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Vítor Ramalho - Secretário-Geral da UCCLA
Este é o 50.º número da Notícias UCCLA. Desde o primeiro número, foi
nossa preocupação concorrer para estreitarmos os laços de proximidade
com todas as cidades e entidades apoiantes e, por intermédio destas, a
todos os cidadãos de língua oficial portuguesa. Não nos temos poupado a
esforços para levarmos aos quatro cantos do mundo as iniciativas que a
UCCLA promove ou, ainda, as que merecem ser referenciadas, quando
levadas a efeito por outras entidades. O reconhecimento e o estímulo que
temos recebido e que muito nos reconforta são alicerces que nos habilitam a
reforçar ainda mais a proximidade com os leitores de língua portuguesa que,
como cidadãos do mundo, têm uma conceção universalista e tolerante em
se afirmarem. O que nos dias de hoje não é questão menor.
Lisboa, Portugal

Encerramento da exposição "Artes Mirabilis Colectiva de Artistas Plásticos Angolanos"
No dia em que se assinalou o 16.º aniversário do Dia da Paz e da
Reconciliação Nacional, dia 4 de abril, decorreu o encerramento da "Artes
Mirabilis - Colectiva de Artistas Plásticos Angolanos", na UCCLA, num
evento carregado de simbolismo e que contou com a presença de múltiplas
personalidades.
Ler mais

Praia, Cabo Verde

UCCLA promove VIII Encontro de Escritores de
Língua Portuguesa em Cabo Verde
A UNICV - Universidade de Cabo Verde (sita no Palmarejo, cidade da Praia)
vai acolher, de 19 a 21 de abril, a 8.ª edição do Encontro de Escritores de
Língua Portuguesa - evento em torno da língua portuguesa que contribui
para o diálogo e o enriquecimento entre os escritores dos diferentes
continentes - organizado pela UCCLA e pela Câmara Municipal da Praia.
Ler mais

Ilha de Moçambique, Moçambique

UCCLA inaugura instalações de Turismo na Ilha
de Moçambique

No âmbito do Cluster da Cooperação Portuguesa da Ilha de Moçambique
foram inauguradas as instalações do Posto Turismo da Ilha de Moçambique,
no dia 28 de março. A Ilha de Moçambique conta, a partir de agora, com um
espaço de cerca de 70 m2, totalmente reabilitado e apetrechado, composto
por uma sala de atendimento e receção, uma sala de exposições e acesso à
internet, e uma área polivalente de projeção de filmes de cariz promocional.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Encontro com presidente da Câmara de Olivença
O Secretário-Geral da UCCLA, Vitor Ramalho, recebeu, dia 9 de abril, o
presidente da Câmara Municipal de Olivença, Manuel José González,
representantes da Associação Além Guadiana e o amigo de Olivença
Ribeiro Castro, com vista à troca de opiniões e estabelecimento de sinergias
entre as instituições.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Encontro com direção da Associação
Caboverdeana
O Secretário-Geral da UCCLA, Vitor Ramalho, reuniu, dia 28 de março, com
os novos membros da direção da Associação Caboverdeana, presidida por
Filipe Nascimento, para apresentação de cumprimentos e aprofundamento
de relações entre as duas organizações.
Ler mais

Cascais, Portugal

Assembleia Geral da UCCLA em Cascais
Terá lugar no dia 4 de maio, às 15 horas, a reunião da Assembleia Geral da
UCCLA, na cidade de Cascais, em Portugal. A sessão, que decorrerá no
Palácio da Cidadela, será presidida pelo Presidente da Comissão
Administrativa de Luanda, Adriano Mendes de Carvalho, e contará com a
intervenção do Ministro da Administração Interna de Portugal, Eduardo
Cabrita, e do Presidente da Câmara Municipal de Cascais, Carlos Carreiras,
anfitrião da Assembleia Geral e Vice-Presidente da UCCLA
Ler mais

Lisboa, Portugal

Oficina “Conto que era flor” na UCCLA

Decorreu, no dia 3 de abril, a oficina “Conto que era flor” com o Centro de
Reabilitação de Paralisia Cerebral Calouste Gulbenkian, na sede da UCCLA.
A oficina foi antecedida por uma visita à exposição “Artes Mirabilis Colectiva de Artistas Plásticos Angolanos” com o curador da exposição, o
artista plástico angolano Lino Damião, e que teve a presença do SecretárioGeral da UCCLA, Vitor Ramalho.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Curso Livre História de Angola – 1.ª Sessão
Decorreu, no dia 12 de abril, a primeira sessão do Curso Livre História de
Angola, coordenado por Alberto Oliveira Pinto, na UCCLA. Nesta sessão
foram abordadas as seguintes temáticas: O substrato arqueológico e oral da
História de Angola (c. 7000 a.C. – c. século XIII d.C.); e a formação dos
Estados bantu e os seus mitos de origem (séculos XIII-XV). Os exemplos
dos reinos do Kongo e do Ndongo e do chamado Império Lunda.
Ler mais

Ilha de Moçambique, Moçambique

Contadores de histórias da Ilha de Moçambique
Em narração colectiva, os contadores de histórias da Ilha de Moçambique
promovem o gosto pelo livro e pela leitura, as tradições locais em encontros
Poka Pokani, o estímulo intelectual na construção social da criança e das
suas aprendizagens. Organizam rodas de leitura todas as quartas-feiras,
pelas 10h30, na Biblioteca Pública Municipal da Ilha de Moçambique e todos
os sábados pelas 9 horas, na Biblioteca Pública Distrital da Ilha de
Moçambique.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Homenagem à Mulher Caboverdiana na UCCLA
A UCCLA foi palco de uma homenagem à Mulher Caboverdiana - Viva Kriola
- no dia 24 de março, numa iniciativa organizada pelo Comité Miss CPLP e
com o apoio da Embaixada de Cabo Verde em Portugal.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Entrega de galardão de mérito a colaboradora da

UCCLA
O Festival Arte y Poesia Grito de Mujer 2018 e o Círculo de Escritores
Moçambicanos Diáspora atribuíram o Galardão de Mérito na Gestão Cultural
à colaboradora da UCCLA Raquel Carvalho. O galardão foi entregue na
UCCLA, no dia 4 de abril, por Delmar Maia Gonçalves, presidente do Círculo
de Escritores Moçambicanos Diáspora.
Ler mais
Ilha do Ibo, Moçambique

UCCLA convida administrador da Ilha do Ibo a
visitar a sua sede
O Ibo, elevada à categoria de vila em 1761, foi a primeira capital da Província
de Cabo Delgado, no norte de Moçambique. O seu apogeu económico
deveu-se ao comércio de escravos, cuja abolição se traduziu num lento
declínio económico que se consumou com a transferência da administração
para Porto Amélia (atual cidade de Pemba), em 1929. Uma delegação da
UCCLA visitou recentemente o Ibo, tendo aproveitado para reunir com o
administrador Issa Tarmamade, natural da Ilha, e formulado o convite para
visitar a sua sede em Lisboa numa próxima deslocação a Portugal,
previsivelmente a ter lugar no mês de julho.
Ler mais
Lisboa, Portugal

UCCLA esteve presente na iniciativa Dia da
Mulher Diplomata-2018
Em representação do Secretário-Geral da UCCLA, Vitor Ramalho, o técnico
João Laplaine Guimarães esteve presente, no dia 21 de março, na iniciativa
“Dia da Mulher Diplomata-2018”, organizada pela Matriz Portuguesa e com o
patrocínio da Embaixada de Cabo Verde em Portugal, que homenageou a
Cabo-verdiana Maria Helena Semedo, Vice-Diretora-Adjunta da Food and
Agriculture Organization of the United Nations (FAO).
Ler mais

Lisboa, Portugal

UCCLA acolhe Curso Livre da História de Angola
durante 4 meses
Com o objetivo de transmitir um conhecimento amplo e cronologicamente
estruturado acerca do que significou, dos tempos pré-históricos aos nossos
dias, a realidade geográfica, política e cultural que é Angola, a UCCLA vai
acolher, de abril a julho, o Curso Livre da História de Angola ministrado e
coordenado pelo Professor Doutor Alberto Oliveira Pinto.
Ler mais

Praia, Cabo Verde

Câmara da Praia financia bolsas de estudo no
ensino profissional
Financiar anualmente bolsas de estudo para a formação profissional a jovens
da cidade da Praia, em Cabo Verde, é o propósito dos protocolos de
cooperação entre a autarquia da Praia e 5 escolas de formação profissional
da ilha de Santiago, assinados no dia 5 de abril.
Ler mais

Guimarães, Portugal

Guimarães ajuda população carenciada
A Câmara Municipal de Guimarães, em Portugal, assinou um protocolo com
a Associação Dignitude, com o objetivo de garantir à população mais
carenciada do concelho o acesso a medicamentos. A facilitação dos
medicamentos será feita através do projeto ”Abem: Rede Solidária do
Medicamento” e conta com o apoio de várias instituições de solidariedade
social e entidades ligadas à saúde.
Ler mais

Macau, China

Macau nomeia nova dirigente para Fórum de
Cooperação entre China e países lusófonos
A vogal executiva do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento
de Macau (IPIM), Glória Batalha Ung, vai assumir o cargo de secretáriageral adjunta do Fórum Macau - Fórum de Cooperação Comercial entre a
China e os Países de Língua Portuguesa.
Ler mais

Porto Alegre, Brasil

Instalação de placas com informações em braille
em Porto Alegre
Com vista a facilitar a deslocação de pessoas com deficiência visual, no
sistema de transporte coletivo, a cidade de Porto Alegre, no Brasil, começou
o processo de instalação de 132 placas em braille, com informações sobre
as linhas de autocarros. A iniciativa decorreu do projeto de um aluno,
Cristiano Torres da Silva, vencedor do 2.º Desafio Microrrevoluções Urbanas
para incentivar, entre o público universitário, ideias inovadoras na área da
mobilidade urbana, com propostas de soluções simples e viáveis para
problemas quotidianos da circulação.
Ler mais

Água Grande, São Tomé e Príncipe

Projeto ambiental em Água Grande
No âmbito do programa ambiental da Câmara Distrital de Água Grande, em
São Tomé e Príncipe, a autarquia procedeu à plantação de árvores na
envolvente da escola Preparatória Patrice Lumumba, com o objetivo de
informar as crianças para a importância das árvores e para o bem-estar da
saúde.
Ler mais

Macau, China

Macau promove produtos dos países de língua
portuguesa
Empresários e comerciantes de Macau, na China, vão promover produtos
alimentares dos países de língua portuguesa nos dias 26 e 27 de abril em
Huizhou e Dongguan e, em maio seguinte, em Fuzhou.
Ler mais

Publicações do Encontro de Escritores de Língua
Portuguesa
Estamos a poucos dias do VIII Encontro de Escritores de Língua Portuguesa
- que terá lugar de 19 a 21 de abril, na cidade da Praia, em Cabo Verde - e
não poderíamos deixar de destacar as anteriores edições. A partir de agora
poderá consultar todas as informações, intervenções, fotografias realizadas
nos encontros anteriores, através das nossas plataformas.
Ler mais

AULP

AULP abre candidaturas ao Prémio Fernão
Mendes Pinto 2018
Estão abertas as inscrições para o Prémio Fernão Mendes Pinto 2018, da
Associação das Universidades de Língua Portuguesa (AULP), que tem
como objetivo galardoar uma dissertação de mestrado ou de doutoramento
que contribua para a aproximação das Comunidades de Língua Portuguesa,
explicitando relações entre comunidades de, pelo menos, dois países.
Ler mais

Angola

Morreu Jaka Jamba

Faleceu aos 69 anos o nacionalista e deputado angolano Almerindo Jaka
Jamba. Descrito como "diplomata, professor, político e homem de cultura",
Jaka Jamba foi um dirigente histórico da União Nacional para a
Independência Total de Angola (UNITA) e um dos últimos negociadores
angolanos vivos do Acordo de Alvor, que antecedeu a independência de
Angola. Nesta data, a UCCLA apresenta as mais sentidas condolências à
família e ao povo de Angola.
Ler mais

Moçambique

Campanha Nacional de Vacinação em
Moçambique
Moçambique vai receber uma campanha de vacinação contra o sarampo e
rubéola que irá abranger mais de 12 milhões de crianças e adolescentes,
dos 6 meses a 14 anos de idade. O Sarampo e a Rubéola são doenças
virais altamente contagiosas que podem causar complicações graves,
incluindo a morte.
Ler mais
Cabo Verde

Criação de Plano Nacional de Cuidados em Cabo
Verde
Foi lançado em Cabo Verde o Plano Nacional de Cuidados, como o novo
pilar de proteção social, que irá beneficiar cerca de 25 mil famílias com
rendimento de inclusão. O plano prevê a criação de pelo menos mais 15
creches, o aumento da taxa de cobertura de crianças entre 3 e 4 anos para
95%, a construção de 10 novos centros de dia e o aumento da taxa de
cobertura das crianças de 0-2 anos para 10%, bem como a formação de
pelo menos 500 assistentes para atendimento a adultos.
Ler mais
Angola

Campanha de vacinação em Angola
Está a decorrer em todo o país, até ao dia 22 de abril, uma campanha de
imunização de crianças contra o sarampo, a rubéola e a poliomielite,
estando prevista a vacinação de 13 milhões de pessoas. O processo de
vacinação vai ocorrer nos postos de saúde de todo o país e desta feita será
com uma vacina injetável, uma vez que reduz o risco de paralisia em caso
de exposição ao vírus e melhora a resposta em caso de surto.
Ler mais

Guiné-Bissau

Recuperação de estradas rurais na Guiné-Bissau

A União Europeia lançou no sul da Guiné-Bissau os trabalhos de
recuperação de quatro estradas rurais com o objetivo de apoiar os
agricultores no escoamento de produtos e melhorar a acessibilidade àquela
zona do país. No total são 150 quilómetros, o projeto, com um orçamento de
7,3 milhões de euros, está inserido no programa de desenvolvimento rural
integrado.
Ler mais

Timor-Leste

Criação da associação de defesa do consumidor
em Timor-Leste
Foi constituída em Timor-Leste a primeira associação de defesa dos direitos
do consumidor, a Tane Consumidor, e que vai fechar em breve acordos de
cooperação com a portuguesa DECO. A associação irá preencher uma
lacuna grave no país, onde os direitos dos consumidores são ignorados por
vendedores de bens ou prestadores de serviços.
Ler mais
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