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Vítor Ramalho - Secretário-Geral da UCCLA
Aproveitando a quadra natalícia não poderia deixar de desejar a todas as
entidades associadas da UCCLA - cidades e empresas - e aos que nela
trabalham, um Bom Natal e um próspero Ano Novo. Estou convicto que a
paz em dias melhores, esperança que todos acalentam para o ano que
agora termina, será uma realidade em 2018. São estes os votos da UCCLA
e meus próprios.

Lisboa, Portugal

Apresentação da “Crónica de uma amizade fixe”
de Vitor Ramalho na UCCLA
A apresentação do livro de Vitor Ramalho “Crónica de uma amizade fixe”,
que se realizou no auditório da UCCLA, no dia 5 de dezembro, ultrapassou
todas as expetativas. Não apenas pelo número de presenças (cerca de
trezentas) - foi necessário abrir uma outra sala -, como com a forte
representatividade dos convidados de todos os setores das forças armadas,
eclesiásticas, passando por diplomatas, colegas de curso de direito do autor,
até associações sindicais, empresariais, lusófonas, tribunais superiores e
muitos, muitos amigos.
Ler mais

Lisboa, Portugal

UCCLA recebeu delegação do Governo da
Província de Jiangsu
Uma delegação do Governo da Província de Jiangsu, presidida pelo DiretorGeral Adjunto do Gabinete dos Assuntos de Hong Kong e Macau, Zhang
Songping, foi recebida na UCCLA, no dia 8 de dezembro, pelo seu
Secretário-Geral, Vitor Ramalho.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Documentário “A Casa da Mensagem”

apresentado na UCCLA
O documentário “A Casa da Mensagem” sobre a Casa dos Estudantes do
Império, da autoria de Margarida Mercês de Mello, foi apresentado na
UCCLA, dia 4 de dezembro, num evento que contou com a presença de
alguns antigos associados da casa, amigos, familiares, historiadores e
jornalistas. As intervenções de Vítor Ramalho, Secretário-Geral da UCCLA,
de Teresa Paixão, diretora da RTP2, de Margarida Mercês de Mello, autora
do documentário, e de Nicolau Santos antecederam o visionamento do
documentário.
Ler mais
Paris, França

UCCLA esteve presente no Congresso da
Lusofonia e da Francofonia
O Congresso “Lusofonia e Francofonia: duas potências mundiais”, realizado
em Paris, de 6 a 8 de dezembro - no âmbito do qual foi inaugurado o
Instituto do Mundo Lusófono - contou com a intervenção do Secretário-Geral
da UCCLA, Vitor Ramalho, no painel sobre “Arte, Desporto e outras
Atividades Integrativas e Valorativas”.
Ler mais

Lisboa, Portugal

UCCLA participou na Conferência sobre
Mobilidade Académica e Juvenil na CPLP
Decorreu, no dia 29 de novembro, a Conferência “Mobilidade Académica e
Juvenil na CPLP: desafios e soluções”, na sede da CPLP. O SecretárioGeral da UCCLA, Vítor Ramalho, fez uma intervenção no painel sobre o
tema “Instituições Mediadoras da Mobilidade Académica na CPLP - Partilha
de Boas Práticas”.
Ler mais
Lisboa, Portugal

UCCLA acolheu Concurso Internacional de
Clarinete de Lisboa
Decorreu de 27 a 30 de novembro, o 4.º Concurso Internacional de Clarinete
de Lisboa no auditório da UCCLA. Tratou-se de uma organização da
Associação CULTIVARTE - Quarteto de Clarinetes de Lisboa e da Fundação
INATEL, com o apoio da UCCLA e que integrou o Congresso Europeu de
Clarinete organizado pela Associação Portuguesa do Clarinete. Estiveram
presentes 32 finalistas de todo o mundo, selecionados de um total de 77
candidatos.
Ler mais
Cascais, Portugal

Oficina de Formação Educação para a Cidadania

Global
Está a decorrer, até 28 de fevereiro de 2018, a formação "Educação para a
Cidadania Global" (25H + 25H) em modalidade de Oficina de Formação,
creditada pelo Conselho Científico-Pedagógico de formação contínua de
professores. A ação envolve a participação de professores e educadores-deinfância e realiza-se no âmbito da Plataforma Educar Melhor em Cascais e
do Projeto Educação para a Cidadania Global, desenvolvido pela UCCLA
com a parceria da Câmara Municipal de Cascais e Centro de Formação de
Escolas do Concelho de Cascais.
Ler mais
Ilha de Moçambique, Moçambique

Oficina de Formação Informática Básica para
Bibliotecários
No âmbito do Cluster da Cooperação Portuguesa na Ilha de Moçambique 2.ª
fase decorreu, até ao dia 8 de dezembro, a Oficina de Formação
"Informática Básica para Bibliotecários", ministrada por Mussagy Octaviano.
A oficina, com duração de 25 horas, tinha como objetivo passar os
conhecimentos necessários de como informatizar os serviços públicos das
bibliotecas, através da aprendizagem de diversos programas informáticos
aplicados aos documentos reguladores de trabalho.
Ler mais

Lisboa, Portugal

UCCLA vai acolher lançamento do livro “Luanda Avenida dos Combatentes”
Terá lugar no dia 13 de dezembro, pelas 18 horas, o lançamento do livro
“Luanda - Avenida dos Combatentes” da autoria de Sandra Poulson, no
auditório da UCCLA. O evento é organizado pelo CEMD - Círculo de
Escritores Moçambicanos na Diáspora.
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
Porto, Portugal

Porto quer alargar projeto de apoio aos sem-

abrigo
A Câmara Municipal do Porto, em Portugal, quer alargar de 15 para 35 o
número de utentes do Centro de Acolhimento de Emergência de pessoas
em situação de sem-abrigo, que está em funções desde setembro, num
investimento de 75 mil euros. O centro de acolhimento está equipado com
quartos, gabinete médico - que funciona em parceria com a associação
Médicos do Mundo que, uma vez por semana, tem um médico no local para
atender os utentes -, lavandaria e engomadoria, e um refeitório.
Ler mais

Nampula, Moçambique

Nampula vai receber carteiras escolares
A província de Nampula, em Moçambique, vai receber, até o final do ano,
dez mil carteiras escolares com o objetivo de melhorar a escolaridade de
690 mil alunos que estudam sentados no chão. Nampula necessita de um
total de 148.500 carteiras e no próximo ano o plano é produzir 80 mil e em
2019 um total de 58.500.
Ler mais

Rio de Janeiro, Brasil

Prefeitura lança programa Rio+Seguro
Integração é a palavra de ordem quando se trata de segurança pública. Com
base nisso, a prefeitura do Rio de Janeiro, no Brasil, lançou o programa
Rio+Seguro, iniciativa pioneira no país que estará nos bairros de
Copacabana e Leme, em projeto-piloto, para prevenir a desordem urbana e
pequenos delitos, as maiores queixas dos moradores.
Ler mais

Macau, China

Macau vai contratar médicos portugueses
Vários médicos portugueses vão poder candidatar-se a várias especialidades
no hospital público de Macau, sendo que os especialistas são nas áreas da
gastroenterologia, imagiologia, neurologia, nefrologia, pediatria, cirurgia
geral, cirurgia torácica, cirurgia vascular, cirurgia metabólica, pneumologia,
geriatria, psiquiatria e anatomia patológica. Macau vai contratar 21 médicos
portugueses e o concurso decorre até 31 de dezembro.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Lisboa será Capital Europeia do Desporto em

2021
A cidade de Lisboa, em Portugal, foi eleita Capital Europeia do Desporto em
2021, numa decisão anunciada pela European Capitals and Cities of Sport
Federation. É a primeira vez que uma cidade portuguesa é escolhida nesta
categoria e o objetivo da candidatura visava "projetar Lisboa além-fronteiras"
através da realização de "competições internacionais e nacionais".
Ler mais

Bafatá e Oio, Guiné-Bissau

Banco Africano de Desenvolvimento financia
projeto de produção de arroz na Guiné-Bissau
O Banco Africano de Desenvolvimento e o Governo da Guiné-Bissau
assinaram um acordo de financiamento, de 5,7 milhões de euros, para
desenvolver o Projeto de Desenvolvimento da Cadeia de Valor de Arroz que tem como objetivo modernizar as infraestruturas agrícolas e desenvolver
a produção de arroz - que irá beneficiar cerca de 60.000 famílias rurais das
regiões de Bafatá e de Oio.
Ler mais
Macau, China

Macau vai ter Plano Diretor em 2019
O Plano Diretor de Macau vai começar a ser elaborado em 2018 para
concluir em 2019, referiu o secretário para os Transportes e Obras Públicas,
Raimundo do Rosário, descrevendo-o como “muito importante” para o
desenvolvimento urbano e das áreas marítimas. Macau tem, desde
dezembro de 2015, um total de 85 quilómetros quadrados de áreas
marítimas sob a sua jurisdição, na sequência da aprovação pelo Conselho
de Estado da China de um novo mapa da divisão administrativa do território.
Ler mais

Coleção “Novo Cancioneiro” de Maria de Jesus
Barroso
Nesta edição demos nota do lançamento do livro “Crónica de uma amizade
fixe” de Vitor Ramalho, onde a amizade foi o mote da apresentação. Nessa
amizade existiu, também, uma mulher, Maria de Jesus Barroso que a
UCCLA aqui assinala, e não poderia deixar de registar, com a coleção de
poesia “Novo Cancioneiro”.
Ler mais

Instituto Camões lança Concurso de Escrita para

alunos em Portugal e no Estrangeiro
O Camões - Instituto da Cooperação e da Língua e a associação Ajudaris
promovem a 1.ª edição do concurso de leitura e escrita em língua
portuguesa “Histórias da Ajudaris - Da minha janela, vejo….” em Portugal,
território nacional, continente e ilhas e na rede de Ensino Português no
Estrangeiro do Camões.
Ler mais

Portugal e Timor-Leste

Santo Tirso lança campanha de recolha de bens
para ajudar Timor-Leste
A Câmara de Santo Tirso, em Portugal, vai promover, até ao dia 15 de
janeiro de 2018, uma campanha de recolha de bens destinada a equipar
uma biblioteca e um espaço de saúde no distrito de Maliana, em TimorLeste. A iniciativa irá apoiar cerca de 300 crianças e jovens.
Ler mais

Cabo Verde

Cabo Verde vai investir em equipamentos e
materiais médico-hospitalares
Cabo Verde vai investir 10 milhões de euros em equipamentos e materiais
médico-hospitalares, numa medida que terá impacto positivo sobre a
redução de saídas para o exterior e será concretizada no primeiro semestre
de 2018.
Ler mais

Angola

Angola vai ter centros de apoio às vítimas de
violência doméstica
O executivo angolano vai pôr em funcionamento, brevemente, centros
integrados com vista a atender as vítimas de violência doméstica. Estes
centros, cuja experiência piloto terá lugar na província do Huambo, serão
organismos de resposta às vítimas de violência doméstica, onde para além
de pessoal especializado para o aconselhamento, haverá apoio psicológico.
Ler mais

São Tomé e Príncipe

São Tomé e Príncipe melhora serviços da Polícia

de Investigação Criminal
A Polícia de Investigação Criminal de São Tomé e Príncipe inaugurou o seu
primeiro serviço de piquete que visa melhorar o atendimento aos utentes,
bem como os seus serviços internos. O novo serviço contribuirá para a
prevenção no combate à criminalidade, melhorará a condição de
atendimento e qualidade de serviço no sector judiciário do país.
Ler mais
China e Portugal

Empresas assinam acordo para projetos nos
países de língua portuguesa
Empresas públicas de Portugal e China assinaram, em Lisboa, no final de
novembro, um memorando de entendimento para o desenvolvimento de
infraestruturas de transporte, rodoviárias e ferroviárias, nos países de língua
portuguesa, que poderá estender-se também ao Brasil. O protocolo permitirá
intervir em Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e
Guiné-Bissau, nos projetos que cada país necessitará para se desenvolver e
estimular a economia local.
Ler mais

Nova página da UCCLA no Facebook
A página da UCCLA - União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa - no
Facebook foi alvo de invasão, pelo que tivemos que criar uma nova página.
Agradecendo, desde já, a vossa melhor compreensão enviamos o endereço
da
nova
página
da
UCCLA
https://www.facebook.com/UniaodasCidadesCapitaisLinguaPortuguesa/ e
solicitamos que a partilhem
Ler mais

Boas Festas
A UCCLA deseja a todos os seus leitores um excelente Natal e um próspero
Ano Novo.
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