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Macau, China

Deslocação a Macau do Secretário-Geral da
UCCLA e do Governador da Província de Luanda
A convite do Governo da Região Administrativa Especial de Macau, vão-se
deslocar a Macau, entre 10 e 16 de junho, o Secretário-Geral da UCCLA,
Vítor Ramalho, e o presidente da mesa da Assembleia Geral da UCCLA e
Governador da Província de Luanda, General Higino Carneiro.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Reunião com Embaixador da Guiné-Bissau em
Portugal
O Secretário-Geral da UCCLA, Vítor Ramalho, reuniu, dia 23 de maio, com o
Embaixador da Guiné-Bissau em Portugal, Hélder Vaz, e com o vereador
Carlos Manuel Castro, do Pelouro das Relações Internacionais da autarquia
de Lisboa, com o objetivo de analisar eventuais colaborações para a
realização de eventos que a embaixada pretende promover junto da
comunidade guineense, com vista à dinamização e divulgação da cultura da
Guiné-Bissau.
Ler mais

Lisboa, Portugal

O Dia de África em torno da História de Angola na
UCCLA
A UCCLA foi o palco da apresentação da 2.ª edição da obra “História de
Angola - Da Pré-História ao Início do Século XXI” da autoria de Alberto
Oliveira Pinto, dia 25 de maio - Dia de África - e onde se abordou a criação
da Organização de Unidade Africana.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Reunião com presidente do Observatório da

Língua Portuguesa
O presidente do Observatório da Língua Portuguesa, Embaixador Lauro
Moreira, acompanhado por Mário Máximo e Francisco Ramos reuniu, dia 24
de maio, com o Secretário-Geral da UCCLA, Vítor Ramalho, para troca de
pontos de vista sobre as atividades das duas instituições.
Ler mais

Odivelas, Portugal

UCCLA esteve presente no VI Encontro de
Escritores Lusófonos
Decorreu nos dias 26 e 27 de maio, o VI Encontro de Escritores Lusófonos,
no âmbito da VI Bienal de Culturas Lusófonas, em Odivelas, Portugal. O
Secretário-Geral da UCCLA, Vítor Ramalho, fez uma intervenção sobre a
língua portuguesa no mundo e a sua importância a nível cultural, económico
e social.
Ler mais

Ilha de Moçambique, Moçambique

Apresentação do estudo prévio da requalificação
do espaço público em Macuti
No âmbito do Cluster da Cooperação Portuguesa da Ilha de Moçambique foi
apresentado, dia 30 de maio, o estudo prévio da requalificação do espaço
público para a zona Macuti, por Carlos Brito, arquiteto da UCCLA
responsável pelo projeto.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Reunião com presidente do Conselho Municipal
de Nampula na UCCLA
Decorreu, dia 26 de maio, uma reunião com Mahamudo Amurane, presidente
do Conselho Municipal de Nampula, em Moçambique, com o objetivo de se
inteirar do projeto Proteger Para Mudar, que tem como objetivo global
enfrentar a violência contra as adolescentes.
Ler mais

Maputo, Moçambique

Novo projeto do Conselho Municipal de Maputo

em parceria com a UCCLA
O projeto LER KAMUBUKWANA do Conselho Municipal de Maputo, em
Moçambique, em parceria com a UCCLA, recebeu o apoio da Embaixada de
Portugal - Cooperação Portuguesa. O projeto tem como objetivo promover
junto dos munícipes de KaMubukwana, crianças e adultos, o gosto pela
leitura, as literacias e a valorização da cultura local.
Ler mais

Lisboa, Portugal

UCCLA participa na reunião da Comissão
Temática da Educação dos Observadores
Consultivos da CPLP
A Comissão Temática de Educação, Ensino Superior, Ciência e Tecnologia
dos Observadores Consultivos da CPLP reuniu no dia 16 de maio, na sede
da CPLP, com o objetivo de definir a atividade a ser implementada no
corrente ano. A UCCLA é observador consultivo integrante nesta Comissão.
Ler mais

Lisboa, Portugal

UCCLA acolheu colóquio sobre a Devoção a
Santo António em Portugal e no Brasil
A UCCLA foi palco, nos dias 1 e 2 de junho, do colóquio internacional
subordinado ao tema “A Devoção a Santo António em Portugal e no Brasil”.
A sessão de abertura contou com a presença do Secretário-Geral da
UCCLA, Vítor Ramalho, de Joana Gomes Cardoso, presidente da EGEAC,
de Joana Sousa Monteiro, Diretora do Museu de Lisboa, e de Pedro
Teotónio Pereira, coordenador do Museu de Lisboa - Santo António.
Ler mais
Lamego e Vila Real, Portugal

UCCLA estará no Encontro Internacional de
Patrimónios da Humanidade da UNESCO
A Universidade de Trás os Montes e Alto Douro, a Douro Generation Associação de Desenvolvimento e a Rede de Aldeias Vinhateiras organizam
o Encontro Internacional “Objetivos do Desenvolvimento Sustentável Agenda 2030 com os Patrimónios Mundiais da UNESCO”, que se realiza
entre os dias 8 e 10 de junho, nas cidades de Lamego e Vila Real, Portugal.
O Secretário-Geral da UCCLA, Vítor Ramalho, estará presente.
Ler mais
Lisboa, Portugal

UCCLA estará na Conferência “Women in
Business Friendly Cities”

Decorrerá no dia 8 de junho, a Conferência “Women in Business Friendly
Cities”, no Fórum Lisboa (Avenida Roma, n.º 14-L), em Lisboa, Portugal, que
abordará os seguintes temas: gestão, educação, empreendedorismo,
inovação social, carreiras profissionais, decisão, universidade, liderança,
mentoria, responsabilidade social das empresas e mobilidade urbana. A
UCCLA participará com a presença da técnica Princesa Peixoto numa mesa
sobre a Educação.
Ler mais
Ilha de Moçambique, Moçambique

Jornada Pedagógica para melhoria das
competências básicas de leitura e escrita
No âmbito do Cluster da Cooperação Portuguesa da Ilha de Moçambique,
decorreu, no dia 27 de maio, na Escola Secundária Josina Machel, mais
uma Jornada Pedagógica que contou com 63 participantes - professores,
gestores escolares e técnicos bibliotecários. A jornada teve como objetivo
melhorar a iniciação à leitura e à escrita através de atividades diárias de
desenvolvimento da oralidade.
Ler mais
Maputo, Moçambique

Lançamento do programa "A Caminho da Feira"
2017
O Conselho Municipal de Maputo, em Moçambique, em parceria com a
UCCLA, realizou, dia 24 de maio, o lançamento do programa "A CAMINHO
DA FEIRA" 2017, na Escola Secundária Francisco Manyanga, em Maputo.
Este programa tem como objetivo difundir a Feira do Livro de Maputo,
atraindo mais público, com destaque para os mais jovens, estimular e
valorizar o gosto pela leitura e escrita.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Concerto de Homenagem a Maria Barroso
Terá lugar um concerto de homenagem à Dra. Maria Barroso, no dia 4 de
junho, às 17h30, no São Luiz Teatro Municipal, em Lisboa, Portugal. A
evocação à personalidade de Maria Barroso será feita por Guilherme
Oliveira Martins. O evento conta com o apoio da UCCLA.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Organização internacional g7+ vai ter sede em

Lisboa
O g7+, organização internacional intergovernamental, vai ter sede em
Portugal com a ajuda da Câmara Municipal de Lisboa. O acordo assinado,
dia 30 de maio, prevê a colaboração da autarquia na cedência de um
edifício localizado na Avenida 24 de Julho.
Ler mais

Lisboa, Portugal

87.ª Feira do Livro de Lisboa
O maior certame da cidade de Lisboa, dedicado ao livro e à leitura - Feira do
Livro - vai decorrer, no Parque Eduardo VII, de 1 a 18 de junho. Mais de
duas centenas de pavilhões e centenas de editores, chancelas, alfarrabistas
e livreiros estarão presentes. No dia 16 de junho será apresentado o livro
vencedor do Prémio Literário UCCLA: Novos Talentos, Novas Obras em
Língua Portuguesa, atribuído à obra “Diário de Cão” de Thiago Rodrigues
Braga.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Fórum Literário Portugal-China
O Centro Científico e Cultural de Macau, em Lisboa, Portugal, vai acolher o
primeiro Fórum Literário Portugal-China, no dia 7 de junho, com o objetivo
de promoção da literatura dos dois países. Em Lisboa estará o autor chinês
Su Tong e outros dois escritores ainda não traduzidos no país - Zhang Wei e
Chi Zhijian -, bem como de três autores portugueses: Dulce Maria Cardoso,
Gonçalo M. Tavares e José Luís Peixoto.
Ler mais

Huambo, Angola

Huambo recebe central térmica
A cidade do Huambo, em Angola, vai receber uma nova central térmica que
vai reforçar com mais 50 megawatts o abastecimento de energia eléctrica à
capital provincial e à cidade da Caála. A entrada em funcionamento da
central térmica de Belém vai beneficiar mais de 100 mil moradores das
cidades do Huambo e Caála e reforçar também a rede pública nas ruas e
bairros antigos e novos.
Ler mais

Angra do Heroísmo, Portugal

Angra do Heroísmo investe em viaturas para

reforço dos serviços de limpeza urbana
Cinco novos veículos elétricos vão ser adquiridos pelos Serviços
Municipalizados de Angra do Heroísmo, Açores, Portugal, de forma a
reforçar a aposta na melhoria dos serviços de limpeza da cidade. Estes
novos veículos, 100% elétricos, vão contribuir num melhor desempenho das
funções e competências dos serviços nas áreas de limpeza e gestão
urbana, aumentando a poupança com os gastos energéticos.
Ler mais
Salvador, Brasil

Salvador 360 pretende impulsionar economia da
cidade
A prefeitura de Salvador, no Brasil, apresentou um programa de
planeamento para impulsionar o desenvolvimento económico da cidade, nos
próximos quatro anos - Salvador 360. O programa envolverá um
investimento de R$3 bilhões em oito eixos, e reúne diversas iniciativas
promovidas pelos órgãos municipais com foco na geração de emprego,
renda, atração e promoção de empreendimentos.
Ler mais

São Vicente, Cabo Verde

China apoia criação de Zona Económica Especial
na ilha de São Vicente
A China vai apoiar a criação de uma Zona Económica Especial ligada ao mar
na ilha cabo-verdiana de São Vicente, um projeto que o governo caboverdiano acredita que estará concluído até ao final da legislatura. O Governo
chinês irá financiar, também, a construção de uma nova maternidade em
São Vicente.
Ler mais

Oecusse-Ambeno, Timor-Leste

Oecusse-Ambeno quer reforçar parcerias com
Portugal ao nível da saúde e educação
A Autoridade da Região Administrativa Especial de Oecusse-Ambeno, em
Timor-Leste, assinou protocolos de colaboração com o Centro Hospitalar e
Universitário de Coimbra, Hospital de São João no Porto e com alguns
hospitais da área de medicina tropical em Lisboa, com o objetivo de
melhorar a assistência na área da saúde.
Ler mais

Assomada, Cabo Verde

Pelourinho de Assomada vai ser transformado em

Casa da Cultura
O Pelourinho de Assomada, em Santa Catarina (ilha de Santiago), Cabo
Verde, vai ser transformado em Casa da Cultura, no âmbito do projeto de
requalificação da cidade, de modo a acolher diversas atividades para
promoção do turismo e da cultura local.
Ler mais

Macau, China

Macau recebe sede do fundo chinês para os
países lusófonos
Macau vai receber a sede do fundo chinês destinado a investimentos de e
para os países lusófonos, com o objetivo de facilitar a divulgação e o contato
junto dos potenciais interessados. Numa primeira fase, a sede vai ficar
localizada no centro de apoio empresarial do Instituto de Promoção do
Comércio e do Investimento de Macau e, posteriormente, vai mudar-se para
o futuro “Complexo de Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial
entre a China e os Países de Língua Portuguesa”.
Ler mais
Díli, Timor-Leste

Estátua de Francisco Xavier do Amaral
inaugurada em Díli
Uma estátua de Francisco Xavier do Amaral, o Proclamador da
Independência da Nação e primeiro Presidente de Timor-Leste, foi
inaugurada em Díli, no dia 20 de maio. Grandes painéis em redor da rotunda
mostravam a fotografia icónica, tirada no momento da Proclamação da
Independência, no dia 28 de novembro de 1975, com a citação de Francisco
Xavier do Amaral: “Juntos consolidamos a unidade e a estabilidade para o
desenvolvimento nacional.”
Ler mais

Angola

Novo Bilhete de Identidade angolano
O novo Bilhete de Identidade de Angola passará a ter novos dados, como os
números de identificação fiscal, segurança social e do boletim de
nascimento, além de elementos tecnológicos, permitindo deste modo uma
maior segurança.
Ler mais

Guiné-Bissau

Guiné-Bissau lança projeto para atrair jovens a

evitarem emigração
Os guineenses retornados ao país têm, a partir de hoje, um projeto que lhes
oferece alternativas para ganhar a vida em vez de recorrerem à emigração
clandestina – um projeto que conta com o apoio financeiro da União
Europeia e técnico da Organização Internacional das Migrações.
Ler mais

São Tomé e Príncipe

São Tomé e Príncipe ganha certificado
internacional na segurança aeroportuária
A Organização da Aviação Civil Internacional acaba de atribuir a São Tomé e
Príncipe a certificação positiva no sistema de segurança aeroportuária,
visando o embarque de qualquer avião e passageiros no país.
Ler mais
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