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Lisboa, Portugal

Inauguração da exposição “Frente.Verso.Inverso -
 Arte Contemporânea dos Países de Língua
 Portuguesa nas Coleções em Portugal”

A diversidade cultural, a multiplicidade de materiais e as diferentes formas de
 arte lusófona podem ser vistas na exposição “Frente.Verso.Inverso - Arte
 Contemporânea dos Países de Língua Portuguesa nas Coleções em
 Portugal” inaugurada no dia 18 de setembro, na UCCLA.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Encontro com delegação da Província de
 Yangzhou

O Secretário-Geral da UCCLA, Vitor Ramalho, recebeu, dia 14 de setembro,
 uma deleção de representantes do Governo da Província de Yangzhou, com
 vista a uma maior aproximação e cooperação futura.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Reunião com Embaixador de Moçambique

O Secretário-Geral da UCCLA, Vitor Ramalho, reuniu no dia 17 de setembro,
 com o Embaixador de Moçambique em Portugal, Joaquim Bule, a quem,
 após apresentar cumprimentos aproveitou a oportunidade para recordar a
 passagem do 200.º aniversário da Ilha de Moçambique que ocorreu nesse
 dia.

Ler mais

Ilha de Moçambique, Moçambique

UCCLA promove consolidação da ação educativa

https://www.uccla.pt/noticias/inauguracao-da-exposicao-frenteversoinverso-arte-contemporanea-dos-paises-de-lingua-0
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 e cultural das Bibliotecas Públicas

A UCCLA, no âmbito Cluster da Cooperação Portuguesa na Ilha de
 Moçambique, realizou em julho e agosto, um seminário de gestão e
 avaliação de projeto e a ação de formação Oficina Biblioteca com os
 seguintes conteúdos trabalhados: atendimento ao público; planeamento dos
 serviços educativos e culturais; estratégias, metodologias e materiais de
 dinamização educativa e cultural; gestão, organização, registo e avaliação -
 leitores, processamento técnico do acervo, equipamentos e espaço; e
 comunicação, redes e avaliação.

Ler mais

Cabo Verde

Encontro Técnico da Rede Temática Proteção
 Civil de Cidades UCCLA em Cabo Verde

O VII Encontro Técnico da Rede Temática Proteção Civil de Cidades UCCLA
 vai decorrer nos dias 24 a 27 de outubro, no Município de Santa Catarina /
 Ilha de Santiago, e nos dias 29 a 31 do mesmo mês, no Município da Ribeira
 Grande / Ilha de Santo Antão, em Cabo Verde.

Ler mais

Lisboa, Portugal

UCCLA recebeu delegação do CRIVA

O Secretário-Geral da UCCLA, Vitor Ramalho, recebeu, no dia 13 de
 setembro, uma delegação do CRIVA - Centro de Reformados e Idosos do
 Vale da Amoreira, com vista ao estabelecimento de parcerias e ao apoio a
 uma candidatura apresentada, à Gulbenkian, no âmbito das práticas
 artísticas de inclusão social.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Celebração do nascimento de Amílcar Cabral na
 UCCLA

Por ocasião da celebração dos 94 anos do nascimento de Amílcar Cabral, a
 UCCLA e o Grupo Cénico TCHON DI KAUBERDI organizaram, no dia 13 de
 setembro, na sede da UCCLA, um evento cultural para assinalar esta
 efeméride.

Ler mais

Lisboa, Portugal

UCCLA parceira da iniciativa Tertúlias Poéticas no
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 Casino

Homenagear os poetas africanos, brasileiros e timorenses, através de
 tertúlias poéticas, é o propósito de um projeto cultural da Associação de
 Moradores e Empresários do Parque das Nações, em conjunto com as
 Embaixadas dos países lusófonos da CPLP e do Casino de Lisboa, a que a
 UCCLA se associa. A primeira iniciativa decorreu no dia 25 de setembro, o
 país em foco foi a Guiné-Bissau, com a homenagem ao poeta Ernesto Dabó.
 O Secretário-Geral da UCCLA, Vítor Ramalho, esteve presente no evento.

Ler mais

Cascais, Portugal

Congresso Internacional da Associação
 Internacional das Cidades Educadoras em
 Cascais

Cascais, em Portugal, será a sede e a entidade organizadora do XV
 Congresso Internacional da Associação Internacional das Cidades
 Educadoras, que irá decorrer de 13 a 16 de novembro. A UCCLA estará
 presente.

Ler mais

Guimarães, Portugal

Guimarães vai acolher Encontro Nacional de
 Municípios com Centro Histórico

“Habitar os Centros Históricos" é o mote para o XVII Encontro Nacional de
 Municípios com Centro Histórico, que irá decorrer entre os dias 8 a 10 de
 novembro, no Paço dos Duques de Bragança, em Guimarães, em Portugal.
 A UCCLA estará presente no encontro.

Ler mais

4.ª edição do Prémio Literário UCCLA - Novos
 Talentos, Novas Obras em Língua Portuguesa -
 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 deverá ser
 feita até ao dia 31/01/2019, para o endereço
 premiouccla.quartaedicao@gmail.com.

Ler mais

Ilha de Moçambique, Moçambique

Comemorações dos 200 anos da Ilha de
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 Moçambique

A Ilha de Moçambique completou, no dia 17 de setembro, dois séculos desde
 que foi elevada à categoria de cidade. Classificada pela UNESCO como
 Património Mundial da Humanidade, pela sua importância e riqueza cultural,
 arquitetónica e histórica, as celebrações do dia foram assinaladas na
 presença do Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi.

Ler mais

Oeiras, Portugal

Oeiras com plano de investimento para
 requalificação de escolas

A Câmara Municipal de Oeiras, em Portugal, vai investir um total de 25
 milhões de euros para reabilitação das escolas - uma das linhas estratégicas
 da nova política educativa 2017-2021 do concelho. A autarquia está a
 preparar, com o Ministério da Educação, um plano de investimento de 15,5
 milhões de euros, para a reabilitação de todas as escolas Básicas
 Integradas, EB2+3 e Secundárias. Vai, ainda, investir 9,5 milhões de euros
 para reabilitação dos jardins-de-infância e escolas do 1.º Ciclo.

Ler mais

Santo António do Príncipe, São Tomé e Príncipe

Abastecimento de água potável na Ilha do
 Príncipe

O primeiro-ministro de São Tomé, Patrice Trovoada, e o Governador da
 Região Autónoma do Príncipe, José Cassandra, procederam ao lançamento
 da primeira pedra para a construção de um novo depósito de água potável
 de 100m3, visando o reforço de abastecimento à cidade de Santo António e
 zonas circundantes.

Ler mais

Sal, Cabo Verde

Sal ganha corporação de bombeiros

O município do Sal, em Cabo Verde, passa a contar com um Corpo de
 Bombeiros Voluntários, constituído por mais de 40 elementos. A ideia surgiu
 da iniciativa da sociedade civil, com o apoio da edilidade.

Ler mais

Luanda, Angola

Luanda vai requalificar jardins e espaços verdes e
 ter mais iluminação pública
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O governo provincial de Luanda, em Angola, lançou um programa de
 requalificação dos jardins e o reforço da iluminação pública, com vista a
 promover a arborização dos espaços urbanos e a segurança da população.
 Enquadrado no programa “Luanda Verde 2022”, o projeto tem como lema
 “Dê Cor à sua Vida, Dê Cor à sua Comunidade” e prevê abarcar toda a
 província, que abrange, além da capital, os municípios do Belas, Cacuaco,
 Cazenga, Ícolo e Bengo, Quiçama e Viana.

Ler mais

Beira, Moçambique

Inaugurado sistema de drenagem de águas
 pluviais na Beira

Foi inaugurado o sistema de drenagem de águas pluviais na cidade da Beira,
 em Moçambique, pelo Presidente da República, Filipe Nyusi. Orçado em 50
 milhões de dólares americanos, o empreendimento vai acabar com o
 fenómeno das cheias e inundações.

Ler mais

Díli, Timor-Leste

Nova ponte em Timor-Leste abre ao público

Abriu ao público a ponte sobre a ribeira Comoro, na zona ocidental da capital
 timorense, Díli, em Timor-Leste, permitindo uma ligação alternativa para
 uma das zonas de maior expansão da cidade. Com um comprimento de 249
 metros e ligações dos dois lados da ribeira que totalizam mais de 3,2
 quilómetros, a obra inclui ainda uma estrada até perto da zona de Tasi Tolu
 e uma nova ligação à rotunda do aeroporto Nicolau Lobato, esta última
 ainda em curso.

Ler mais

Rio de Janeiro, Brasil

Rio de Janeiro vai cooperar com a NASA

A prefeitura do Rio de Janeiro, no Brasil, está a desenvolver com a Agência
 Espacial Norte-americana, NASA, um software que irá auxiliar na previsão,
 em curto prazo, para a possibilidade de deslizamentos de terra na cidade. O
 programa está em fase final de desenvolvimento e entrará em testes no
 próximo período de chuvas intensas, que se inicia nos próximos meses.

Ler mais

Ilha de Moçambique, Moçambique

Ilha de Moçambique conta com novo Centro de
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 Arqueologia

A Ilha de Moçambique dispõe de um novo Centro de Arqueologia e
 Pesquisa, instalado no Forte de São Sebastião. A obra, apoiada em cerca
 de 160 mil euros pela cooperação norte-americana, resulta da parceria entre
 o governo moçambicano, a missão dos EUA no país, a Universidade de
 Eduardo Mondlane, a George Washington University nos EUA e o
 Smithsonian Institution.

Ler mais

Lisboa, Portugal

127 anos da Polícia Municipal de Lisboa

Criada a 12 de setembro de 1891, a Polícia Municipal de Lisboa assinalou
 127 anos de existência, no dia 12 de setembro, numa cerimónia nos Paços
 do Concelho de Lisboa. Com um número de efetivos que ultrapassa os 600,
 reforço de meios e competências que incluem gestão do trânsito, segurança
 em grandes eventos ou patrulhamentos nas ruas, são fatores que marcam
 os 127 anos da Polícia Municipal de Lisboa.

Ler mais

Braga, Portugal

Inauguração do Altice Forum Braga

Foi inaugurado, no dia 11 de setembro, o requalificado Altice Forum Braga,
 pelo Presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. É o
 equipamento que apresenta o maior auditório da região Norte (1.454
 lugares) e a segunda maior sala de espetáculos do país, a seguir ao Altice
 Arena, com capacidade para acolher 12 mil espectadores.

Ler mais

Ribeira Grande de Santiago, Cabo Verde

Cidade Velha vai ser palco da primeira edição da
 “Viagem pela História”

A Câmara Municipal de Ribeira Grande de Santiago, em Cabo Verde, vai
 realizar, de 28 a 30 de setembro, a primeira edição da “Viagem pela
 história”, que vai transformar o sítio histórico num espaço do século XVI e
 XVII. Organizada em parceria como Ministério da Cultura e Industrias
 Criativas, este evento visa demonstrar “todo o potencial cultural” do sítio
 histórico da Cidade da Velha ligado ao turismo. O projeto irá se desenrolar
 na Fortaleza Real de São Felipe com a ideia de trazer ao presente o
 ambiente e a história dos séculos XVI e XVII, vivenciados na Ribeira Grande
 de Santiago no período da escravatura.

Ler mais

https://www.uccla.pt/noticias/ilha-de-mocambique-conta-com-novo-centro-de-arqueologia
https://www.uccla.pt/noticias/127-anos-da-policia-municipal-de-lisboa
https://www.uccla.pt/noticias/inauguracao-do-altice-forum-braga
https://www.uccla.pt/noticias/cidade-velha-vai-ser-palco-da-primeira-edicao-da-viagem-pela-historia


Guimarães, Portugal

Inaugurada a 1.ª fase da Ecovia de Guimarães

Foi inaugurada, dia 22 de setembro, a 1.ª fase da Ecovia de Guimarães, em
 Portugal, que liga o Parque da Cidade à Cidade Desportiva. O percurso dá a
 conhecer uma nova dimensão da encosta da Penha e é deslumbrante do
 ponto de vista estético.

Ler mais

Macau, China

Feira Internacional de Macau

A 23.ª Feira Internacional de Macau – MIF vai ter lugar de 18 a 20 de
 outubro, apresentando este ano Moçambique como o país parceiro e Fujian
 como província parceira. Nos três dias do certame serão realizados diversos
 fóruns e conferências para promover o intercâmbio e a cooperação
 económica e comercial regional, bem como para ajudar as empresas
 participantes a explorarem oportunidades.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Exposição “A Língua Portuguesa em Nós”

A Língua Portuguesa em Nós é uma exposição itinerante do Museu da
 Língua Portuguesa, em São Paulo, Brasil, que chega a Lisboa depois de já
 ter sido exibida em Cabo Verde, Angola, Moçambique e Brasil. A exposição
 estará, de 6 a 22 de outubro, no Museu Arte Arquitetura Tecnologia - MAAT
 (Avenida Brasília, Central Tejo).

Ler mais

EMEP - Empresa de Mobilidade e Estacionamento na cidade da Praia, Cabo
 Verde

EMEP apoia crianças carenciadas

A EMEP - Empresa de Mobilidade e Estacionamento na cidade da Praia
 compromete-se em apoiar crianças carenciadas dos diferentes bairros da
 cidade, com a distribuição de materiais escolares, dentro da
 responsabilidade social que a empresa tem. A entrega de materiais
 escolares consistiu em lotes de cadernos, livros, conjunto de lápis e canetas,
 mochilas, entre outros equipamentos, cujo valor ronda os 200 mil escudos.

Ler mais

Faleceu Helena Lopes da Silva
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Faleceu, no dia 8 de setembro, Helena Lopes da Silva, aos 69 anos, em
 Lisboa. Médica-cirurgiã, militante cívica, sempre disponível e solidária para
 com os compatriotas de Cabo Verde, amiga de Portugal e dos portugueses.
 A UCCLA, instituição que frequentava sempre que podia, apresenta as mais
 sentidas condolências à família, ao irmão, vereador António Lopes da Silva,
 e a todo o povo de Cabo Verde.

Ler mais

Livro “Os Provocadores de Naufrágios” de João
 Nuno Azambuja

Nesta edição damos a conhecer o novo livro de João Nuno Azambuja -
 vencedor da 1.ª edição do Prémio Literário UCCLA - Novos Talentos, Novas
 Obras em Língua Portuguesa, em 2016, com a obra “Era Uma Vez Um
 Homem” – que lançou agora o livro " Os Provocadores de Náufrágios".

Ler mais

Angola

Primeiro-Ministro de Portugal visitou Angola

O Primeiro-Ministro de Portugal, António Costa, visitou oficialmente Angola,
 nos dias 17 e 18 de setembro, reunindo-se com o Presidente da República,
 João Lourenço, em Luanda. Foram assinados diversos acordos e realizadas
 visitas a locais emblemáticos e históricos de Luanda.

Ler mais

Guiné-Bissau

Doação de mobiliário escolar à Guiné-Bissau

O mobiliário que equipava escolas de Espinho, em Portugal, vai ser doado a
 estabelecimentos de ensino da Guiné-Bissau com o objetivo de contribuir
 para o desenvolvimento da escolarização das crianças do país.

Ler mais

Cabo Verde

Cabo Verde já integra o projeto “One Belt One
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 Road” da China

Cabo Verde já integra, formalmente, a iniciativa One Belt, One Road do
 Governo Chinês, um projeto que visa a construção de infraestruturas
 diversas de fomento de relações comerciais económicas entre a China e o
 continente africano, num programa orçado em 60 bilhões de dólares para os
 próximos três anos.

Ler mais

Moçambique

Eleições Autárquicas em Moçambique

O Governo moçambicano decidiu que as quintas Eleições Autárquicas no
 país irão ter lugar no dia 10 de outubro de 2018, em 53 municípios. O
 número de recenseados é de 6.824.582 eleitores e um total de 21 partidos,
 coligações ou grupo de cidadãos constam dos boletins de voto, embora
 apenas os três partidos com assento parlamentar concorram em todos os
 municípios: Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), Resistência
 Nacional Moçambicana (Renamo) e Movimento Democrático de
 Moçambique (MDM).

Ler mais

São Tomé e Príncipe

Eleições em São Tomé e Príncipe

O Presidente de São Tomé e Príncipe, Evaristo Carvalho, marcou para 7 de
 outubro, a realização das eleições legislativas, autárquicas e regional.

Ler mais
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