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Notícias UCCLA - Especial Eventos
17 de junho de 2019

Lisboa, Portugal

Lisboa acolheu a Assembleia Geral da UCCLA
Decorreu no dia 27 de maio, nos Paços do Concelho da cidade de Lisboa, a
reunião da XXXV Assembleia Geral da UCCLA, presidida pela presidente da
Comissão Administrativa da cidade de Luanda, Maria Antónia Nelumba.

Ler mais

Praia, Cabo Verde

UCCLA promove Encontro de Escritores de
Língua Portuguesa em Cabo Verde
A Biblioteca Nacional de Cabo Verde (Várzea, cidade da Praia) vai acolher,
de 20 a 22 de junho, a 9.ª edição do Encontro de Escritores de Língua
Portuguesa - evento em torno da língua portuguesa que contribui para o
diálogo e a aproximação entre os escritores dos diferentes continentes -
organizado pela UCCLA e pela Câmara Municipal da Praia.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Grande 1.º Fórum de Economistas das Cidades
de Língua Portuguesa na UCCLA
Personalidades de reconhecido mérito participaram no 1.º Fórum de
Economistas das Cidades de Língua Portuguesa no dia 25 de maio, num
evento coorganizado pela UCCLA e Delegação Regional da Ordem dos
Economistas do Centro e Alentejo.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Lançamento da obra vencedora do Prémio
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Literário UCCLA e abertura de nova edição do
prémio
Decorreu no auditório da APEL da Feira do Livro de Lisboa, no dia 14 de
junho, o lançamento da obra vencedora da 4.ª edição do Prémio Literário
UCCLA - Novos Talentos, Novas Obras em Língua Portuguesa atribuída ao
livro “Praças” da autoria de A. Pedro Correia. Na ocasião foi, igualmente,
anunciada a abertura de 5.ª edição do Prémio Literário.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Reunião com o Governador do Distrito Federal de
Brasília
O Governador do Distrito Federal de Brasília, Ibaneis Rocha, acompanhado
pelo Embaixador Pedro Rodrigues, foi recebido pelo Secretário-Geral da
UCCLA, Vitor Ramalho, no dia 28 de maio, para dar conta da política que o
governo quer implementar no Estado de Brasília.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Reunião com delegação da empresa Skigroup
Decorreu no dia 30 de maio, uma reunião entre o Secretário-Geral da
UCCLA, Vitor Ramalho, a delegação da empresa de Macau Skigroup, e a
presidente da Comissão Executiva da UCCLA, O Tinlin - naquele que foi o
seu primeiro acto enquanto presidente da Comissão Executiva.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Protocolo com a União Nacional dos Artistas
Plásticos
Foi assinado no dia 6 de junho, um protocolo de cooperação entre a UCCLA
e a União Nacional dos Artistas Plásticos - uma associação de Angola com
sede em Luanda -, com vista à divulgação, valorização e promoção mútua de
iniciativas de artistas plásticos angolanos.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Reunião do Cluster da Cooperação na área das
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bibliotecas
Decorreu, no dia 29 de maio, no âmbito do Cluster da Cooperação
Portuguesa da Ilha de Moçambique - Prorrogação da Fase II e identificação
da Fase III - um encontro de colaboração entre o Município de Lisboa, a
UCCLA e o Município da Ilha de Moçambique para o fortalecimento do
serviço generalista das bibliotecas públicas da Ilha de Moçambique.

Ler mais

Lisboa, Portugal

UCCLA acolheu debate sobre “As mudanças
sociopolíticas em curso em Angola”
Um debate sobre “As mudanças sociopolíticas em curso em Angola” – a
propósito da publicação da 2.ª edição da obra “Guerrilhas e Lutas Sociais. O
MPLA perante si próprio (1960-1977)” da autoria de Jean-Michel Mabeko-Tali
– decorreu na UCCLA, no dia 29 de maio.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Apresentação do livro “Rotxa Scribida” de Nuno
Rebocho na UCCLA
Uma homenagem a Cabo Verde, espelhada num livro de poemas, é a mais
recente obra de Nuno Rebocho “Rotxa Scribida” (nome de um dos “mistérios”
que povoam as ilhas), apresentada no dia 30 de maio, no auditório da
UCCLA.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Comemorações da Restauração da
Independência de Timor-Leste assinaladas na
UCCLA
A UCCLA foi o palco, no dia 26 de maio, das comemorações do 17.º
aniversário da Restauração da Independência de Timor-Leste - que se
assinalou no dia 20 de maio - onde não faltaram discursos em tétum,
apontamentos musicais e gastronomia timorense.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Encerramento das Tertúlias Poéticas do Casino -
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Homenagem a Macau
Macau e a sua cultura finalizaram o ciclo de tertúlias poéticas do Casino de
Lisboa, que decorreu no dia 4 de junho. Homenagear os poetas dos países
de língua portuguesa, através de tertúlias poéticas, foi o propósito do projeto
cultural da Associação de Moradores e Empresários do Parque das Nações,
em conjunto com as Embaixadas dos países lusófonos da CPLP e do Casino
de Lisboa, a que a UCCLA se associou desde a primeira hora.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Programa de Mobilidade Académica Paulo Freire-
PALOP apresentado na CPLP
O Secretariado Executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa
(CPLP) acolheu a apresentação do Programa de Mobilidade Académica
Paulo Freire-PALOP, no dia 27 de maio. A sessão de apresentação contou
com a presença da técnica da UCCLA Princesa Peixoto, em representação
do Secretário-Geral, Vítor Ramalho.

Ler mais

Ilha de Moçambique, Moçambique

Promoção da leitura e literacias com as
Bibliotecas da Ilha de Moçambique
A conjugação de esforços para a dinamização social do livro e da leitura e
para o desenvolvimento da oralidade em língua portuguesa - compreensão e
expressão oral -, no âmbito do projeto Cluster da Cooperação Portuguesa da
Ilha de Moçambique está em fase de plena consolidação e autonomia.

Ler mais

AULP - Associação das Universidades de Língua Portuguesa, 

Candidaturas ao Prémio Fernão Mendes Pinto
2019
A Associação das Universidades de Língua Portuguesa tem a decorrer as
candidaturas ao Prémio Fernão Mendes Pinto 2019, até ao dia 31 de julho de
2019. Este prémio, atribuído anualmente, tem como objetivo galardoar uma
dissertação de mestrado ou de doutoramento que contribua para a
aproximação das Comunidades de Língua Portuguesa, explicitando relações
entre comunidades de, pelo menos, dois países.

Ler mais

Lisboa, Portugal
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Conferências sobre Fragilidade dos Estados
A 1.ª Conferência sobre Fragilidade dos Estados, subordinada ao tema dos
Recursos Naturais, terá lugar no dia 25 de junho, a partir das 9h30, no
auditório da EDP (sito na Avenida 24 de Julho, n.º 12 - Cais do Sodré,
Lisboa).

Ler mais

Lisboa, Portugal

Prémios Lusófonos da Criatividade na UCCLA
Os Prémios Lusófonos da Criatividade, existentes há 6 anos, são o mais
antigo festival internacional de publicidade sediado em Portugal e o único, à
escala mundial, dedicado em exclusivo aos países de língua oficial
portuguesa. A entrega de prémios do 3.º quadrimestre de 2018/2019 terá
lugar no dia 24 de junho, a partir das 9 horas, na UCCLA.

Ler mais

Lisboa, Portugal

UCCLA recebe evento de Tânia Tomé que traz a
energia do sucesso a Portugal
‘Inspira Liderança’ é o evento de Tânia Tomé, que traz a Portugal o conceito
Succenergy, uma poderosa ferramenta de liderança, que será apresentado
no dia 6 de julho, às 15 horas, no auditório da UCCLA.

Ler mais
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