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Lisboa, Portugal

Grande 1.º 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. O fórum contará com a presença, entre outras
altas individualidades, de Sua Excelência o Presidente da República de
Portugal, Prof. Doutor Marcelo Rebelo de Sousa, o Vice-Primeiro Ministro e
Ministro das Finanças de Cabo Verde, Dr. Olavo Correia, o Chefe de Estado-
Maior-General das Forças Armadas, Almirante Silva Ribeiro, o Presidente da
Câmara Municipal de Lisboa, Dr. Fernando Medina, o ex-Secretário geral
adjunto de Kofi Annan na ONU, Prof. Doutor Carlos Lopes, e ainda ex-
Primeiros-ministros de países africanos lusófonos e vários Bastonários das
Ordens de Economistas, professores universitários.

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

Cascais, Portugal

Mercado da Língua Portuguesa em Cascais
De 3 a 5 de maio todos os caminhos foram dar ao Mercado da Língua
Portuguesa, no Mercado da Vila 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, foram
os objetivos desta primeira edição do Mercado da Língua Portuguesa, numa
iniciativa da UCCLA em parceria com a Câmara Municipal de Cascais.
Sucesso foi o resultado final.
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Ler mais

Lisboa, Portugal

Apresentação da estátua de Eduardo Lourenço
por Leonel Moura
Uma homenagem ao professor e filósofo português Eduardo Lourenço, no
dia em que se assinala o seu 96.º aniversário, foi o mote para a
apresentação pública de uma estátua em bronze do aniversariante da autoria
de Leonel Moura, no dia 23 de maio, nos jardins da UCCLA.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Apresentação do vencedor do Prémio Literário
UCCLA
Decorreu no dia 9 de maio, a apresentação do vencedor da 4.ª edição do
Prémio Literário UCCLA - Novos Talentos, Novas Obras em Língua
Portuguesa, na sede da CPLP, inserida nas Comemorações do Dia da
Língua Portuguesa e da Cultura na CPLP.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Vice-governador do Distrito Federal de Brasília
visita a UCCLA
No âmbito da visita a Portugal do Vice-governador do Distrito Federal de
Brasília, Paco Britto - acompanhado pelo Embaixador do mesmo Governo
Federal, Pedro Luiz Rodrigues, e pelo responsável de protocolo, Paulo Cesar
Chaves – foi recebido pelo Secretário-Geral da UCCLA, Vitor Ramalho, no
dia 2 de maio, com vista à retoma das relações entre o Governo Federal de
Brasília e a UCCLA.

Ler mais

Porto, Portugal

UCCLA esteve presente na "Conferência Macau |
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Portugal - Oportunidades de Negócio"
Decorreu no dia 9 de maio, a "Conferência Macau | Portugal - Oportunidades
de Negócio", no Instituto Superior de Administração e Gestão do Porto, que
contou com a presença do Secretário-Geral da UCCLA, Vitor Ramalho, da
chefe da Delegação Económica e Comercial de Macau em Portugal, Otinlin,
e da coordenadora do Centro de Promoção e Informação Turística de Macau
em Portugal, Paula Machado.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Exposição “Do Que Permanece - Arte
Contemporânea Brasil Portugal” na UCCLA até
14 de junho
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” que está patente na UCCLA até ao dia 14
de junho. A entrada é livre.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Reunião com Macau e Brasília na UCCLA
Com vista ao estreitamento das relações, terá lugar no dia 28 de maio, às 10
horas, uma reunião de trabalho entre o Secretário-Geral da UCCLA, Vitor
Ramalho, a chefe da Delegação Económica e Comercial de Macau em
Portugal, Otinlin, e o Governador do Distrito Federal de Brasília, Ibaneis
Rocha.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Visita orientada à exposição “Do que permanece”
Dar a conhecer a diversidade cultural do Brasil e Portugal, os artistas, os
diversos suportes visuais e os núcleos que compõem a exposição “Do Que
Permanece - Arte Contemporânea Brasil Portugal”, foi o propósito da visita
orientada à exposição pela curadora Carolina Quintela, no dia 29 de abril.

Ler mais

Macau, China

UCCLA participou no colóquio sobre Gestão do
Turismo para os Países de Língua Portuguesa
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O “Colóquio sobre Gestão do Turismo, Convenções e Exposições para os
Países de Língua Portuguesa” - organizado pelo Centro de Formação do
Fórum de Macau em colaboração com a Universidade da Cidade de Macau -
decorreu de 23 de abril a 6 de maio, em Macau. Participaram 31
colaboradores, representantes de oito países de língua portuguesa: Angola,
Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e
Príncipe e Timor-Leste. Portugal estava representado por técnicos da
Assembleia da República, Turismo de Portugal e UCCLA - da parte da
UCCLA estava a técnica Raquel Carvalho.

Ler mais
Bissau, Guiné-Bissau

UCCLA e URBÁFRICA estiveram presentes nas
comemorações do dia da Europa 2019
Por ocasião do dia da Europa 2019 - celebrado a 9 de maio - a UCCLA e a
UrbÁfrica fizeram parte da mostra de projetos que se realizou nas instalações
da União Europeia em Bissau, com stands alusivos aos dois projetos em
curso, financiados pela União Europeia: “Projeto de desenvolvimento de
Energias Domésticas Sustentáveis na Cidade de Bissau”, em parceria com a
Fundação GALP e a Câmara Municipal de Bissau” e o “Projeto Biombo, Agir!”
em parceria com o Governo Regional de Biombo e a Câmara Municipal de
Oeiras.

Ler mais

Lisboa, Portugal

UCCLA e CAL recebem visita do curso de
Gastronomia
Decorreu na sede da UCCLA e da Casa da América Latina, a visita de
estudo da primeira licenciatura em Gastronomia em Portugal, no dia 14 de
maio, com os responsáveis do curso, alunos e professores das Unidades
Curriculares de Culturas Gastronómicas.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Apresentação do Relatório Mundial sobre
Proteção Social 2017-2019 na UCCLA
A Organização Internacional do Trabalho (OIT) e o Ministério do Trabalho,
Solidariedade e Segurança Social (MTSSS) procederam à apresentação do
Relatório Mundial sobre Proteção Social 2017-2019, no dia 6 de maio, no
auditório da UCCLA. Esta iniciativa contou com o apoio da INATEL e da
UCCLA.

Ler mais
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Lisboa, Portugal

Concerto de Momo na UCCLA
O cantor, compositor e multi-instrumentista brasileiro Momo, nome artístico
de Marcelo Frota, atuou no auditório da UCCLA, no dia 22 de maio. Um
concerto num formato intimista, Momo utilizou apenas o violão para guiar os
presentes pelo seu percurso musical. Esta atuação decorreu no âmbito da
exposição “Do Que Permanece - Arte Contemporânea Brasil Portugal”.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Debate “História de Angola - As abordagens das
diferentes gerações” na UCCLA
A propósito da publicação da 3.ª edição da obra de Alberto Oliveira Pinto -
“História de Angola. Da Pré-História ao Início do Século XXI”, a Mercado de
Letras Editores e a UCCLA lançaram o debate sobre as perspetivas das
diferentes gerações a respeito da História de Angola, no dia 15 de maio.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Lançamento da obra “Butá Kloson Ba Lônji -
Cancioneiro da Música Popular São-tomense” de
Luís Viegas na UCCLA
O surgimento dos grupos musicais de São Tomé e Príncipe, a sua
mensagem política e a implicação que produziu no seio das relações sociais,
são a base do livro “Butá Kloson Ba Lônji - Cancioneiro da Música Popular
São-Tomense” da autoria do Embaixador de São Tomé em Portugal, Luís
Viegas, apresentado no auditório da UCCLA, no dia 9 de maio.

Ler mais

Lisboa, Portugal

UCCLA esteve presente na Semana de África e
dos Países de Língua Portuguesa
Decorreu de 13 a 17 de maio, a Semana de África e dos Países de Língua
Portuguesa, na Universidade Nova de Lisboa, numa organização do Núcleo
de Estudos Africanos e Lusófonos. O Secretário-Geral da UCCLA, Vitor
Ramalho, esteve presente na palestra do dia 14 de maio, subordinada ao
tema “Década Internacional dos Afrodescentes e Africa We Want 2063”.

Ler mais

Odivelas, Portugal
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UCCLA na Bienal de Culturas Lusófonas
Em maio, a cidade de Odivelas, em Portugal, volta a ser a Capital da
Lusofonia, numa iniciativa que conta com a parceria da UCCLA. No arranque
da iniciativa, dia 2 de maio, o Secretário-Geral da UCCLA, Vitor Ramalho,
marcou presença no Centro de Exposições de Odivelas.

Ler mais

Lisboa, Portugal

UCCLA esteve presente no encontro sobre
Mobilidade Académica na CPLP
O Secretariado Executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa
(CPLP) e a Comissão Temática de Educação, Ensino Superior, Ciência e
Tecnologia dos Observadores Consultivos organizaram, no dia 7 de maio, o
III encontro Mobilidade Académica na CPLP, no âmbito das comemorações
do Dia da Língua Portuguesa e da Cultura na CPLP, com o tema “das
aspirações às concretizações”.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Debate “As mudanças sociopolíticas em curso em
Angola” na UCCLA
No dia 29 de maio, a partir das 18 horas, a Mercado de Letras Editores e a
UCCLA, a propósito da publicação da 2.ªedição da obra “Guerrilhas e Lutas
Sociais. O MPLA perante si próprio (1960-1977)” da autoria de Jean-Michel
Mabeko-Tali, promovem o debate “Conversa a três” sobre o tema “As
mudanças sociopolíticas em curso em Angola”, na UCCLA. O debate,
moderado por Alberto Oliveira Pinto, contará com a presença de Adolfo
Maria, Manuel Videira e Jean-Michel Mabeko-Tali.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Apresentação do livro “Rotxa Scribida” de Nuno
Rebocho na UCCLA
Uma homenagem a Cabo Verde, espelhada num livro de poemas, é a mais
recente obra de Nuno Rebocho que será apresentada no dia 30 de maio,
pelas 18 horas, nas instalações da UCCLA. Com a chancela da Rosa de
Porcelana Editora, a obra será apresentada pelo poeta e escritor Mário
Máximo.

Ler mais

Lisboa, Portugal

UCCLA estará presente na homenagem a Luís de
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Almeida Cabral
A Embaixada da República da Guiné-Bissau em Portugal vai prestar
homenagem a Luís de Almeida Cabral, primeiro Presidente da Guiné-Bissau
e cofundador do Partido Africano para a Independência da Guiné-Bissau
(PAIGC), no dia 30 de maio, às 20h30, no Espaço CriArte em Carcavelos
(Rua João da Silva, n.º 4), Portugal. O Secretário-Geral da UCCLA, Vitor
Ramalho, estará presente.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Tertúlias Poéticas do Casino - Homenagem a
Macau
Homenagear os poetas dos países de língua portuguesa, 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 4 de junho, finalizando o ciclo de tertúlias, será dado
destaque a Macau. O Secretário-Geral da UCCLA, Vítor Ramalho, estará
presente no evento.

Ler mais
Lisboa, Portugal

Homenagem a Álvaro Pinto Correia e
comemoração do 30.º aniversário da Fundação
Cidade de Lisboa
Vai decorrer no dia 4 de junho, às 18 horas, a sessão de homenagem a
Álvaro Pinto Correia, comemoração do 30.º aniversário da Fundação Cidade
de Lisboa e encerramento do ano letivo de 2018/2019 do Colégio
Universitário da Cooperação - Nuno Krus Abecasis, na sede da Fundação
Cidade de Lisboa (Campo Grande, n.º 380), em Lisboa. O Secretário-Geral
da UCCLA, Vitor Ramalho, estará presente.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Curso Livre História de Angola na UCCLA
A Mercado de Letras Editores e a UCCLA estão a organizar, pela segunda
vez, 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

Beira, Moçambique

Mais de 83 mil crianças moçambicanas vão ser
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vacinadas
O Ministério da Saúde de Moçambique iniciou uma campanha de vacinação
contra a poliomielite e sarampo na cidade da Beira, que vai abranger 83.553
crianças. A cidade da Beira foi a mais afetada pela passagem em março do
ciclone Idai, que matou 603 pessoas.

Ler mais

Almada, Portugal

Projeto “Cidade da Água” em Almada
É em Almada, Portugal, que vai nascer um novo projeto imobiliário, nos
antigos terrenos da Lisnave. Na “Cidade da Água” está prevista a construção
de casas, comércio, serviços, espaços culturais, uma marina, um terminal
fluvial, um novo hotel, um museu e um centro de congressos.

Ler mais

Praia, Cabo Verde

Câmara da Praia anuncia financiamento da União
Europeia para dois projetos
Um acordo entre a Câmara Municipal da Praia, em Cabo Verde, e a União
Europeia, num montante superior a 4 milhões de euros, para o financiamento
de dois projetos que irão beneficiar as populações no que respeita a energia
sustentável e a saneamento, foi anunciado no dia 19 de maio.

Ler mais

Macau e Porto, China e Portugal

Macau e Porto assinam documento para
aprofundar cooperação
Um memorando de entendimento de cooperação e promoção da amizade foi
assinado entre Macau e a cidade do Porto, em Portugal, com vista a
aprofundar o desenvolvimento mútuo, com base nos princípios da igualdade
e da reciprocidade de benefícios, concentrados no livre fluxo de comércio, na
integração financeira e no entendimento entre os povos.

Ler mais

Rio de Janeiro, Brasil

Rio de Janeiro lança conjunto de ações pela
diversidade e contra o preconceito e a
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discriminação
Foi apresentado o “Guia da Diversidade LGBT: Saúde, atendimento e
legislação” - que transmite um conjunto de ações para a promoção e a
defesa da diversidade e o combate ao preconceito e à discriminação, por
orientação sexual ou identidade de gênero – pela Coordenadoria Especial da
Diversidade Sexual da prefeitura do Rio de Janeiro, no Brasil, no dia 17 de
maio, Dia Internacional de Combate à LGBTfobia.

Ler mais

Benguela, Angola

Benguela ganha novas infraestruturas sociais
A cidade de Benguela, em Angola, conta com novas infraestruturas sociais e
económicas, inauguradas no âmbito das comemorações do 402.º aniversário
da sua fundação. Do leque das inaugurações destaque para uma unidade
fabril de farinha de milho e outra de óleo vegetal na zona industrial-2, bem
como duas escolas do I Ciclo, com sete salas de aula, nos bairros Dr.
Agostinho Neto e Calossombekua, e um posto médico no bairro “11 de
Novembro”.

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 “África em Transformação” de Carlos Lopes
Nesta edição destacamos o livro “Africa in Transformation: Economic
Development in the Age of Doubt” (“África em Transformação:
Desenvolvimento Económico em Tempos de Incerteza”) da autoria do
académico guineense Carlos Lopes.

Ler mais

Concurso de Fotografia do Conselho Internacional
de Arquitetos de Língua Portuguesa
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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

Brasil

Prémio Camões 2019 atribuído a Chico Buarque
O compositor, cantor, dramaturgo e escritor carioca Francisco Buarque de
Holanda, ou Chico Buarque, de 74 anos, foi o vencedor do Prémio Camões
2019.

Ler mais

Timor-Leste

Timor-Leste assina um acordo de financiamento
de 7,5 milhões de dólares
O governo de Timor-Leste assinou com a Millenium Challenge Corporation
dos EUA um Acordo de Financiamento de 7,5 milhões de dólares destinados
a completar a preparação de um programa Compacto que visa a redução da
pobreza no país através do crescimento económico.

Ler mais

Angola

Governo angolano aprova Plano Integrado de
Intervenção para desenvolver todos os municípios
Todos os 164 municípios de Angola passam a contar, em breve, com o Plano
Integrado de Intervenção para a concretização de ações e programas nos
domínios da Educação, Saúde, Energia e Águas, vias de comunicação,
saneamento básico e segurança pública.

Ler mais

São Tomé e Príncipe

Criada Academia São-Tomense de Letras
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São Tomé e Príncipe conta, desde o dia 8 de maio, com uma “Academia
São-Tomense de Letras” que visa, sobretudo, a divulgação da literatura,
cultura e língua do país. O acto da escritura decorreu nas instalações
Registo Civil afeto à Direção de Registos e Notariado do ministério de
Justiça, na presença dos membros fundadores que compõem a Assembleia
Geral, o órgão máximo desta instituição que conta ainda com o conselho de
Administração, Cientifico e Fiscal.
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