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Notícias UCCLA - N.º 5

Lisboa, Portugal

Oferta da coleção de livros da Casa dos
 Estudantes do Império

A Casa de Angola, em Lisboa, foi o palco escolhido para a cerimónia de
 entrega da coleção integral dos 22 volumes que os então jovens estudantes
 universitários associados da Casa dos Estudantes do Império (CEI)
 publicaram na coleção Autores Ultramarinos e que a UCCLA reeditou por
 ocasião da homenagem aos associados, em conjunto com o jornal SOL.

Ler mais

Portugal

Cidade do Porto acolhe Assembleia Geral da
 UCCLA e Encontro “Perspetivas Económicas dos
 Países da CPLP”

A cidade do Porto vai acolher a reunião da Assembleia Geral da UCCLA, nos
 Paços do Concelho, e o Encontro “Perspetivas Económicas dos Países da
 CPLP”, no Teatro Municipal Rivoli, no próximo dia 31 de maio.

Ler mais

Moçambique

Competências básicas de escrita e leitura em
 intercâmbio municipal

Decorreram de 28 a 30 de março, no Município de Maputo, em Moçambique,
 diversas atividades no âmbito do Cluster da Cooperação Portuguesa da Ilha
 de Moçambique e do Projeto Municipal LER, ambos executados com a
 UCCLA.

Ler mais

Lisboa, Portugal

“Os Reis do Kongo-Angola” apresentado na
 UCCLA
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Decorreu na UCCLA, no dia 14 de abril, o lançamento do livro “Favos de Mel
 - Salalé três três - Os Reis do Kongo-Angola” da escritora angolana
 Kiesse/Olo, nome artístico de Rosa Mayunga. A receita obtida com a venda
 do livro irá reverter para o desenvolvimento de projetos nas áreas da saúde
 e da cultura, a favor das crianças em Portugal e em África.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Língua portuguesa em debate

Um debate em torno do tema “Português, Língua de Cultura” reuniu, na Casa
 do Alentejo, no dia 21 de abril, diferentes oradores que analisaram a língua
 portuguesa como expressão de cultura em múltiplas perspetivas. A sessão
 de abertura esteve a cargo do Secretário-geral da UCCLA, Vitor Ramalho,
 do Administrador da Fundação Calouste Gulbenkian, Guilherme d’ Oliveira
 Martins, e Rosa Calado, da Casa do Alentejo.

Ler mais

Praia, Cabo Verde

UCCLA presente na Tomada de Posse do
 Primeiro-Ministro de Cabo Verde

O anterior presidente da Comissão Executiva da UCCLA, Ulisses Correia e
 Silva, tomou posse no Palácio da Presidência hoje, dia 22 de abril, como
 Primeiro-Ministro de Cabo Verde. A UCCLA esteve representada pelo
 técnico José Bastos por absoluta impossibilidade do Secretário-geral, Vitor
 Ramalho, em estar presente.

Ler mais

Mindelo, Cabo Verde

Exposição "Casa dos Estudantes do Império,
 1944-1965. Farol da Liberdade"

Terá lugar no dia 25 de abril, a inauguração da exposição "Casa dos
 Estudantes do Império, 1944-1965. Farol da Liberdade", no Salão Júlio
 Resende do Centro Cultural Português do Mindelo, em Cabo Verde.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Conferências de Lisboa: A Globalização do
 Desenvolvimento
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A 2.ª edição das Conferências de Lisboa sobre o tema “A Globalização do
 Desenvolvimento” decorrerá nos dias 5 e 6 de maio, na Fundação Calouste
 Gulbenkian, em Lisboa. Este evento, onde a UCCLA é uma das entidades
 organizadoras, permite uma reflexão política continuada e abrangente sobre
 os principais temas da agenda internacional, com destaque para a
 sustentabilidade dos modelos de crescimento, governação, paz e segurança
 internacional. Conheça aqui toda a programação.

Ler mais

Luanda, Angola

Luanda adota medidas para melhorar problemas
 da cidade

O novo plano de limpeza urbana de Luanda, os recentes surtos
 epidemiológicos e as medidas para melhorar o atendimento nos hospitais,
 assim como a circulação rodoviária e outras questões que afetam a cidade
 capital, foram analisadas, em conferência de imprensa, pelo governador
 provincial Higino Carneiro.

Ler mais

Guimarães, Portugal

Academia de Ginástica

A Câmara Municipal de Guimarães (Membro Efetivo da UCCLA), em
 Portugal, vai iniciar a construção da Academia de Ginástica, um edifício
 ambientalmente de referência, construído com materiais inovadores,
 tecnologia de ponta e um grau de eficiência energética exemplar.

Ler mais

Belo Horizonte, Brasil

Novo polo cultural

A Prefeitura de Belo Horizonte (Membro Observador da UCCLA), no Brasil,
 através da Fundação Municipal de Cultura, inaugurou o novo teatro público
 da cidade: o Espaço Cénico Yoshifumi Yagi - com capacidade para 1.800
 espetadores e um teatro no interior para 250 pessoas.

Ler mais

Bissau, Guiné-Bissau

Construção do Parque Urbano de N’Batonha
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Vai ser construído na cidade de Bissau (Membro Efetivo da UCCLA), na
 Guiné-Bissau, o Parque Urbano de N’Batonha, um parque de lazer que
 estará localizado frente ao Mercado Central provisório na capital. A
 recuperação da lagoa de N’Batonha irá contribuir para a conservação das
 múltiplas espécies de aves, algumas das quais raras e ameaçadas de
 extinção.

Ler mais

Macau, China

Acordo para magistrados portugueses

O trabalho dos magistrados portugueses em Macau tem, a partir de agora,
 novas regras bem definidas, resultado de um acordo assinado entre os
 Ministérios Públicos da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) e
 Portugal.

Ler mais

M'Banza Congo, Angola

Construção de um sistema de água a partir do
 mar

O Governo da Província de M'Banza Congo (Membro Efetivo da UCCLA), em
 Angola, irá construir um sistema de captação, tratamento e distribuição de
 água potável a partir do mar no sentido de acabar com os atuais
 constrangimentos que a população de Musserra enfrenta.

Ler mais

Belém, Brasil

Programa “Belém de Direitos"

Foi criado pela Prefeitura de Belém (Membro Associado da UCCLA), no
 Brasil, o programa “Belém de Direitos” de defesa da igualdade de direitos,
 nomeadamente o fortalecimento do combate à exclusão e ao preconceito
 social, bem como o respeito pela diversidade e livre expressão da
 orientação sexual e identidade género.

Ler mais

Nampula, Moçambique

Organização Mundial da Saúde prepara
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 vacinação contra cólera

A Organização Mundial da Saúde vai disponibilizar 259 mil doses de vacinas
 contra a cólera, para serem administradas a mais de 167 mil pessoas
 residentes na cidade de Nampula (Membro Observador da UCCLA), em
 Moçambique. Esta medida vai abranger todos os residentes dos bairros de
 Mutauanha, Muatala e Murrapaniua, que são os mais afetados pelo surto de
 cólera.

Ler mais

Portugal

UCCLA apoia a exposição “Novas Rotas da Seda
 pela Paz"

Terá lugar no dia 26 de abril, a inauguração da exposição "Novas Rotas da
 Seda pela Paz", no Conservatório Regional do Algarve, em Faro, Portugal.
 Trata-se de um evento que conta com a organização da Embaixada da
 República Popular da China em Portugal, em parceria com o Observatório
 da China, e que tem o apoio da UCCLA.

Ler mais

Timor-Leste

Díli acolhe encontro sobre Mobilidade Académica
 e Globalização no Espaço da CPLP e Macau

Decorrerá, de 29 de junho a 1 de julho, o 26.º encontro da Associação das
 Universidades de Língua Portuguesa (AULP - Membro Apoiante da UCCLA)
 sobre o tema “Rotas de Signos: Mobilidade Académica e Globalização no
 Espaço da CPLP e Macau”, na Universidade Nacional de Timor Lorosa’e,
 em Díli, Timor-Leste.

Ler mais

São Tomé e Príncipe

Lançada campanha de vacinação contra a polio

Foi lançada na Praia Cruz, Distrito de Água-Grande, a campanha nacional de
 vacinação com a vacina polio-injetável e inserida na “Semana Africana de
 Vacinação”. O Ministério da Saúde prevê vacinar todas as crianças com
 idades inferiores a cinco anos para aumentar as suas imunidades contra a
 polio. Durante a campanha vai ser também administrado o suplemento de
 vitamina A.

Ler mais

Angola
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TAAG

A TAAG, Linhas Aéreas de Angola (empresa apoiante da UCCLA), é a
 transportadora oficial da UCCLA, nos diversos eventos que são realizados.
 Esta decisão decorre de um protocolo, firmado entre as duas entidades, com
 a finalidade de divulgar a marca TAAG, de forma corporativa para o
 mercado nacional e internacional, bem como o apoio da TAAG nas diversas
 iniciativas promovidas pela UCCLA.
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