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Vítor Ramalho - Secretário-Geral da UCCLA
Sendo esta a última Notícias UCCLA de 2018, não poderia deixar de
apresentar as Boas Festas e um Feliz Ano Novo a todos os nossos leitores.
2019 será marcado por diversas eleições: Portugal; São Tomé e Príncipe irá
experimentar uma nova solução governativa; Angola inicia a preparação
para as autárquicas de 2020 e a Guiné-Bissau irá ter eleições gerais.
Ocorre, ainda, a passagem dos 20 anos da criação da RAEM (Região
Administrativa Especial de Macau), Cabo Verde irá presidir, nos próximos 2
anos, à CPLP. No Brasil irão tomar posse os novos membros dos órgãos de
soberania, os membros do Congresso do Senado, bem como do Presidente
da República. Estes acontecimentos, se outros não houvesse - e há justificam que os aproveitemos para debater a necessidade do
aprofundamento das relações de amizade, cooperação e entreajuda entre
os povos e países de língua portuguesa. É com a esperança no futuro que
saudamos o novo ano de 2019!

Bissau, Guiné-Bissau

UCCLA, Fundação Galp e Câmara Municipal de
Bissau lançam o projeto FumuKaba
Nos dias 10 e 11 de dezembro, em Bissau, tiveram lugar diversas iniciativas
relacionadas com o lançamento formal do Projeto FumuKaba – “Projeto de
desenvolvimento de energias domésticas sustentáveis na cidade de Bissau”,
financiado pela União Europeia e cofinanciado pela Fundação GALP.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Encerramento da exposição “Frente.Verso.Inverso
- Arte Contemporânea dos Países de Língua
Portuguesa nas Coleções em Portugal”
A exposição “Frente.Verso.Inverso - Arte Contemporânea dos Países de
Língua Portuguesa nas Coleções em Portugal” foi encerrada no dia 13 de
dezembro, uma mostra que permitiu dar a conhecer a diversidade cultural, a
multiplicidade de materiais e as diferentes formas de arte lusófona.
Ler mais

Ilha de Moçambique, Moçambique

Contadores de histórias da Ilha de Moçambique
As bibliotecas públicas da Ilha de Moçambique prosseguem a sua acão
coordenada e autónoma de dinamização da programação cultural local,
promovendo o encontro entre crianças e livros e o prazer pela fruição do
livro e da leitura. Estas ações decorrem no âmbito Cluster da Cooperação
Portuguesa da Ilha de Moçambique 2.ª fase - Componente 1 - Eixo da
Educação.
Ler mais

Ilha de Moçambique, Moçambique

Encontro com o candidato eleito para presidente
do Município da Ilha de Moçambique
A UCCLA e a Associação de Pequenos Empresários de Hotelaria e Turismo
da Ilha de Moçambique reuniram, no dia 21 de novembro, com o futuro
presidente do Conselho Municipal da cidade da Ilha de Moçambique,
Gulamo Mamudo. Tratou-se de um encontro com vista a criar as condições
desejáveis de manutenção e aprofundamento da boa relação que, até então,
vem sendo desenvolvida com o Conselho Municipal.
Ler mais
Lisboa, Portugal

Apresentação do livro “Os Silêncios da Guerra
Colonial” de Sara Primo Roque na UCCLA
Uma abordagem diferente no tratamento da Guerra Colonial, com
testemunhos de quem a viveu de perto, uma guerra tantas vezes silenciada
numa perspetiva realista, onde a morte, o sexo, a droga, o desejo, a
saudade, os afetos, foram os ingredientes retratados na obra “Os Silêncios
da Guerra Colonial” de Sara Primo Roque, apresentada na UCCLA, no dia
22 de novembro.
Ler mais
Lisboa, Portugal

Lisbon Talk debateu “Angola: que mudança?” na
UCCLA
Os principais desafios e mudanças que se colocam a Angola, face às
dinâmicas internas e ao contexto internacional, foi o mote do debate
“Angola: que mudança?” na UCCLA, no dia 19 de novembro, entre Alex
Vines e Luís Todo Bom, com moderação do jornalista Ricardo Alexandre.
Tratou-se de uma iniciativa do Clube de Lisboa (Conferências de Lisboa) e
da UCCLA, com o apoio do Instituto Marquês de Valle Flôr e da Câmara
Municipal de Lisboa.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Livro “Quo Vadis Angola?” apresentado na
UCCLA
A UCCLA acolheu a apresentação do livro “Quo Vadis Angola? - SocioTecnologias Teo-Sociologias 1967-2018” de Fernando dos Santos Neves, no
dia 26 de novembro.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Presidente de Angola concluiu visita de Estado a
Portugal
O Presidente da República de Angola, João Lourenço, terminou a visita de
Estado de três dias a Portugal. No decorrer da visita, o Presidente esteve na
Assembleia da Republica, teve um jantar com o Presidente da República de
Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio Nacional da Ajuda, foi
recebido nos Paços do Concelho de Lisboa, pelo autarca Fernando Medina,
e reuniu com a comunidade portuguesa e angolana, no Hotel Ritz. De referir
que, nestes eventos, a UCCLA esteve sempre representada pelo seu
Secretário-Geral, Vítor Ramalho, e pelo assessor José Bastos.
Ler mais
Câmara de Vereadores de Salvador, Brasil

Apresentação das Antologias de Poesia em
Salvador
No âmbito da visita do presidente da Câmara de Vereadores de Salvador,
Leo Prates, a Lisboa, em março deste ano, ficou consensualizada a
divulgação de conteúdos referentes à Casa dos Estudantes do Império,
nomeadamente as Antologias de Poesia, reeditadas pela UCCLA, para além
dos documentários sobre o mesmo assunto. O 1.º volume das antologias é
referente a Angola e São Tomé e Príncipe e foi apresentado este mês em
Salvador.
Ler mais

Lisboa, Portugal

UCCLA participou no Colóquio Internacional
Luso-Brasileiro
Decorreu no dia 23 de novembro, o Colóquio Internacional Luso-Brasileiro na
Universidade Europeia, em Lisboa, que teve como oradora, no painel
Lusofonia no Feminino, a responsável pela área social da UCCLA, Princesa
Peixoto.
Ler mais

Lisboa, Portugal

UCCLA esteve presente na tomada de posse do
Diretor Executivo do IILP
O guineense Incanha Intumbo tomou posse do cargo de Diretor Executivo do
Instituto Internacional da Língua Portuguesa (IILP), eleito para o biénio de
2019/2020, no dia 6 de dezembro, numa cerimónia realizada na sede da
CPLP. A UCCLA esteve representada pelo seu Secretário-Geral, Vitor
Ramalho, e pelo Assessor Institucional, João Laplaine Guimarães.
Ler mais

Lisboa, Portugal

UCCLA esteve presente na Eurogin 2018
A UCCLA participou na cerimónia de apresentação da Associação Cientifica
Lusófona junto da comunidade lusófona, a convite da própria, na Feira
Internacional de Lisboa, no dia 2 de dezembro, com a realização de
workshops lusófonos Eurogin 2018. Foram apresentadas pela técnica
responsável pela área social da UCCLA, Princesa Peixoto, as ações práticas
realizadas pela instituição no âmbito da prevenção primária em saúde nos
países de língua oficial portuguesa.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Apresentação de nova fase da Biblioteca Digital
Macau/China
Decorreu, no dia 13 de dezembro, na Biblioteca Nacional de Portugal, a
cerimónia de lançamento e apresentação da 3.ª fase da Biblioteca Digital
Macau/China, organizada pelo Observatório da China em parceria com a
Biblioteca Nacional de Portugal, com o apoio da UCCLA e patrocínio da
Fundação Macau.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Lançamento do livro infantil “Simão Balalão” de
Olinda Beja na UCCLA
Uma história infantil, de sonhos e de procuras, de um menino que vive numa
ilha o “Simão Balalão”, da autoria da escritora Olinda Beja, será lançado na
UCCLA, no dia 26 de janeiro, às 15h30.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Inauguração do Centro Cultural de Cabo Verde

em Lisboa
A cidade de Lisboa, em Portugal, conta, desde o dia 4 de dezembro, com um
Centro Cultural de Cabo Verde com o objetivo de promover e difundir a
cultura cabo-verdiana. Em representação do Secretário-Geral da UCCLA,
Vítor Ramalho, esteve presente o assessor José Bastos.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Homenagem a Angola nas Tertúlias Poéticas do
Casino
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 é parceira. No dia 27 de novembro, o país contemplado foi Angola e
a homenagem foi a Viriato da Cruz. A UCCLA esteve representada pelo
assessor José Bastos.
Ler mais
Lisboa, Portugal

UCCLA vai acolher Curso Livre História de Angola
Pela segunda vez, a Mercado de Letras Editores e a UCCLA estão a
organizar o 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, esta edição
do curso 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

Lisboa, Portugal

Tomada de Posse do Secretário Executivo da

CPLP Francisco Ribeiro Telles
A cerimónia de tomada de posse do Secretário Executivo da Comunidade
dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) para o biénio 2019-2020,
embaixador Francisco Ribeiro Telles, decorreu no dia 15 de dezembro, na
sede da instituição.
Ler mais

Luanda, Angola

Angola prepara concursos públicos para reabilitar
edifícios emblemáticos em Luanda
Uma comissão multissetorial do Governo angolano anunciou que estão
criadas as condições para o lançamento de concursos públicos para a
reabilitação de edifícios históricos de Luanda, para serem utilizados para fins
culturais: a transformação do antigo edifício da Assembleia Nacional em
Palácio da Música e do Teatro, as requalificações das instalações da antiga
Tourada e do Cine Nacional, empreendimentos construídos durante o
período colonial.
Ler mais

Macau, China

Macau vai instalar câmaras de videovigilância
com reconhecimento facial
Vão ser instaladas em Macau, China, câmaras de videovigilância com
reconhecimento facial, um dos esforços do executivo para reforçar o
policiamento através das novas tecnologias.
Ler mais

Cascais, Portugal

Cascais tem nova escola de Proteção Civil
Como forma de apostar cada vez mais na informação pública e na promoção
da cidadania ativa, a Câmara de Cascais, em Portugal, inaugurou a Escola
Municipal de Proteção Civil - um polo de sensibilização que ensina ao
público em geral, mas especialmente aos alunos, as normas e os
procedimentos relativos à prevenção e segurança de riscos, no âmbito da
proteção civil.
Ler mais

M’Banza Congo, Angola

Reforço no abastecimento de água em M’Banza

Congo
A cidade de M’Banza Congo, em Angola, contará, a partir do próximo ano,
com maior disponibilidade de água potável com a entrada em funcionamento
do novo sistema de abastecimento de mil e 50 metros cúbicos por hora, que
se vai juntar ao atual de 260 metros cúbicos.
Ler mais

Belém, Brasil

Belém dispõe de novo método de prevenção
contra o HIV
Já está disponível em Belém, no Brasil, o tratamento de Profilaxia PréExposição ao HIV (PrEP), que é um novo método de prevenção à infeção
pelo HIV, direcionado para pessoas que tenham maior probabilidade de
entrar em contato com o vírus, como gays, homens que fazem sexo com
outros homens, trans e trabalhadores do sexo.
Ler mais

Cazenga, Angola

Cazenga conta com novos postos de energia
elétrica
Dois novos postos de transformação de energia elétrica, para beneficiarem
800 famílias nos distritos urbanos do Calwenda e Kima-Kieza, no município
do Cazenga, em Angola, foram inaugurados no dia 29 de novembro. O
programa, financiado por uma linha de crédito da China, está orçado em 675
milhões de dólares americanos e será implementado em 24 meses.
Ler mais

Livro “Quem me dera ser onda” de Manuel Rui
Monteiro
Nesta edição destacamos o romance de Manuel Rui Monteiro “Quem me
dera ser onda”, uma história aparentemente simples, quase infantil, mas que
aborda temas sérios presentes na sociedade angolana, após a
independência: as consequências da guerra, a condição humana, as classes
sociais, a corrupção, os preconceitos, a liberdade.
Ler mais

Timor-Leste

Timor-Leste recebe apoio para alimentação e

educação infantil
Timor-Leste vai beneficiar de um programa de apoio à alimentação e
educação infantil por parte dos Estados Unidos, avaliado em cerca de 23
milhões de euros, durante cinco anos. A estimativa dos promotores é que
mais de 326 mil timorenses beneficiarão com o programa.
Ler mais

Guiné-Bissau

Projeto TV via satélite beneficia tabancas na
Guiné-Bissau
O Governo da República Popular de China entregou ao seu homólogo da
Guiné-Bissau o projeto de TV via satélite, que tornou possível que 50
tabancas do país passassem a acompanhar as informações do mundo por
via satélite. Este projeto visa incentivar a globalização e fazer com que ao
população possa ter mais conhecimento sobre a realidade.
Ler mais

Cabo Verde e Holanda

Cabo Verde e Holanda assinam acordos de
cooperação em diversas áreas
Cabo Verde e a Holanda assinaram, dia 12 de dezembro, três acordos de
cooperação nas áreas da educação, turismo de cruzeiro e economia
marítima e segurança social.
Ler mais

São Tomé e Príncipe

Presidente de São Tomé e Príncipe dá posse ao
novo Governo
O Presidente da República de São Tomé e Príncipe, Evaristo Carvalho, deu
posse no dia 3 de dezembro, ao primeiro-ministro, Jorge Bom Jesus, e aos
membros do XVII Governo Constitucional, que integra 12 ministérios e 2
secretarias de Estado.
Ler mais
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