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Lisboa, Portugal

Obra vencedora do Prémio Literário UCCLA
apresentada na Feira do Livro
Decorreu no dia 13 de junho, no auditório da APEL da Feira do Livro de
Lisboa, a apresentação da obra vencedora da 3.ª edição do Prémio Literário
UCCLA - Novos Talentos, Novas Obras em Língua Portuguesa - atribuída ao
livro “Equilíbrio Distante” da autoria de Óscar Ruben Lopez Maldonado.
Ler mais

Guiné-Bissau

Delegação da UCCLA na Guiné-Bissau
Na sequência de candidaturas que a UCCLA tem apresentado com outras
entidades, e que estão em execução na Guiné-Bissau, o Secretário-Geral da
UCCLA, Vitor Ramalho, vai estar de 3 a 5 de julho, em visita de trabalho, na
Guiné-Bissau.
Ler mais

Lisboa, Portugal

UCCLA recebeu delegação da Rede Nacional das
Associações Juvenis da Guiné-Bissau
A UCCLA recebeu, no dia 8 de junho, uma delegação da Rede Nacional das
Associações Juvenis da Guiné-Bissau, constituída pelo seu presidente,
secretária e responsáveis das áreas financeiras e das relações exteriores,
na perspetiva de levar a uma maior aproximação das organizações para o
desenvolvimento de iniciativas e projetos em curso na Guiné-Bissau,
envolvendo igualmente a ONGD UrbÁfrica.
Ler mais

Olivença, Espanha

UCCLA assinalou o Dia de Portugal em Olivença
Pela terceira vez consecutiva o Município de Olivença levou a efeito as
comemorações do 10 de Junho - Dia de Portugal, das Comunidades
Portuguesas e de Camões. O Secretário-Geral da UCCLA, Vitor Ramalho,
esteve presente nas cerimónias evocativas.
Ler mais

Oeiras, Portugal

A Diplomacia no Feminino em debate no Vila
Galé Collection
A UCCLA, a Casa da América Latina e a Women in Business, organizaram,
com o apoio do Grupo Vila Galé, um pequeno-almoço de networking sob a
temática “A diplomacia no feminino”, no dia 19 de junho, no Vila Galé
Collection, em Paço de Arcos, Oeiras.
Ler mais

Bissau, Guiné-Bissau

Estudo sobre a utilização de energia doméstica
para a confeção de alimentos nos bairros de
Bissau
Com vista à implementação do estudo de caracterização sobre a utilização
de energia doméstica para a confeção de alimentos em agregados
familiares de bairros de Bissau, a UCCLA, em colaboração com o Instituto
de Estudos e Pesquisa da Guiné-Bissau, tem vindo a realizar, nas últimas
semanas, diversas atividades junto das famílias dos vários bairros de
Bissau, numa amostra significativa que totaliza os 500 agregados e que
abrange toda a cidade.
Ler mais

Lisboa, Portugal

StartUp “Cozinha de Rosália” apresentada na
UCCLA
Numa homenagem às mulheres, a StartUp brasileira “Cozinha de Rosália” foi
apresentada, no dia 7 de junho, nas instalações da UCCLA e da Casa da
América Latina.
Ler mais

Ilha de Moçambique, Moçambique

Capacitação de guias turísticos na Ilha de
Moçambique
Está a decorrer na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da
Universidade Lúrio (UniLúrio), em Moçambique, um curso de formação de
guias de turismo direcionado aos profissionais que exercem esta atividade, a
partir deste ano, na bicentenária cidade da Ilha de Moçambique.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Lançamento do livro “Oficinas de Muhipiti” na
UCCLA
Terá lugar no dia 29 de junho, às 18 horas, na UCCLA, o lançamento do livro
“Oficinas de Muhipiti - planeamento estratégico, património,
desenvolvimento”, numa organização UCCLA e Patrimónios de Influência
Portuguesa da Universidade de Coimbra.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Workshop “Arte e Empreendedorismo no
Feminino”
Vai decorrer no dia 27 de junho, às 10h30, o Workshop “Arte e
Empreendedorismo no Feminino - Europa, África e América Latina”,
organizado pela UCCLA, Casa da América Latina e Associação Mulheres
Empreendedoras Europa África, e que contará com a presença de várias
personalidades femininas que têm vindo a desenvolver um papel relevante
no setor cultural e empresarial.
Ler mais

Lisboa, Portugal

SUL e The Inventors recebem escola básica na
sede da UCCLA
Decorreu na sede da UCCLA uma ação da rede educativa SUL, no dia 5 de
junho, com a participação de 30 estudantes do 6.º ano de escolaridade da
EB 2,3 de Santo António/Agrupamento de Escolas da Parede, Cascais.
Ler mais

Curso Livre da História de Angola

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
acolhe, até ao mês de julho, o Curso Livre da História de Angola ministrado
e coordenado pelo Professor Doutor Alberto Oliveira Pinto. Trata-se de uma
iniciativa conjunta entre a Mercado de Letras Editores e a UCCLA.
Ler mais

São Vicente, Cabo Verde

São Vicente reforça frota de recolha de lixo
A Câmara Municipal de São Vicente, em Cabo Verde, reforçou a sua frota de
recolha de lixo com a aquisição de duas novas viaturas pesadas com
compactadores, com o objetivo de melhorar o serviço de recolha de lixo na
cidade.
Ler mais

Braga e Guimarães, Portugal

Braga e Guimarães formalizam Programa
Intermunicipal dos Sacromontes
Os Municípios de Braga e Guimarães, em Portugal, assinaram um protocolo
relativo ao Programa Intermunicipal dos Sacromontes, dia 18 de junho. Este
é um projeto pioneiro a nível nacional que representa a união das duas
autarquias na concertação de ações que visam a promoção e qualificação
de um território, com 2500 ha, pontuado por um conjunto de símbolos
identitários notáveis: Santuário do Bom Jesus do Monte, Santuário do
Sameiro, Capela de Santa Maria Madalena, Capela de Santa Marta do Leão
e povoados castrejos de Santa Marta das Cortiças, Briteiros e Sabroso.
Ler mais

Ilha do Príncipe, São Tomé e Príncipe

Lançamento de obras de abastecimento de água
na Ilha do Príncipe
O Governador da Região Autónoma do Príncipe, José Cassandra, procedeu
ao lançamento oficial das obras de abastecimento de água potável para a
zona norte da ilha do Príncipe, designadamente para as comunidades de
Tchada, Aeroporto, Picão, Praia Nhame, Santa Rita, Azeitona e Paciência.
Ler mais

Porto Alegre, Brasil

Prefeitura de Porto Alegre oferece consultas de
oftalmologia
A Prefeitura de Porto Alegre, no Brasil, em parceria com a Fundação
Leonística de Assistência Social oferece à população mais carenciada
consultas de oftalmologia. A parceria contempla as comunidades atendidas
no projeto Prefeitura nos Bairros, além de usuários do Sistema Único de
Saúde que estão a aguardar por consultas de oftalmologia.
Ler mais

Benguela, Angola

Tratamento de água vai beneficiar bairros de
Benguela
20 mil habitantes do município de Benguela, em Angola, vão beneficiar de
água tratada resultante da abertura de três pontos com sistemas de
captação subterrânea. A abertura destes novos pontos de captação de água
vão beneficiar a população dos “bairros emergentes” de Benguela - Covava,
Mina e Kaala - onde a escassez de água tratada tem provocado doenças
diarreicas agudas, febre tifóide, entre outros males à saúde.
Ler mais

Macau, China

Aumento de subsídio anual para idosos em
Macau
O Governo da Região Administrativa Especial de Macau aumentou o
subsídio anual para idosos de 8.000 para as 9.000 patacas. Esta medida
encontra-se definida nas Linhas de Ação Governativa para o presente ano.
Ler mais

Inhambane, Moçambique

Inhambane recebe novos autocarros
O transporte de passageiros na cidade de Inhambane, em Moçambique, foi
reforçado com três autocarros da Empresa Municipal de Transporte local,
que deverá abrir novas rotas para oferecer mais opções aos utentes.
Ler mais

M’Banza Congo, Angola

Construção de mercados comunitários em

M’Banza Congo
A administração municipal de M’Banza Congo, em Angola, vai construir três
mercados comunitários com o objetivo de acabar com a venda desordenada
ou em locais impróprios. Os três mercados comunitários terão a capacidade
para acolher 100 vendedores cada e estarão à disposição dos moradores
dos bairros 11 de Novembro e Martins Kidito.
Ler mais

Braga, Portugal

Feira do Livro de Braga
Vai decorrer de 29 de junho a 15 de julho, a Feira do Livro de Braga 2018. O
centro histórico da cidade - Largo S. João do Souto e das ruas Dr. Justino
Cruz e Francisco Sanches – será uma verdadeira Alameda Literária. Este
ano, a Feira do Livro apresenta-se com quatro exposições, 26
apresentações de livros, mesas de debate sobre as Religiões e o Livro, a
Literatura no debate político, ou a influência da vida na ficção, programação
infantil, ciclo de conversas/concerto.
Ler mais
Coimbra, Portugal

Curso de formação sobre a relação da China com
os Países de Língua Portuguesa
A Universidade de Coimbra, em Portugal, acaba de criar um Curso de
Formação Avançada sobre a relação da China com os Países de Língua
Portuguesa, colmatando a falta de conhecimento existente nesta área. O
objetivo é, por isso, explicar o funcionamento dos sistemas políticos,
jurídicos e cultura empresarial destes dois mundos e a forma como eles se
relacionam, com enfoque para a gestão intercultural, relações comerciais,
investimento e turismo, fornecendo as ferramentas necessárias para singrar
neste contexto.
Ler mais

Livro "Viva o Povo Brasileiro" de João Ubaldo
Ribeiro
Nesta edição damos a conhecer o livro “Viva o Povo Brasileiro” de João
Ubaldo Ribeiro, um romance histórico que percorre quatro séculos da
história do País. Este romance - que ganhou o Prémio Jabuti e Prémio
Golfinho de Ouro em 1985 - deixou uma forte marca na literatura brasileira e
em toda a literatura latino-americana, e representa a história exuberante e
encantada da busca de identidade e da consciência do povo brasileiro.
Ler mais

Díli, Timor-Leste

VIII Governo constitucional de Timor-Leste
O Presidente da República de Timor-Leste, Francisco Guterres Lu-Olo, deu
posse a 27 membros do VIII Governo constitucional, dia 22 de junho, numa
cerimónia realizada no Palácio de Lahane, em Díli (reabilitado pela UCCLA).
Ler mais

São Tomé e Príncipe

São Tomé e Príncipe vai acolher os Jogos
Desportivos da CPLP
São Tomé e Príncipe vai acolher, entre os dias 17 a 22 de julho, os XI Jogos
Desportivos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP),
fixando-se a disputa de diversas modalidades, nomeadamente, atletismo,
basquetebol 3x3, futebol, taekwondo e voleibol de praia.
Ler mais

São Tomé e Príncipe

Banco Mundial vai apoiar São Tomé e Príncipe
O Banco Mundial vai doar ao governo de São Tomé e Príncipe o montante
de 15 milhões de dólares para financiar projetos no arquipélago. Este
montante destina-se a dois projetos de fundo, o reforço de capacidades
institucionais e o apoio para infraestruturas e investimentos públicos.
Ler mais
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