
Almada | Angoche | Angra do Heroísmo | Assomada | Bafatá | Beira | Belas | Belém | Benguela | Bissau | Bolama | Braga | Brasília | Cacheu |
Cascais | Cazenga | Chibuto | Chokwé | Coimbra | Covilhã | Dili | Gabu | Governo Civil da Região de Oio | Guimarães | Huambo | Ilha de
Moçambique | Inhambane | Kilamba Kiaxi | Lisboa | Luanda | M'Banza Congo | Macau | Mandlazaki | Maputo | Mértola | Nampula | Odivelas |
Oecussi-Ambeno | Oeiras | Olivença | Ponta Delgada | Porto | Porto Alegre | Praia | Quelimane | Ribeira Grande de Santiago | Rio de Janeiro | Sal |
Salvador | Santiago de Compostela | Santo António do Príncipe | São Filipe | São Tomé (Água Grande) | São Vicente (Mindelo) | Sintra | Vila Praia
do Bilene | Xai-Xai | 

Notícias UCCLA - N.º 65
11 de outubro de 2019

Lisboa, Portugal

Exposição “Fio Invisível - Arte Contemporânea
Portugal - Macau | China” na UCCLA
Assinalando a celebração dos 40 anos de relações diplomáticas oficiais entre
Portugal e a China, e a criação da RAEM-Região Administrativa Especial de
Macau, a UCCLA vai inaugurar a exposição “Fio Invisível - Arte
Contemporânea Portugal - Macau | China”, dia 30 de outubro, às 18h30.
Tendo a sua origem numa antiga crença chinesa, o Fio Invisível ou o “fio do
destino”, fala sobre um fio vermelho invisível que une as pessoas que estão
predestinadas a encontrar-se, independentemente do tempo ou lugar.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Reunião com empresárias do Brasil
Decorreu no dia 24 de setembro, uma reunião entre o Secretário-Geral da
UCCLA, Vitor Ramalho, e empresárias de Brasília que integram a missão
“Mulheres Empreendedoras Portugal 2019” com vista ao estabelecimento de
contatos com entidades homólogas portuguesas para a dinamização de
relações económicas em diversos sectores empresariais.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Reunião com Câmara Municipal da Praia
Decorreu, no dia 27 de setembro, uma reunião entre a UCCLA - com as
técnicas Princesa Peixoto e Alda Moreira - e a Câmara Municipal da Praia -
com a vereadora das Finanças, Cooperação e Comunidades Imigrantes,
Maria Aleluia Andrade, e vereadora da Educação, Ednalva Cardoso - com o
objetivo de desenvolver sinergias de cooperação descentralizada.

Ler mais

https://www.uccla.pt/noticias/exposicao-fio-invisivel-arte-contemporanea-portugal-macau-china-na-uccla
https://www.uccla.pt/noticias/reuniao-com-empresarias-do-brasil
https://www.uccla.pt/noticias/reuniao-com-camara-municipal-da-praia


Santiago e Fogo, Cabo Verde

Encontro Técnico da Rede Temática Proteção
Civil em Cabo Verde
O VIII Encontro Técnico da Rede Temática Proteção Civil de Cidades
UCCLA vai decorrer entre 11 e 16 de novembro, nas Ilhas de Santiago e do
Fogo, em Cabo Verde.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Doação da obra “Paisagens Interiores” à UCCLA
A artista plástica Helena Vantache doou a obra “Paisagens Interiores”,
Vivências Tropicais - Angola, # VTA.1 - construída com vagens, linhas,
acrílico e metal - à UCCLA, através de um contrato de doação assinado com
Vitor Ramalho, Secretário-Geral da associação, dia 29 de julho.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Encerramento da segunda edição do Curso Livre
História de Angola
O auditório da UCCLA foi o local escolhido para se encerrar mais uma edição
do Curso Livre História de Angola, coordenado por Alberto Oliveira Pinto e
ministrado durante 27 semanas. A última aula, dia 30 de julho, ficou marcada
pelo desejo de uma nova edição, pelas opiniões e desabafos dos alunos e
pela garantia de que todos os contributos eram positivos para “transformar o
curso em jindungo” como diria uma das alunas.

Ler mais

5.ª edição do Prémio Literário UCCLA - Novos
Talentos, Novas Obras em Língua Portuguesa
Estão a decorrer, até ao dia 31 de janeiro de 2020, as candidaturas à 5.ª
edição do Prémio Literário UCCLA - Novos Talentos, Novas Obras em
Língua Portuguesa. 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, conto e
crónica) e da poesia, em língua portuguesa, por novos talentos escritores.

Ler mais

Ilha de Moçambique, Moçambique

Campanha “As pessoas fazem a biblioteca na Ilha
de Moçambique”

https://www.uccla.pt/noticias/encontro-tecnico-da-rede-tematica-protecao-civil-em-cabo-verde
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https://www.uccla.pt/noticias/5a-edicao-do-premio-literario-uccla-novos-talentos-novas-obras-em-lingua-portuguesa


No âmbito do Cluster da Cooperação Portuguesa da Ilha de Moçambique, a
UCCLA em parceria com o Conselho Municipal da Ilha de Moçambique,
Conselho Municipal de Maputo, Câmara Municipal de Lisboa, e com o
cofinanciamento do Instituto Camões, promoveram a campanha “As pessoas
fazem a biblioteca na Ilha de Moçambique” com o objetivo de transformar as
bibliotecas públicas generalistas, criadas em polos do conhecimento e
cultura local, com metodologias participativas e colaborativas.

Ler mais

Olivença, Espanha

Iniciativa empresarial "De Olivença vê-se o mar"
em Olivença
Sendo Olivença uma cidade associada da UCCLA e com referências tão
importantes para os povos e países de língua portuguesa, uma delegação da
UCCLA, da AICEP, do Turismo de Portugal e de diversas embaixadas irão
visitar Olivença, dia 8 de novembro, no âmbito do evento de intercâmbio
empresarial “De Olivença vê-se o mar”.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Tonecas Prazeres ao vivo na UCCLA
Uma das grandes vozes de São Tomé e Príncipe irá abrilhantar a noite do
dia 25 de outubro, na UCCLA. O compositor, guitarrista e intérprete Tonecas
Prazeres atuará ao vivo pelas 21 horas.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Workshop “Empreendedorismo feminino” na
UCCLA
Numa ação de sensibilização da Mén Non - Associação de Mulheres de São
Tomé e Príncipe para o empreendedorismo e lideranças femininas, vai
decorrer no dia 19 de outubro, a partir das 10 horas, o Workshop
subordinado ao tema “Empreendedorismo feminino”, no auditório da UCCLA.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Conferência de imprensa de apresentação do
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“Festival da Canção Infantil dos Países de Língua
Portuguesa” na UCCLA
Terá lugar no dia 17 de outubro, às 15 horas, a conferência de imprensa de
apresentação do “Festival da Canção Infantil dos Países de Língua
Portuguesa”, nas instalações da UCCLA.

Ler mais

Barcelona, Espanha

UCCLA apoia Congresso Internacional de
Cidades Inteligentes
Com vista à divulgação, valorização e promoção do SCEWC de 2019 -
Congresso Internacional de Cidades Inteligentes de 2019, a UCCLA assinou
um protocolo de colaboração, com a Smart City Expo World Congress. O
congresso terá lugar de 19 a 21 de novembro, na Gran Via Venue, em
Barcelona. Pretende ser o ponto de encontro para estimular a prática de
ações dinâmicas que viabilizem um futuro sustentável e inclusivo. Como
resultado deste protocolo, todos os interessados em se inscrever para o
Congresso, ao fazerem-no pela UCCLA, beneficiarão de um desconto directo
de 25%.

Ler mais

Cascais, Portugal

UCCLA apoia dias abertos do poder local em
Cascais
A Divisão de Apoio Pedagógico e Inovação Educativa do Departamento de
Educação da Câmara Municipal de Cascais convidou a UCCLA a
implementar o projeto Participação na Escola, que visa apoiar os direitos de
cidadania e participação dos alunos potenciando o seu envolvimento no
contexto escolar e na comunidade local.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Música da Galiza - Concerto dos Anaquiños da
Terra
Recrear a música e a cultura galega foi o objetivo da atuação ao vivo do
Grupo Anaquiños da Terra - Gaiteiros da Xuventude de Galicia - no dia 12 de
setembro, nos jardins da UCCLA.

Ler mais
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Lisboa, Portugal

Viva o Samba em concerto
Numa iniciativa conjunta da UCCLA e da Casa da América Latina, a Casa
das Galeotas recebeu, dia 20 de setembro, o concerto do projeto Viva o
Samba. Neste projeto sobressaem as cores do samba que se evidenciam e
harmonizam com a cultura portuguesa. Dois universos separados por um
oceano, que se ‘unem’ numa roda de samba onde toda a gente dança.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Música ao vivo - Bra Sil via Nazário
A Casa das Galeotas - instalações da UCCLA e da Casa da América Latina -
voltaram a acolher mais um espetáculo de música ao vivo, dia 4 de outubro,
com os ritmos quentes do Brasil que não deixaram ninguém indiferente - Bra
Sil via Nazário, com a participação especial de Aline Morena.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Lançamento do livro "Autópsia" de João Nuno
Azambuja na UCCLA
“Autópsia”, o romance da catástrofe anunciada, conta-nos o que vai ser o
mundo num futuro que pode não estar distante, é o mais recente livro de
João Nuno Azambuja - vencedor da primeira edição do Prémio Literário
UCCLA - Novos Talentos, Novas Obras em Língua Portuguesa -,
apresentado no auditório da UCCLA, no dia 18 de setembro.

Ler mais

Almada, Portugal

UCCLA esteve presente no Sol da Caparica
O Sol da Caparica regressou ao Parque Urbano da Costa da Caparica, em
Almada, entre os dias 15 e 18 de agosto, numa iniciativa exclusivamente
dedicada à música lusófona - com mais de 30 artistas -, dança, surf, comédia
e conversas literárias.

Ler mais

UCCLA apoia candidatura de Fernando Medina à

https://www.uccla.pt/noticias/viva-o-samba-em-concerto-0
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UCLG
A UCCLA está a apoiar a candidatura de Fernando Medina, presidente da
Câmara Municipal de Lisboa, à UCLG-União Internacional das Cidades e
Governos Locais (United Cities and Local Governments), cuja eleição terá
lugar na África do Sul, no dia 15 de novembro.

Ler mais

Lisboa e Rio de Janeiro, Portugal e Brasil

Cooperação e mobilidade académica com Rio de
Janeiro
Tendo como propósito a cooperação e mobilidade académica e no âmbito do
programa “Eramus+”, a UCCLA vai acolher na sua residência de estagiários,
em Belém, Lisboa, um aluno vindo da Universidade Federal Fluminense, do
Rio de Janeiro, Brasil, no período de 16 de setembro de 2019 a 16 de
fevereiro de 2020.

Ler mais

UCCLA aderiu ao WhatsApp
Porque estamos em rede e trabalhamos também com o objetivo de divulgar
e promover a cooperação entre os nossos membros, as nossas cidades e
empresas, a UCCLA aderiu, no dia 10 de setembro, a uma nova plataforma
de comunicação - o WhatsApp.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Lançamento da obra "As Forças Armadas
Angolanas. Contributos para a Edificação do
Estado" na UCCLA
Teve lugar no dia 16 de setembro, o lançamento da obra "As Forças
Armadas Angolanas. Contributos para a Edificação do Estado" da autoria de
Luís Brás Bernardino, no auditório da UCCLA.

Ler mais

https://www.uccla.pt/noticias/uccla-apoia-candidatura-de-fernando-medina-uclg
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Lisboa, Portugal

Hélio Bandeira lança novo romance na UCCLA
A UCCLA foi o palco do lançamento do romance "VYṦEHRAD - A Ponte do
Suicídio" da autoria do são-tomense Hélio Bandeira, no dia 27 de setembro.

Ler mais

Lisboa, Portugal

UCCLA recebeu Recital de Poesia Moçambicana
Um recital de poesia moçambicana protagonizado pelo jornalista, poeta,
escritor e professor universitário moçambicano Raul Calane da Silva –
assinalando o 50.º aniversário da sua carreira literária – decorreu no auditório
da UCCLA, no dia 25 de setembro.

Ler mais

Lisboa, Portugal

UCCLA acolheu palestra sobre “Medicina e
Teatro”
Decorreu no dia 9 de outubro, no auditório da UCCLA, a palestra
subordinada ao tema “Medicina e Teatro” proferida por Francisco Fragoso,
com a participação de Inês Lourenço e António Lourenço.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Sessões de esclarecimento do PO SEUR na
UCCLA
A UCCLA acolheu, no seu auditório, duas sessões de esclarecimento da
Autoridade de Gestão do PO SEUR - Programa Operacional
Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, nos dias 29 e 30 de julho.
Este programa, criado em 2014, surgiu como um dos 16 programas criados
para a operacionalização da Estratégia Portugal 2020 e pretende contribuir
especialmente na prioridade de crescimento sustentável, respondendo aos
desafios de transição para uma economia de baixo carbono, assente numa
utilização mais eficiente de recursos e na promoção de maior resiliência face
aos riscos climáticos e às catástrofes.

Ler mais

Coimbra e Beira, Portugal e Moçambique

https://www.uccla.pt/noticias/helio-bandeira-lanca-novo-romance-na-uccla
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Coimbra apoia reconstrução do Hospital da
cidade da Beira
A Câmara Municipal de Coimbra, em Portugal, e a Associação Health4Moz -
Organização Não-Governamental para o Desenvolvimento assinaram um
protocolo de ajuda financeira, no valor de 100 mil euros por parte da
autarquia, à reconstrução do Hospital da cidade da Beira, em Moçambique,
em virtude das consequências do ciclone Idai em março deste ano.

Ler mais

Braga e Santiago de Compostela, Portugal e Espanha

Cooperação entre Braga e Santiago de
Compostela
A partilha de projetos comuns e o estreitamente das relações de cooperação,
em diversas áreas de atividade, entre as cidades de Braga, em Portugal, e
de Santiago de Compostela, em Espanha, marcaram a reunião que teve
lugar no dia 1 de outubro.

Ler mais

Almada, Portugal

Requalificação do espaço público na Costa da
Caparica
A Câmara Municipal de Almada, o Fundo Ambiental e a Agência Portuguesa
do Ambiente assinara, dia 2 de outubro, um protocolo de colaboração para
apoiar o financiamento de requalificação do espaço público na Costa da
Caparica. O protocolo contempla o apoio do Fundo Ambiental à Câmara
Municipal de Almada no âmbito da adaptação às alterações climáticas, para
concretização da intervenção de requalificação do espaço público da Costa
da Caparica.

Ler mais

Água-Grande, São Tomé e Príncipe

Câmara de Água-Grande e Polícia Nacional
assinam protocolo para reorganização da cidade
A Câmara Distrital de Água-Grande e a Polícia Nacional assinaram, dia 9 de
setembro, um protocolo de cooperação com vista à reorganização e limpeza
da capital de São Tomé e Príncipe na perspetiva da promoção turística do
país.

Ler mais

Santa Catarina, Cabo Verde
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Inauguração do Balcão Único
O Balcão Único do município de Santa Catarina, na Ilha de Santiago, em
Cabo Verde, entrou, dia 4 de outubro, em funcionamento para combater a
burocracia e facilitar a vida dos utentes.

Ler mais

Huambo, Angola

Aplicativo melhora ensino no Huambo
O ensino primário da província do Huambo, em Angola, conta com a ajuda
do aplicativo EMA para melhorar a qualidade do processo de ensino e
aprendizagem, através de uma base de dados sobre o desempenho dos
professores e um sistema de observação das aulas.

Ler mais

Bafatá, Portugal e Guiné-Bissau

Portugal ajuda campanha de reflorestação em
Bafatá
Ajudar as autoridades de Bafatá, na Guiné-Bissau, a plantar árvores em
diversos locais da cidade é o objetivo do projeto financiado por Portugal.
Para além de transformar e embelezar a cidade, a iniciativa contribui para
melhorar a qualidade do ambiente e a saúde pública.

Ler mais

Macau, 

Lançado website “Memórias de Macau”
A Fundação Macau lançou o website “Memória de Macau” sobre a cultura e
a história do território, onde serão partilhados conteúdos históricos e culturais
sobre o território e a sua gente, disponibilizados nas línguas chinesa e
portuguesa.

Ler mais

https://www.uccla.pt/noticias/santa-catarina-inaugura-balcao-unico
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Livro “Também os Brancos Sabem Dançar” de
Kalaf Epalanga
Nesta edição destacamos a mais recente obra do músico e escritor angolano
Kalaf Epalanga “Também os Brancos Sabem Dançar”, um romance
autobiográfico que transpira música.

Ler mais

Resultados do Concurso de Fotografia CIALP
Decorreu, até ao dia 31 de maio, o 1.º Concurso de Fotografia do Conselho
Internacional de Arquitetos de Língua Portuguesa (CIALP) cuja temática era
o Património Habitado no Mundo CIALP, organizado com o apoio
institucional do Camões - Instituto de Cooperação e a CPLP- Comunidade
dos Países de Língua Portuguesa. Conheça os resultados.

Ler mais

Portugal

Faleceu Tomás Medeiros
Faleceu Tomás Medeiros, um homem de grande generosidade e que
abraçou a luta anticolonialista, desde jovem. A UCCLA presta aqui a sua
homenagem e manifesta a sua solidariedade à família, particularmente à sua
esposa. Foi um grande amigo da UCCLA e, desde a primeira hora,
participante da homenagem à Casa dos Estudantes do Império.

Ler mais

Portugal

Morreu Freitas do Amaral
Faleceu, dia 3 de outubro, Freitas do Amaral, com 78 anos. Como político foi
uma personalidade de referência na institucionalização da democracia em
Portugal. Fundador, juntamente com Adelino Amaro da Costa, do CDS -
partido a que pertenceu o Eng.º Kruz Abecassis que, enquanto presidente da
Câmara de Lisboa, fundou em 1985 a UCCLA. A UCCLA apresenta à família
e aos amigos de Freitas do Amaral as suas condolências.

Ler mais

Portugal e Timor-Leste

Portugal e Timor-Leste assinam protocolo para
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ensino de português a docentes timorenses
Portugal e Timor-Leste assinaram, dia 5 de setembro, um protocolo que
marca o arranque de um novo projeto de formação contínua em língua
portuguesa de professores do ensino não superior, com um custo de 16,28
milhões de euros até 2022.

Ler mais

Portugal

Eleições Legislativas em Portugal
Decorreram, no dia 6 de outubro, as Eleições para a Assembleia da
República Portuguesa 2019. Nove formações políticas com assento
parlamentar e o aumento de mulheres deputadas eleitas trazem uma
mudança na história da democracia portuguesa.

Ler mais

Brasil

Congresso brasileiro aprova aumento do salário
mínimo nacional
O Congresso brasileiro aprovou, dia 9 de outubro, a Lei de Diretrizes
Orçamentais para o próximo ano, fixando o salário mínimo mensal em 1.040
reais (cerca de 231 euros), reajustado apenas pela inflação.

Ler mais

Moçambique

Eleições gerais em Moçambique
O Presidente da República, Filipe Nyusi, marcou, através de Decreto
Presidencial, para o dia 15 de outubro, a realização das eleições gerais e das
assembleias provinciais em todo o território nacional.

Ler mais
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