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Portugal

Encontro com presidente da Câmara Municipal da
Praia
O Secretário-Geral da UCCLA, Vítor Ramalho, recebeu, no dia 23 de agosto,
o presidente da Câmara Municipal da Praia, Óscar Santos, numa visita de
cortesia. Na ocasião foram abordados, entre outros, os grandes
empreendimentos projetados para a cidade da Praia, projetos de drenagem,
questões de segurança urbana, a realização do próximo Encontro de
Escritores de Língua Portuguesa e a situação da empresa EMEP (Empresa
de Mobilidade e Estacionamento da Praia).
Ler mais
Portugal

Reunião com Ministro da Cultura de Portugal
O Secretário-Geral da UCCLA, Vítor Ramalho, reuniu no dia 23 de agosto,
com o Ministro da Cultura de Portugal, Luis Filipe Castro Mendes. Na
ocasião, Vítor Ramalho deu conta das atividades pluridisciplinares da
UCCLA, particularmente em relação ao Prémio Literário UCCLA, aos
Encontros de Escritores de Língua Portuguesa e às diversas iniciativas
culturais que a UCCLA tem acolhido, como lançamentos de livros e
espetáculos.
Ler mais

Almada, Portugal

UCCLA esteve presente no Festival Sol da
Caparica
A UCCLA marcou presença na 4.ª edição do Festival Sol da Caparica, um
Festival que não se esgotou na música e que apostou na diversidade e na
interculturalidade. Decorreu de 10 a 13 de agosto, na Costa da Caparica, em
Almada, Portugal, e a UCCLA esteve representada no stand “Debaixo da
Língua” pela técnica Filomena Nascimento, do setor cultural.
Ler mais

Praia, Cabo Verde

UCCLA promove VII Encontro de Escritores de
Língua Portuguesa em Cabo Verde
A cidade da Praia, em Cabo Verde, vai acolher, de 27 a 29 de outubro, o VII
Encontro de Escritores de Língua Portuguesa, num evento organizado pela
UCCLA em colaboração com a Câmara Municipal da Praia.
Ler mais

Lisboa, Portugal

4.ª Gala MISS CPLP 2017
A UCCLA será o palco da 4.ª Gala Miss CPLP 2017, no próximo dia 16 de
setembro, a partir das 19h30, uma iniciativa do Comité MISS CPLP em
parceria com a Câmara Municipal de Lisboa e a UCCLA. Os países a
concurso são: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial,
Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Comemorações da Independência da GuinéBissau na UCCLA
As comemorações dos 44 anos da Independência da Guiné-Bissau vão ser
assinaladas na UCCLA, nos dias 23 e 24 de setembro. O seminário
subordinado ao tema "O Papel da Diáspora Guineense no Desenvolvimento
do País", exposição, mostra gastronómica, animação cultural e espetáculo
musical serão as atividades que irão marcar a data. Na próxima edição da
Notícias UCCLA divulgaremos o programa das comemorações.
Ler mais
Lisboa, Portugal

Exposição “Artistas Unidos contra a Fome” na
UCCLA
A exposição “Artistas Unidos contra a Fome” da Comunidade dos Países de
Língua Portuguesa (CPLP) será inaugurada no dia 5 de setembro, pelas 18
horas, na Galeria de Exposições da UCCLA. Esta exposição realiza-se no
âmbito da campanha “Juntos contra a Fome” da CPLP, que tem por objetivo
a angariação de fundos para a viabilização de projetos que contribuam para
a erradicação da fome na CPLP. A exposição estará patente ao público de 5
a 22 de setembro.
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

Bissau, Guiné-Bissau

Câmara de Bissau vai reconstruir histórico
mercado central
A Câmara de Bissau, na Guiné-Bissau, assinou com a instituição bancária
luso-guineense Ascom o financiamento para reconstruir o histórico Mercado
Central da capital guineense. A obra está orçada em 1,8 mil milhões de
francos CFA.
Ler mais

Maputo, Moçambique

Feira Internacional de Maputo
Vai decorrer, de 28 de agosto a 3 de setembro, em Maputo, a 53.ª edição da
Feira Internacional de Maputo – FACIM. Trata-se de uma feira
multissectorial anual, que constitui o maior evento comercial com dimensão
internacional em Moçambique, apresentando-se como uma ocasião propícia
e eficaz para consolidar presenças estabelecidas e acolher novas empresas
de setores de atividade, especialmente vocacionados para o mercado,
sendo um importante meio de contato com clientes moçambicanos.
Ler mais
Rio de Janeiro, Brasil

Lançamento de programas para a população em
situação de vulnerabilidade social

A prefeitura do Rio de Janeiro, no Brasil, lançou os programas Primeira
Infância Carioca e Territórios Sociais, inseridos nas diretrizes do "Plano
Estratégico da Cidade do Rio de Janeiro – Rio 2020: mais solidário e mais
humano". Os programas visam acompanhar o desenvolvimento das
crianças, desde o pré-natal até aos seis anos de idade, e reduzir a
vulnerabilidade social de famílias que vivem em áreas de baixo Índice de
Desenvolvimento Social.
Ler mais

M’banza Kongo, Angola

M’banza Kongo conta com nova operadora de
recolha de lixo
A cidade de M’banza Kongo conta com uma nova operadora de recolha e
tratamento de resíduos sólidos - que entrou em funcionamento desde o
princípio do mês de agosto - para mudar a atual imagem da cidade
Património Mundial da Humanidade.
Ler mais

Macau, China

Complexo dedicado à cooperação sino-lusófona
em Macau
A obra de conceção e construção do Complexo de Serviços para a
Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa vai
nascer na Baía da Praia Grande, em Macau, e terá um investimento de pelo
menos 598 milhões de patacas (63 milhões de euros). O complexo, com
uma área de aproximadamente 14.000 metros quadrados, vai ser erigido
junto à Assembleia Legislativa.
Ler mais

Bissau, Guiné-Bissau

Atribuição de números e nomes de ruas em
Bissau
A Câmara Municipal de Bissau, na Guiné-Bissau, vai começar a numerar as
casas e a colocar nomes nas ruas da capital, com o objetivo de melhorar a
toponímia da cidade. Em Bissau, as casas não têm número e a maior parte
das ruas dos bairros não têm um nome, o que impede a atribuição de
moradas às pessoas.
Ler mais

Brasília, Brasil

Parque da Cidade de Brasília ganha novas

acessibilidades
Os frequentadores do Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek, em
Brasília, ganharam novas calçadas, construídas de acordo com as
exigências da Norma Brasileira de Acessibilidade. As obras, iniciadas no fim
de fevereiro, têm passeios com 1,2 metro de largura, superfície regular e
piso antiderrapante.
Ler mais

Beira, Moçambique

Construção de Estádio Municipal na Beira
Arrancaram oficialmente, no bairro da Munhava, na cidade da Beira, em
Moçambique, as obras de construção de um Estádio Municipal, com
capacidade para 8 mil espetadores, avaliadas em cerca de 94 milhões de
meticais, valor a ser financiado pela edilidade. As obras irão decorrer de
forma faseada e, na primeira fase, serão implantadas a relva, as bancadas,
os balneários e infraestruturas comerciais, assim como uma estação de
reabastecimento de combustível.
Ler mais

Livro “De Todos se Faz um País” de Óscar
Monteiro
A UCCLA não poderia deixar de assinalar o livro “De Todos se Faz um País”
de Óscar Monteiro, um histórico do processo de independência de
Moçambique, humanista e uma figura de cidadania construída ao longo de
décadas e em várias geografias.
Ler mais

Angola

Eleições em Angola
Como é do domínio público, realizaram-se Eleições Legislativas, no dia 23 do
corrente mês de agosto, para os duzentos e vinte deputados da Assembleia
Nacional de Angola. A UCCLA, que tem acompanhado todo o processo
eleitoral, felicita o povo angolano pela maturidade cívica que demonstrou,
dando provas de tolerância e respeito pelo complexo processo eleitoral, que
inicia um novo ciclo político, económico e social em Angola.
Ler mais

Timor-Leste

Governo de Timor-Leste aposta na Educação

O primeiro-ministro timorense, Rui Maria de Araújo, defendeu que as
estratégias para o setor educativo e a sua implementação devem ser
apartidárias para garantir que são mais eficazes e benéficas para o futuro de
Timor-Leste. "É importante uma memória institucional para manter a
consistência nas estratégias, para definirmos um rumo que seja sustentável
e que permita o desenvolvimento da educação das nossas crianças e
jovens" referiu.
Ler mais

Angola

Angola lança projeto de Escola Virtual
O Ministério da Educação angolano lançou o projeto "EVA", Escola Virtual
Angolana, para complementar o sistema de ensino, com apresentação de
conteúdos ligados a todas as disciplinas da 4.ª à 12.ª classe. A plataforma é
um instrumento produzido pelo Ministério da Educação, mas que pertence a
todos e serve como mais um passo para a melhoria da qualidade de ensino
em Angola.
Ler mais

São Tomé e Príncipe

Parlamento de São Tomé instala novo sistema de
votação eletrónica
O parlamento são-tomense vai implementar, a partir de outubro, um novo
sistema de votação eletrónica que permite a modernização do sistema
legislativo no país. A instalação deste novo sistema insere-se no âmbito do
projeto PRO-PALOP+ Timor-Leste que visa promover uma boa governação
e democratização.
Ler mais
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