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Notícias UCCLA - N.º 15
Lisboa, Portugal

Inauguração da nova sede da UCCLA e da Casa
 da América Latina

A UCCLA e a Casa da América Latina vão inaugurar, dia 30 de setembro, as
 novas sedes num edifício com grande dignidade, localizado na Avenida da
 India, n.º 110, em Lisboa. A inauguração oficial, marcada para as 12 horas,
 contará com a presença do Primeiro-Ministro, António Costa, do Ministro da
 Cultura, Luís Filipe de Castro Mendes, do presidente da Câmara de Lisboa,
 Fernando Medina, do presidente da Câmara de Maputo, David Simango,
 assim como de altas personalidades de referência nacional e das cidades
 que representam as duas instituições.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Inauguração da exposição “[Co]Habitar"

A UCCLA e a Casa da América Latina inauguram, dia 30 de setembro, a
 exposição de arte contemporânea “[Co]Habitar”, na sua nova sede (Avenida
 da Índia, n.º 110), pelas 14 horas. A exposição poderá ser visitada até ao dia
 30 de janeiro de 2017. Convidamos a visitá-la.

Ler mais

Porto, Portugal

UCCLA presente no VII Congresso da
 Comunidade Médica de Língua Portuguesa

O Secretário-Geral da UCCLA, Vitor Ramalho, integrou a mesa de abertura
 do VII Congresso da Comunidade Médica de Língua Portuguesa, que
 decorreu na sede da Seção Regional da Ordem dos Médicos, na cidade do
 Porto, Portugal, no dia 1 de setembro. A sua intervenção centrou-se na
 relevância do peso da solidariedade entre os povos e países de língua oficial
 portuguesa, na importância do futuro da comunidade que integra estes
 povos e países, assim como no reconhecimento internacional de que goza a
 medicina portuguesa e os seus profissionais.

Ler mais

Ilha de Moçambique, Moçambique
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UCCLA promove atividades educativas na Ilha de
 Moçambique

Estão a decorrer, na Ilha de Moçambique, diversas atividades educativas,
 sociais e culturais numa união de esforços para a melhoria das
 competências básicas de leitura, escrita e promoção do livro, compreensão
 e expressão oral com crianças e jovens.

Ler mais

Portugal

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

Está a decorrer 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.
 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

Lisboa e Ribeira Grande de Santiago, Portugal e Cabo Verde

Projeto Educação Pré-Escolar

No âmbito do projeto de cooperação descentralizada “Educação Pré-Escolar”
 - promovido pela UCCLA e Câmara Municipal da Ribeira Grande de
 Santiago, em Cabo Verde - estarão em Lisboa, de 8 de setembro a 9 de
 outubro, duas educadoras de infância para um programa de intercâmbio
 com várias instituições de ensino e professores de Cascais e de Lisboa.

Ler mais

Cazenga, Angola

Centro de inovação e empreendedorismo no
 Cazenga

O município do Cazenga, em Angola, conta com um Centro de Inovação,
 Empreendedorismo Sustentável e Emergente, denominado "Fábrica de
 sabão". O projeto, localizado nas antigas instalações da fábrica de sabão,
 tem como objetivo criar uma cultura colaborativa onde as ideias e os
 conhecimentos se transformam em oportunidades de negócios sustentáveis.

Ler mais

Bissau, Guiné-Bissau

China financia iluminação na cidade de Bissau
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Estão a ser instalados na cidade de Bissau, na Guiné-Bissau, novos postes
 de iluminação pública integrados num projeto financiado pela República
 Popular da China. Já foram oferecidos 260 dos mais de mil postes, pelo
 governo da República Popular da China, para colmatar a falta de iluminação
 com que a cidade se vê confrontada há muito tempo.

Ler mais

Mindelo, Cabo Verde

Expansão da rede de esgotos

A cidade do Mindelo, em Cabo Verde, está a sofrer uma intervenção de
 expansão na rede dos esgotos com o objetivo de alargar o sistema de
 drenagem de águas residuais, de forma organizada e sustentada e não só
 na componente da construção de infraestruturas. As obras de ampliação da
 rede pública de esgotos, nas zonas suburbanas da cidade, estão inseridas
 no quadro da segunda parcela do Fundo de Águas e Saneamento, do
 Milleniium Challenge Accaunt Cabo Verde II.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Passadeiras acessíveis para todos

A cidade de Lisboa, em Portugal, vai passar a ter passadeiras acessíveis
 para todos, nomeadamente com semáforos que indicam o nome da rua e o
 número de faixas de rodagem que se vai atravessar. A autarquia pretende
 retirar a calçada portuguesa e colocar um pavimento liso, interrompido por
 um piso tátil destinado a ajudar peões cegos nas 9.400 passadeiras da
 capital. Os passeios também vão sofrer intervenções, no sentido de nivelar e
 encurtar travessias, com uma faixa lisa e antiderrapante.

Ler mais

Belas, Angola

Expansão da rede elétrica

O município de Belas, em Angola, beneficiou mais de 700 famílias com a
 expansão da rede de energia elétrica, através da colocação de dois novos
 postes de transformação de energia. O projeto de expansão e
 melhoramento da energia elétrica a nível do município vai continuar a
 responder, desta forma, às preocupações apresentadas pelos munícipes no
 conselho de auscultação social.

Ler mais

Maputo, Moçambique
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Lançada campanha de nutrição

Moçambique lançou a campanha de nutrição “Por um Moçambique saudável
 e inteligente Lutemos contra a Desnutrição Crónica” com o objetivo de
 sensibilizar os moçambicanos para a adoção de boas práticas de
 alimentação, nutrição, higiene e saneamento do meio.

Ler mais

Cabo Verde

Eleições Autárquicas em Cabo Verde

Realizou-se, no dia 4 de setembro, as sétimas Eleições Autárquicas em
 Cabo Verde, onde o partido no poder, o Movimento para a Democracia
 (MpD), saiu reforçado após conquistar 19 (86,4%) das 22 câmaras
 municipais do país. O Secretário-Geral da UCCLA, Vitor Ramalho, felicitou
 os presidentes eleitos das autarquias associadas da UCCLA.

Ler mais

Rio de Janeiro, Brasil

Jogos Paralímpicos Rio2016

O Rio de Janeiro, no Brasil, vai receber, entre os dias 7 e 18 de setembro, os
 Jogos Paralímpicos Rio2016 onde se juntam 4.350 atletas, entre os quais
 muitos campeões empenhados em renovar títulos. Ao longo de 11 dias de
 competição, vão ser disputadas 528 provas, que distribuirão 265 medalhas
 no setor masculino, 225 no setor feminino e 38 coletivas. No programa
 haverá 23 modalidades e será a estreia da paracanoagem e do paratriatlo.

Ler mais

Macau

Macau apoia famílias carenciadas

O Instituto de Ação Social de Macau vai atribuir uma prestação extra do
 subsídio regular, de 24 milhões de patacas - um apoio de que beneficiam
 aproximadamente 4.000 agregados familiares. O objetivo é “ajudar famílias
 a resolver as despesas extra resultantes do novo ano letivo e das
 festividades do bolo lunar”, uma das mais importantes da cultura chinesa,
 que se celebra este mês.

Ler mais

Rio de Janeiro e Lisboa, Brasil e Portugal

III Encontro de Poetas da Língua Portuguesa

http://www.uccla.pt/noticias/campanha-de-nutricao-lancada-em-maputo
http://www.uccla.pt/noticias/eleicoes-autarquicas-em-cabo-verde-2
http://www.uccla.pt/noticias/jogos-paralimpicos-rio2016
http://www.uccla.pt/noticias/macau-apoia-familias-carenciadas


As cidades do Rio de Janeiro (Brasil) e Lisboa (Portugal) vão acolher a
 terceira edição do Encontro de Poetas da Língua Portuguesa com a
 presença de poetas de diversos países lusófonos. O evento nasceu para
 “integrar o maior número de poetas lusófonos” e “congregar parte do
 universo das rimas perdidas das tribos poéticas espalhadas pelo planeta,
 fragmentadas pelos aspetos geográficos, sociais ou cronológicos” refere a
 organização.

Ler mais

Rio de Janeiro, Brasil

FESTLIP - Festival Internacional de Teatro de
 Língua Portuguesa

Vai decorrer, de 21 de setembro a 2 de outubro, em vários locais do Rio de
 Janeiro, no Brasil, a 8.ª edição do Festival Internacional de Teatro de Língua
 Portuguesa – FESTLIP. Nesta edição, Nelson Rodrigues é o homenageado
 e tema do festival, que terá toda a sua programação sob a visão dos países
 que possuem o português como língua. O Festival vai ter mostras de teatro,
 exposições, debates e uma mostra de gastronomia de vários países que
 falam português.

Ler mais

TAP, Portugal

TAP conquista prémios de turismo

A Transportadora Aérea Portuguesa - TAP foi eleita a Companhia Aérea
 Europeia Líder para a África e Companhia Aérea Europeia Líder para a
 América do Sul e a sua revista de bordo, a UP, arrecadou o troféu de
 Revista de Bordo Líder na Europa nos World Travel Award, considerados os
 “Óscares” do turismo mundial.

Ler mais

Portugal e São Tomé e Príncipe

Novo programa estratégico de cooperação entre
 Portugal e São Tomé

O novo programa estratégico de cooperação entre Portugal e São Tomé e
 Príncipe dedica 57,5 milhões de euros para projetos a desenvolver até 2020,
 para áreas tão diversas como a Educação, Formação e Cultura, Saúde e
 Assuntos Sociais.

Ler mais

Guiné-Bissau

Lançada campanha de prevenção da mutilação
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 genital feminina

A estrutura do Governo da Guiné-Bissau, que luta contra a Mutilação Genital
 Feminina, lançou uma campanha de prevenção da prática numa localidade
 que faz fronteira com o Senegal. Dados da UNICEF indicam que a prática
 da excisão tem vindo a diminuir na Guiné-Bissau, embora persistam casos
 em que os familiares das crianças se escondem para realizar o ritual.

Ler mais

Timor-Leste

Iniciativa "Timor Subterrâneo”

Uma equipa portuguesa vai realizar o levantamento do potencial
 espeleológico de Timor-Leste com o objetivo de dinamizar um projeto
 multidisciplinar, para promover e desenvolver a espeleologia do país e
 formar espeleólogos timorenses. A iniciativa “Timor Subterrâneo” vai
 inventariar e cadastrar as cavidades e nascentes cársicas de algumas
 regiões de Timor-Leste, efetuando ainda levantamentos topográficos das
 cavidades visitadas.

Ler mais

Portugal

Plataforma digital de ensino do português

O governo português vai lançar uma plataforma digital de ensino da língua
 portuguesa para reforçar a oferta para crianças e jovens de pais que
 emigram temporariamente de Portugal. Até ao momento estão inscritos
 43.234 alunos de português no estrangeiro para o próximo ano letivo (2016-
17), de acordo com dados do Camões - Instituto da Cooperação e da Língua.

Ler mais

Edições da Casa dos Estudantes do Império
 reeditadas pela UCCLA

Nesta edição poderá ler "Poemas de circunstância" da autoria de António
 Cardoso

Ler mais

Edições da Casa dos Estudantes do Império
 reeditadas pela UCCLA

Nesta edição poderá ler "Terra de acácias rubras" da autoria de Costa
 Andrade
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Ler mais
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