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Notícias UCCLA - N.º 14

Lisboa, Portugal

Novas instalações da UCCLA

A UCCLA vai, a partir do dia 30 de setembro, partilhar novas instalações com
 a Casa da América Latina, num edifício com grande dignidade localizado na
 Avenida da India, n.º 110, em Lisboa. O novo espaço terá capacidade para a
 realização de grandes eventos e contará com um auditório, uma galeria de
 exposições e um jardim interior.

Ler mais

Almada, Portugal

UCCLA participou no Festival Sol da Caparica

No âmbito da participação da UCCLA na 3.ª edição do Festival Sol da
 Caparica, promovido pela Câmara Municipal de Almada, decorreram
 sessões literárias integradas na programação “Debaixo da Língua” nos dias
 11, 12 e 13 de agosto. A presença da UCCLA no Festival, pela primeira vez,
 decorreu de um protocolo informal com a autarquia de Almada,
 possibilitando a participação na área cultural e, seguramente, no próximo
 ano, essa cooperação será reforçada entre as duas entidades.

Ler mais

Ilha de Moçambique, Moçambique

UCCLA inicia oficina de formação na Ilha de
 Moçambique

Decorre, desde o dia 24 de agosto, a oficina de formação Desenvolver a
 Oralidade, Escrever e Ler em Projeto, com a totalidade das escolas
 primárias do Distrito da Ilha de Moçambique. O trabalho está a ser
 coordenado pela técnica da UCCLA Alda Moreira com o apoio dos técnicos
 das bibliotecas públicas.

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

Maputo, Moçambique

Gestão automatizada do tráfego

A cidade de Maputo, em Moçambique, vai criar um sistema de gestão
 automatizada de tráfego rodoviário com o objetivo de combater infrações,
 como a passagem de semáforos com sinal vermelho, estacionamento
 irregular, condução em excesso de velocidade, uso do cinto de segurança e
 do telefone.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Festival TODOS - Caminhada de Culturas

Decorre, de 8 a 11 de setembro, a 8.ª edição do Festival TODOS -
 Caminhada de Culturas. Nesta edição o festival regressa à Colina de
 Santana e ao Campo dos Mártires da Pátria, para "Surpreender o
 Quotidiano" dos seus moradores e dos seus visitantes. Da Música ao
 Teatro, do Novo Circo à Dança e à Performance, passando por exposições
 de Fotografia e Arte Urbana, sem esquecer os Sabores do Mundo, muitas
 visitas e conversas que se cruzam entre História, Arquitectura e Sociologia.

Ler mais

Nampula, Moçambique

Campanha contra doenças tropicais
 negligenciadas

Foi lançada em Nampula, Moçambique, uma campanha contra doenças
 tropicais negligenciadas, na qual se espera envolver cerca de 930 mil
 cidadãos residentes nesta província. A campanha visou tratar três doenças
 negligenciadas nomeadamente schistosomiase (bilharziose), parasitoses
 intestinais (lombrigas) e filaríase linfática (elefantíase).

Ler mais

Salvador, Brasil

Requalificação urbanística de avenida centenária
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A prefeitura de Salvador, no Brasil, vai iniciar a requalificação de umas das
 avenidas mais importantes da cidade, a Avenida Sete de Setembro, que
 reúne também imóveis residenciais e serviços públicos. As obras atingirão a
 rua principal desde o Campo Grande, em frente à Praça da Aclamação, até
 a Rua Chile, ampliando os passeios com pavimentação em calçada
 portuguesa.

Ler mais

Assomada, Cabo Verde

Santa Catarina conta com um renovado Tribunal
 de Relação

A cidade da Assomada, em Cabo Verde, conta com o novo Tribunal da
 Relação e com a requalificação do Tribunal da Comarca de Santa Catarina.
 A obra da construção do segundo piso do Tribunal da Comarca de Santa
 Catarina teve início em maio de 2015 e o objetivo da empreitada é albergar
 o Tribunal de Relação. Os habitantes da cidade poderão, assim, usufruir de
 um edifício seminovo, sem problemas de infiltração e com condições de
 drenagem que permitem o escoamento de água.

Ler mais

Cazenga, Angola

Inauguração de Mediateca

O município do Cazenga, em Luanda, Angola, tem a partir de agora uma
 Mediateca, a maior de todas em funcionamento na Rede Nacional de
 Mediatecas de Angola, um projeto de iniciativa presidencial destinado a
 aumentar o acesso à informação e ao conhecimento, sobretudo para os
 jovens. Denominada “Zé Dú”, em homenagem ao Presidente José Eduardo
 dos Santos, mentor do projeto, a Mediateca do Cazenga é a segunda em
 Luanda, e a sétima da rede nacional, que conta já com unidades nas
 cidades de Benguela, Huambo, Lubango, Saurimo e Soyo.

Ler mais

Maputo, Moçambique

FACIM - Feira Internacional de Maputo

Vai decorrer, de 29 de agosto a 4 de setembro, a 52.ª edição da Feira
 Internacional de Maputo – FACIM. Trata-se de uma feira multissectorial
 anual, que constitui o maior evento comercial com dimensão internacional
 em Moçambique, apresentando-se como uma ocasião para consolidar
 presenças estabelecidas e acolher novas empresas de setores de atividade,
 especialmente vocacionados para o mercado, sendo um importante meio de
 contacto com clientes moçambicanos.

Ler mais

Rio de Janeiro, Brasil
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Jogos Olímpicos Rio 2016

Terminaram os Jogos Olímpicos Rio 2016 na cidade emblemática do Rio de
 Janeiro, no Brasil, e que decorreram com grande dignidade. A UCCLA
 saúda todos os atletas dos vários países de língua oficial portuguesa que
 participaram nos jogos.

Ler mais

Cabo Verde

Eleições Autárquicas 2016

Serão 57 candidatos que concorrem à presidência dos 22 municípios de
 Cabo Verde, no dia 4 de setembro. Para estas eleições autárquicas estão
 inscritos 316.828 eleitores nos cadernos eleitorais, dos quais 2.414 são
 estrangeiros.

Ler mais

Macau, China

Expressar Macau através das artes

Macau está a promover um concurso de arte criativa que pretende levar os
 cidadãos a pensar e a expressar Macau através de qualquer forma de arte.
 O objetivo é contribuir para o desenvolvimento de várias expressões
 artísticas e dar continuidade à iniciativa governamental de diversificar e
 promover o desenvolvimento industrial da região. Todos os residentes
 podem participar e as candidaturas podem ser entregues até 23 de outubro.

Ler mais

Bissau, Guiné-Bissau

Conferência dos Embaixadores Guineenses

A cidade de Bissau, na Guiné-Bissau, vai ser palco da 4.ª Conferência dos
 Embaixadores Guineenses nos dias 2, 3 e 4 de setembro. A conferência tem
 por objetivo dar a conhecer aos Embaixadores as orientações do Governo
 sobre aquilo que serão os caminhos da diplomacia guineense nos próximos
 tempos, de acordo com as prioridades do Estado.

Ler mais

Díli, Timor-Leste

Projeto Formar Mais em Timor-Leste
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No âmbito do projeto “Formar Mais”, 27 docentes portugueses chegaram a
 Díli, Timor-Leste, com o objetivo de dar apoio à formação contínua de
 professores timorenses. O projeto resulta de uma parceria entre o Ministério
 da Educação de Timor-Leste, através do Instituto Nacional de Formação de
 Docentes e Profissionais da Educação (Infordepe), o Ministério dos
 Negócios Estrangeiros de Portugal, através do Instituto Camões, e a
 Universidade de Aveiro.

Ler mais

São Tomé e Príncipe

Plataforma digital de informação turística

O "Welcome to", projeto 'online' que pretende desenvolver uma plataforma
 digital de informação turística sobre os países lusófonos, vai lançar um
 portal sobre São Tomé e Príncipe. O objetivo desta plataforma é informar
 sobre todas as infraestruturas existentes nas duas ilhas - São Tomé e Ilha
 do Príncipe - como hotéis, restaurantes, aluguer de automóveis,
 supermercados, farmácias, clínicas, etc.

Ler mais

Timor-Leste

Português na administração dos municípios
 timorenses

A língua portuguesa é consagrada no artigo 13.º da Constituição da
 República Democrática de Timor-Leste e é com esta premissa que o vice-
ministro da Administração Estatal, Tomás Cabral, afirmou ser importante a
 introdução da língua portuguesa nos serviços administrativos nos municípios
 do país.

Ler mais

São Tomé e Príncipe

Tomada de Posse do Presidente da República de
 São Tomé e Príncipe

O novo Presidente da República de São Tomé e Príncipe, Evaristo Carvalho,
 será empossado dia 3 de setembro, pelo Presidente da Assembleia
 Nacional, José Diogo, numa cerimónia que terá lugar, pela primeira vez, na
 histórica Praça da Independência. A UCCLA deseja os maiores sucessos ao
 Presidente eleito.

Ler mais

Angola

Congresso do MPLA
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Decorreu, em Angola, o congresso do partido suporte do Governo, MPLA, e
 que nele foi proposto o Presidente da República para líder do partido e
 aprovada a Moção de Estratégia. O Comité Central reuniu-se no dia 23 de
 agosto, tendo sido eleito para o cargo de Secretário-Geral do partido António
 Paulo Cassoma, antigo Governador da Província do Huambo, cidade
 associada da UCCLA.

Ler mais

Edições da Casa dos Estudantes do Império
 reeditadas pela UCCLA

Nesta edição poderá ler "A cidade e a infância" da autoria de Luandino Vieira

Ler mais

Edições da Casa dos Estudantes do Império
 reeditadas pela UCCLA

Nesta edição poderá ler "Poemas" da autoria de Viriato da Cruz

Ler mais
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