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Notícias UCCLA - N.º 12
Portugal

Embaixadora de Cabo Verde apresenta
 cumprimentos de despedida

A embaixadora de Cabo Verde em Portugal, Madalena Neves, em fim de
 missão, apresentou, dia 29 de julho, cumprimentos de despedida ao
 Secretário-Geral da UCCLA, Vitor Ramalho. A diplomata agradeceu a
 “estreita colaboração com a UCCLA, com quem tivemos uma relação
 especial” ao longo de 4 anos, desejando que “esta relação continue e seja
 reforçada”.

Ler mais

Portugal

Câmara de Lisboa atribui apoio financeiro à
 UCCLA

A UCCLA e a Câmara Municipal de Lisboa assinaram, dia 21 de julho, um
 Contrato-Programa com vista à atribuição de apoio financeiro. O acordo
 agora firmado destina-se à concretização e realização de diversos projetos e
 atividades levadas a cabo pela UCCLA, no ano de 2016, e que incluem,
 entre outros, projetos de formação, de recuperação de património, de
 incentivo a atividades agroindustriais e de melhoria das condições de saúde
 pública, assegurando sempre a promoção da multiculturalidade.

Ler mais

Lisboa, Portugal

UCCLA recebeu presidente da Câmara de
 Maputo

No âmbito da sua visita a Portugal, o presidente da Câmara Municipal de
 Maputo e presidente da Comissão Executiva da UCCLA, David Simango,
 reuniu, dia 26 de julho, com o Secretário-Geral da UCCLA, Vitor Ramalho.
 David Simango garantiu a sua presença na inauguração das novas
 instalações da UCCLA em Belém, marcada para setembro próximo.

Ler mais

São Vicente/Mindelo, Cabo Verde

UCCLA esteve presente na homenagem a
 Corsino Fortes

Por ocasião do primeiro aniversário do falecimento de Corsino Fortes, poeta,
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 diplomata e governante de Cabo Verde, a cidade do Mindelo prestou uma
 homenagem, dia 24 de julho, com a inauguração de um busto e de uma rua.
 Rui Lourido, coordenador cultural da UCCLA, esteve presente em
 representação do Secretário-Geral, Vitor Ramalho, que enviou mensagem a
 associar-se à homenagem que assinalou a personalidade de referência do
 país e o associado da Casa dos Estudantes do Império, nos idos de
 sessenta do século passado.

Ler mais

Portugal

UCCLA recebeu delegação da Camara Municipal
 do Bilene

Com vista ao fortalecimento das relações, o Secretário-Geral da UCCLA,
 Vitor Ramalho, recebeu, dia 19 de julho, o presidente do Conselho Municipal
 da Vila da Praia do Bilene, Mufundisse Nhamboze Chilengue, e o vereador
 de Urbanização e Infraestruturas, Nelson Salvador Balate.

Ler mais

Portugal

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

Face à grande adesão da 1.ª edição do Prémio Literário UCCLA - Novos
 Talentos, Novas Obras em Língua Portuguesa foi lançada a 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
Lisboa, Portugal

Primeira reunião da Assembleia Geral da
 Kanimambo

A UCCLA foi o palco da primeira reunião do Conselho de Fundadores e da
 Assembleia Geral da Kanimambo – Associação de Apoio ao Albinismo, no
 dia 28 de julho. A Kanimambo é uma associação que tem como objetivo
 promover e apoiar a plena integração das pessoas com albinismo,
 protegendo, através da divulgação, educação e angariação, a qualidade de
 vida e a inserção social das pessoas com albinismo nos países lusófonos,
 em especial Moçambique.

Ler mais
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Almada, Portugal

Festival Sol da Caparica

Decorre, de 11 a 14 de agosto, mais uma edição do Festival Sol da Caparica,
 em Almada, com uma aposta forte na música portuguesa e lusófona. Pela
 primeira vez a UCCLA associa-se ao evento.

Ler mais

Nampula, Moçambique

Inicia requalificação urbana

O município de Nampula, em Moçambique, vai iniciar em breve a
 requalificação urbana na zona da Feira Agroindustrial (FAINA) com o
 objetivo de melhorar a sua funcionalidade. Esta requalificação faz parte de
 um projeto que também contempla outras zonas residenciais da cidade com
 problemas similares.

Ler mais

Huambo, Angola

Construção de uma central de produção elétrica

Vai ser construída na província do Huambo, em Angola, uma central de
 produção elétrica, com o objetivo de alargar a produção de energia elétrica a
 toda a população. A central será construída entre as cidades do Huambo e
 da Caála e terá capacidade para produzir 50 megawats. A população do
 Huambo vai beneficiar, igualmente, da reabilitação e expansão da rede de
 distribuição, que vai permitir efetuar mais de 20 mil ligações domiciliares.

Ler mais

Santa Catarina, Cabo Verde

Inauguração do jardim infantil de Mancholy

Foi inaugurado o jardim infantil de Mancholy, um desejo há muito aguardado
 pelos moradores de Santa Catarina, em Cabo Verde. A inauguração - que
 contou com a presença de Francisco Tavares, presidente da autarquia, e
 Ana Maria Carvalho, vereadora responsável pelo pelouro da Educação -
 enquadra-se num plano de intervenção da autarquia na modernização e
 requalificação de jardins infantis do concelho.

Ler mais

Rio de Janeiro, Brasil

Requalificação do Museu Histórico da Cidade
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A prefeitura do Rio de Janeiro, no Brasil, finalizou a primeira fase das obras
 de requalificação do Museu Histórico da Cidade do Rio de Janeiro, iniciadas
 em 2010. Para além da inauguração da primeira fase das obras de
 requalificação, foi lançado o site do Museu, concebido em três línguas
 (português, inglês e espanhol), que apresenta uma exposição virtual de
 aproximadamente 200 peças da sua coleção.

Ler mais

Santa Catarina, Cabo Verde

Inauguração do Espaço Jovem em Achada Lém

Foi inaugurado o Espaço Jovem na Achada Lém, em Santa Catarina, em
 Cabo Verde, pelo autarca Francisco Tavares. O Espaço Jovem é uma
 infraestrutura que está ao serviço de toda a população de Achada Lém que,
 para além da utilização da Internet e do acesso a centenas de canais de
 televisão, pode também utilizar o espaço para reuniões. Um espaço que
 funciona, ainda, como balcão de informações da Câmara Municipal.

Ler mais

Belém, Brasil

Projeto "Praia Acessível"

As praias da cidade de Belém, no Brasil, vão ter maior acessibilidade para
 pessoas portadoras de deficiência motora através do projeto “Praia
 Acessível”. Uma parceria da Associação dos Deficientes Físicos do Pará
 com a Prefeitura de Belém, o “Praia Acessível” visa trazer maior
 acessibilidade às praias da capital.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Exposição “Eu Sou Príncipe”

O Museu Nacional de História Natural e da Ciência, em Lisboa, acolhe a
 exposição fotográfica “Eu Sou Príncipe”, um projeto que nasceu da vontade
 de mostrar a beleza única e autêntica da ilha do Príncipe, através do
 trabalho de sete repórteres fotográficos e onde podemos observar a
 natureza, as cores, emocionar-nos com a simplicidade dos olhares e,
 principalmente, perceber os contrastes que nos separam e ao mesmo tempo
 nos unem. A visitar até ao dia 18 de setembro.

Ler mais

Timor-Leste

Alunos timorenses vão estudar em Portugal e
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 Cabo Verde

Foram atribuídas bolsas de estudos a 75 alunos timorenses - dos quais 30
 vão estudar para Portugal, 20 para Cabo Verde e 25 para Cuba - com o
 objetivo de estudar docência no ensino básico e secundário, áreas de maior
 necessidade em Timor-Leste. Nos últimos anos já beneficiaram de apoio
 mais de 3.400 bolseiros timorenses, que estudaram em vários países da
 Ásia, Europa, África e América Latina.

Ler mais

Portugal e Guiné-Bissau

Campanha contra a Mutilação Genital Feminina

Os aeroportos de Lisboa, Porto, Faro (Portugal) e de Bissau (Guiné-Bissau)
 serão, durante todo o verão, palco de uma campanha contra a Mutilação
 Genital Feminina. A campanha “O direito a viver sem Mutilação Genital
 Feminina” é uma iniciativa conjunta do Governo português e de vários
 parceiros da sociedade civil, portugueses e guineenses.

Ler mais

Guiné-Bissau

Gestão de resíduos sólidos em debate

A Câmara Municipal de Bissau, na Guiné-Bissau, vai promover, até ao dia 13
 de outubro, um ciclo de debates radiofónicos sobre a gestão de resíduos
 sólidos e a proteção ambiental de Bissau, com o objetivo de sensibilizar a
 população para a promoção destas boas práticas ambientais. O programa
 radiofónico será organizado no âmbito de dois projetos financiados pela
 União Europeia e implementados pela Câmara Municipal de Bissau, em
 colaboração com as organizações LVIA e Monte-Ace.

Ler mais

Bragança, Portugal

Formação para jovens macaenses

Um grupo de 25 jovens de Macau frequentaram, no Instituto Politécnico de
 Bragança, em Portugal, um curso de verão para contatarem localmente com
 a cultura e a língua portuguesas. O instituto preparou um conjunto de
 atividades de cariz formativo e cultural.

Ler mais

Portugal e Angola

Portugal propõe criação de Agenda Agrícola com
 Angola
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O ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural português, Luís
 Capoulas Santos, propôs o lançamento da Agenda Bilateral Renovada com
 Angola, para fomentar o desenvolvimento dos setores agrícola e
 agroindustrial. A proposta assenta em «três pilares fundamentais» de
 desenvolvimento, como o estabelecimento de parcerias que contribuam para
 «elevar o grau de autoabastecimento do setor agroindustrial angolano»,
 nomeadamente com «estímulos e incentivos» ao reforço da produtividade e
 diversificação agrícola.

Ler mais

Timor-Leste

Destaca apoio de Portugal à consolidação da
 língua portuguesa

A vice-ministra da Educação, Dulce de Jesus Soares, destacou o apoio de
 Portugal ao desafio de reintrodução e consolidação da língua portuguesa em
 Timor-Leste. O projeto Formar Mais pretende continuar o apoio à
 reconstrução do sistema educativo timorense e à consolidação do uso da
 língua portuguesa como instrumento para fins de ensino, aquisição e acesso
 ao conhecimento.

Ler mais

São Tomé e Príncipe

Segunda volta das Eleições Presidenciais

O Supremo Tribunal de São Tomé e Príncipe declarou ser necessário
 recorrer a uma segunda volta para apurar o vencedor das eleições
 presidenciais, que decorrerão no próximo dia 7 de agosto.

Ler mais

Edições da Casa dos Estudantes do Império
 reeditadas pela UCCLA

Poderá ler, nesta edição, "Linha do Horizonte" de Aguinaldo Fonseca

Ler mais

Edições da Casa dos Estudantes do Império
 reeditadas pela UCCLA

Poderá ler, nesta edição, "Godido" de João Dias
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Ler mais
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