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Lisboa, Portugal

Reunião com Secretária Executiva da CPLP
O Secretário-Geral da UCCLA, Vítor Ramalho, acompanhado pelo assessor
José Bastos, reuniu-se, dia 27 de março, com a nova Secretária Executiva
da CPLP, Maria do Carmo Silveira, para apresentação de cumprimentos.
Ler mais

Luanda, Angola

UCCLA realiza reunião anual em Luanda
Por decisão dos responsáveis da cidade de Luanda, esta vai acolher, no dia
19 de abril, a Assembleia Geral da UCCLA, no Salão Nobre do Governo
Provincial de Luanda, presidido pelo General Higino Carneiro, presidente da
mesa da Assembleia Geral da UCCLA e tendo como vice-presidente o
Governador da Região Autónoma do Príncipe, José Cassandra.
Ler mais

Lisboa, Portugal

UCCLA recebeu alunos de Aveiro no âmbito da
rede educativa SUL
Decorreu, dia 28 de março, a visita de 49 alunos do 11.º ano e 4 professores
da disciplina História da Cultura e das Artes e Desenho do curso de Artes
Visuais do Agrupamento de Escolas José Estevão de Aveiro, no âmbito da
rede educativa SUL - que pretende promover e valorizar o espaço e a
programação pública da UCCLA, proporcionando leituras e experiências aos
visitantes, estimulando a interacção com a programação, colocando
questões, promovendo viagens e percursos imaginados pelas
propostas/obras dos artistas.
Ler mais

Viana, Angola

Fórum Económico sobre “Cidades Sustentáveis”
em Viana
Terá lugar no dia 20 de abril, no Centro de Congressos de Viana, Angola, um
Fórum Económico subordinado ao tema “Cidades Sustentáveis”, numa
parceria entre a UCCLA, Associação Empresarial de Luanda e com o apoio
da Comissão Administrativa da cidade de Luanda.
Ler mais

Lisboa, Portugal

UCCLA acolheu debate sobre Desporto e
Educação Económica e homenageou antigas
glórias do futebol
A UCCLA foi o palco, dia 30 de março, do debate subordinado ao tema
“Desporto e Educação Económica” e da homenagem às antigas glórias do
futebol Mário Coluna, Matateu, Lucas Vicente, Augusto Matine e Hilário da
Conceição - iniciativa promovida pela Casa de Moçambique.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Lançamento do livro “Mariazinha, Calcinha de
Renda” de Rufas Santo na UCCLA
Perante sala cheia, o escritor são-tomense Rufino Espírito Santo, Rufas
Santo, apresentou o livro “Mariazinha, Calcinha de Renda”, no auditório da
UCCLA, no dia 31 de março. Este livro de poemas é uma ode à mulher de
lá, de cá e de todas as latitudes.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Visita da Miss CPLP à UCCLA
O Secretário-Geral da UCCLA, Vítor Ramalho, recebeu, dia 28 de março, a
Miss CPLP Maria José Nunes Pires, natural da Ilha de Santo António do
Príncipe (São Tomé e Príncipe), para apresentação de cumprimentos. Na
ocasião Maria José agradeceu todo o apoio que a UCCLA tem dado na
divulgação da iniciativa, assim como na promoção da língua portuguesa.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Conferência sobre “Financiamento por

multilaterais de projetos na América Latina”
A Casa da América Latina e a Câmara de Comércio Portugal - Atlântico Sul
organizam, no dia 5 de abril, a conferência subordinada ao tema
“Financiamento por multilaterais de projetos na América Latina”, na sede da
Casa da América Latina. O Secretário-Geral da UCCLA estará presente na
sessão de abertura.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Exposição “Conexões Afro-Ibero-Americanas”
A exposição “Conexões Afro-Ibero-Americanas 2.01” é uma iniciativa da
UCCLA e do Colectivo Multimédia Perve, que conta com o apoio
institucional da Câmara Municipal de Lisboa e do Museu Coleção Berardo.
São 63 importantes autores, oriundos de África, Península Ibérica e
continente americano. Venha nos visitar até ao dia 30 de abril, nas
instalações da UCCLA.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Faleceu Ilídio do Amaral
Ao tomar conhecimento do falecimento de Ilídio do Amaral, a UCCLA curvase perante a sua memória e apresenta as mais sentidas condolências à
família. O Secretário-Geral, seu amigo pessoal, manifesta o seu profundo
pesar pela morte da personalidade incontornável como professor catedrático
com estudos muito relevantes sobre África e, particularmente, sobre Angola.
Ler mais

Porto, Portugal

Famílias regressam ao centro histórico do Porto
graças a programa camarário
A Câmara do Porto, em Portugal, está, desde 2016, a exercer o direito de
preferência sobre edifícios no centro histórico, a reabilitá-los e a entregar a
famílias que, há anos, foram realojadas na periferia em habitação social. As
rendas praticadas são sociais, tratando-se de um programa que, pela
primeira vez, acontece no Porto.
Ler mais

São Vicente, Cabo Verde

Expansão do Hospital Baptista de Sousa

Um acordo assinado entre o Ministério da Saúde de Cabo Verde, a Câmara
Municipal de São Vicente e um privado, viabiliza o projeto de expansão do
Hospital Baptista de Sousa. A expansão do Hospital prevê a construção de
uma nova central de consultas, redução dos tempos médios de espera para
consultas de especialidades e cirurgias, nomeadamente serviços
ambulatórios, cirurgias, exames e procedimentos de diferentes
especialidades e hospital dia de oncologia.
Ler mais
Bafata, Guiné-Bissau

Campanha de desparasitação na Guiné-Bissau
Decorre nas regiões de Oio, Bafatá (Membro Associado da UCCLA), Quinará
e Tombali uma campanha de desparasitação de pelo menos 9 mil meninos
em 46 “Escolas Amigas da Criança”. Esta campanha, que visa a promoção
de um ensino de qualidade na Guiné-Bissau através da melhoria do estado
nutricional das crianças em idade escolar, é promovida pelos Ministérios da
Educação e da Saúde Pública, com o apoio técnico e financeiro do Fundo
das Nações Unidas para a Infância, no valor de seis milhões de francos, e é
gratuita.
Ler mais

Huambo, Angola

Recuperação da Estufa-Fria
O Governo Provincial do Huambo, em Angola, está a proceder à
recuperação e reabilitação do Jardim Botânico, vulgo Estufa-Fria, através da
limpeza do espaço, reposição da iluminação pública e pintura de diversas
estruturas. Os sinais de abandono, que há cerca de um ano eram visíveis,
vão desaparecendo aos poucos.
Ler mais

Rio de Janeiro, Brasil

Vacinação contra a febre-amarela
A cidade do Rio de Janeiro, no Brasil, iniciou uma campanha de vacinação
da população contra a febre-amarela, em 233 unidades de saúde. A medida
é preventiva e faz com que a vacina passe a fazer parte da rotina de
imunização da cidade, que ainda não registou casos da doença. A soma das
vacinas aplicadas desde o início do ano já ultrapassa as 400 mil doses.
Ler mais

Luanda, Angola

Requalificação da marginal da baía de Luanda
assumida pelo governo provincial

O Governo da Província de Luanda, Angola, assumiu a gestão da
requalificação e reordenamento da marginal da baía, no âmbito do resgate
ordenado pelo Executivo, com o Estado a pagar 358 milhões de euros para
salvar o projeto. O ato formal de transição envolveu o vice-governador
provincial para o setor comunitário, Rui Silva, e o presidente da comissão
executiva da Baía de Luanda, Miguel Carneiro, dando desta forma
cumprimento ao decreto presidencial de fevereiro, num processo de
resgaste e transferência que estava em estudo desde novembro.
Ler mais

Ribeira Grande de Santiago, Cabo Verde

Formação sobre preservação do Património
Mundial em Cabo Verde
A Câmara Municipal da Ribeira Grande de Santiago, em Cabo Verde, vai
promover, nos dias 8 e 9 de abril, uma formação sobre preservação do
Património Mundial, para consciencializar professores e artesãos no
município sobre a importância da preservação da Cidade Velha.
Ler mais

Belo Horizonte, Brasil

Plano de revitalização do centro
A prefeitura de Belo Horizonte, no Brasil, apresentou o Plano de Reabilitação
do Hipercentro da capital. A proposta abrange estratégias de ampliação das
oportunidades de inclusão social e produtiva, melhoria das condições de
segurança para benefício dos comerciantes, dos moradores e dos
pedestres, e a geração de condições para o desenvolvimento económico,
por meio do estímulo do uso residencial de prédios vazios e a atração de
novos investimentos para o hipercentro.
Ler mais

Macau, China

Macau poderá receber Espaço Cidadão
O Governo português está a equacionar a abertura do “Espaço Cidadão” em
Macau, como forma de servir melhor a comunidade portuguesa residente no
território. A abertura de um “Espaço Cidadão” facilitará não só a ida dos
chineses a Portugal, com a obtenção mais rápida de vistos, mas também
para os residentes poderem tratar dos seus impostos, taxas municipais, sem
recorrerem a amigos ou advogados a quem precisam de pagar.
Ler mais
Moçambique

Entrega de veículos aos bombeiros

moçambicanos
O governo moçambicano recebeu, da Coreia do Sul, 20 camiões de combate
aos incêndios, avaliados em quatro milhões de dólares norte-americanos,
para melhorar a sua capacidade e qualidade de resposta a estes
acontecimentos. As viaturas fazem parte do acordo entre os dois governos,
assinado em 2015, em Maputo, nos termos do qual a Coreia do Sul
concedeu cinco milhões de dólares para o fornecimento de equipamento ao
Serviço Nacional de Salvação Pública.
Ler mais

São Tomé e Príncipe

Governo de São Tomé alarga isenção de vistos
de entrada
O governo são-tomense decidiu que todos os Estados-membros da União
Europeia, e mais 16 países, devem ter a possibilidade de os respetivos
cidadãos nacionais poderem viajar para São Tomé e Príncipe sem
necessidade de visto.
Ler mais

Timor-Leste

Francisco Guterres Lu-Olo eleito Presidente da
República de Timor-Leste
Francisco Guterres Lu-Olo foi eleito, dia 20 de março, como Presidente da
República de Timor-Leste. Vai tomar posse no próximo dia 20 de maio,
exatamente 15 anos depois de ele próprio ter "proclamado" a restauração da
República Democrática de Timor-Leste. A 20 de maio passa a ser o 6.º
presidente timorense desde a proclamação e o 4.º desde a restauração da
independência.
Ler mais
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