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Secretário-Geral da UCCLA, Vítor Ramalho
A UCCLA regozija-se com o reconhecimento à cidade de M’ Banza Congo de
 cidade Património Mundial da Humanidade que, desde a primeira hora,
 apoiámos. A UCCLA congratula-se, também, com a declaração do Cais do
 Valongo, no Rio de Janeiro, a Património Histórico da Humanidade. Outra
 cidade, carregada de memória e capital da região autónoma da Galiza,
 Santiago de Compostela, aderiu recentemente à UCCLA. Para marcar a
 primeira das iniciativas dessa adesão realizou-se, no dia 10 de julho, um
 encontro sobre o tema “A Língua como Oportunidade”. A presença do
 presidente da Câmara de Santiago de Compostela, Martino Noriega
 Sánchez, do presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rio, do Embaixador
 do Brasil junto da CPLP, Gonçalo Mourão, da diretora-coordenadora do
 Turismo de Portugal, Lídia Monteiro, para além de José Bastos da UCCLA e
 do signatário, enquanto Secretário-Geral da UCCLA, e de outras
 personalidades, foi a primeira iniciativa de um conjunto de outras que
 reforçarão a entreajuda e a cooperação futura da nova associada. A
 importância dos três acontecimentos não poderá deixar de ser sublinhada, a
 atestar a dinâmica da UCCLA em todos os domínios.

Santiago de Compostela, Espanha

Jornada “A Língua como Oportunidade” em
 Santiago de Compostela
Na XXXIII.ª Assembleia Geral da UCCLA, realizada em Luanda no passado
 mês de Abril, foi votada por unanimidade a entrada da cidade de Santiago de
 Compostela, capital da Galiza, Espanha, como Membro Observador da
 organização. Na sequência dessa entrada, a cidade de Santiago e a UCCLA
 resolveram realizar a Jornada “A Língua como Oportunidade”, que decorreu
 no dia 10 de julho.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Encontro da UCCLA com prefeitura do Rio de
 Janeiro
O Secretário-Geral da UCCLA, Vitor Ramalho, recebeu, no dia 7 de julho, a
 assessora especial da Secretaria Municipal da Cultura da prefeitura do Rio
 de Janeiro, Cristina Lodi.

Ler mais

http://www.uccla.pt/noticias/jornada-lingua-como-oportunidade-em-santiago-de-compostela
http://www.uccla.pt/noticias/encontro-da-uccla-com-prefeitura-do-rio-de-janeiro


Lisboa, Portugal

Encontro com Alcadesa de Madrid
O Secretário-Geral da UCCLA, Vitor Ramalho, reuniu, dia 6 de julho, com a
 Alcadesa (presidente da câmara) de Madrid e co-presidente da UCCI (União
 das Cidades Capitais Iberoamericanas), Manuela Carmena, com vista ao
 aprofundamento das relações entre as duas organizações.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Reunião com Secretária Executiva da CPLP
O Secretário-Geral da UCCLA, Vítor Ramalho, reuniu, no dia 14 de julho,
 com a Secretária Executiva da CPLP, Maria do Carmo Silveira, para troca de
 pontos de vista sobre as atividades desenvolvidas pelas duas instituições.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Livro sobre a Casa dos Estudantes do Império
 apresentado na UCCLA
O livro “Casa dos Estudantes do Império - Subsídios para a História do seu
 período mais decisivo (1953 a 1961)” de Helder Martins foi lançado no dia 12
 de julho, na UCCLA. A apresentação do livro contou com as intervenções de
 Zeferino Coelho, Filipe Matusse, Maria José Leal, Embaixador José Augusto
 Duarte, Secretário-Geral da UCCLA, Vítor Ramalho, e do autor.

Ler mais

http://www.uccla.pt/noticias/encontro-com-alcadesa-de-madrid
http://www.uccla.pt/noticias/reuniao-com-secretaria-executiva-da-cplp-0
http://www.uccla.pt/noticias/livro-sobre-casa-dos-estudantes-do-imperio-apresentado-na-uccla


Lisboa, Portugal

UCCLA acolheu lançamento do livro “Evocações”
No dia em que se assinalou o 42.º aniversário da Independência de Cabo
 Verde, dia 5 de julho, a UCCLA foi palco do lançamento do livro “Evocações”
 de Francisco Fragoso/Kwame Kondé e que contou com a presença do
 Secretário-Geral, Vítor Ramalho.

Ler mais

Ilha do Sal, Cabo Verde

Ilha do Sal acolheu delegação para o encontro da
 rede temática de Proteção Civil
Com vista a planificar a próxima reunião da rede temática de Proteção Civil,
 deslocou-se à Ilha do Sal, em Cabo Verde, de 6 e 8 de julho, o coordenador
 das redes temáticas da UCCLA, Renato Costa, o chefe de Divisão dos
 Serviços de Proteção Civil de Cascais, Carlos Estibeira, e o representante da
 cidade guia da rede temática, Celestino Afonso.

Ler mais

Ilha do Sal - Espargos e Santa Maria, Cabo Verde

UCCLA participou no Festival de Literatura-Mundo
 do Sal
Decorreu de 6 a 9 de julho, a 1.ª edição do Festival de Literatura-Mundo do
 Sal, em Cabo Verde. A UCCLA marcou presença através do seu
 coordenador cultural, Rui Lourido. Esta primeira edição reuniu meia centena
 de escritores, tradutores, jornalistas e investigadores, para abordar a
 chamada literatura mundo. O festival, que decorreu durante quatro dias nas
 cidades de Espargos e Santa Maria, contou com um programa recheado de
 conferências, conversas, oficinas, intervenções oficiais, mas também houve
 vários momentos de teatro, música e poesia, além de lançamento de livros e
 passeios turísticos a alguns dos locais mais emblemáticos da ilha do Sal.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Lançamento do livro de Albertino Bragança na
 UCCLA
“Ao Cair da Noite” é o título do romance de Albertino Bragança que será
 apresentado no dia 28 de julho, pelas 17h30, nas instalações da UCCLA. A
 apresentação da obra contará com as intervenções de João Viegas d' Abreu,
 Assessor Parlamentar da Assembleia da República, Sheila Khan,
 investigadora da Universidade do Minho, e Inocência Mata, professora da
 Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.

Ler mais

http://www.uccla.pt/noticias/uccla-recebe-lancamento-do-livro-evocacoes
http://www.uccla.pt/noticias/ilha-do-sal-acolheu-delegacao-para-o-encontro-da-rede-tematica-de-protecao-civil
http://www.uccla.pt/noticias/uccla-participou-no-festival-de-literatura-mundo-do-sal
http://www.uccla.pt/noticias/lancamento-do-livro-de-albertino-braganca-na-uccla


Mbanza Congo, Angola

M’ Banza Congo declarada Património Mundial da
 Humanidade
A Comissão de Património Mundial da UNESCO declarou, dia 8 de julho, por
 unanimidade, o centro histórico da cidade de M' Banza Congo, no norte de
 Angola, como Património Mundial da Humanidade. A UCCLA apoiou esta
 candidatura desde a primeira hora.

Ler mais

Rio de Janeiro, Brasil

Cais do Valongo é declarado Património Histórico
 da Humanidade
Marco da herança africana no Rio de Janeiro, o Cais do Valongo agora é
 Património da Humanidade. O Comité do Património Mundial da UNESCO
 avaliou a inscrição do sítio arqueológico na 41.ª reunião anual da
 organização, realizada na cidade de Cracóvia, na Polónia.

Ler mais

Cascais, Portugal

Cascais recebeu Bandeira “Cidade ou Vila de
 Excelência”
O Município de Cascais, em Portugal, recebeu, dia 12 de julho, a Bandeira
 “Cidade ou Vila de Excelência”, nível II, pelas práticas inovadoras nos eixos
 da acessibilidade e do turismo. A atribuição da Bandeira de “Cidade ou Vila
 de Excelência” prende-se com o grau de evolução da implementação do
 plano de ação local, proposto pelo Município de Cascais para os núcleos
 urbanos de Cascais e Estoril, na altura da adesão à Rede de Cidades e Vilas
 de Excelência, incidindo a sua ação nos eixos “Cidade ou Vila Acessível” e
 “Cidade ou Vila Turística, em setembro de 2013.

Ler mais

Macau, China

Crianças em situação vulnerável vão ter
 prioridade nas creches de Macau
O Instituto de Ação Social vai dar prioridade a crianças em situação
 vulnerável na admissão a creches subsidiadas pelo Governo da Região
 Administrativa Especial de Macau, na China, com o objetivo de dar uma
 resposta adequada às necessidades das crianças mais desprotegidas.

Ler mais

http://www.uccla.pt/noticias/mbanza-congo-declarada-patrimonio-mundial-da-humanidade
http://www.uccla.pt/noticias/cais-do-valongo-e-declarado-patrimonio-historico-da-humanidade
http://www.uccla.pt/noticias/cascais-recebeu-bandeira-cidade-ou-vila-de-excelencia
http://www.uccla.pt/noticias/criancas-em-situacao-vulneravel-vao-ter-prioridade-nas-creches-de-macau


Cascais, Portugal

Corrida Juntos contra a Fome em Cascais
Vai realizar-se no dia 16 de julho em Cascais, Portugal, a 4.ª edição da
 Corrida Juntos contra a Fome, a corrida solidária, que se concretiza no
 quadro da campanha pública da CPLP que pretende contribuir para a
 angariação de fundos a aplicar em iniciativas-projeto, oportunamente
 identificadas por organizações de base comunitária dos nossos estados
 membros.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Livro de Joaquim Pinto de Andrade - Uma quase
 autobiografia
A UCCLA regista o lançamento do livro “Joaquim Pinto de Andrade - Uma
 quase autobiografia”, da autoria de Diana Andringa e Victória de Almeida e
 Sousa, com posfácio de Mário Brochado Coelho, no dia 8 de junho, na Feira
 do Livro de Lisboa. A propósito deste livro, iremos dar nota de algumas
 personalidades verticais que pelo seu humanismo, visão tolerante e
 defensores da paz, marcaram os países de língua oficial portuguesa.

Ler mais

Luanda, Angola

FILDA 2017
A Feira Internacional de Luanda (FILDA) está de regresso e realiza-se entre
 os dias 26 e 30 de julho, na Baía de Luanda, sob o lema “Diversificar a
 economia e potenciar a produção nacional, visando uma Angola
 autossuficiente e exportadora”.

Ler mais

Santo António do Príncipe, São Tomé e Príncipe

Príncipe acolhe Congresso Internacional de
 Educação Ambiental da CPLP
A Ilha do Príncipe, em São Tomé e Príncipe, vai acolher entre os dias 18 e 21
 de julho, o IV Congresso Internacional de Educação Ambiental da
 Comunidade de Países de Língua Portuguesa, sob o tema “A Terra é uma
 Ilha”.

Ler mais

http://www.uccla.pt/noticias/corrida-juntos-contra-fome-em-cascais
http://www.uccla.pt/noticias/livro-de-joaquim-pinto-de-andrade-uma-quase-autobiografia
http://www.uccla.pt/noticias/filda-2017-0
http://www.uccla.pt/noticias/principe-acolhe-congresso-internacional-de-educacao-ambiental-da-cplp


Guiné-Bissau

FMI felicita desempenho económico do governo
 guineense
O Fundo Monetário Internacional felicitou o bom desempenho das
 autoridades da Guiné-Bissau, sobretudo ao nível do controlo das finanças
 públicas e informou que a instituição aprovou a terceira avaliação dos
 objetivos fixados com o executivo de Bissau.

Ler mais

Moçambique

Moçambique vai receber apoio para a agricultura
O Fundo de Investimento para o Desenvolvimento Agrícola (FIDA) vai
 conceder 25 milhões de dólares ao governo moçambicano, no corrente ano,
 para apoiar os pequenos agricultores no país. Com esta iniciativa, o FIDA
 reafirma o seu apoio a Moçambique que atualmente beneficia mais de 2,1
 milhões de famílias rurais.

Ler mais

São Tomé e Príncipe

União Europeia financia obras de requalificação
 do porto de São Tomé e Príncipe
A União Europeia está a financiar as obras de requalificação do porto de São
 Tomé e Príncipe, avaliadas em cerca de 1,8 milhões de euros e cuja primeira
 fase termina ainda este ano.

Ler mais

Timor-Leste

Eleições Parlamentares em Timor-Leste
Vinte e dois partidos políticos e uma coligação de três forças políticas
 formalizaram a sua candidatura para as eleições parlamentares de 22 de
 julho, em Timor-Leste.

Ler mais

http://www.uccla.pt/noticias/fmi-felicita-desempenho-economico-do-governo-guineense
http://www.uccla.pt/noticias/mocambique-vai-receber-apoio-para-agricultura
http://www.uccla.pt/noticias/uniao-europeia-financia-obras-de-requalificacao-do-porto-de-sao-tome-e-principe
http://www.uccla.pt/noticias/eleicoes-parlamentares-em-timor-leste


Nova página da UCCLA no Facebook
Vimos por este meio comunicar que a nova página da UCCLA no Facebook
 está disponível através do endereço
 https://www.facebook.com/UniaodasCidadesCapitaisLinguaPortuguesa/.
 Conheça, adira e siga-nos.

Ler mais
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