ler mais

Portugal

Prémio Literário UCCLA - Novos Talentos, Novas
 Obras em Língua - 2.ª edição
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Decorre até ao dia 31 de janeiro de 2017, a 2.ª edição do Prémio Literário
 UCCLA - Novos Talentos, Novas Obras em Língua Portuguesa. Trata-se de
 uma iniciativa conjunta da UCCLA, Editora A Bela e o Monstro e Movimento
 2014, que conta com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa, e tem como
 objetivo estimular a produção de obras literárias, nos domínios da prosa de
 ficção (romance, novela e conto) e da poesia, em língua portuguesa, por
 novos escritores.

Ler mais

Ilha de Moçambique, Moçambique

Jornadas Pedagógicas na Ilha de Moçambique

Vai decorrer, dia 13 de agosto, no salão da Casa Girassol, um dia de
 Jornadas Pedagógicas com a totalidade das escolas primárias do Distrito da
 Ilha de Moçambique. As jornadas têm como objetivo o diálogo, a partilha e a
 reflexão conjunta em comunidade de aprendizagem entre professores,
 gestores escolares e técnicos bibliotecários, reforçando a motivação coletiva
 para a qualidade do ensino primário e promoção da escrita e leitura.

Ler mais

Mértola, Portugal

Câmara de Mértola dá resposta ao desemprego
 de longa duração

A Câmara Municipal de Mértola, em Portugal, promove o Programa de
 Ocupação Municipal Temporária de Desempregados de Longa Duração com
 o objetivo de valorizar os cidadãos inativos, melhorando a sua qualidade de
 vida, mediante a criação de oportunidades de trabalho na área de
 residência.

Ler mais

Praia, Cabo Verde

Cidade da Praia facilita mobilidade dos cegos

Foram inaugurados na cidade da Praia, em Cabo Verde, pisos táteis em
 algumas passadeiras da cidade com o objetivo de garantir uma maior
 mobilidade dos cegos e com maior segurança. Trata-se de uma iniciativa
 que se enquadra no âmbito do projeto “Cabo Verde vai ver melhor os
 cegos”, financiado pela União Europeia.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Centro Interpretativo da Ponte 25 de Abril
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A cidade de Lisboa, em Portugal, vai ter um novo miradouro panorâmico
 sobre a cidade. O 50.º aniversário da Ponte 25 de Abril marca o arranque do
 futuro “Centro Interpretativo da Ponte 25 de Abril – Experiência Pilar 7”, um
 projeto turístico e cultural que integra um miradouro panorâmico e uma
 experiência sensorial, física e intelectual no pilar da ponte em Alcântara. O
 novo Centro Interpretativo permitirá a todos os visitantes uma descoberta
 única da Ponte 25 de Abril.

Ler mais

Mbanza Congo, Angola

Reabilitação das vias urbanas

O programa de reabilitação das vias urbanas de Mbanza Congo foi relançado
 tendo em vista a reabilitação e a pavimentação de dez quilómetros de vias
 urbanas, dos bairros 11 de Novembro, Álvaro Buta, Martins Kidito e Sagrada
 Esperança.

Ler mais

Nampula, Moçambique

Distribuição de redes mosquiteiras às populações

As autoridades sanitárias da província de Nampula, em Moçambique, vão
 distribuir mais de três milhões de redes mosquiteiras no âmbito de uma
 campanha de combate à malária no país, que terá início no próximo mês de
 setembro. Em todo o país prevê-se a distribuição de cerca de 16 milhões de
 redes mosquiteiras impregnadas com inseticida de longa duração.

Ler mais

Gabú, Guiné-Bissau

Reabilitação do Centro de Saúde da região de
 Gabú

Foi reabilitado o Centro de Saúde de Buruntuma, na região de Gabú, na
 Guiné-Bissau, com vista a fornecer à população cuidados sanitários e
 infraestruturas condignas. As obras de reabilitação tiveram início em 2015, e
 terminaram em abril deste ano, e contaram com o apoio da organização
 “Fronteiras e Vulnerabilidades face ao VIH-Sida”, que opera em oito países
 africanos.

Ler mais

São Vicente, Cabo Verde

Festival Musical da Baía das Gatas
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Sob o lema “Pela igualdade e diversidade cultural” vai decorrer, de 12 a 14
 de agosto, a 32.ª edição do Festival Internacional da Baía das Gatas, em
 São Vicente, Cabo Verde. Como já é hábito, a praia mais a nordeste da
 cidade do Mindelo, a oito quilómetros do centro da cidade, será o palco dos
 mais diversos estilos musicais nacionais e internacionais, mas este ano com
 um cartaz que “aposta forte” nos artistas da terra, dos mais novos aos
 consagrados intérpretes da morna, da coladeira e do hip-hop.

Ler mais

Luanda, Angola

Elevado custo no novo modelo de limpeza

O novo modelo de limpeza de Luanda, em Angola, vai custar este ano 365
 milhões de dólares, envolvendo igual número de operadoras especializadas
 em limpeza, saneamento e gestão de resíduos sólidos, visando elevar os
 níveis de salubridade com vista à melhoria do ambiente urbano.

Ler mais

Assomada, Cabo Verde

Encontro com emigrantes de Santa Catarina

A Câmara Municipal de Santa Catarina, em Cabo Verde, promoveu, dia 30
 de julho, um encontro com os emigrantes do concelho com o intuito de dar a
 conhecer à comunidade radicada na diáspora as oportunidades de
 investimento no município.

Ler mais

Guiné-Bissau e Portugal

Fundação procura famílias em Portugal para
 acolher crianças guineenses

A Fundação João XXIII procura famílias de acolhimento de Coimbra, Lisboa
 e Porto, em Portugal, que possam receber crianças guineenses, em idade
 pré-escolar, com problemas cardíacos e que vêm a Portugal realizar
 tratamentos médicos. Veja como pode ser uma família de acolhimento.

Ler mais

São Paulo, Brasil
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Museu da Língua Portuguesa reabre em 2018

O Museu da Língua Portuguesa no Brasil, fustigado por um incêndio em
 dezembro de 2015, deverá ser reaberto em 2018. Inaugurado há 115 anos,
 o prédio da Estação da Luz, foi porta de entrada de São Paulo.

Ler mais

Timor-Leste

Timor-Leste ajuda Portugal no combate aos
 incêndios

O Conselho de Ministros de Timor-Leste aprovou a doação de dois milhões
 de euros a Portugal para apoio no combate aos incêndios que atingem o
 país e na ajuda às vítimas do flagelo. Em comunicado, o governo de Timor-
Leste informa que 1.250.000 euros se destinam a apoiar as autoridades
 portuguesas no combate aos incêndios e 750.000 euros são para socorro
 direto às populações afetadas.

Ler mais

Guiné-Bissau

TAP retoma voos diretos para a Guiné-Bissau

A TAP-Transportadora Aérea Portuguesa vai retomar os voos regulares e
 diretos entre Lisboa e a capital da Guiné-Bissau, a partir do dia 1 de
 dezembro. A TAP deixou de voar para a Guiné-Bissau a 10 de dezembro de
 2012 e, em novembro de 2014, a companhia privada portuguesa
 EuroAtlantic iniciou as suas ligações, entre Lisboa e Bissau, inicialmente
 com um voo semanal e mas tarde aumentando para dois.

Ler mais

Macau, China

Cursos de Língua Portuguesa com grande
 adesão

São cada vez mais os jovens interessados em frequentar os cursos de verão
 de Língua Portuguesa da Universidade de Macau. A edição deste ano
 trouxe 390 alunos de todo o lado e o programa, pelas suas características,
 tende a continuar e a crescer, 30 anos depois de ter sido criado.

Ler mais

São Tomé e Príncipe

Nova era na presidência de São Tomé e Príncipe
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O resultado da segunda volta das eleições presidenciais de 7 de agosto,
 divulgado pelo presidente da Comissão Eleitoral Nacional, não trouxe
 surpresa. Evaristo Carvalho, único candidato à segunda volta das eleições,
 é o novo presidente eleito de São Tomé e Príncipe. A tomada de posse está
 marcada para o dia 3 de setembro.

Ler mais

Edições da Casa dos Estudantes do Império
 reeditadas pela UCCLA

Nesta edição poderá ler "Amor" da autoria de Mário António

Ler mais

Edições da Casa dos Estudantes do Império
 reeditadas pela UCCLA

Nesta edição poderá ler "Fuga" da autoria de Arnaldo Santos

Ler mais
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