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Falecimento do vice-presidente da Comissão
 Executiva da UCCLA Pedro Palhinha

A UCCLA informa, com muita dor, que faleceu dia 30 de agosto, Pedro
 Palhinha, vice-presidente da Comissão Executiva da UCCLA que
 representava o Grupo Entreposto. Pedro Palhinha, personalidade cativante,
 tinha 67 anos, e sempre amigo da UCCLA, era licenciado em Direito,
 exercera advocacia e até há poucos meses presidia ao Conselho de
 Administração do Entreposto.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Abertura da exposição “Frente.Verso.Inverso –
 Arte Contemporânea dos Países de Língua
 Portuguesa nas Coleções em Portugal” na
 UCCLA

Abriu ao público, no dia 22 de agosto, na UCCLA, a exposição
 "Frente.Verso.Inverso - Arte Contemporânea dos Países de Língua
 Portuguesa nas Coleções em Portugal” - uma mostra que reúne 14
 coleções, com obras de 54 artistas plásticos contemporâneos dos países da
 nossa língua comum em coleções existentes em Portugal. A inauguração
 oficial da exposição terá lugar no dia 18 de setembro, na presença de
 individualidades governamentais dos países de língua oficial portuguesa e
 onde será distribuído o catálogo da mostra.

Ler mais

Almada, Portugal

UCCLA participou no Festival Sol da Caparica

Decorreu, de 16 a 19 de agosto, mais uma edição do Festival Sol da
 Caparica, em Almada, que contou com a participação da UCCLA no palco
 exclusivamente dedicado à poesia, declamação, conversa, encontros com
 artistas e escritores, inserido no projeto Debaixo da Língua.

Ler mais

https://www.uccla.pt/noticias/falecimento-do-vice-presidente-da-comissao-executiva-da-uccla-pedro-palhinha
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Ilha de Moçambique, Moçambique

Mural da Criança da Ilha de Moçambique

No âmbito do Projeto Cluster da Cooperação Portuguesa da Ilha de
 Moçambique e das comemorações dos 200 anos da Ilha de Moçambique,
 decorreu, no dia 19 de julho, a pintura do mural ILHA DE MOÇAMBIQUE:
 UM LUGAR IMAGINADO com a participação de todas as escolas da ilha -
 EPC 16 de Junho, EPC 25 de Junho e EPC Josina Machel.

Ler mais

Lisboa, Portugal

UCCLA vai receber delegação da Província de
 Yangzhou

No âmbito da visita a Portugal, uma deleção de representantes do Governo
 da Província de Yangzhou será recebida pelo Secretário-Geral da UCCLA,
 Vitor Ramalho, no dia 14 de setembro, pelas 10 horas.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Conferências de Lisboa

No âmbito das Conferências de Lisboa, terá lugar no dia 14 de setembro, a
 partir das 11 horas, o debate “Estados Frágeis ou Estados de Fragilidade”,
 na sede do g7+ (Avenida 24 de Julho, n.º 118b), em Lisboa, Portugal. O
 Secretário-Geral da UCCLA, Vitor Ramalho, estará presente.

Ler mais

Ilha de Moçambique, Moçambique

200 anos de elevação da Ilha de Moçambique a
 cidade

A Ilha de Moçambique (Membro Efetivo da UCCLA) completa, no dia 17 de
 setembro, dois séculos desde que foi elevada à categoria de cidade. Situada
 na província de Nampula, foi classificada pela Organização das Nações
 Unidas para a Ciência e a Cultura (UNESCO), em 1991, como Património
 Mundial da Humanidade, pela sua importância e riqueza cultural,
 arquitetónica e histórica. A UCCLA felicita a Ilha de Moçambique pelo seu
 aniversário, desejando os maiores sucessos para o futuro.

Ler mais

4.ª edição do Prémio Literário UCCLA - Novos
 Talentos, Novas Obras em Língua Portuguesa -
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https://www.uccla.pt/noticias/uccla-vai-receber-delegacao-da-provincia-de-yangzhou
https://www.uccla.pt/noticias/conferencias-de-lisboa-1
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 Até 31 de Janeiro de 2019

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. A participação na presente
 edição deverá ser feita até às 24h00 do dia 31/01/2019, por correio
 eletrónico, para o endereço premiouccla.quartaedicao@gmail.com.

Ler mais

Praia, Cabo Verde

Cidade da Praia lança campanha de limpeza

Com vista a acabar com todos os pardieiros da cidade, a Câmara Municipal
 da Praia (Membro Efetivo da UCCLA), em Cabo Verde, lançou uma
 campanha de limpeza prevista para todos os bairros da capital, a partir de 1
 de setembro. O objetivo principal é prevenir algumas doenças,
 nomeadamente, paludismo, zika, dengue e doenças diarreicas, mais
 frequentes durante a época das chuvas.

Ler mais

Belém, Brasil

Programa de recuperação de vias avança pelos
 bairros de Belém

As ruas da cidade de Belém, no Brasil, estão a ser recuperadas e a sofrer
 grandes transformações, desde o início de julho, no âmbito do programa
 Asfalto na Cidade.

Ler mais

Luanda, Angola

Lançada construção da segunda fase da Marginal
 de Luanda

O Governo de Angola lançou a segunda fase de construção da zona sudeste
 da via Marginal de Luanda, no troço entre a Praia do Bispo e Corimba - uma
 obra que durará 18 meses e custará mais de 142 milhões de dólares.

Ler mais

Maputo, Moçambique
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Construção de furos de água em Moçambique

O Governo de Moçambique, em parceria com o Governo chinês, lançou o
 projeto para a construção de 202 furos de água nas províncias de Maputo e
 Gaza, medida que visa responder à crescente procura de água e à sua
 consequente qualidade por parte da população.

Ler mais

Díli, Timor-Leste

Construção de um novo porto em Timor-Leste

Para reforçar a economia do país, a cidade de Díli (Membro Efetivo da
 UCCLA), em Timor-Leste, vai receber a construção do novo porto, que
 permitirá que o país possa, no futuro, ser um interface regional para
 transportes de mercadorias e trânsitos de contentores, gerando assim
 rendimentos adicionais.

Ler mais

Cascais, Portugal

Festas do Mar em Cascais

As Festas do Mar regressaram à baía de Cascais, em Portugal, de 17 a 26
 de agosto, com 10 dias de concertos, sempre em português e mostrando a
 força da lusofonia. A UCCLA, que foi convidada a estar presente,
 congratula-se com a iniciativa e felicita Cascais pela relação e proximidade
 com os países de língua oficial portuguesa.

Ler mais

Macau, China

Macau cria Comissão de Defesa da Segurança do
 Estado

O Conselho Executivo de Macau criou uma Comissão de Defesa da
 Segurança do Estado, uma estrutura orgânica que irá salvaguardar a
 segurança nacional.

Ler mais

Porto, Portugal

Feira do Livro do Porto

https://www.uccla.pt/noticias/construcao-de-furos-de-agua-em-mocambique
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A Feira do Livro do Porto, Portugal, está de regresso aos Jardins do Palácio
 de Cristal, de 7 a 23 de setembro, com uma programação de matriz
 revolucionária, não fosse o homenageado deste ano o cantor e autor José
 Mário Branco, voz e figura emblemática de Abril. Com especial intenção de
 propor um olhar mais íntimo sobre a importância da Literatura no universo
 da arte e, em particular, da Música, a oferta programática reserva várias
 novidades.

Ler mais

Obra de Germano Almeida adaptada para o
 cinema

O filme "Os dois irmãos", adaptado da obra do escritor cabo-verdiano
 Germano Almeida, que este ano recebeu o Prémio Camões, foi selecionado
 para a competição oficial no 42.º Festival Internacional de Cinema de
 Montreal. Germano Almeida tem tido uma presença assídua em diversas
 iniciativas da UCCLA, é membro permanente do júri do Prémio Literário
 UCCLA e tem participado em algumas das edições dos Encontros de
 Escritores de Língua Portuguesa realizados pela UCCLA.

Ler mais

Livro “História de Timor-Leste” de Frederic Durand

Nesta edição recordamos o livro “História de Timor-Leste - Da Pré-História à
 Actualidade” da autoria de Frederic Durand, recomendado pelo Plano
 Nacional de Leitura para apoio a projetos relacionados com a História
 Universal no 3.º ciclo.

Ler mais

Guiné-Bissau

Aumento do salário mínimo na Guiné-Bissau

Um acordo entre o Governo guineense e os Sindicatos vai possibilitar um
 aumento do salário mínimo de 46 euros para os 75 euros, possibilitando,
 desta forma, uma melhoria nas condições de vida da população.

Ler mais

São Tomé e Príncipe
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Governo de São Tomé quer garantir saúde e
 educação gratuita à população

O Governo de São Tomé e Príncipe vai alargar a cobertura da proteção
 social no país nas áreas da saúde e da educação, com o objetivo de garantir
 o acesso gratuito destas duas áreas à sua população.

Ler mais

Angola

Lançamento do aplicativo Qualificar

O Governo angolano vai lançar o aplicativo Qualificar, uma plataforma digital
 que irá facilitar o acesso à informação sobre mais de três mil cursos
 repartidos entre os diversos níveis de ensino e formação, nomeadamente:
 Ensino Secundário Técnico, Ensino Superior, Ensino Pedagógico, Formação
 Profissional e Formação para a Administração.

Ler mais

Guiné-Bissau

Governo lança projeto “Voz do Turismo”

Foi lançado pelo Ministério do Comercio, Turismo e Artesanato da Guiné-
Bissau o projeto “Voz do Turismo” com o objetivo de promover e colocar o
 turismo ao serviço do desenvolvimento sustentável do país.

Ler mais

Cabo Verde e São Tomé e Príncipe

Cabo Verde e São Tomé e Príncipe assinaram
 acordo no domínio da segurança interna

Depois da área da Defesa, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe assinaram,
 na cidade da Praia, um acordo no domínio da segurança interna. O
 documento assinado visa o relançamento da cooperação em matéria de
 segurança interna e o reforço das boas relações existentes entre os dois
 arquipélagos.

Ler mais
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