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Lisboa, Portugal

Reunião com o Ministro da Cultura de Cabo
 Verde

Delinear iniciativas conjuntas de natureza cultural, que aproximem e
 envolvam as cidades associadas da UCCLA com Cabo Verde, agora que
 este país tem a presidência da Comunidade dos Países de Língua
 Portuguesa (CPLP), foi o propósito da reunião que decorreu no dia 12 de
 novembro, entre o Secretário-Geral da UCCLA, Vitor Ramalho, e o Ministro
 da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente.

Ler mais

Salvador, Brasil

Reunião com Vice-Prefeito de Salvador

No âmbito da visita a Lisboa do vice-prefeito de Salvador, Bruno Soares
 Reis, decorreu no dia 9 de novembro, um encontro com o Secretário-Geral
 da UCCLA, Vítor Ramalho, com vista a avaliar as condições de
 aprofundamento das relações entre a prefeitura e a organização.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Presidente da Câmara de Olivença na UCCLA

O desejo que Olivença seja membro associado da UCCLA foi o objetivo
 principal da reunião que decorreu no dia 9 de novembro, entre o Secretário-
Geral da UCCLA, Vitor Ramalho, e o presidente da Câmara Municipal de
 Olivença, Manuel José González Andrade.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Encontro com presidente da autarquia de Lisboa
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 e Comissão Organizadora do 1.º Fórum de
 Economistas de Língua Portuguesa

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, irá receber
 no dia 23 de novembro, pelas 11 horas, nos Paços do Concelho, os
 membros da Comissão Organizadora do 1.º Fórum de Economistas de
 Língua Portuguesa – uma coorganização da UCCLA e da delegação Centro
 e Alentejo da Ordem dos Economistas, e que terá lugar no dia 25 de maio
 de 2019.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Reunião com gestor Bernardo Campos

O Secretário-Geral da UCCLA, Vítor Ramalho, reuniu, no dia 6 de novembro,
 com o gestor e consultor angolano Bernardo Campos, com vista ao
 aprofundamento de projetos de incentivo mental para estudantes.

Ler mais

Santa Catarina e Ribeira Grande de Santo Antão, Cabo Verde

Cabo Verde recebeu Rede de Proteção Civil de
 cidades UCCLA

O VII Encontro Técnico da Rede Temática Proteção Civil de cidades UCCLA
 decorreu em Cabo Verde, nas ilhas de Santiago e Santo Antão,
 respetivamente nos Municípios de Santa Catarina e Ribeira Grande de
 Santo Antão, entre os dias 24 e 31 de outubro.

Ler mais

Ilha de Moçambique, Moçambique

Cerimónia de entrega das Fichas de Cadastro da
 Ilha de Moçambique

No âmbito do Cluster da Cooperação Portuguesa na Ilha de Moçambique
 foram entregues, ao Gabinete de Conservação da Ilha de Moçambique
 (GACIM) e aos Serviços Distritais de Planeamento e Infraestruturas do
 Governo do Distrito da Ilha de Moçambique (GDIM/SDPI), no dia 6 de
 novembro, as Fichas de Cadastro relativas aos imóveis existentes nos
 bairros de Macuti, estimadas em 1423 casas.

Ler mais

Cascais, Portugal

Apresentação do projeto Educação para a
 Cidadania Global no Congresso Internacional
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 Cidades Educadoras

No âmbito do XV Congresso Internacional Cidades Educadoras, foi
 apresentado, no dia 15 de novembro, o projeto Educação para a Cidadania
 Global desenvolvido pela UCCLA, em parceria com a Câmara Municipal de
 Cascais e o Centro de Formação de Escolas do Concelho de Cascais. A
 apresentação foi efetuada pela técnica da área social da UCCLA, Princesa
 Peixoto.

Ler mais
Lisboa, Portugal

Exposição “Frente.Verso.Inverso - Arte
 Contemporânea dos Países de Língua
 Portuguesa nas Coleções em Portugal” para
 visitar até ao dia 11 de dezembro

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” que está patente ao público até ao dia 11 de dezembro, na
 UCCLA. Não falte!

Ler mais

Ilha de Moçambique, Moçambique

Polo da Universidade Lúrio na Ilha de
 Moçambique recebe livros em diversas áreas

No âmbito do Cluster da Cooperação Portuguesa da Ilha de Moçambique, a
 UCCLA, disponibilizou, dia 14 de novembro, à sua biblioteca, um lote
 constituído por diversos livros relacionados com o turismo, a restauração e
 hotelaria, para consulta de professores, alunos e de todos os interessados.

Ler mais

Guimarães, Portugal

“Habitar os Centros Históricos” mobilizou
 municípios em Guimarães

“Habitar os Centros Históricos” foi o mote do XVII Encontro Nacional de
 Municípios com Centro Histórico, que decorreu entre os dias 8 a 10 de
 novembro, na cidade de Guimarães, em Portugal. A UCCLA esteve
 representada pelo técnico João Laplaine Guimarães.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Lisbon Talks com o Debate “Angola: que
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 mudança?”

Alex Vines - diretor de Investigação do Royal Institute of International Affairs
 (Chatham House) - e Luís Todo Bom - professor Convidado da Universidade
 Europeia - vão debater os principais desafios que se colocam a Angola face
 às dinâmicas internas e do contexto internacional. A moderação estará a
 cargo do jornalista e diretor adjunto da TSF Ricardo Alexandre, num debate
 que terá lugar no dia 19 de novembro, às 10h30, na sede da UCCLA.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Reunião com delegação da província de Jiangsu

O estreitamento de relações de cooperação, com os países de língua
 portuguesa, nomeadamente na área económica, proteção ambiental,
 educação, social e cultural, foram os fundamentos principais para a
 realização da reunião entre o Secretário-Geral da UCCLA, Vitor Ramalho, e
 uma delegação da província chinesa de Jiangsu, no dia 7 de novembro.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Reunião técnica com delegação chinesa de
 Suzhou

Estabelecer intercâmbios e colaborações na área do planeamento urbano foi
 o propósito da reunião técnica entre especialistas das câmaras municipais
 de Lisboa e Sintra com uma delegação do Governo Municipal de Suzhou,
 que teve lugar na UCCLA, no dia 22 de outubro.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Apresentação de “A sereia Mánina e os seus
 sapatos vermelhos” de Celina Pereira

Decorreu no dia 8 de novembro, na UCCLA, a apresentação do último
 trabalho da autora cabo-verdiana Celina Pereira “A sereia Mánina e os seus
 sapatos vermelhos”, um livro inédito carregado de fantasia e de sonho,
 numa edição bilingue em português e crioulo e com tradução em braille.

Ler mais

Lisboa, Portugal
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UCCLA acolheu o lançamento do livro “O Que
 Falta” de Adolfo Maria

Foi lançado no dia 7 de novembro, na UCCLA, o livro “O Que Falta” do
 angolano Adolfo Maria, um livro sobre o mundo e as suas gentes revelado
 em poemas.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Comemoração dos 25 anos da Liáfrica
 assinalados na UCCLA

A UCCLA foi o palco, no dia 27 de outubro, das comemorações dos 25 anos
 de atividade da Liáfrica - Liga dos Africanos e Amigos de África, uma
 associação sem fins lucrativos. Homenagens, poesia e música marcaram as
 comemorações, num evento que contou com a presença de fundadores,
 sócios honorários, beneméritos e amigos da organização.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Ministro da Cultura de Cabo Verde reúne com a
 comunidade artística cabo-verdiana na UCCLA

Auscultar a comunidade artística cabo-verdiana residente em Portugal foi o
 propósito do encontro informal com o Ministro da Cultura e das indústrias
 Criativas, Abraão Vicente, e o Embaixador de Cabo Verde em Portugal,
 Eurico Monteiro, realizado no dia 10 de novembro, na UCCLA.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Apresentação do livro “Quo Vadis Angola?” de
 Fernando dos Santos Neves na UCCLA

A UCCLA vai acolher a apresentação do livro “Quo Vadis Angola? - Socio-
Tecnologias Teo-Sociologias 1967-2018” de Fernando dos Santos Neves, no
 dia 26 de novembro, às 18h30. Na ocasião haverá intervenções do autor, do
 professor Esaú Dinis e do Secretário-Geral da UCCLA, Vitor Ramalho, que
 prefaciou o livro.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Livro “Os Silêncios da Guerra Colonial” de Sara
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 Primo Roque será apresentado na UCCLA

Uma abordagem diferente no tratamento da Guerra Colonial, numa
 perspetiva inovadora de domínios como a “guerra no feminino”, a “morte em
 tempo de guerra”, o “sexo em tempo de guerra”, entre outros, para além da
 procura do desejo e do afeto são os ingredientes da obra “Os Silêncios da
 Guerra Colonial” de Sara Primo Roque, que será apresentada na UCCLA,
 no dia 22 de novembro, às 18h30.

Ler mais

Lisboa, Portugal

UCCLA é parceira da iniciativa Tertúlias Poéticas
 do Casino - Homenagem a Angola

Homenagear os poetas africanos, brasileiros e timorenses, através de
 tertúlias poéticas, é o propósito do 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 associou. No dia 27 de novembro, o país contemplado será
 Angola. O Secretário-Geral da UCCLA, Vítor Ramalho, estará presente no
 evento.

Ler mais

Lisboa, Portugal

UCCLA apoia Gala Arte Solidária STP

Vai decorrer no dia 30 de novembro, a partir das 18h30, a III Gala Arte
 Solidária STP, na Casa do Alentejo, em Lisboa, Portugal, e que conta com o
 apoio da UCCLA. Trata-se de uma campanha a favor dos doentes
 santomenses de junta médica em Portugal, e que vêm para se tratar ao
 abrigo de um protocolo no âmbito da Saúde entre os dois países.

Ler mais

UCCLA apoia projeto “Canções para Abreviar
 Distâncias: uma viagem pela língua portuguesa”

Reconhecendo a ação de valorização e promoção da língua portuguesa, a
 UCCLA apoia institucionalmente o projeto musical e cultural “Canções para
 Abreviar Distâncias: uma viagem pela língua portuguesa”, de Isabella Bretz.

Ler mais

UCCLA vai acolher a 2.ª edição do Curso Livre da
 História de Angola
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Pela segunda vez, a Mercado de Letras Editores e a UCCLA estão a
 organizar a 2.ª edição do Curso Livre História de Angola. A exigência e a
 inquietude do seu conhecimento fizeram da 1.ª edição deste curso um
 enorme sucesso. Com a coordenação do Professor Doutor Alberto Oliveira
 Pinto, a 2.ª edição do Curso Livre História de Angola terá lugar entre os
 meses de janeiro e julho de 2019, ao longo de 26 sessões, que decorrerão
 às terças-feiras de cada semana, às 18 horas, na UCCLA.

Ler mais

4.ª edição do Prémio Literário UCCLA - Novos
 Talentos, Novas Obras em Língua Portuguesa -
 Inscrições 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 de janeiro de 2019, para o endereço
 premiouccla.quartaedicao@gmail.com.

Ler mais

Santo António do Príncipe, São Tomé e Príncipe

José Cassandra reconduzido como Presidente do
 Governo Regional do Príncipe

O atual presidente do governo do Príncipe e presidente da Comissão
 Executiva da UCCLA, José Cassandra, foi reeleito, dia 7 de outubro, para
 um quarto mandato, reforçando a sua posição com mais um deputado na
 assembleia regional. A tomada de posse do V Governo Constitucional da
 Região Autónoma do Príncipe decorreu no dia 16 de novembro.

Ler mais

Braga, Portugal

Braga investe em obras nas Freguesias do
 Concelho

Mais de 1 milhão de euros é quanto o Município de Braga, em Portugal, está
 a investir nas diversas Freguesias do Concelho, entre os meses de julho e
 outubro, dando assim continuidade à política de proximidade em prol do
 desenvolvimento do território. As intervenções financeiramente maiores
 dizem respeito à pavimentação, requalificação de espaços e melhoria de
 acessos a locais públicos.

Ler mais

Água Grande, São Tomé e Príncipe
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José Maria da Fonseca é novo presidente da
 Câmara de Agua-Grande

José Maria da Fonseca foi investido, no dia 14 de novembro, no cargo de
 presidente da Câmara Distrital de Água Grande, a capital de São Tomé e
 Príncipe, decorrente das Eleições Autárquicas, do passado dia 7 de outubro.

Ler mais

Rio de Janeiro, Brasil

Renovação de equipamento escolar no Rio de
 Janeiro

Até o fim do ano serão distribuídos 20 mil conjuntos de novos equipamentos
 escolares no âmbito do projeto de renovação, modernização e reforma do
 mobiliário das escolas municipais do Rio de Janeiro.

Ler mais

Praia, Cabo Verde

Praia acolheu Encontro da Rede Mundial das
 Cidades Magalhânicas

A cidade da Praia, em Cabo Verde, acolheu, de 18 a 20 de outubro, o VIII
 Encontro da Rede Mundial de Cidades Magalhânicas, com a preparação das
 celebrações dos 500 anos da viagem do navegador português Fernão de
 Magalhães, com a aprovação do relatório e contas de 2017 e com a
 aprovação do Plano de Atividades na agenda.

Ler mais

Huambo, Angola

Construção de novas escolas no Huambo

No quadro dos programas de investimentos públicos, vão ser construídas
 154 novas escolas para o ensino primário, I e II ciclo do ensino secundário,
 na província do Huambo, em Angola, que visam acabar com o fenómeno de
 crianças em idade escolar fora do sistema, por falta de infraestruturas. As
 novas escolas serão construídas nos 11 municípios da província, dando
 prioridade às localidades com mais carências.

Ler mais

Maputo, Moçambique
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Ponte Maputo-Catembe já está em funcionamento

A ponte Maputo-Catembe, que vai ligar as duas margens da baía da capital
 de Moçambique, foi inaugurada no dia 10 de novembro. O megaprojeto, com
 financiamento chinês, custou 785 milhões de dólares e deverá desenvolver
 o turismo na região.

Ler mais

Macau, China

Macau apresenta as Linhas de Ação Governativa
 para 2019

Macau apresentou as Linhas de Ação Governativa (LAG) com as quais se
 estima uma despesa na ordem dos 13,4 mil milhões de euros (122,4 mil
 milhões de patacas) em 2019. Nos apoios sociais, destaque para o aumento
 do valor do índice mínimo de subsistência, dos subsídios de invalidez e de
 nascimento, bem como do valor da pensão para idosos, verificando-se um
 incremento na ajuda para aquisição de manuais escolares.

Ler mais

Bissau, Guiné-Bissau

Reabilitação de estradas na Guiné-Bissau

A cidade de Bissau, na Guiné-Bissau, vai receber a reabilitação e a
 construção de novas estradas através de uma verba de 70 milhões de
 euros, disponibilizada pelo Banco Oeste Africano de Desenvolvimento
 (BOAD).

Ler mais

Belém, Brasil

Diversos bairros de Belém recebem obras de
 drenagem

Doze vias em nove bairros da prefeitura de Belém, no Brasil, estão a receber
 obras de drenagem e terraplenagem. Estas vias irão ter melhorias no
 sistema de escoamento da água das chuvas, serão totalmente niveladas e
 pavimentadas, melhorando assim o acesso dos moradores.

Ler mais

Obra “História de Angola - Da Pré-História ao
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 Início do Século XXI” de Alberto Oliveira Pinto

Aproveitando a visita oficial do Presidente da República de Angola a
 Portugal, o livro que assinalamos nesta edição é “História de Angola - Da
 Pré-História ao Início do Século XXI” da autoria de Alberto Oliveira Pinto.
 Trata-se de um trabalho científico, de invulgar valia e isenção, do
 conhecimento, da memória e da história de Angola.

Ler mais

Concurso de fotografia “Somos - Imagens da
 Lusofonia”

A “Somos! - Associação de Comunicação em Língua Portuguesa”,
 organização sem fins lucrativos de Macau, vai lançar, em dezembro, o
 concurso de fotografia “Somos - Imagens da Lusofonia” subordinado ao
 tema “Raízes Lusófonas: Veículos de Comunicação”, com o qual pretende
 disponibilizar mais um canal em Macau de divulgação das tradições e da
 cultura que mantêm ligados os países e regiões do universo lusófono. As
 inscrições decorrem de 1 a 31 de dezembro de 2018.

Ler mais

Cabo Verde

Criação de um fundo nacional de emergência em
 Cabo Verde

O Governo cabo-verdiano anunciou a criação de um fundo nacional de
 emergência, com um valor base de 1,3 milhões de euros, para fazer face às
 catástrofes naturais e aumentar a capacidade operacional do país. Cabo
 Verde é um arquipélago vulcânico, vulnerável às mudanças climáticas e ao
 longo da sua história tem lidado com muitas secas, algumas inundações,
 erupções vulcânicas e incêndios.

Ler mais

Timor-Leste

Governo timorense aprova Orçamento para 2019

O Conselho de Ministros timorense aprovou a proposta final do Orçamento
 Geral do Estado para 2019, com um valor total de 1,83 mil milhões de
 dólares.

Ler mais

Brasil
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Jair Bolsonaro é o novo Presidente do Brasil

Os brasileiros foram às urnas, no dia 28 de outubro, para eleger o 38.º
 presidente da República e os governadores de treze estados e do Distrito
 Federal. Jair Messias Bolsonaro foi eleito o novo presidente.

Ler mais
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