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Vitor Ramalho - Secretário-Geral da UCCLA
Neste período em que a humanidade é confrontada com uma pandemia de
consequências imprevisíveis, a UCCLA não poderia deixar de abordar o tema
nesta edição da Notícias UCCLA, dando a conhecer as iniciativas que serão
tomadas e os planos de contingência dos países de língua oficial portuguesa
e regiões que têm cidades UCCLA, para além dos eventos realizados pela
instituição até ao início desta pandemia. No momento atual, em que os
países praticamente pararam e o COVID-19 veio alterar todas as nossas
rotinas, a UCCLA pretende continuar a informar e a chegar a todos quantos
nos seguem, fazendo um apelo aos responsáveis das cidades associadas
para que informem a UCCLA de todas as medidas que entretanto forem
tomadas, para além das que aqui constam nesta publicação. Esta edição foi
feita em teletrabalho.

COVID-19: Medidas dos países/cidades da
UCCLA
Há mais de 40 mil mortos e mais de 830 mil pessoas infetadas nos vários
países, até ao dia de hoje. Uma triste realidade que marca o início do ano
2020 - o tão desejado ano da mudança, como muitos diziam! - reflexo do
COVID-19 que assola sociedades inteiras e deixa uma rasto de morte. A
UCCLA sempre atenta às suas cidades/regiões e empresas não poderia
deixar de disponibilizar toda a informação útil sobre as medidas que os
governos dos diversos países (onde existem cidades/regiões e empresas
UCCLA) estão a tomar e quais os dados prementes nesta altura.
Ler mais

431 candidaturas ao Prémio Literário UCCLA
Fechadas as candidaturas da quinta edição do Prémio Literário UCCLA Novos Talentos, Novas Obras em Língua Portuguesa, o número de obras
apresentadas - entre romance, novela, conto e poesia - soma 431, o que
qualifica o Prémio Literário UCCLA como o mais amplo prémio de revelação
literária de todo o espaço dos países de Língua Portuguesa.
Ler mais

UCCLA lança reflexão sobre a Cultura em tempos
de Pandemia
Numa altura em que todos estamos vulneráveis e com esperança de novos e
bons dias, a UCCLA lança o desafio aos escritores de Língua Oficial
Portuguesa para refletirem sobre a “Cultura em tempos de Pandemia”.
Podem nos enviar textos em poesia ou em prosa, até ao dia 25 de maio de
2020, que divulgaremos nas nossas plataformas digitais e em livro. O
primeiro a aceitar o desafio foi o escritor cabo-verdiano José Luiz Tavares.
Ler mais

Comunicações do 1.º Fórum de Economistas das
Cidades de Língua Portuguesa
Já está feita e será, oportunamente, enviada para a topografia, a revista do
1.º Fórum de Economistas das Cidades de Língua Portuguesa - que decorreu
em maio de 2019, na UCCLA - com as contribuições de todos os oradores
envolvidos.
Ler mais

Adiamento de iniciativas da UCCLA
Tendo em atenção as recomendações e medidas tomadas pelo governo
português, pela Câmara Municipal de Lisboa e pela Direção Geral de Saúde devido à pandemia COVID-19 -, a UCCLA entende necessário, como medida
complementar ao plano de contingência implementado, que fiquem
suspensas as iniciativas programadas.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Encontro com Maria das Neves Sousa
Aproveitando a sua presença em Portugal, Maria das Neves Sousa - a atual
Consultora do Banco de Central e Administradora no Banco Africano de
Desenvolvimento (BAD) - reuniu com o Secretário-Geral da UCCLA, Vitor
Ramalho, dia 5 de março, para apresentação de cumprimentos e
aprofundamento das relações.
Ler mais

Solidariedade da UCCLA com as suas cidades e
empresas
Muitas cidades e regiões, assim como empresas, estão a ser afetadas pelas
consequências da pandemia do COVID-19. Perante a situação atual, o
Secretário-Geral da UCCLA, Vitor Ramalho, enviou a todas as cidades
associadas ou entidades apoiantes da instituição uma carta de solidariedade
pelo momento que se vive.
Ler mais

Lisboa, Portugal

UCCLA recebeu o lançamento do livro “O
Visionário” de Rosabela Afonso
Uma realidade ficcionada da amizade entre um rapaz nascido no interior de
Moçambique e o seu companheiro leão é retratada no livro infantojuvenil “O
Visionário”, de Rosabela Afonso, lançado na UCCLA, no dia 7 de março.
Com a chancela da Editorial Novembro, o livro foi apresentado pela jornalista
Isabel Silva Costa e contou com as intervenções de José Bastos,
representante da UCCLA, da escritora Rosabela Afonso e da editora Avelina
Ferraz.
Ler mais

SABIA QUE...
A UCCLA implementou um projeto de cooperação em Cabo Verde que
beneficiou cerca de 140.000 pessoas?
Ler mais

Lisboa, Portugal

Lisboa vai homenagear africanos escravizados
O projeto do artista angolano Kiluanji Kia Henda, intitulado “Plantação Prosperidade e Pesadelo”, foi o vencedor do concurso para a construção do
memorial de homenagem às vítimas da escravatura, a ser instalado no
Campo das Cebolas, em Lisboa, Portugal. Kia Henda propõe-se instalar uma
plantação com 540 canas-de-açúcar em alumínio preto.
Ler mais

Livros “A Peste” de Albert Camus e “Ensaio sobre
a Cegueira” de José Saramago
No panorama atual em que a condição humana está fragilizada e a reação ao
medo é uma constante, trazemos a lume, nesta edição, duas obras
representativas da resistência humana perante uma calamidade - “A Peste”
de Albert Camus e “Ensaio sobre a Cegueira” de José Saramago.
Ler mais

Morreu Edmundo Rocha
Morreu Edmundo Rocha, médico, militante activista pela causa da
Independência de Angola desde muito cedo, tendo participado na luta
armada. A UCCLA presta, nesta hora, a sua homenagem ao homem que,
desde a sua juventude, foi associado em Lisboa da Casa dos Estudantes do
Império e endereça as mais sentidas condolências à família e amigos de
Edmundo Rocha.
Ler mais
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