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UCCLA recebeu lançamento do livro de Albertino
Bragança
“Ao Cair da Noite” é o título do romance de Albertino Bragança que foi
apresentado no dia 28 de julho, na UCCLA. A apresentação da obra contou
com as intervenções de Vítor Ramalho, Secretário-Geral da UCCLA,
Inocência Mata, professora da Faculdade de Letras da Universidade de
Lisboa, Sheila Khan, investigadora da Universidade do Minho, Manuel Mão
de Ferro, representante das Edições Colibri, Abigail Tiny, e do autor.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Autarca de Quelimane recebe galardão na
UCCLA
No âmbito do X Encontro de Escritores Moçambicanos na Diáspora,
realizado na UCCLA, nos dias 29 e 30 de junho, o autarca da cidade de
Quelimane (Moçambique), Manuel Araújo, recebeu o Galardão Valor e
Prestígio, pelas mãos de Vitor Ramalho, Secretário-Geral da UCCLA.
Ler mais

Almada, Portugal

UCCLA marca presença no Festival Sol da
Caparica
A UCCLA irá, uma vez mais, se associar ao Festival Sol da Caparica, que
decorre de 10 a 13 de agosto, na Costa da Caparica, em Almada, Portugal.
A UCCLA estará representada no stand Debaixo da Língua, um espaço de
leitura com livros para oferta e para divulgação das suas atividades e
projetos culturais. Esta 4.ª edição promete ser de “arromba” com a
participação de 30 artistas, 11 horas de música e 3 palcos.
Ler mais

3.ª edição do Prémio Literário UCCLA - Novos
Talentos, Novas Obras em Língua Portuguesa
Estão a decorrer, até ao dia 31 de janeiro de 2018, as candidaturas à 3.ª
edição do Prémio Literário UCCLA - Novos Talentos, Novas Obras em
Língua Portuguesa. O Prémio Literário UCCLA - Novos Talentos, Novas
Obras em Língua Portuguesa 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 talentos escritores.
Ler mais

Moçambique

Campanha da Kanimambo de angariação de
protetores solares
Está a decorrer, até ao dia 30 de setembro, a campanha da Kanimambo de
angariação de protetores solares fator 50+ e cicatrizantes. Estes artigos são
essenciais para garantir o bem-estar das crianças e adultos com albinismo
que a Kanimambo apoia em Moçambique. Desde a sua criação a UCCLA
tem apoiado todas as atividades da Kanimambo.
Ler mais

Praia, Cabo Verde

Reabilitação de escolas na cidade da Praia
A Câmara Municipal da Praia, em Cabo Verde, vai reabilitar a escola do
Ensino Básico Integrado do Lavadouro e o liceu Constantino Semedo, todos
na cidade da Praia, num valor de cerca de 13 mil contos. O plano de
reabilitação das escolas do país está orçamentado em mais de 300 mil
contos e a sua execução será por fase, ou seja, à medida que o Governo vai
disponibilizando recursos para o efeito.
Ler mais

Maputo, Moçambique

Microempresas garantem a recolha de lixo em
Maputo
O Conselho Municipal da cidade de Maputo, em Moçambique, conseguiu, no
primeiro trimestre deste ano, consolidar a recolha primária e secundária de
resíduos sólidos ao cobrir todos os bairros da capital, através da
operacionalização das microempresas.
Ler mais

Luanda, Angola

Nova marginal sudoeste de Luanda
Com vista a facilitar a mobilidade e o tráfego entre o centro da cidade e a
área urbana sul de Luanda, em Angola, foram assinados acordos para a
construção da nova marginal sudoeste, construção de um viaduto e a
reabilitação de vias - projetos enquadrados no Plano Diretor Metropolitano
de Luanda -, numa extensão de cerca de 8 Km, para descongestionar a
estrada da Samba e a Avenida 21 de Janeiro.
Ler mais
Rio de Janeiro, Brasil

Rio de Janeiro terá Memorial às Vítimas do
Holocausto
Foi lançada a primeira pedra do Memorial do Holocausto que rende
homenagens às vítimas do massacre nazista contra judeus e outras
minorias durante a Segunda Guerra Mundial, no Parque Yitzhak Rabin, em
Botafogo, Rio de Janeiro, no Brasil. O monumento terá 22 metros de altura e
na sua base estará escrito um dos Dez Mandamentos: "Não Matarás". A
construção do memorial insere a cidade entre as grandes metrópoles do
planeta que rendem homenagens às vítimas do genocídio nazista, como
Paris, Berlim, Nova York, Washington e Londres.
Ler mais
Macau, China

Ponte do Delta ligará Macau a Hong Kong e
Zhuhai
Macau, Hong Kong e Zhuhai estarão ligadas pela maior ponte do mundo no
final deste ano. A conclusão da construção da Ponte do Delta do Rio das
Pérolas está mais próxima, agora que a pavimentação da superfície do
segmento principal foi concluída. Ainda que seja oficialmente denominada
de ponte, a construção é na verdade uma série de infraestruturas que
cruzam o estuário do Rio das Pérolas: seis quilómetros de túneis
subaquáticos, pontes e várias ilhas artificiais, cerca de 30 metros acima da
água.
Ler mais

Brasília, Brasil

Reunião do Conselho de Ministros da CPLP
Decorreu em Brasília a XXII Reunião Ordinária do Conselho de Ministros da
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, no dia 20 de julho, e contou
com a participação dos Ministros dos Negócios Estrangeiros e das Relações
Exteriores, ou seus representantes, de nove governos. Conheça os
documentos da reunião e as declarações dos representantes.
Ler mais

Brasil

Livro “José Aparecido de Oliveira - O Melhor
Mineiro do Mundo”
Face à realização da reunião do Conselho de Ministros da CPLP, em
Brasília, em julho, a UCCLA não poderia deixar de invocar uma das
personalidades que mais contribuiu para ela - José Aparecido de Oliveira, o
idealizador e um dos fundadores da Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa. O livro “José Aparecido de Oliveira - O Melhor Mineiro do
Mundo” é uma biografia organizada pelo jornalista Petrónio Souza
Gonçalves, lançada no dia 15 de maio de 2017, no Rio de Janeiro.
Ler mais
Angola

Governo angolano lança Bolsa de Solidariedade
Social para ajudar os carenciados
O governo angolano procedeu ao lançamento da plataforma Bolsa de
Solidariedade Social, uma iniciativa do Ministério da Assistência e
Reinserção Social que pretende ajudar quem mais precisa. A Bolsa de
Solidariedade Social prevê reforçar o já existente Banco de Alimentos e
integrar o Banco de Medicamentos, as Lojas Sociais e as cozinhas
comunitárias como forma de minorar a vulnerabilidade num entrosamento
entre os diversos agentes sociais.
Ler mais

Cabo Verde

Cabo Verde avança para a criação da primeira
Zona Económica Especial
O projeto da futura Zona Económica Especial (ZEE) de São Vicente, em
Cabo Verde, é prioritário para o governo e o país prepara-se para receber a
primeira estrutura do género, com vocação marítima, criada com apoio da
China nos países lusófonos.
Ler mais

Moçambique

Censo populacional de Moçambique
Moçambique vai realizar, entre os dias 1 e 15 de agosto, o IV
Recenseamento Geral da População e Habitação, sob o lema “Vamos todos
contar Moçambique”. O recenseamento terá um custo de 45 milhões de
dólares que serão desembolsados pelo governo moçambicano, o Banco
Mundial, o Fundo das Nações Unidas para a População, o Fundo das
Nações Unidas para a Infância, entre outros.
Ler mais

Guiné-Bissau

Guiné-Bissau organiza Congresso da Educação
Ambiental da CPLP
A Guiné-Bissau foi eleita país organizador do V Congresso de Educação
Ambiental dos Países da Comunidade de Língua Portuguesa, a realizar em
2019. Foram quatro os países que concorreram à organização do congresso
- Angola, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau.
Ler mais

Timor-Leste

Estratégia Nacional de Emprego apresentada
pelo governo timorense
Perante a necessidade de se criar novos postos de trabalho para reduzir o
desemprego e disponibilizar oportunidades de emprego à população jovem,
o governo de Timor-Leste apresentou a Estratégia Nacional de Emprego
2017-2030, que assenta em três pilares principais: aumentar a procura,
melhorar a oferta e reforçar as instituições.
Ler mais

Portugal e São Tomé e Príncipe

Portugal e São Tomé e Príncipe assinam acordo
para inspeção ambiental
A Inspeção-Geral da Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento do Território
de Portugal e a Direção-Geral do Ambiente de São Tomé assinaram um
protocolo, com duração de um ano, para a criação de um serviço de
inspetores ambientais no arquipélago.
Ler mais

Cabo Verde e Portugal

Cabo Verde e Douro Generation assinam acordo
para preservar os Patrimónios da Humanidade
O Governo de Cabo Verde e a Associação de Desenvolvimento Douro
Generation assinaram um acordo para preservar e promover os respetivos
sítios classificados pela UNESCO como Património Mundial. Com a
parceria, Cabo Verde e a Douro Generation alargam as suas redes de
contato e pretendem criar uma plataforma de troca de experiências sobre o
trabalho desenvolvido na valorização e promoção dos respetivos
Patrimónios Mundiais.
Ler mais

LAM, Moçambique

Faleceu o Presidente do Conselho de
Administração das LAM
Morreu, dia 2 de agosto, António Pinto de Abreu, presidente do Conselho de
Administração das Linhas Aéreas de Moçambique (LAM) e antigo vicegovernador do Banco de Moçambique. A UCCLA apresenta as mais sentidas
condolências à família.
Ler mais

AULP

Novo presidente do Conselho de Administração
da Associação das Universidades de Língua
Portuguesa
O reitor da Universidade Mandume ya Ndemufayo, Orlando Manuel da Mata,
foi eleito presidente do Conselho de Administração da Associação das
Universidades de Língua Portuguesa (AULP), cargo que vai desempenhar
até ao ano 2020.
Ler mais

Próxima edição da Notícias UCCLA
Vimos comunicar que a próxima edição da Notícias UCCLA sairá no dia 25
de agosto. A partir do mês de setembro voltaremos à periodicidade
quinzenal da nossa publicação.
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