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Exposição “Conexões Afro-Ibero-Americanas” traz
à UCCLA 63 artistas de 3 continentes
O Presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, vai estar
presente na inauguração da exposição “Conexões Afro-Ibero-Americanas”,
no dia 21 de fevereiro, às 19 horas. Trata-se de uma iniciativa da UCCLA e
do Coletivo Multimédia Perve, que conta com o apoio institucional da
Câmara Municipal de Lisboa e do Museu Coleção Berardo. Esta mostra
conta com a presença de 63 importantes autores, oriundos de África,
Península Ibérica e continente americano - Cruzeiro Seixas, Mário Cesariny,
Salvador Dalí, Pablo Picasso, Joan Miró, Malangatana, Wilfredo Lam,
Marcelo Grassmann, Fernando Botero, Eduardo Ney, Mito, entre tantos
outros.
Ler mais

Luanda, Angola

Luanda acolhe Assembleia Geral da UCCLA
O Secretário-Geral da UCCLA, Vítor Ramalho, deslocou-se a Luanda, de 5 a
9 de fevereiro, para juntamente com o Governador Provincial de Luanda,
General Higino Carneiro, preparar a próxima Assembleia Geral da UCCLA que se realizará no dia 19 de abril. No dia 20 de abril, haverá um Fórum
Empresarial, no Pólo Industrial de Viana.
Ler mais

Portugal

Embaixador de Angola junto da CPLP visitou a
UCCLA
O chefe da Representação Permanente de Angola junto à Comunidade dos
Países de Língua Portuguesa (CPLP), Embaixador Luís José de Almeida,
reuniu, dia 14 de fevereiro, com o Secretário-Geral da UCCLA, Vítor
Ramalho, para apresentação de cumprimentos no início do novo ano.
Ler mais

Lisboa, Portugal

UCCLA recebe delegação do Governo Municipal
de Changzhou
O Secretário-Geral da UCCLA, Vítor Ramalho, vai receber, dia 27 de
fevereiro, pelas 15 horas, o vice-presidente do Governo Municipal de
Changzhou da República Popular da China, Fang Guoqiang, e respetiva
delegação, com vista ao aprofundamento de relações entre os povos e
cidades lusófonas e a China.
Ler mais

Cascais, Portugal

UCCLA presente no encontro de educadores e
professores em Cascais
Decorreu, dia 9 de fevereiro, um encontro de educadores e professores, no
Centro de Interpretação Ambiental Pedra do Sal em São Pedro do Estoril, no
âmbito da Plataforma Educar Melhor em Cascais, da Câmara Municipal de
Cascais. A técnica da UCCLA responsável pela área social, Princesa
Peixoto, apresentou o projeto Aprender para o Desenvolvimento.
Ler mais

Ilha de Moçambique, Moçambique

UCCLA promove atividades educativas na Ilha de
Moçambique
No âmbito do Projeto Cluster da Cooperação Portuguesa na Ilha de
Moçambique, a UCCLA continua a promover ações educativas,
coordenadas pela técnica Alda Moreira que se encontra na Ilha, desde o dia
6 de fevereiro e permanecerá até 5 de março.
Ler mais

Praia, Cabo Verde

Criação da Rede Cabo-Verdiana das Cidades
Educadoras
Terá lugar, dia 22 de fevereiro, na cidade da Praia, a reunião da Rede das
Cidades Educadoras com vista à criação da Rede Cabo-Verdiana das
Cidades Educadoras. Este encontro tem por objetivo sensibilizar outros
municípios cabo-verdianos a aderirem a esta iniciativa que será um
instrumento importante para a consagração da língua portuguesa como uma
das línguas oficiais desta organização, a par do castelhano, francês e inglês.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Álbum “Correntes” lançado na UCCLA
O auditório da UCCLA foi o palco escolhido para o lançamento do álbum
“Correntes” do grupo Modus de Fado, no dia 16 de fevereiro. Perante sala
cheia, “Modus de Fado” mostrou, a partir do Fado, a proximidade de vários
géneros musicais, a sua extensão e a profusão no mundo da lusofonia.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Apresentação do livro de Manuel Rui na UCCLA
A UCCLA orgulha-se de apresentar, no dia 2 de março, pelas 18h30, o conto
“O Kaputo, Camionista e Eusébio” de Manuel Rui, conto este que vem na
estiva de “Quem me dera ser onda” em que retrata a realidade de forma
invulgar e única, com muito humor à mistura.
Ler mais

Cascais e Maputo, Portugal e Moçambique

Cascais reforça apoio e cooperação com
Moçambique
A Câmara Municipal de Cascais, em Portugal, concluiu uma série de visitas a
Moçambique, nomeadamente em Maputo, com quem tem acordos de
geminação e de cooperação, e nas quais procedeu à entrega de diverso
material escolar e de saúde.
Ler mais

Bissau, Guiné-Bissau

Oferta de publicações portuguesas em Bissau
A cidade de Bissau, na Guiné-Bissau, foi palco da entrega simbólica de um
conjunto de jornais e revistas portugueses para facilitar o acesso a textos
apelativos em português. Esta iniciativa pretende disponibilizar
gratuitamente, com regularidade mensal, algumas centenas de publicações
recentes da imprensa portuguesa, contribuindo desta forma para a
qualidade do jornalismo guineense.
Ler mais

Huambo, Angola

Mais energia elétrica na cidade do Huambo

A cidade do Huambo, em Angola, vai beneficiar de mais energia elétrica com
a conclusão da montagem de uma nova central térmica. O projeto consiste
na montagem de duas turbinas de produção de energia elétrica, para
beneficiar mais de 100.000 moradores, no Huambo e na Caála, reforçando a
rede pública nas ruas e bairros adjacentes.
Ler mais

Cabo Verde

Cabo Verde cria bolsa de acesso à cultura para
crianças carenciadas
O Governo de Cabo Verde vai disponibilizar cerca de 110 mil euros para
aulas e atividades de música, dança e teatro para crianças e jovens
cadenciados. O programa “Bolsa de Acesso à Cultura” destina-se a crianças
e jovens dos 4 aos 16 anos, e visa proporcionar-lhes o acesso a aulas ou
oficinas de arte.
Ler mais

Brasil

Reforma no ensino brasileiro
O Governo brasileiro vai implementar um novo sistema de ensino médio, a
partir de 2019, com o objetivo de promover a equidade em todo o país. A
mudança ocorrerá no intervalo entre o 10.º e o 13.º ano de estudo com a
flexibilização curricular, ampliação da carga horária e a formação técnica
dentro do ensino médio.
Ler mais

Timor-Leste

Eleições Presidenciais em Timor-Leste
Decorrem, a 20 de março, as Eleições Presidenciais em Timor-Leste. O
período da campanha para o voto presidencial decorre entre 3 e 17 de
março, a votação decorre a 20 de março e o escrutínio provisório dos
resultados deverá estar concluído entre 23 e 25 de março.
Ler mais

Macau, China

Festival Literário de Macau

Decorre de 4 a 19 de março, a 6.ª edição Festival Literário de Macau – Rota
das Letras, que terá como sede o edifício do Antigo Tribunal. O Festival
deseja atrair a atenção do público para questões preocupantes da
atualidade mundial, como a crise dos refugiados e da crise migratória, com
uma lista de convidados extensa e multicultural. O vencedor do Prémio
Literário UCCLA - Novos Talentos, Novas Obras em Língua Portuguesa,
João Nuno Azambuja, estará presente para a apresentação da sua obra.
Ler mais
São Tomé e Príncipe

Festival Internacional de Cinema de São Tomé e
Príncipe
Vai decorrer no Centro Cultural Português, de 15 a 19 de fevereiro, a 3.ª
edição do Festival Internacional de Cinema de São Tomé e Príncipe FestFilm.Serão exibidos filmes vindos de todo o mundo, que estarão em
competição internacional nas 4 categorias a concurso (longa-metragem,
documentário, animação e curtas – metragens). No total foram submetidos
810 filmes, de 54 países diferentes.
Ler mais

ADP | AFRICONSULT | ANEPE | AULP | BARDAJÍ, HONRADO & PINHEL | BDO & ASSOCIADOS | BNI | BPC | BPI | CARRIS | CEAL/ISEC | CGD |
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