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Lisboa, Portugal

Inauguração da exposição “Do Que Permanece -
Arte Contemporânea Brasil Portugal” na UCCLA
A diversidade cultural do Brasil e de Portugal, a memória e a história do que
se constrói e que não desaparece, numa multiplicidade de suportes visuais,
podem ser visitados na exposição “Do Que Permanece - Arte
Contemporânea Brasil Portugal” inaugurada no dia 20 de março, na UCCLA.

Ler mais

Cascais, Portugal

Mercado da Língua Portuguesa em Cascais
Homenagear a língua portuguesa e a união das várias culturas pelo mundo,
divulgar o artesanato, a dança, a literatura, a música e os sabores de todos
os continentes, é o objetivo principal do Mercado da Língua Portuguesa, uma
iniciativa da UCCLA em parceria com a Câmara Municipal de Cascais, que
decorrerá entre os dias 3 e 5 de maio, no Mercado da Vila em Cascais.

Ler mais

Cascais, Portugal

Apresentação do vencedor do Prémio Literário
UCCLA no Mercado da Língua Portuguesa
Na data em que se assinala o Dia da Língua Portuguesa e da Cultura na
CPLP, dia 5 de maio, será anunciado o vencedor da 4.ª edição do Prémio
Literário UCCLA - Novos Talentos, Novas Obras em Língua Portuguesa. O
anúncio será feito às 16h45, no Mercado da Língua Portuguesa, no Mercado
da Vila em Cascais.

Ler mais

https://www.uccla.pt/noticias/inauguracao-da-exposicao-do-que-permanece-arte-contemporanea-brasil-portugal-na-uccla
https://www.uccla.pt/noticias/mercado-da-lingua-portuguesa-em-cascais
https://www.uccla.pt/noticias/apresentacao-do-vencedor-do-premio-literario-uccla-no-mercado-da-lingua-portuguesa


UCCLA abraça Moçambique
No seguimento do apoio que a UCCLA tem vindo a dar às populações de
Moçambique, vítimas do ciclone Idai, vimos comunicar que seguiu por via
marítima - pela empresa de logística Arnaud - um contentor com os produtos
indicados por Moçambique e entregues pelas cidades associadas da
UCCLA, acondicionado e fechado no dia 11 de abril.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Visita de Assunção Cristas à UCCLA
A presidente do CDS e vereadora da Câmara de Lisboa, Assunção Cristas, e
o deputado e vereador da autarquia de Lisboa, João Pedro Gonçalves
Pereira, visitaram as instalações da UCCLA, no dia 28 de março, tendo sido
recebidos pelo Secretário-Geral Vitor Ramalho e pelo técnico José Bastos.

Ler mais

Lisba, Portugal

Visita do presidente da Câmara de Inhambane
O Secretário-Geral da UCCLA, Vitor Ramalho, recebeu, no dia 3 de abril, o
presidente da Câmara de Inhambane, Benedito Guimino, para apresentação
de cumprimentos e aprofundamento das relações.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Reunião com Encarregada de Negócios da
Embaixada de Timor-Leste
O Secretário-Geral da UCCLA, Vitor Ramalho, reuniu, dia 18 de março, com
a Encarregada de Negócios da Embaixada de Timor-Leste, Maria de Lourdes
de Sousa, com vista ao aprofundamento de ações de cooperação.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Reunião com delegação da província chinesa de

https://www.uccla.pt/noticias/uccla-abraca-mocambique
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Jiangsu
O Secretário-Geral da UCCLA, Vitor Ramalho, recebeu, no dia 16 de abril,
uma delegação da província chinesa de Jiangsu com intervenção no domínio
da agricultura, para apresentação de cumprimentos e estabelecimento de
relações entre a província e os países de língua portuguesa.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Fórum de Economistas das Cidades de Língua
Portuguesa
A UCCLA e a Delegação Regional da Ordem dos Economistas do Centro e
Alentejo estão a coorganizar o 1.º Fórum de Economistas das Cidades de
Língua Portuguesa para o dia 25 de maio (Dia de África), a partir das 9h15,
nas instalações da UCCLA. A abertura do fórum será feita pelo presidente da
Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, seguida da intervenção do
Primeiro-Ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia. O Senhor Presidente da
República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, fará a sua intervenção às
14h30. O encerramento do fórum estará a cargo da Secretária de Estado dos
Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Teresa Ribeiro.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Cidade de Lisboa vai acolher Assembleia Geral
da UCCLA
A cidade de Lisboa vai acolher a reunião da XXXV Assembleia Geral da
UCCLA, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, no próximo dia 27 de maio,
a partir das 11 horas. Estarão presentes representantes das cidades e
empresas associadas da UCCLA.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Exposição “Do Que Permanece - Arte
Contemporânea Brasil Portugal” - Visita orientada
pela curadora
No âmbito da exposição “Do Que Permanece - Arte Contemporânea Brasil
Portugal” patente na UCCLA, a curadora Carolina Quintela irá proceder a
uma visita orientada no dia 29 de abril, às 17h30.

Ler mais
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Lisboa, Portugal

Oficina da rede educativa SUL com a Escola
Secundária José Estêvão
Decorreu no dia 4 de abril, na sede da UCCLA, uma oficina da rede
educativa SUL com a participação de duas turmas de Artes do 12.º ano de
escolaridade da Escola Secundária José Estêvão de Aveiro.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Entrega de galardão de mérito a colaboradora da
UCCLA
O Festival Internacional de Poesia y Arte Grito de Mujer 2019 e o Círculo de
Escritores Moçambicanos na Diáspora atribuíram um Galardão de Mérito à
colaboradora da UCCLA Anabela Carvalho.

Ler mais

Macau, China

UCCLA vai participar no colóquio sobre Gestão
do Turismo para os Países de Língua Portuguesa
Terá lugar, entre os dias 23 de abril e 6 de maio, o colóquio sobre Gestão do
Turismo, Convenções e Exposições para os Países de Língua Portuguesa,
em Macau. O colóquio, organizado pelo Centro de Formação do Fórum
Macau, em colaboração com a Universidade da cidade de Macau, pretende
promover a troca de experiências e impulsionar a cooperação em matéria de
turismo, convenções e exposições entre a China e os Países de Língua
Portuguesa, aproveitando o papel de Macau como plataforma neste âmbito.

Ler mais

Oeiras, Portugal

Inauguração da escultura de Alda Lara em Oeiras
No bonito e atrativo Parque dos Poetas, em Oeiras, foi inaugurada, no dia 28
de março, uma escultura da poetisa angolana Alda Lara. O Secretário-Geral
da UCCLA, Vitor Ramalho, esteve presente na cerimónia presidida pelo
presidente da Câmara de Oeiras, Isaltino Morais, à qual compareceram dois
filhos de Alda Lara, o Embaixador de Angola em Portugal, Carlos Alberto
Fonseca, o Secretário Executivo da CPLP, Francisco Ribeiro Telles, e o
presidente do Governo Regional do Príncipe, José Cassandra.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Conferência “Região Administrativa Especial de
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Macau como Plataforma de Negócios”
O Secretário-Geral da UCCLA, Vitor Ramalho, esteve presente, no dia 20 de
março, na conferência “Região Administrativa Especial de Macau como
Plataforma de Negócios”, que decorreu no Auditório da Delegação
Económica e Comercial de Macau, em Lisboa. Neste evento, foram ainda
abordados a importância do Fórum Macau e o plano chinês para a Área da
Grande Baía.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Adolfo Maria apresentou “Angola - A Hora da
Mudança” na UCCLA
Uma análise sociopolítica, histórica e cultural sobre África e Angola está na
génese do livro de Adolfo Maria “Angola - A Hora da Mudança” que foi
apresentado no dia 27 de março, no auditório da UCCLA.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Apresentação do CD de Celina Pereira na UCCLA
O novo CD de Celina Pereira - “Areias mornas de Bubista” - foi apresentado
no dia 7 de abril, no auditório da UCCLA. Este sonho tornado realidade para
a artista, engrandece a música de Cabo Verde, num projeto que contou com
o apoio de muitos amigos, Governo de Cabo Verde e Câmara Municipal da
Boa Vista.

Ler mais

Lisboa, Portugal

UCCLA acolheu a palestra “Liberdade de
expressão e o contributo das religiões na
economia”
A UCCLA foi o palco da palestra “Liberdade de expressão e o contributo das
religiões na economia” proferida por Sheik Aminudin Muhammad, presidente
do Fórum das Religiões de Moçambique, no dia 17 de abril, num evento
organizado pela Casa de Moçambique.

Ler mais

Cascais, Portugal

UCCLA esteve presente no 2.º Cabo Verde

https://www.uccla.pt/noticias/conferencia-regiao-administrativa-especial-de-macau-como-plataforma-de-negocios-0
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Development Fórum
O compromisso que o governo de Cabo Verde assumiu para o
desenvolvimento económico e a modernização do país foi o objetivo principal
do 2.º Cabo Verde Development Fórum, que decorreu no dia 10 de abril, no
Centro Cultural de Cascais, Portugal. O Secretário-Geral da UCCLA, Vitor
Ramalho, esteve presente.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Apresentação pública da estátua de Eduardo
Lourenço por Leonel Moura
Vai decorrer no dia 23 de maio, às 18 horas, a apresentação pública da
estátua em bronze de Eduardo Lourenço, da autoria de Leonel Moura, nos
jardins da sede da UCCLA.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Debate entre gerações sobre a “História de
Angola” na UCCLA
No dia 15 de maio, a partir das 17 horas, a Mercado de Letras Editores e a
UCCLA, a propósito da publicação da 3.ª edição da obra de Alberto Oliveira
Pinto, propõem-se lançar o debate sobre as perspetivas das diferentes
gerações a respeito da História de Angola.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Apresentação do Relatório de Proteção Social
Mundial 2017-2019 na UCCLA
A Organização Internacional do Trabalho e o Ministério do Trabalho,
Solidariedade e Segurança Social vão organizar, no dia 6 de maio, a
cerimónia de Apresentação do Relatório de Proteção Social Mundial 2017-
2019, que terá lugar às 14h30, no auditório da UCCLA.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Acessibilidade para Tod@s no projeto UCCLA

https://www.uccla.pt/noticias/uccla-esteve-presente-no-2o-cabo-verde-development-forum
https://www.uccla.pt/noticias/apresentacao-publica-da-estatua-de-eduardo-lourenco-por-leonel-moura
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Acessível
O projeto UCCLA Acessível, apoiado pelo Turismo de Portugal, é um projeto
inovador, que permite o acesso a tod@s, independentemente das suas
capacidades ou condições físicas. Consistiu na intervenção no espaço, na
comunicação, no website, no atendimento, assim como na criação de um
conjunto de equipamentos que permitem o acesso a todas as pessoas.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Tertúlias Poéticas do Casino - Homenagem a
Timor-Leste
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 30 de abril, o país contemplado será Timor-
Leste.

Ler mais

Odivelas, Portugal

Bienal de Culturas Lusófonas em Odivelas
Em maio, a cidade de Odivelas, em Portugal, volta a ser a Capital da
Lusofonia, numa iniciativa que conta com a parceria da UCCLA. Entre 2 de
maio e 1 de junho, a Câmara Municipal promove a VII Bienal de Culturas
Lusófonas oferecendo à população um conjunto de iniciativas dedicadas, em
exclusivo, à língua que nos une e que enriquece a multiculturalidade e a
interculturalidade que caracterizam e identificam o concelho.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Curso Livre História de Angola na UCCLA
Pela segunda vez, a Mercado de Letras Editores e a UCCLA estão a
organizar o Curso Livre História de Angola, sob a coordenação do Professor
Doutor Alberto Oliveira Pinto. Esta edição do curso decorre às terças-feiras
de cada semana, até ao mês de julho de 2019, na UCCLA.

Ler mais

Bissau e Oeiras, Guiné-Bissau e Portugal

Câmara de Oeiras equipa salas de aulas na
Guiné-Bissau
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A Câmara Municipal de Oeiras, em Portugal, entregou à autarquia de Bissau,
na Guiné-Bissau, dez contentores com bens, incluindo mobiliário para
equipar cerca de 90 salas de aulas de várias localidades do país. Além do
mobiliário para as salas de aula, a Câmara Municipal de Oeiras enviou, no
âmbito do apoio que tem prestado à Guiné-Bissau, material informático, um
jipe para a polícia de Quinhamel, fardas para a polícia municipal de Bissau e
brinquedos.

Ler mais

Praia, Cabo Verde

Câmara da Praia com projeto para a Praça
Alexandre Albuquerque
A Câmara Municipal da Praia, em Cabo Verde, pretende investir cerca de
500 mil contos na requalificação da Praça Alexandre Albuquerque, com um
parque de estacionamento subterrâneo de dois pisos, para 400 veículos.

Ler mais

Belém, Brasil

Projetos de educação alimentar em Belém
Mais de 75 mil alunos da rede municipal de ensino são beneficiados com os
vários projetos de educação alimentar desenvolvidos nas escolas municipais
geridas pela prefeitura de Belém, no Brasil.

Ler mais

Macau, China

Área da Grande Baía cria oportunidades sem
precedentes para Macau
O diretor do Gabinete de Ligação do Governo Central em Macau referiu que
as oportunidades criadas pelo Plano da Área da Grande Baía Guangdong-
Hong Kong-Macau (GBA) são sem precedentes. Fu Ziying sugeriu que
Macau deve aproveitar essas oportunidades históricas, além de reforçar
continuamente o seu desenvolvimento e aproveitar bem as suas vantagens
específicas.

Ler mais

Macau e Évora, China e Portugal
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Cooperação entre a Universidade de Évora e a
Universidade da Cidade de Macau
A Universidade de Évora e a Universidade da cidade de Macau acordaram
parcerias nas áreas do património cultural e da informática, aplicada à saúde
e centrada na tradução automática entre chinês e português.

Ler mais

AULP - Associação das Universidades de Língua Portuguesa, 

Candidaturas ao Prémio Fernão Mendes Pinto
2019
A Associação das Universidades de Língua Portuguesa tem a decorrer as
candidaturas ao Prémio Fernão Mendes Pinto 2019, até ao dia 31 de julho de
2019. Este prémio, atribuído anualmente, tem como objetivo galardoar uma
dissertação de mestrado ou de doutoramento que contribua para a
aproximação das Comunidades de Língua Portuguesa, explicitando relações
entre comunidades de, pelo menos, dois países.

Ler mais

Livro "Diário de Fernão de Magalhães - O homem
que tudo viu e andou"
Nesta edição destacamos o livro "Diário de Fernão de Magalhães - O homem
que tudo viu e andou" da autoria do antropólogo e historiador espanhol José
Manuel Núnez de la Fuente, excecionalmente porque se assinalam 500 anos
da primeira viagem de circum-navegação do globo terrestre por Fernão de
Magalhães e dado o contributo que essa viagem deu em termos da ciência
náutica e geográfica.

Ler mais

Concurso de Fotografia do Conselho Internacional
de Arquitetos de Língua Portuguesa
Está a decorrer o Concurso de Fotografia do Conselho Internacional de
Arquitetos de Língua Portuguesa (CIALP) cuja temática é Património
Habitado no Mundo CIALP, até ao dia 31 de maio. O concurso pretende
reunir um conjunto de imagens que comuniquem as várias dimensões da
nossa cultura lusófona, múltipla, híbrida, local e atravessada por oceanos, de
modo a construir um mosaico ilustrando a multiplicidade e extensão da
cultura e Património partilhada pelos países e territórios lusófonos.

Ler mais

São Tomé e Príncipe
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Reabilitação de estrada em São Tomé e Príncipe
O Governo de São Tomé e o Banco Mundial assinaram um acordo de
financiamento, de 29 milhões de dólares, em forma de donativo para a
reabilitação da estrada que liga a cidade capital à Neves, distrito de Lembá,
norte de São Tomé.

Ler mais

Angola

Governo angolano com propostas para obras de
reabilitação de estradas
O Governo angolano começou a analisar as cerca de 500 propostas do
concurso público para reabilitação de 27 troços de estradas, cuja primeira
fase está orçada em 175 milhões de dólares (152 milhões de euros).
Enquadrado no denominado "Programa de Salvação de Estradas" de Angola,
com um orçamento global de 350 milhões de dólares (304 milhões de euros),
as autoridades admitiram já cerca de 400 propostas de empreitadas e 100
para fiscalização, entre empresas angolanas e estrangeiras, e cujos
trabalhos deverão começar a partir de maio próximo.

Ler mais

Portugal e Timor-Leste

Portugal assina projeto de apoio em língua
portuguesa com Universidade de Timor-Leste
Portugal assinou com a Universidade Nacional Timor Lorosae (UNTL) o novo
projeto de capacitação em língua portuguesa, com financiamento conjunto de
2,7 milhões de euros, destinado a reforçar as competências do Centro de
Língua Portuguesa da instituição.

Ler mais

Moçambique

Arrancou o recenseamento eleitoral em
Moçambique
Começou, no dia 15 de abril, o recenseamento eleitoral em Moçambique
tendo em vista as eleições gerais de 15 de outubro. O Secretariado Técnico
da Administração Eleitoral prevê o registo mais de 7.3 milhões de novos
eleitores. O recenseamento vai durar 45 dias e está orçado em 4.000
milhões de meticais.

Ler mais
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