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Beira, Moçambique

Apresentação pública da reconstrução e
reabilitação da cidade da Beira na UCCLA
No âmbito do apoio que a cidade da Beira, em Moçambique, recebeu de
diversas entidades portuguesas na sequência do ciclone Idai decorreu, dia
28 de janeiro, a apresentação pública da reconstrução e reabilitação da
cidade da Beira, num evento que teve lugar no auditório da UCCLA e que
contou com a participação do Embaixador de Moçambique em Portugal, Cruz
Vermelha Portuguesa, Câmara Municipal de Lisboa, UCCLA e Conselho
Autárquico da Beira.
Ler mais
Macau, China

Solidariedade da UCCLA com Macau e Província
de Jiangsu - Coronavírus Covid-19
Considerando o facto de Macau presidir à Comissão Executiva da UCCLA e
da Província de Jiangsu ter relações de proximidade com a UCCLA, o
Secretário-Geral da instituição, Vitor Ramalho, enviou cartas de
solidariedade a Macau e Jiangsu pelos efeitos da epidemia causada pelo
coronavírus Covid-19.
Ler mais

Lisboa, Portugal

3.ª edição do Curso Livre História de Angola na
UCCLA
A Mercado de Letras Editores e a UCCLA organizam, pela terceira vez
consecutiva, mais uma edição do Curso Livre História de Angola. Com a
coordenação do Professor Doutor Alberto Oliveira Pinto, a 3.ª edição do
Curso Livre História de Angola irá decorrer de janeiro a julho de 2020, todas
as terças-feiras, às 18 horas. Inscreva-se!
Ler mais

SABIA QUE… 1 projeto UCCLA fez acontecer
outros 20?
Tudo começou em 2006, com a campanha do PNUD (Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento) “Nós Podemos!” - sim, bem antes do
conhecido slogan “yes, we can!”....
Ler mais

Lisboa, Portugal

Música e concertos na UCCLA
Durante os meses de março e abril, a UCCLA será palco de concertos e de
música ao vivo, onde não faltará animação, gastronomia, dança e boa
disposição. Uma oportunidade única para não faltar!
Ler mais

Lisboa, Portugal

Lançamento do livro “O Visionário” de Rosabela
Afonso na UCCLA
Uma realidade ficcionada da amizade entre um rapaz nascido no interior de
Moçambique e o seu companheiro leão será retratada no livro infantojuvenil
“O Visionário”, da autoria de Rosabela Afonso, que será lançado na UCCLA,
no dia 7 de março, pelas 16h30.
Ler mais

Lisboa, Portugal

UCCLA recebeu Moçambique ao som de Malenga
Um concerto intimista com ritmos quentes ecoou no auditório da UCCLA no
dia 21 de fevereiro, ao som do cantor e compositor moçambicano Malenga,
que trouxe consigo a essência da tradição Makonde.
Ler mais

Lisboa, Portugal

UCCLA acolheu o lançamento do livro “A fabulosa

galinha de Angola” de Luísa Fresta
O auditório da UCCLA foi palco, no dia 22 de fevereiro, do lançamento do
livro “A fabulosa galinha de Angola”, da autoria de Luísa Fresta, uma fábula
que incorpora temas como a exclusão, poligamia, ostentação, racismo,
extinção das espécies e ecologia.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Concerto de Zézé Barbosa na UCCLA
Coladeras, funaná e mornas de Cabo Verde preencheram o auditório da
UCCLA, no dia 28 de fevereiro, com a interpretação do compositor,
instrumentista, produtor e cantor Zezé Barbosa.
Ler mais

Sal, Cabo Verde

Criação de Polícia Municipal na Ilha do Sal
A ilha do Sal, considerada a mais turística de Cabo Verde, vai contar este
ano com um corpo de Polícia Municipal, com cerca de 70 efetivos, num
investimento da câmara local superior a três milhões de euros até 2023.
Ler mais

Ilha de Moçambique, Moçambique

Morreu o presidente do Conselho Autárquico da
Ilha de Moçambique
Faleceu, dia 7 de fevereiro, o presidente do Conselho Autárquico da Ilha de
Moçambique, Gulamo Mamudo. A UCCLA expressa as mais profundas
condolências à família e à população da Ilha de Moçambique.
Ler mais

Ilha de Moçambique, Moçambique

Posse do novo presidente do município da Ilha de

Moçambique
Tomou posse, dia 14 de fevereiro, o novo presidente do Conselho Autárquico
da cidade da Ilha de Moçambique, Ismail Iahira Abacar Chacufa. Aos 38
anos de idade, Ismail Chacufa era o então presidente da Assembleia
Municipal, que assume o cargo na sequência da morte do seu antecessor,
Gulamo Mamudo.
Ler mais

Água Grande, São Tomé e Príncipe

Lançamento da campanha “Operação
Vassourada” para acabar com o lixo em São
Tomé
Arrancou, no início de fevereiro, a “Operação Vassourada”, uma operação de
salubridade pública, que pretende acabar com o lixo existente na cidade de
São Tomé. Promovida pela Fundação Micondó, a iniciativa envolve a
Câmara Distrital de Água Grande e a empresa de construção civil JAA.
Ler mais

Porto, Portugal e Cabo Verde

Câmara Municipal do Porto ajuda a requalificar
centro histórico de Cabo Verde
A Câmara Municipal do Porto, em Portugal, assinou um protocolo de
cooperação com o Governo de Cabo Verde no domínio da requalificação da
cidade, particularmente do seu Centro Histórico e correspondente
valorização do património e reabilitação de habitação social.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Lisboa aprova 'Cuidadores nas Avenidas' para dar
resposta a idosos
A Câmara de Lisboa, em Portugal, aprovou a criação de um projeto-piloto,
denominado 'Cuidadores nas Avenidas', que pretende dar respostas às
carências dos idosos, deficientes e doentes mentais, através de uma rede de
partilha entre diversas entidades.
Ler mais

Bissau, Guiné-Bissau

Câmara de Bissau implementa regras para

organizar a cidade
A Câmara Municipal de Bissau, na Guiné-Bissau, vai implementar regras
para uma melhor organização da cidade e da via pública, colocando desta
forma a cidade à disposição dos seus utentes e munícipes, para que possam
circular livremente nela.
Ler mais

M`Banza Kongo, Angola

M’Banza Kongo ganha mercado comunitário
Um mercado comunitário, com capacidade para 180 vendedores, abriu no
bairro 11 de Novembro, na zona do antigo mercado municipal de Mbanza
Kongo, em Angola. Trata-se do primeiro empreendimento aberto na
circunscrição que conta com 15 lojas e duas latrinas públicas.
Ler mais

Rio de Janeiro, Brasil

Rio de Janeiro vai implementar soluções em dias
de chuva forte
A prefeitura do Rio de Janeiro, no Brasil, vai implementar uma nova solução
para monitorizar eventuais alagamentos no município, com o objetivo de
agilizar ações imediatas em dias de chuva forte. O primeiro local escolhido
para a instalação do protótipo foi a esquina da Rua do Catete com a Rua
Silveira Martins, lugar com histórico de alagamentos.
Ler mais

Associação das Universidades de Língua Portuguesa,

AULP abre candidaturas ao Prémio Fernão
Mendes Pinto 2020
A Associação das Universidades de Língua Portuguesa anuncia a abertura
de candidaturas ao Prémio Fernão Mendes Pinto 2020. Este prémio 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 “Caderno de Memórias Coloniais” de Isabela

Figueiredo
Nesta edição destacamos o livro "Caderno de Memórias Coloniais" de Isabel
Figueiredo, uma autobiografia que traz a lume o contraste entre o branco e o
negro, a bondade e a discriminação, o silêncio e a vergonha. Um livro frontal,
um relato cru do racismo em Moçambique, que compõe as memórias
coloniais numa linguagem direta, audaz e contada na primeira pessoa.
Ler mais

Timor-Leste

Empresas portuguesas em projetos de água e
saneamento em Timor-Leste
Duas empresas portuguesas vão elaborar os projetos de abastecimento de
água e saneamento de quatro cidades de Timor-Leste, avaliados em 2,1
milhões de dólares, e que deverão beneficiar 145 mil pessoas. O objetivo é o
fornecimento de água potável com qualidade e o tratamento de águas
residuais.
Ler mais

Angola

Criação do Canal Educacional Angolano
Angola vai contar com um novo canal televisivo, por cabo, denominado
“Canal Educacional Angolano”, estruturado para trazer conteúdos
estritamente educativos, para fazer face ao défice de ensino e aprendizagem
existentes no país, bem como ao resgate de valores.
Ler mais

Moçambique

Morreu Marcelino dos Santos
Faleceu, dia 11 de fevereiro, Marcelino dos Santos, um dos fundadores da
Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO), com 90 anos. A UCCLA
apresenta as mais sentidas condolências à família e ao povo moçambicano,
pela morte do líder histórico e um dos símbolos do nacionalismo africano.
Ler mais

Moçambique

Morreu Mário Machungo
Faleceu, dia 17 de fevereiro, Mário Machungo, primeiro-ministro
moçambicano entre 1986 e 1994, vítima de doença. A UCCLA apresenta as
mais sentidas condolências à família enlutada e ao povo de Moçambique.
Ler mais
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