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Macau, China

UCCLA promoveu Fórum Económico “Cidades
Sustentáveis” em Macau
Decorreu, no dia 20 de outubro, um Fórum Económico subordinado ao tema
"Cidades Sustentáveis", numa iniciativa da UCCLA e do FELP - Fórum de
Empresários de Língua Portuguesa. O fórum pretendeu ser um espaço de
debate, partilha de experiências, com uma plateia de empresários e de
representantes de cidades. Os temas em análise foram “Como melhorar a
capacidade de financiamento de projectos entre a China, Macau e os Países
de Língua Portuguesa” e “Cidades Sustentáveis e Inteligentes, perpectivas
para uma cooperação económica global, tendo em conta o Desenvolvimento
Local”.
Ler mais
Praia, Cabo Verde

Encontro de Escritores de Língua Portuguesa em
Cabo Verde
Com o tema “À Margem da Literatura”, decorreu na cidade da Praia, de 26 a
29 de outubro, o VII Encontro de Escritores de Língua Portuguesa, num
evento que reuniu escritores, poetas, jornalistas e realizadores. O Encontro
de Escritores envolveu mais de 20 autores dos países de língua portuguesa:
Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São
Tomé.
Ler mais

Ilha de Moçambique, Moçambique

Ações de urbanismo na Ilha de Moçambique
No âmbito do Cluster da Cooperação Portuguesa da Ilha de Moçambique, a
UCCLA levou a cabo diversas iniciativas na área do urbanismo, durante o
mês de outubro, coordenadas pelos técnicos Carlos Brito e Miguel Marques
dos Santos.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Visita do novo presidente da AULP à UCCLA
No âmbito das recentes eleições da AULP - Associação das Universidades
de Língua Portuguesa – o novo presidente, Orlando Manuel José Fernandes
da Mata, efetuou, dia 25 de outubro, uma visita de cortesia à UCCLA, tendo
sido recebido pelo Secretário-Geral, Vitor Ramalho.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Reunião com Vereadora da Ribeira Grande de
Santiago na UCCLA
No âmbito do projeto de Educação Pré-escolar com a Câmara de Ribeira
Grande de Santiago, em Cabo Verde, decorreu, dia 25 de outubro, uma
reunião entre a vereadora Cláudia Miranda, com os Pelouros da Juventude,
Desporto e Ação Social, e a técnica responsável pela área da Ação Social
da UCCLA, Princesa Peixoto.
Ler mais
Loures, Portugal

UCCLA esteve presente na Conferência Europeia
da Federação das Mulheres para a Paz Mundial
No âmbito da 17.ª Conferência Europeia da Federação das Mulheres para a
Paz Mundial, subordinada ao tema “O Papel da Mulher Líder e das Mães na
Integração e Coesão Europeia”, que se realiza em Portugal, de 2 a 5 de
novembro, o Secretário-Geral da UCCLA, Vitor Ramalho, esteve presente na
sessão “New ideas for Social Inclusion and Safer Cities” (“Novas ideias para
Inclusão Social e Cidades Mais Seguras”) que decorreu em Loures, no dia 3
de novembro.
Ler mais
Santiago de Compostela, Espanha

UCCLA esteve presente na Gala da Ari(t)mar
A convite da Escola Oficial de Idiomas de Santiago de Compostela, a UCCLA
esteve representada por José Bastos na II Gala da Ari(t)mar, que
homenageia autores portugueses e galegos na música e na poesia. O
evento decorreu no dia 31 de outubro, no Teatro Principal de Santiago de
Compostela. Ari(t)mar Galiza e Portugal é um projeto didático-cultural que
tem por objetivo divulgar a música e a poesia galego-portuguesa atuais, e
aproximar a cultura e a língua dos dois países.
Ler mais

Macau, China

Rio de Janeiro em Macau

De registar, com muito agrado e reconhecimento, a circunstância da nossa
cidade associada Rio de Janeiro ter estado presente, com uma delegação
de três pessoas ao mais alto nível, na Feira Internacional de Macau e no
Fórum Económico “Cidades Sustentáveis” - contribuindo, desta forma, para
a aproximação das relações entre o Brasil e os países de língua oficial
portuguesa.
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

Lisboa, Portugal

Novo presidente do Instituto Camões
Os destinos do Camões - Instituto da Cooperação e da Língua são
conduzidos, a partir do dia 1 de novembro, pelo Embaixador Luís Faro
Ramos, o primeiro diplomata a dirigir a instituição, sucedendo a Ana Paula
Laborinho. A UCCLA deseja ao novo presidente os maiores sucessos no
novo cargo.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Cessação de funções de Ana Paula Laborinho à
frente do Camões
Ana Paula Laborinho ao cessar funções de presidente do Camões - Instituto
da Cooperação e da Língua, a UCCLA não poderia deixar de dar uma
palavra de apreço e de reconhecimento pela gentileza e pela colaboração
próxima que se manteve ao longo dos anos. Tendo a UCCLA tomado
conhecimento de que irá assumir um novo desafio na Organização dos
Estados Ibero-americanos para a Educação, Ciência e Cultura, a UCCLA
saúda-a, desejando as maiores felicidades para o novo cargo.
Ler mais

Salvador, Brasil

Salvador inaugurou unidade de apoio a pessoas

com deficiência
Foi inaugurada em Salvador, no Brasil, uma Unidade para Pessoas com
Deficiência que visa contribuir para corrigir a baixa empregabilidade destas
pessoas no município. Esta unidade contribuirá tanto na formação de
pessoal qualificado, como na oferta de cursos profissionais.
Ler mais

Bissau, Guiné-Bissau

Guiné-Bissau assina financiamento para
construção de central elétrica em Bissau
O ministro das Finanças guineense, João Fadia, assinou com o Banco Árabe
para o Desenvolvimento Económico em África (BADEA), um financiamento
de 11 milhões de dólares (9,3 milhões de euros) para a construção de uma
central elétrica em Bissau. O projeto visa fornecer energia elétrica à
população da capital de forma permanente e com preços razoáveis através
da melhoria da central existente.
Ler mais
Benguela, Angola

Benguela regista melhorias no saneamento
básico
Cerca de 90 mil alunos de diversos estratos sociais da província de
Benguela, em Angola, estão a beneficiar de um projeto que visa a
construção de dez mil latrinas melhoradas nas escolas primárias dos bairros
periféricos e a reparação de 27 bombas de água. O programa já beneficiou
42 bairros dos municípios de Benguela, Cubal, Ganda e Chongoroi,
abrangendo um universo de 104 escolas primárias.
Ler mais
Maputo e Lisboa, Moçambique e Portugal

Residência artística em Lisboa para criadores
moçambicanos
O Camões - Centro Cultural Português em Maputo e a Direção Municipal de
Cultura da Câmara Municipal de Lisboa informam que decorre, de 2 a 22 de
novembro, o processo de candidaturas à 4.ª edição da Residência Artística Programa de Arte Contemporânea (Artes Visuais e/ ou Fotografia) em
Lisboa, Portugal. Destina-se a artistas visuais ou fotógrafos, de
nacionalidade moçambicana ou residentes em Moçambique há mais de dez
anos, que já tenham realizado pelo menos uma exposição individual
aquando da candidatura ao programa.
Ler mais

Livro “O Cónego Manuel das Neves”

Não poderíamos deixar de assinalar o livro “O Cónego Manuel das Neves Um Nacionalista Angolano. Ensaio de Biografia Política” da autoria de José
Manuel da Silveira Lopes, apresentado no dia 19 de outubro, em Lisboa.
Considerado como uma figura relevante da história de Angola, o cónego
Manuel das Neves notabilizou-se pela rara coragem com que inscreveu o
seu nome nas lutas de independência desse país.
Ler mais

Camões cria Programa Empresa Promotora da
Língua Portuguesa
O Camões - Instituto da Cooperação e da Língua lançou, dia 23 de outubro,
o Programa Empresa Promotora da Língua Portuguesa que permite
financiar bolsas de estudo ou investigações e garante aos empresários “via
verde” nos serviços do Ministério dos Negócios Estrangeiros.
Ler mais

Cabo Verde

Autarquias de Cabo Verde recebem bibliotecas
essenciais de autores de língua portuguesa
As 22 autarquias de Cabo Verde vão receber, cada uma, um conjunto de 100
livros de autores de língua portuguesa para colmatar a falta de bibliotecas
escolares e municipais e incentivar a leitura nas crianças e jovens. Sofia de
Mello Breyner, Miguel Torga, Arménio Vieira, Corsino Fortes, Vera Duarte e
Eugénio Tavares são alguns dos autores que integram o conjunto de 100
livros a atribuir às autarquias, numa iniciativa que se insere na programação
da Morabeza - Festa do Livro.
Ler mais
São Tomé e Príncipe

Entrega de material hospitalar a São Tomé e
Príncipe
A República Popular da China doou a São Tomé e Príncipe um lote de
materiais hospitalares, incluindo medicamentos, no âmbito da cooperação
bilateral no sector da saúde. Além da equipa médica chinesa, a China tem
realizado ações de combate ao paludismo, apoio técnico, bem como troca
de experiências e formação dos profissionais da área.
Ler mais

Timor-Leste

Conferência Internacional de Investimento de

Timor-Leste
Vai decorrer nos dias 14 e 15 de novembro, a 2.ª Conferência Internacional
de Investimento de Timor-Leste que pretende dar a conhecer o potencial do
país a investidores em áreas tão diversas como o petróleo e o gás, minas,
café e agricultura, turismo, transporte e construção, entre outras.
Ler mais

Voluntariado Internacional para Arquitetos de
Língua Portuguesa
Estão a decorrer até ao dia 15 de novembro, as candidaturas ao programa
de Voluntariado Internacional para Arquitetos de Língua Portuguesa - tem
como objetivo realizar um intercâmbio de experiências profissionais,
permitindo aos jovens arquitetos trabalhar com arquitetos experientes e com
valências profissionais bastantes diferenciadas.
Ler mais
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