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Vitor Ramalho - Secretário-Geral da UCCLA

A presente Notícias UCCLA foi elaborada já na nova sede da UCCLA. A
 sede é partilhada com a Casa da América Latina, associações de
 proximidade com os povos, cidades e países que falam a 3.ª e 4.ª língua do
 mundo. A articulação entre ambas permitirá um conjunto de respostas ainda
 mais vastas do que aquelas que, até ao presente, têm sido prosseguidas.

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,
 pelas 12 horas, a sua nova sede, na Avenida da Índia, n.º 110, em Lisboa. O
 evento contará com a presença do Primeiro-Ministro, António Costa, do
 Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, do Ministro da
 Cultura, Luís Filipe de Castro Mendes, da Secretária de Estado dos
 Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Teresa Ribeiro, 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, pelas
 18h30, a exposição de arte contemporânea “[Co]Habitar”, na sua nova sede
 na Avenida da Índia, n.º 110, em Lisboa. Durante o evento, o saxofonista
 Rodrigo Amado iluminará com a sua música o espaço onde decorre a
 exposição. “[Co]Habitar” reúne um conjunto de obras das artistas Lia Chaia
 e Andrea Brandão que exploram o espaço habitável em diferentes vertentes.

Ler mais

Prémio Literário UCCLA - Novos Talentos, Novas

http://www.uccla.pt/noticias/inauguracao-da-nova-sede-da-uccla-e-da-casa-da-america-latina-0
http://www.uccla.pt/noticias/inauguracao-da-exposicao-cohabitar-0


 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

Maputo, Moçambique

Escolas secundárias e jovens premiados no
 âmbito da Feira do Livro de Maputo

Decorreu, dia 9 de setembro, no Conselho Municipal de Maputo, em
 Moçambique, a entrega de prémios do Concurso de Slogan da Feira do
 Livro de Maputo e do Concurso Literário do Conto. A ação teve como
 objetivo estimular e valorizar a autoria e a criação literária entre os jovens,
 bem como o prazer de ler. A Feira do Livro de Maputo é uma iniciativa do
 Conselho Municipal de Maputo com a parceria da UCCLA.

Ler mais

Ilha de Moçambique, Moçambique

Delegação do Município da Ilha de Moçambique
 realizou visita de trabalho à cidade de Maputo

No âmbito das iniciativas em fase de implementação para a melhoria das
 condições de salubridade do meio na Ilha de Moçambique, o vereador de
 Infraestruturas e Saneamento do Conselho Municipal da cidade da Ilha de
 Moçambique e o Diretor de Serviços visitaram a cidade de Maputo, de 20 de
 agosto a 3 de setembro. Esta deslocação constitui um dos suportes de
 significativa importância para a criação de novas oportunidades, estímulo a
 uma maior interação e reforço da parceria.

Ler mais

Macau, China

UCCLA apoia Portal Digital Fontes Macau-China

A UCCLA apoia o Portal Digital FONTES MACAU-CHINA criado para
 divulgar, de forma rigorosa e científica, as descrições portuguesas
 fundamentais para a História de Macau e do seu papel no Mundo. Resultado
 da parceria do Observatório da China com a Biblioteca Nacional e UCCLA e
 patrocinado pela Fundação Macau, o portal está disponível através do
 endereço www.fontesmacau.observatoriodachina.org.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Debate sobre “Justiça Económica"

http://www.uccla.pt/noticias/2a-edicao-do-premio-literario-uccla-novos-talentos-novas-obras-em-lingua-portuguesa
http://www.uccla.pt/noticias/escolas-secundarias-e-jovens-premiados-no-ambito-da-feira-do-livro-de-maputo
http://www.uccla.pt/noticias/delegacao-do-municipio-da-ilha-de-mocambique-realizou-visita-de-trabalho-cidade-de-maputo
http://www.uccla.pt/noticias/portal-digital-fontes-macau-china


A Casa de Moçambique vai levar a cabo o debate sobre “Justiça Económica”
 no dia 28 de setembro, a partir das 9 horas, na Sala de Conferências do Alto
 Comissariado para as Migrações (ACM), em Lisboa. O debate conta com o
 apoio institucional da UCCLA e do ACM e decorre no âmbito do ciclo de
 debates sobre "A Língua como Bandeira Económica” promovidos pela Casa
 de Moçambique.

Ler mais

Benguela, Angola

Projetos de eletrificação

A província de Benguela, em Angola, vai beneficiar de um projeto de
 eletrificação e ligações domiciliares nos municípios do litoral da província. O
 projeto, com um orçamento de 90 milhões de dólares, será executado
 durante 18 meses, e vai contemplar 4 subestações e 150 postos de
 transformação que vão beneficiar 45 mil famílias de Benguela, Lobito e
 Catumbela.

Ler mais

Cabo Verde

Faleceu António Mascarenhas Monteiro

O antigo Presidente da República de Cabo Verde, António Mascarenhas
 Monteiro, o primeiro chefe de Estado cabo-verdiano democraticamente
 eleito, faleceu dia 16 de setembro, aos 72 anos, vítima de doença
 prolongada. A UCCLA apresenta as mais sentidas condolências à família e
 ao povo de Cabo Verde.

Ler mais

Bissau, Guiné-Bissau

Melhoria do serviço de eletricidade

O Governo da Guiné-Bissau lançou o Projeto de Melhoria do Serviço de
 Eletricidade na cidade de Bissau (PASEB), que se enquadra no programa
 de investimento e reforço das capacidades do setor de eletricidade, o qual
 se inscreve no Plano Estratégico e Operacional 2015-2020. O projeto é
 financiado pelo Banco Africano do Desenvolvimento, no valor de 35 milhões
 de dólares.

Ler mais

Rio de Janeiro, Brasil

Clínicas da família

http://www.uccla.pt/noticias/debate-sobre-justica-economica
http://www.uccla.pt/noticias/projetos-de-eletrificacao-em-benguela
http://www.uccla.pt/noticias/faleceu-antonio-mascarenhas-monteiro
http://www.uccla.pt/noticias/melhoria-do-servico-de-eletricidade-em-bissau


A prefeitura do Rio de Janeiro, no Brasil, entregou mais duas Clínicas da
 Família em Campo Grande, na Zona Oeste. As duas novas unidades de
 saúde irão beneficiar mais de 30 mil pessoas e, cada uma delas, terá cinco
 equipas de saúde familiar e três de saúde bucal. A cidade chega, assim, à
 100.ª clínica em funcionamento. O modelo destas clínicas tem como objetivo
 a prevenção, a promoção da saúde e o diagnóstico precoce de doenças.

Ler mais

Portugal e Macau

Fórum do Livro de Macau em Lisboa

A capital portuguesa vai receber nove dias de literatura de Macau em Língua
 Portuguesa. O Fórum do Livro de Macau vai levar obras da terra, lançar
 livros e promover a literatura de Macau em Lisboa, numa iniciativa da
 Associação Amigos do Livro. O evento decorrerá de 24 de outubro a 3 de
 novembro e terá uma programação abrangente, que se divide entre
 palestras e apresentações em diferentes espaços.

Ler mais

Angola

Pedidos de visto para Angola concentrados em
 plataforma

O processo de pedido de visto em passaporte para Angola passou a estar
 concentrado numa plataforma online, reduzindo as deslocações dos utentes
 aos postos consulares internacionais. Os processos com pedidos de visto
 podem ser submetidos através da plataforma www.visaangola.com e a
 resposta sobre a sua atribuição recebida diretamente por correio eletrónico.

Ler mais

Cabo Verde

Eleições Presidenciais

Os cabo-verdianos vão ter Eleições Presidenciais no dia 2 de outubro. Para
 este ato eleitoral já estão disponíveis cerca de 485 mil boletins prontos a
 serem distribuídos pelas 1293 assembleias de voto, tanto em Cabo Verde
 (1019 assembleias) como no estrangeiro (274 assembleias). Os eleitores
 são chamados às urnas para escolher entre os 3 candidatos - Jorge Carlos
 Fonseca, Joaquim Jaime Monteiro e Albertino Graça - qual deles vai
 comandar os destinos da Presidência da República durante os próximos 4
 anos.

Ler mais

Timor-Leste

Timor-Leste terá novo regime contributivo de
 Segurança Social

http://www.uccla.pt/noticias/clinicas-da-familia-no-rio-de-janeiro
http://www.uccla.pt/noticias/forum-do-livro-de-macau-em-lisboa
http://www.uccla.pt/noticias/pedidos-de-visto-para-angola-concentrados-em-plataforma
http://www.uccla.pt/noticias/eleicoes-presidenciais-em-cabo-verde


O Parlamento Nacional timorense iniciou um debate com a apreciação de um
 novo regime contributivo de Segurança Social em que, pela primeira vez,
 associa direitos e deveres com o objetivo de criar um regime contributivo
 para todos os trabalhadores. Trata-se de um regime público, único para
 todos os trabalhadores (públicos e privados), que assenta em princípios
 consagrados internacionalmente, que é obrigatório e contributivo e que será
 autofinanciado.

Ler mais

Diversos países

Festival “Seis Continentes” promove a cultura
 lusófona pelo mundo

Realiza-se nos dias 1 e 2 de outubro, a 6.ª edição do “Festival Seis
 Continentes”, em 125 cidades e em mais de 30 países, com o objetivo de
 promover e divulgar as culturas lusófonas de forma transversal, com eventos
 que passam pela música, teatro, dança, fotografia, artesanato, gastronomia,
 exposições e cinema.

Ler mais

São Tomé e Príncipe

Fórum da União de Exportadores da CPLP

Vai decorrer, nos dias 30 de setembro e 1 de outubro, em São Tomé e
 Príncipe, o Fórum da União de Exportadores da Comunidade de Países de
 Língua Portuguesa (CPLP), em que se pretende apresentar o país como um
 atrativo para o investimento e parcerias, contribuir para o desenvolvimento
 sustentável da economia de São Tomé e Príncipe e estabelecer parcerias
 empresariais.

Ler mais

TAAG, Angola

Novas rotas para o mundo

A transportadora aérea angolana TAAG vai passar a realizar dois voos
 semanais entre Luanda e a capital de Moçambique, Maputo, em horários
 que garantam a ligação a Portugal e à América do Sul.

Ler mais

Edições da Casa dos Estudantes do Império

http://www.uccla.pt/noticias/timor-leste-tera-novo-regime-contributivo-de-seguranca-social
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 reeditadas pela UCCLA

Nesta edição poderá ler "Kissange" da autoria de Manuel Lima

Ler mais

Edições da Casa dos Estudantes do Império
 reeditadas pela UCCLA

Nesta edição poderá ler "Poemas" da autoria de Agostinho Neto

Ler mais
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