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Mértola, Portugal

Encontro para a Proteção e Valorização dos
 Centros Históricos

O Cineteatro Marques Duque, em Mértola, Portugal, vai ser o palco do V
 Encontro Técnico da Rede de “Proteção e Valorização dos Centros
 Históricos”, que decorrerá nos dias 19 e 20 de janeiro. O Secretário-Geral da
 UCCLA, Vítor Ramalho, e o presidente da Câmara de Mértola, Jorge Rosa,
 farão a abertura do encontro. Os temas em debate serão “Gestão e
 Dinamização de Centros Históricos” e “Processos de Candidatura a
 Património da Humanidade”.

Ler mais

Lisboa, Portugal

UCCLA assinala Dia da Liberdade e Democracia

No dia em que se assinala a data das primeiras eleições livres em Cabo
 Verde, dia 13 de janeiro - “Dia da Liberdade e Democracia” - a Embaixada
 da República de Cabo Verde e a UCCLA organizaram uma palestra
 proferida pelo advogado Arnaldo Silva e subordinada ao tema “A
 Democracia e o Desenvolvimento”, no Auditório da UCCLA.

Ler mais

Ilha de Moçambique, Moçambique

Lançamento do site institucional

No âmbito do Cluster da Cooperação Portuguesa da Ilha de Moçambique,
 dois técnicos da UCCLA, Anabela Carvalho e José Bastos, estarão, de 13 a
 30 de janeiro, na Ilha de Moçambique, com vista à implementação e
 lançamento do site institucional do Conselho Municipal da cidade da Ilha de
 Moçambique.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Faleceu Mário Soares
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A UCCLA, reconhecendo o papel que o Dr. Mário Soares teve na construção
 do Portugal Moderno, na luta anticolonialista, na criação do Instituto
 Internacional da Língua Portuguesa, no contributo que conduziu à criação da
 CPLP e na relação que teve com a própria UCCLA, manifesta o seu
 profundo pesar pelo seu falecimento.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Concurso para concessão do espaço de
 restauração da sede da UCCLA e Casa da
 América Latina

Decorre até às 18 horas do dia 15 de janeiro de 2017, as candidaturas para a
 concessão do espaço para restauração adjacente às sedes da UCCLA e da
 Casa da América Latina, sito na Avenida da Índia, n.º 110, em Lisboa.

Ler mais

2.ª edição do Prémio Literário UCCLA - Novos
 Talentos, Novas Obras em Língua Portuguesa -
 Prazo de candidaturas alargado

Decorrem até ao dia 21 de março as candidaturas à segunda 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

Lisboa, Portugal

Exposição “[Co]Habitar”

Ainda poderá visitar, até ao dia 30 de janeiro de 2017, a exposição
 “[Co]Habitar”, no novo espaço da UCCLA e da Casa da América Latina
 (Avenida da Índia, n.º 110), em Lisboa - uma mostra que reúne um conjunto
 de obras das artistas Lia Chaia e Andrea Brandão que exploram o espaço
 habitável em diferentes vertentes.

Ler mais

José Carlos de Vasconcelos vence Prémio Vasco
 Graça Moura
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O jornalista e escritor José Carlos de Vasconcelos, personalidade de
 referência da cultura portuguesa e reconhecido pelos países de língua oficial
 portuguesa, tendo o raro privilégio de pertencer à Academia Brasileira de
 Letras, foi galardoado com o Prémio Vasco Graça Moura - Cidadania
 Cultural. A UCCLA felicita José Carlos de Vasconcelos por mais este
 reconhecimento público.

Ler mais

Benguela, Angola

Construção de centros de aconselhamento
 familiar

Serão construídos em Benguela, Angola, cinco centros de referência
 vocacionados para o aconselhamento familiar com o objetivo de construir
 uma sociedade fundada no respeito pela dignidade humana, através da
 implementação de programas que privilegiem a moralização da família e da
 sociedade.

Ler mais

Nampula, Moçambique

Motas-contentores para a recolha do lixo

A cidade de Nampula, em Moçambique, vai introduzir motas-contentores
 para a recolha do lixo nos bairros onde o acesso é mais difícil. A cidade
 produz mensalmente trezentas e cinquenta toneladas de lixo e são gastos
 dois milhões e quinhentos meticais para a recolha do mesmo.

Ler mais

Rio Janeiro, Brasil

Expansão do metro no Rio de Janeiro

A cidade do Rio de Janeiro, no Brasil, vai expandir as suas linhas de metro
 com o objetivo de melhorar a mobilidade urbana. A expansão está inserida
 no programa Operação Urbana Consorciada que tem por objetivo encontrar
 alternativas que gerem receitas adicionais para promover melhorias na
 cidade, nomeadamente a expansão do metro e a transformação de áreas
 degradadas com a criação de parques urbanos.

Ler mais

Macau, China

Macau no centro das relações com os países de
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 Língua Portuguesa

Macau vai ser a sede do Fundo de Cooperação para o Desenvolvimento
 entre a China e os países de Língua Portuguesa no âmbito da iniciativa
 “Uma Faixa, Uma Rota”, que tem por objetivo a cooperação económica e
 comercial entre a China e os países de língua portuguesa.

Ler mais

Cabo Verde

Crescimento económico em Cabo Verde

Fazer a economia crescer de forma sustentável e com inclusão social são
 dois grandes desafios importantes que se colocam neste momento a Cabo
 Verde. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva,
 durante a abertura da conferência “Doing Business 2017 em análise -
 Debate para crescer”.

Ler mais

Timor-Leste

Timor-Leste aprova medidas para travar violência
 de grupos de artes marciais

O Governo timorense aprovou uma proposta de lei que pretende travar a
 violência de grupos de artes marciais, que têm causado problemas pontuais
 em Timor-Leste, e o uso de várias armas brancas usadas em diversos
 incidentes. O diploma aprovado no Conselho de Ministros abrange em
 concreto os crimes de fabrico, importação, transporte, venda, cessão ou
 porte de rama ambon, uma espécie de fisga com que se lançam pequenas
 flechas.

Ler mais

Guiné-Bissau

Campanha de vacinação

Decorre na Guiné-Bissau uma campanha nacional de Suplementação e
 Desparasitação com a Vitamina A, de crianças dos 6 meses aos 5 anos de
 idade, com o objetivo de assegurar a sobrevivência e o crescimento das
 crianças. A campanha, que atingirá cerca de trezentos mil meninos, é
 financiada pelo Fundo das Nações Unidas para Infância num montante 68
 mil dólares e visa eliminar as doenças relacionadas com parasitas
 intestinais, promovendo uma boa prática de nutrição.

Ler mais

Portugal
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Campanha de Natal da Missão Kanimambo

Pode, até ao dia 20 de janeiro, dar um pouco mais de alegria às crianças
 com albinismo em Moçambique, com a doação de um brinquedo ou de um
 livro infantil. A campanha de Natal é da responsabilidade da Missão
 Kanimambo e conta com o apoio do Wall Street English.

Ler mais

São Tomé e Príncipe e China

Cooperação médica entre São Tomé e Príncipe e
 China

A República de São Tomé vai receber uma missão médica chinesa para
 prestar cuidados de saúde a toda a população. As áreas de estomatologia,
 cardiologia e cirurgia geral são as áreas prioritárias para esta missão, assim
 como a introdução de algumas tecnologias e inovações médicas chinesas.

Ler mais

Santiago de Compostela, Espanha

Novos membros da Academia Galega da Língua
 Portuguesa

No dia 14 de janeiro, a Academia Galega da Língua Portuguesa dá posse na
 Casa da Língua Comum, em Compostela, aos novos académicos
 correspondentes da Academia – a angolana Irene Alexandra Neto e o
 brasileiro Gilvan Müller de Oliveira. A abertura da cerimónia será feita pelo
 presidente da Academia, Rudesinho Soutelo.

Ler mais

Alteração da data de publicação da próxima
 Notícias UCCLA

Vimos comunicar que a próxima edição da Notícias UCCLA não sairá no
 próximo dia 27 de janeiro, como previsto, mas sim na semana seguinte.
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