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Macau, China

Fórum Económico Cidades Sustentáveis em
Macau
A UCCLA e a FELP - Federação de Empresários de Língua Portuguesa
organizam, dia 20 de outubro, o Fórum Económico Cidades Sustentáveis,
em Macau. A abertura do evento estará a cargo do Secretário-Geral da
UCCLA, Vítor Ramalho, e do presidente da RAEM - Região Administrativa
Especial de Macau, Chui Sai On.
Ler mais

Macau, China

UCCLA vai participar na Feira Internacional de
Macau
A UCCLA irá participar na 22.ª edição da Feira Internacional de Macau, que
decorre de 19 a 21 de outubro, no The Venetian Macao Resort Hotel, em
Macau. O stand da UCCLA será partilhado com a FELP - Federação de
Empresários de Língua Portuguesa, e onde Cascais terá uma presença
significativa.
Ler mais

Ilha de Moçambique, Moçambique

Inauguração da Biblioteca Municipal
O Conselho Municipal da Ilha de Moçambique inaugurou, no dia 17 de
setembro - Dia da Cidade - a Biblioteca Pública Municipal da Ilha de
Moçambique. A requalificação do espaço, o modelo de gestão e a
dinamização do mesmo foi desenvolvido com a UCCLA no âmbito do Cluster
da Cooperação Portuguesa da Ilha de Moçambique.
Ler mais

Ilha de Santiago e Ilha do Sal, Cabo Verde

Encontro Técnico da Rede Proteção Civil em
Cabo Verde

Vão decorrer, de 11 a 17 de outubro, sessões formativas no âmbito do VI
Encontro Técnico da Rede Temática Proteção Civil, no Município da Calheta
de São Miguel (Ilha de Santiago) e cidade dos Espargos (Ilha do Sal), em
Cabo Verde. Este encontro vem na sequência dos encontros técnicos já
realizados, entre 2011 e 2016, no qual participaram delegações de diversos
municípios portugueses, de Angola, de Cabo Verde, de Moçambique e de
Macau.
Ler mais

Maputo, Moçambique

UCCLA realizou Oficina Pedagógica em Maputo
No espaço dos projetos LER e LER KAMUBUKWANA, desenvolvidos pelo
Conselho Municipal de Maputo, em parceria com a UCCLA, realizou-se no
dia 13 de setembro uma oficina pedagógica, na Biblioteca Municipal Central
de Maputo, com a participação de 28 professores de 6 distritos municipais e
técnicos da Rede de Bibliotecas Públicas Municipais.
Ler mais

Lisboa, Portugal

UCCLA participou na reunião da Comissão
Temática de Educação
A UCCLA, enquanto Observador Consultivo da CPLP, participou, no dia 28
de setembro, na sede da CPLP, na VI reunião da Comissão Temática de
Educação, Ensino Superior, Ciência e Tecnologia. Tratou-se de uma reunião
preparatória do Encontro “Mobilidade Académica na CPLP - Desafios e
Soluções” que irá ter lugar no dia 16 de novembro, na sede da CPLP, com o
objetivo de encontrar soluções para uma melhor mobilidade académica na
CPLP.
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

UCCLA acolhe lançamento de livro sobre a

liberdade de imprensa em Moçambique
Terá lugar no dia 3 de outubro, pelas 17 horas, o lançamento do livro “25
anos de liberdade de imprensa em Moçambique (1991-2016): história,
percurso e percalços” da autoria do jornalista e jurista Tomás Vieira Mário. O
evento é organizado pela Casa de Moçambique em Portugal e decorrerá no
Auditório da UCCLA.
Ler mais

Lisboa, Portugal

UCCLA recebe Seminário “Medicina Tropical Direitos e Desafios”
A UCCLA vai ser palco, no dia 11 de outubro, do Seminário “Medicina
Tropical - Direitos e Desafios”, a partir das 10 horas. A sessão de abertura
estará a cargo do Secretário-Geral da UCCLA, Vítor Ramalho, e do
presidente do Conselho Fiscal da ALDIS - Associação Lusófona do Direito
da Saúde, Ferreira Ramos.
Ler mais

Cascais, Portugal

UCCLA estará presente na Conferência Women
of Wisdom
Com o objetivo de debater a criação de Women in Business Friendly Cities
em rede, a iniciativa WinB, incubada na Câmara Municipal de Lisboa mas
envolvendo já centenas de empresárias e empreendedoras a uma escala
que se pretende global, dinamiza o 2.º painel da Conferência Women of
Wisdom, em Cascais, nos dias 12, 13 e 14 de outubro. A UCCLA estará
representada pela técnica Princesa Peixoto, responsável pela área social.
Ler mais
Lisboa, Portugal

UCCLA vai acolher 1.ª Conferência da Academia
do Protocolo - Relações Multiculturais dos Países
Afro-Ibero-Americanos
A UCCLA será o palco da 1.ª Conferência da Academia do Protocolo Relações Multiculturais dos Países Afro-Ibero-Americanos, no dia 18 de
outubro, organizado pela Matriz Portuguesa. Trata-se de um programa
internacional cultural, diplomático, académico e empresarial composto por
mesas redondas e encontros subordinados à temática protocolar e das
relações multiculturais e empresariais.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Comemorações dos 44 anos da Independência
da Guiné-Bissau assinaladas na UCCLA
A UCCLA foi o palco das comemorações dos 44 anos da Independência da
Guiné-Bissau, nos dias 23 e 24 de setembro, num fim de semana de
histórias, memórias, culturas, cores, danças e músicas.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Dia comemorativo da Independência da GuinéBissau na UCCLA
No dia em que se assinalaram os 44 anos da Independência da GuinéBissau, dia 24 de setembro, houve lugar para homenagens, discursos,
música e muita animação, nas instalações da UCCLA.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Cabo Verde venceu Gala MISS CPLP 2017
A UCCLA acolheu a 4.ª Gala MISS CPLP 2017, no dia 16 de setembro. A
vencedora do concurso foi a mindelense Cristilene Santos Pimenta, de 20
anos. Participaram no concurso representantes de Angola, Cabo Verde,
Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe. De referir que
o Comité Miss PCLP decidiu doar parte do resultado da 4.ª Gala em prol das
vítimas dos fogos florestais em Portugal.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Palestra sobre o “Investimento nos Bijagós” na
UCCLA
Decorreu no dia 18 de setembro, no auditório da UCCLA, a palestra
subordinada ao tema “Investimento nos Bijagós”, no âmbito da
Comemoração dos 44 Anos da Independência da Guiné-Bissau. O
Secretário-Geral da UCCLA, Vítor Ramalho, abrindo a sessão, deu uma
palavra de saudação à Guiné-Bissau e desejou “as maiores venturas no
futuro”. Ouça a palestra.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Tertúlia literária guineense na UCCLA
No âmbito das comemorações dos 44 anos da Independência da GuinéBissau, a Embaixada da Guiné-Bissau em Portugal organizou uma tertúlia
sobre a “Literatura da Guiné-Bissau e a Diáspora”, dia 22 de setembro, na
UCCLA. Poderá ouvir a tertúlia literária através do link.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Presidente da Costa do Marfim visitou Portugal
O Presidente da Costa do Marfim, Alassane Ouattara, visitou oficialmente
Portugal de 11 a 13 de setembro, deslocação destinada a reforçar as
relações políticas e económicas bilaterais. O Presidente da República de
Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ofereceu um jantar no Palácio da Ajuda
que contou, entre outras individualidades, com a presença do SecretárioGeral da UCCLA, Vitor Ramalho.
Ler mais

Lisboa, Portugal

UCCLA no roteiro da Open House
Decorreu nos dias 23 e 24 de Lisboa, a 6.ª edição da Open House, um
roteiro para ficar a conhecer por dentro e de perto a melhor arquitetura da
cidade. A UCCLA e a CAL, entidades residentes da Casa das Galeotas,
foram dos locais escolhidos e que contou com 246 visitantes.
Ler mais

Évora, Portugal

Inauguração da exposição "Cantão e a Rota
Marítima da Seda"
Decorreu no dia 21 de setembro, a inauguração da exposição “Cantão e a
Rota Marítima da Seda”, no Museu de Évora - Museu Nacional Frei Manuel
do Cenáculo, que contou com o apoio da UCCLA. O Secretário-Geral, Vítor
Ramalho, esteve representado pelo coordenador cultural, Rui Lourido. A
exposição apresenta uma coleção de importância histórica, com peças
originais, algumas delas recolhidas em escavações arqueológicas em
túmulos das antigas Dinastias. Incluí, também, artefactos datados de há
mais de 2000 anos e peças que ilustram as relações marítimas e comerciais
de Cantão com a Europa e com Portugal.
Ler mais
Macau, China e Portugal

UCCLA apoia Portal Digital FONTES MACAUCHINA
A UCCLA apoia o Portal Digital FONTES MACAU-CHINA criado para
divulgar, de forma rigorosa e científica, as descrições portuguesas
fundamentais para a História de Macau e do seu papel no Mundo. Resultado
da parceria do Observatório da China com a Biblioteca Nacional e com a
UCCLA e patrocinado pela Fundação Macau, o portal está disponível
através do endereço www.fontesmacau.observatoriodachina.org
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

Maputo, Moçambique

UCCLA apoia Feira do Livro de Maputo
A Feira do Livro de Maputo terá lugar nos dias 5, 6 e 7 de outubro, no Jardim
Tunduru, no âmbito das comemorações dos 130 anos da cidade de Maputo
e conta com a parceria da UCCLA desde a sua primeira edição.
Ler mais

Praia, Cabo Verde

4.º Fórum Mundial de Desenvolvimento
Económico Local
A Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde vai promover, de 17 a
20 de outubro, o 4.º Fórum Mundial de Desenvolvimento Económico Local,
na cidade da Praia - evento que visa a construção de uma visão comum das
boas práticas a serem partilhadas pelos autarcas de Cabo Verde.
Ler mais

Maputo e Nampula, Moçambique

Projeto-piloto de prevenção da malária em

Moçambique
A organização de saúde Innovation in Global Health (Unitaid) apresentou, ao
governo de Moçambique, um programa piloto de prevenção da malária para
mulheres grávidas. A iniciativa, que vai abranger quatro países africanos,
está orçada em 50 milhões de dólares. O projeto, cujo arranque está
previsto para o mês de outubro, terá a duração de três anos, abrangendo,
na fase piloto, as províncias de Nampula, Sofala e Maputo.
Ler mais

Bafatá e Gabú, Guiné-Bissau

Construção de Pólo Universitário e Hospital na
Guiné-Bissau
O Governo guineense vai construir, nas regiões de Bafatá e Gabú, um pólo
universitário público e um centro hospitalar para incentivar a aposta no
ensino e melhorar a assistência médica e medicamentosa. A construção das
duas instituições terá apoio financeiro do governo de Cazaquistão.
Ler mais

Água Grande, São Tomé e Príncipe

Programa de luta contra o Paludismo em Água
Grande
Teve início nos distritos de Água Grande e Mé-Zochi a primeira fase de
pulverização das casas, no âmbito do Programa Nacional de Luta contra o
Paludismo. A epidemia da Malária conhecida como o paludismo pela maioria
da população são-tomense, tem afetado várias famílias, desde crianças
jovens, adultos e idosos, chegando a causar vítimas mortais.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Lisboa tem um novo miradouro na Ponte 25 de
Abril
A cidade de Lisboa, em Portugal, inaugurou um novo miradouro Experiência Pilar 7 - Centro Interpretativo da Ponte 25 de Abril. O miradouro,
situado a 80 metros de altura, junto ao tabuleiro por onde circulam os carros
na Ponte 25 de Abril, permite uma vista privilegiada sobre Lisboa, em
particular sobre a zona de Belém, Almada e Rio Tejo.
Ler mais

Bafatá, Guiné-Bissau

Governo guineense vai recuperar casa de Amílcar

Cabral para fazer museu
O Governo da Guiné-Bissau iniciou as obras de recuperação da casa de
Amílcar Cabral, em Bafatá, no leste do país, no âmbito das cerimónias que
assinalaram o 93.º aniversário do nascimento do fundador da nacionalidade
guineense. Com as obras de recuperação o Governo pretende transformar o
edifício num museu, onde vão estar expostos objetos e antigos pertences do
histórico líder guineense.
Ler mais
Rio de Janeiro, Brasil

Governo lança calendário turístico para tirar Rio
de Janeiro da crise
As autoridades do governo federal anunciaram a implementação do
Programa Rio de Janeiro a Janeiro, que será realizado em parceria com o
governo estadual e a prefeitura do Rio de Janeiro, no Brasil, para viabilizar a
realização de um calendário turístico anual com cerca de cem eventos
estratégicos nas áreas de cultura, desporto, turismo e negócios, com vista a
restabelecer um ambiente de segurança e confiança no país.
Ler mais

Livro “Portugal, O Mediterrâneo e o Atlântico”
Nesta edição a UCCLA faz referência ao livro “Portugal, O Mediterrâneo e o
Atlântico” de Orlando Ribeiro. Invocamos um cientista português, geógrafo e
historiador que deu um contributo invulgar na caracterização de Portugal,
país que preserva e conserva um espólio histórico e científico invulgar dos
países de língua oficial portuguesa.
Ler mais

Londres, Inglaterra

Perve Galeria promove obras de autores
moçambicanos
A Perve Galeria vai estar em Londres, entre 5 e 8 de outubro, na 5.ª edição
da 1:54 Contemporary African Art Fair, com um projeto em torno da obra de
dois importantes autores moçambicanos: Ernesto Shikhani e Reinata
Sadimba.
Ler mais

Portugal

Eleições Autárquicas em Portugal

Realiza-se no dia 1 de outubro de 2017 a Eleição dos Órgãos das Autarquias
Locais em Portugal. Estarão em disputa a eleição de 308 presidentes para
câmaras municipais, seus vereadores e assembleias gerais, assim como
para as 3091 assembleias de freguesia, das quais sairão os executivos das
juntas de freguesia.
Ler mais

Angola

Tomada de Posse do novo Presidente da
República de Angola
Tomou posse, dia 26 de setembro, o novo Presidente da República de
Angola, João Lourenço, o Vice-Presidente, Bornito de Sousa, assim como
os deputados (dia 28 de setembro). O Secretário-Geral da UCCLA, Vítor
Ramalho, enviou felicitações e desejos de maior sucesso à pessoa do
Presidente da República e Vice-Presidente, assim como ao Governador
Provincial de Luanda, Adriano Mendes de Carvalho, que será o presidente
da mesa da Assembleia Geral da UCCLA, enquanto não houver nomeação
do presidente da Comissão Administrativa de Luanda.
Ler mais
Angola

Presidente de Portugal na Tomada de Posse do
Presidente de Angola
O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa representou Portugal e os
portugueses na Tomada de Posse do Presidente angolano João Lourenço,
dia 26 de setembro, e teve uma receção muito carinhosa e aplaudida,
testemunhando assim as relações entre os nossos povos, que estão acima
de todas e quaisquer outras perturbações.
Ler mais
Moçambique

Albinos beneficiam de consultas oftalmológicas
gratuitas em Moçambique
Em Moçambique, cerca de 100 pessoas com albinismo foram beneficiadas
com consultas gratuitas de oftalmologia, numa campanha levada a cabo,
durante cerca de um mês, pela Associação de Apoio às Pessoas com
Albinismo em parceria com a organização não governamental portuguesa
Kanimambo. Dados oficiais indicam que Moçambique tem cerca de 20 mil
pessoas com albinismo, 70% das quais são crianças, adolescentes e jovens.
Desde a sua criação a UCCLA tem apoiado todas as atividades da
Kanimambo.
Ler mais

Timor-Leste

VII Governo Constitucional de Timor-Leste
O Primeiro-Ministro de Timor-Leste, Mari Alkatiri, e os membros do VII
Governo Constitucional foram empossados pelo Presidente da República,
Francisco Guterres Lú Olo, no dia 15 de setembro, no Palácio Presidencial
de Lahane, em Díli.
Ler mais
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