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Notícias UCCLA - N.º 11

Edições da Casa dos Estudantes do Império

A UCCLA orgulha-se de ser a entidade que reeditou, em formato papel, com
 enorme impacto, as edições da Casa dos Estudantes do Império (CEI).
 Estas edições estão todas disponíveis no sítio institucional da UCCLA
 (http://www.uccla.pt/noticias/edicoes-da-casa-dos-estudantes-do-imperio),
 bem como o ficheiro completo dos associados da CEI, de 1944 a 1965
 (http://www.uccla.pt/listagem-dos-associados-da-casa-dos-estudantes-do-
imperio-existentes-na-torre-do-tombo-em-lisboa). A partir deste número, da
 Notícias UCCLA, iniciar-se-á a divulgação e disponibilização do ficheiro de
 todas as obras.

Lisboa, Portugal

UCCLA recebe delegação da Camara Municipal
 do Bilene

O Secretário-Geral da UCCLA, Vitor Ramalho, recebe, dia 19 de julho, pelas
 11h30, uma delegação da Câmara Municipal do Bilene, em Moçambique,
 chefiada pelo presidente do Conselho Municipal da Vila da Praia do Bilene,
 Mufundisse Nhamboze Chilengue, com vista ao fortalecimento das relações.

Ler mais

Lisboa, Portugal

UCCLA estará presente no aniversário da CPLP

A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) realiza, dia 18 de
 julho, uma sessão solene para assinalar o 20.º aniversário da organização,
 que contará com a presença do Secretário-Geral da UCCLA, Vitor Ramalho.

Ler mais

Braga, Portugal

UCCLA na Feira do Livro de Braga

http://www.uccla.pt/noticias/uccla-recebe-delegacao-da-camara-municipal-do-bilene
http://www.uccla.pt/noticias/uccla-presente-no-aniversario-da-cplp


A UCCLA esteve presente na 25.ª edição da Feira do Livro de Braga, dia 11
 de julho, onde apresentou o livro vencedor do Prémio Literário UCCLA -
 Novos Talentos, Novas Obras em Língua Portuguesa, atribuído a João Nuno
 Azambuja com a obra “Era uma vez um Homem”.

Ler mais

Portugal

2.ª edição do Prémio Literário UCCLA - Novos
 Talentos, Novas Obras em Língua

Perante a grande adesão da 1.ª edição do Prémio Literário UCCLA - Novos
 Talentos, Novas Obras em Língua Portuguesa foi lançada a abertura da 2.ª
 edição do referido Prémio. 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. A participação
 deverá ser feita até às 24 horas do dia 31 de janeiro de 2017.

Ler mais
Ilha de Moçambique, Moçambique

Ação educativa e cultural regular na Ilha de
 Moçambique

Na Biblioteca Municipal da Ilha de Moçambique decorrem ações de
 promoção do livro e da leitura num programa educativo e cultural regular,
 com a atividade “Contar um conto naquele dia de sábado” que envolve
 rodas de leitura, ateliers livro e debates com a participação de crianças.
 Estas ações decorrem no âmbito da 2.ª fase do Cluster da Cooperação
 Portuguesa da Ilha de Moçambique a desenvolver com a UCCLA, o
 Conselho Municipal da cidade da Ilha de Moçambique, em parceria com o
 Conselho Municipal de Maputo e o apoio do Serviço Distrital de Educação,
 Juventude e Tecnologia.

Ler mais

Praia, Cabo Verde

Remodelação do Mercado do Platô

As vendedeiras do mercado do Platô na cidade da Praia, em Cabo Verde, já
 poderão regressar ao espaço após um ano de obras de remodelação. O
 mercado do Platô ganhou mais um piso, novos equipamentos e está agora
 equipado com elevador para facilitar o transporte de mercadorias para o
 segundo piso. As obras e equipamentos custaram cerca de 150 mil contos e
 está prevista a reabertura para o dia 17 de Julho.

Ler mais

http://www.uccla.pt/noticias/uccla-presente-na-feira-do-livro-de-braga
http://www.uccla.pt/noticias/2a-edicao-do-premio-literario-uccla-novos-talentos-novas-obras-em-lingua-portuguesa
http://www.uccla.pt/noticias/acao-educativa-e-cultural-regular-na-ilha-de-mocambique
http://www.uccla.pt/noticias/remodelacao-do-mercado-do-plato-na-praia


Maputo, Moçambique

Paulina Chiziane ensina a contar estórias em
 palestra

No dia reservado à palestra da escritora moçambicana Paulina Chiziane, dia
 6 de julho, na Escola Secundária Eduardo Mondlane, os alunos foram
 convidados a se sentarem à “volta da fogueira” com o propósito de os
 ensinar a contar uma estória. Neste quesito, o fundamental é conhecer a
 língua, ouvir, ler e só depois escrever, revelou a escritora.

Ler mais

Ribeira Grande de Santiago, Cabo Verde

Cidade Velha como sítio de interesse nacional

No âmbito da 16.ª Conferência Regional da Europa do Sul e Mediterrâneo da
 Organização das Cidades do Património Mundial (OCPM), o ministro da
 Cultura e das Indústrias Criativas de Cabo Verde, Abrãao Vicente, afirmou
 que o Governo vai criar, em parceria Câmara Municipal de Ribeira Grande
 de Santiago (CMRGS), a marca “Cidade Velha Património Mundial da
 Humanidade” com o objetivo de recuperar a Cidade Velha como um sítio de
 interesse nacional.

Ler mais

Sintra e Cacheu, Portugal e Guiné-Bissau

Protocolo de colaboração

A Câmara Municipal de Sintra, em Portugal, celebrou, no âmbito das
 comemorações do Dia do Município, um protocolo de cooperação com o
 governo regional do Cacheu, na Guiné-Bissau. O objetivo do acordo é o
 fortalecimento dos laços históricos, culturais de cooperação e de amizade
 que unem Portugal à Guiné, assim como aprofundar as relações nos
 diversos domínios de interesse comum, especialmente no desenvolvimento
 económico.

Ler mais

Maputo, Moçambique

Recolha seletiva do lixo

A cidade de Maputo, em Moçambique, começou a implementar um novo
 projeto de deposição/recolha seletiva do lixo. Trata-se de um pequeno gesto
 mas com grande impacto numa urbe em que o manuseamento do lixo
 continua a ser uma preocupação. A deposição de garrafas, papel e plástico
 em contentores de lixo separados - recolha seletiva de resíduos sólidos -
 começa a ganhar espaço, pois uma organização de âmbito comunitário
 apostou numa solução à altura dos crescentes desafios que se colocam à
 grandes cidades, como Maputo.

Ler mais

Rio de Janeiro, Brasil

Inauguração da Nave do Conhecimento e Museu

http://www.uccla.pt/noticias/paulina-chiziane-ensina-contar-estorias-em-palestra
http://www.uccla.pt/noticias/cidade-velha-como-sitio-de-interesse-nacional
http://www.uccla.pt/noticias/protocolo-de-colaboracao-entre-sintra-e-cacheu
http://www.uccla.pt/noticias/recolha-seletiva-do-lixo-em-maputo


 Cidade Olímpica

A prefeitura do Rio de Janeiro, no Brasil, inaugurou a Nave do Conhecimento
 e Museu Cidade Olímpica. Com ambientes interativos de alta tecnologia, o
 espaço vai funcionar na antiga Oficina de Trens do Engenho de Dentro, que
 foi totalmente restaurada e adaptada. O espaço tecnológico ficará como
 legado dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016.

Ler mais

Cacheu, Guiné-Bissau

Inauguração de memorial dedicado à escravatura
 e tráfico negreiro

A cidade de Cacheu, no norte da Guiné-Bissau, conta com um memorial
 dedicado à escravatura e tráfico negreiro, erguido num edifício em ruínas
 cujas obras de reabilitação foram custeadas pela União Europeia. A ideia da
 construção do memorial foi da organização Ação para o Desenvolvimento,
 em 2010, no âmbito do projeto Percurso dos Quilombos. O memorial
 consiste num pavilhão multiusos, salas de formação, residência para
 investigadores e um museu que preserva alguns artefactos que marcavam o
 dia-a-dia dos escravos.

Ler mais

Luanda, Angola

Construção de silo de estacionamento

No âmbito do Programa de Reabilitação e Expansão dos Sistemas Urbanos
 de Água e Saneamento, o Governo Angolano aprovou a construção, no
 centro de Luanda, de um silo auto para estacionamento, juntamente com
 uma empreitada urbanística de infraestruturação da área envolvente ao
 empreendimento Gika.

Ler mais

Salvador, Brasil

Criada aplicação para melhorar mobilidade do
 cidadão

A prefeitura de Salvador, no Brasil, lançou um aplicativo móvel destinado à
 melhoria na mobilidade dos cidadãos na cidade, através do qual qualquer
 cidadão pode reportar problemas que impossibilitem uma circulação segura.
 Trata-se do NOA Cidadão, aplicativo colaborativo do Núcleo de Operação
 Assistida (NOA), que é um canal seguro e imediato de comunicação de
 qualquer problema, um acidente, avaria de semáforos, estacionamento
 abusivo.

Ler mais

Portugal e Cabo Verde

http://www.uccla.pt/noticias/rio-inaugura-nave-do-conhecimento-e-museu-cidade-olimpica
http://www.uccla.pt/noticias/inaugurado-memorial-de-escravatura-em-cacheu
http://www.uccla.pt/noticias/construcao-de-silo-de-estacionamento-em-luanda
http://www.uccla.pt/noticias/criada-aplicacao-para-melhorar-mobilidade-do-cidadao-em-salvador


Participação conjunta em missões de paz
 internacionais

As Forças Armadas de Portugal e de Cabo Verde vão participar, em
 conjunto, em missões de paz e humanitárias internacionais, ao abrigo de um
 novo quadro de cooperação técnico-militar que será assinado ainda este
 ano e vigorará até 2020.

Ler mais

Timor-Leste

Camões atribui bolsas de estudo para PALOP e
 Timor-Leste

O Camões - Instituto da Cooperação e da Língua atribuiu, para o próximo
 ano letivo, 94 novas bolsas para o ensino superior em Portugal, destinadas
 a estudantes dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) e
 Timor-Leste, elevando para 209 o total destes apoios. A atribuição de bolsas
 é uma componente importante da cooperação portuguesa com os países
 terceiros “contribuindo para a sua capacitação e desenvolvimento
 sustentado, guiada pelo espírito de partilha e amizade que pauta as relações
 entre Portugal e estes países”.

Ler mais

São Tomé e Príncipe

Projeto para ajudar crianças desfavorecidas

O Governo de São Tomé e Príncipe vai lançar, em breve, um projeto de
 proteção das crianças desfavorecidas do país, que visa reduzir o número de
 crianças a vaguear pelas ruas do país. O Brasil assume a parte técnica e
 pedagógica e a Unicef entra com o financiamento, conforme já garantiu a
 representante desta agência das Nações Unidas em São Tomé e Príncipe.

Ler mais

Macau, China

Manual de português distribuído na China

Será lançado em Macau um manual de língua portuguesa destinado a
 docentes de todo o território chinês que sentem a necessidade de um apoio
 pedagógico no ensino da língua.

Ler mais

Cabo Verde

http://www.uccla.pt/noticias/portugal-e-cabo-verde-acordam-participacao-conjunta-em-missoes-de-paz-internacionais
http://www.uccla.pt/noticias/camoes-atribui-bolsas-de-estudo-para-palop-e-timor-leste
http://www.uccla.pt/noticias/sao-tome-e-principe-cria-projeto-para-ajudar-criancas-desfavorecidas
http://www.uccla.pt/noticias/manual-de-portugues-distribuido-na-china-0


Circuito turístico do grogue

A ilha de Santo Antão vai ter um circuito dedicado ao grogue, enquadrado no
 projeto "Cabo Verde: História, Cultura e Ambiente para um turismo
 sustentável", que visa preservar e melhorar o património social, cultural e
 ambiental, como fator de diversificação e desenvolvimento sustentável e
 solidário em Cabo Verde.

Ler mais

Programa "Nossa Língua" da CPLP

A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) criou o Programa
 Nossa Língua com documentários produzidos nos países de língua
 portuguesa. Até janeiro de 2017, as televisões públicas de Angola, Brasil,
 Cabo Verde, Guiné Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e
 Timor-Leste exibirão, semanalmente, um documentário sobre a
 contemporaneidade da diversidade cultural, social e política dos países de
 língua portuguesa no mundo.

Ler mais

São Tomé e Príncipe

Eleições Presidenciais em São Tomé e Príncipe

Dia 17 de julho, São Tomé e Príncipe vai às urnas para eleger o Presidente
 da República para os próximos cinco anos. Com 41 anos de independência,
 os candidatos ao Palácio do Povo são cinco, na sua maioria com historial
 político no país.

Ler mais

Antologias de Poesia da Casa dos Estudantes do
 Império 1951-1963

Volume I - Angola e São Tomé e Príncipe

Ler mais

http://www.uccla.pt/noticias/circuito-turistico-do-grogue-em-cabo-verde
http://www.uccla.pt/noticias/programa-nossa-lingua
http://www.uccla.pt/noticias/eleicoes-presidenciais-em-sao-tome-e-principe-0
http://www.uccla.pt/sites/default/files/livro_1_-_livro_todo.pdf


Antologias de Poesia da Casa dos Estudantes do
 Império 1951-1963

Volume II - Moçambique

Ler mais
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