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Notícias UCCLA - N.º 1

Vitor Ramalho - Secretário-geral da UCCLA

A UCCLA não poderia deixar de se apresentar a todos quantos procuram
 informar-se sobre as suas múltiplas e diversificadas atividades sem cuidar
 de forma constante do melhoramento da mensagem que transmite. Daí esta
 nova “Notícias UCCLA” que terá uma regularidade quinzenal com início a 26
 de fevereiro do corrente mês de fevereiro. O propósito é servir mais e melhor
 o mundo da língua portuguesa e as cidades e empresas que honram como
 associadas ou observadoras da UCCLA. Não duvidamos, por isso, que os
 leitores, nossos destinatários, procurarão responder de forma positiva a este
 novo desafio, ajudando-nos com observação crítica.

Praia, Cabo Verde

Encontro de Escritores de Língua Portuguesa em
 Cabo Verde

A cidade de Praia, em Cabo Verde, acolheu a VI edição do Encontro de
 Escritores de Língua Portuguesa, de 1 a 3 de fevereiro. Organizado pela
 UCCLA e pela Câmara Municipal da Praia, o evento reuniu 30 autores de
 oito países lusófonos e de Macau, região administrativa da China onde se
 fala o português.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Prémio Literário UCCLA - Novos Talentos, Novas
 Obras em Língua Portuguesa

Decorrem até ao dia 31 de março, as candidaturas ao Prémio Literário
 UCCLA - Novos Talentos, Novas Obras em Língua Portuguesa. Trata-se de
 uma iniciativa conjunta da UCCLA, Movimento 2014 e da Editora A Bela e o
 Monstro, destina-se a promover e divulgar a literatura em língua portuguesa
 e tem como objetivo estimular a produção de obras literárias em língua
 portuguesa por novos escritores.

Ler mais

Praia, Cabo Verde

Exposição "Casa dos Estudantes do Império,
 1944-1965. Farol da Liberdade"

http://www.uccla.pt/noticias/encontro-de-escritores-de-lingua-portuguesa-em-cabo-verde
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O Centro Cultural Português da cidade da Praia, em Cabo Verde, foi o palco
 escolhido para receber a inauguração da exposição "Casa dos Estudantes
 do Império, 1944-1965. Farol da Liberdade", inaugurada no dia 31 de
 janeiro, numa mostra que pretende relembrar a importância da memória e
 da história que marcou toda a vida daqueles que frequentaram a Casa.

Ler mais

Praia, Cabo Verde

Reunião para a criação da Rede das Cidades
 Educadoras de Cabo Verde

Realizou-se no dia 30 de janeiro, na cidade da Praia, uma primeira reunião
 com vista à criação de uma rede cabo-verdiana de Cidades Educadoras.
 Estiveram presentes, além de 2 cidades portuguesas, Lisboa e Torres
 Vedras, os municípios da Praia, São Domingos, São Lourenço, Santa
 Catarina e São Miguel.

Ler mais

Praia, Cabo Verde

Conferência de imprensa sobre o encerramento
 do programa de Segurança Urbana

Decorreu no Hotel Oásis, na cidade da Praia, Cabo Verde, a conferência de
 imprensa de apresentação dos resultados do Projeto de cooperação técnica
 em Segurança Urbana, proposto pela UCCLA em parceria com a Câmara
 Municipal de Lisboa e Câmara Municipal da Praia e subsidiado pelo Camões
 - Instituto da Cooperação e da Língua.

Ler mais

Praia, Cabo Verde

Sapadores Bombeiros de Lisboa doam material
 aos bombeiros da Praia

O Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa vai enviar mais de 300
 equipamentos de proteção individual para os Bombeiros Municipais da
 cidade da Praia, em Cabo Verde. A entrega deste equipamento decorre de
 uma parceria na área da segurança entre a Câmara de Lisboa e a cidade da
 Praia.

Ler mais

Lisboa, Portugal
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Visita do Embaixador de Angola à UCCLA

Numa visita de cortesia, o Embaixador de Angola em Portugal, José Marcos
 Barrica, foi recebido pelo Secretário-Geral da UCCLA, Vitor Ramalho, no dia
 12 de fevereiro, para conhecimento dos projetos, ações e intervenções já
 concretizadas, bem como as que estão programadas.

Ler mais

Maputo, Moçambique

Projeto LER em desenvolvimento na cidade de
 Maputo

O Projeto Ler, desenvolvido pelo Conselho Municipal de Maputo (Membro
 Efetivo da UCCLA), em Moçambique, em parceria com a UCCLA e o apoio
 da Cooperação Portuguesa, abrange uma atuação estruturante no âmbito
 das competências de leitura e escrita, tanto ao nível da aprendizagem
 escolar como da prática social, promoção do Livro e da Leitura. Decorreram,
 de 11 a 13 de fevereiro, diversas atividades no âmbito do Projeto.

Ler mais

Macau

Festival Literário de Macau

A 5.ª edição do Festival Literário de Macau – Rota das Letras vai decorrer de
 5 a 19 de março. José Pacheco Pereira, Pedro Mexia, Ricardo Adolfo, Paulo
 José Miranda, Matilde Campilho são alguns dos autores portugueses em
 destaque. Este ano o festival vai homenagear dois autores com uma forte
 ligação a Macau, o poeta português Camilo Pessanha, e Tang Xianzu,
 dramaturgo do século XVI, que escreveu a peça “Pavilhão das Peónias”.

Ler mais

Luanda, Angola

General Higino Carneiro é o novo governador da
 província de Luanda

O general Higino Carneiro substitui Graciano Domingos nas funções de
 governador da província de Luanda, exonerado do cargo pelo Presidente
 angolano, José Eduardo dos Santos.

Ler mais

Guiné-Bissau

Conselho de Segurança discute situação na
 Guiné-Bissau
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A situação de tensão na Guiné-Bissau foi destacada na sessão do Conselho
 de Segurança. O relatório do secretário-geral das Nações Unidas considera
 preocupante a crise política no principal partido político da Guiné-Bissau, o
 PAIGC, e na liderança que impede o avanço da sua agenda de reformas por
 mais de seis meses. O Conselho de Segurança da ONU reuniu-se, no dia 17
 de fevereiro, com o Representante Especial para a Guiné-Bissau, Miguel
 Trovoada, depois do responsável informar publicamente a organização
 sobre a situação no país.

Ler mais

Díli, Timor-Leste

Díli acolhe reunião de ministros do Comércio da
 CPLP e Fórum Económico

Timor-Leste acolhe este mês a segunda reunião dos ministros do Comércio e
 o primeiro Fórum Económico Global da CPLP, iniciativas que pretendem
 fomentar o desenvolvimento dos laços comerciais e empresariais no espaço
 lusófono e contará com participantes de mais de 20 países.

Ler mais

LAM, Moçambique

LAM tem novo Conselho de Administração

António Pinto Abreu, ex-vice-governador do Banco de Moçambique, foi
 nomeado presidente do Conselho de Administração da LAM (Linhas Aéreas
 de Moçambique - Membro Apoiante da UCCLA), companhia aérea de
 bandeira deste país do sudeste africano, na costa do Oceano Índico.

Ler mais
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