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Notícias UCCLA - N.º 7

Portugal

Porto acolhe Assembleia Geral da UCCLA e
 Exposição sobre a Casa dos Estudantes do
 Império

A Câmara Municipal do Porto, presidida por Rui Moreira, vai acolher a XXXII
 Assembleia Geral da UCCLA e a exposição "Casa dos Estudantes do
 Império, 1944-1965. Farol da Liberdade", no dia 31 de maio.

Ler mais

Portugal

UCCLA promove Encontro “Perspetivas
 Económicas dos Países da CPLP” no Porto

A UCCLA vai promover no dia 31 de maio, pelas 15 horas, na cidade do
 Porto, o encontro sobre “Perspetivas Económicas dos Países da CPLP”, um
 contributo para que se responda com otimismo às preocupações resultantes
 da crise. Falamos a 5.ª língua do mundo, temos uma conceção tolerante e
 universalista e todos os nossos países têm por fronteira o mar, condições
 relevantes para a competitividade neste mundo global. São estas
 preocupações para que se encontrem as respostas para a crise que
 justificam o encontro.

Ler mais

Ilha de Moçambique, Moçambique

UCCLA e Ilha de Moçambique cooperam na
 melhoria do saneamento do meio

A UCCLA em colaboração com o Conselho Municipal da cidade da Ilha de
 Moçambique, Conselho Municipal de Maputo e a Câmara Municipal de
 Lisboa deu início, no passado mês de abril, a um conjunto de ações no
 terreno que, até 2018, visam contribuir para a melhoria da salubridade
 ambiental no Município da Ilha de Moçambique.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Debate “A Língua como Bandeira Económica” na
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 UCCLA

A Casa de Moçambique vai promover um debate sobre o tema “A Língua
 como Bandeira Económica”, no dia 27 de maio, a partir das 9 horas, na sede
 da UCCLA (sita na Rua de São Bento, n.º 640), em Lisboa. O Secretário-
geral da UCCLA, Vitor Ramalho, e o presidente da Casa de Moçambique,
 Enoque João, farão a abertura do evento.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Delegação da Guiné-Bissau recebida na UCCLA

Uma delegação da Região de Biombo, uma das oito Regiões da Guiné-
Bissau, chefiada pelo Governador Humberto Augusto Có, foi recebida na
 sede da UCCLA pelo Secretário-geral, Vítor Ramalho, e pelo técnico Manuel
 Ferreira de Almeida, no dia 13 de maio.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Exposição da pintora moçambicana Chica Sales
 na UCCLA

Terá lugar no dia 25 de maio - Dia de África - a inauguração da exposição de
 pintura “…mais um despertar…” da artista moçambicana Chica Sales, às
 18h30, na sede da UCCLA (Rua de São Bento, nº 640), em Lisboa.

Ler mais

Maputo, Moçambique

Lançamento do Concurso Literário do Conto

No âmbito da Feira do Livro de Maputo, o Conselho Municipal de Maputo, a
 UCCLA e os vários parceiros lançaram, dia 18 de maio, o Concurso Literário
 do Conto, na Escola Secundária de Malhazine - o concurso pretende
 estimular e valorizar a autoria e a criação literária entre os jovens, tendo
 como fim revelar novos autores de literatura moçambicana; promover o
 debate, a comunicação e a visibilidade da acção educativa e cultural entre
 escolas e comunidades escolares; distinguir, publicar e incentivar a
 produção literária, a circulação e distribuição de obras literárias originais do
 conto.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Encontro “Triângulo Estratégico: América Latina -
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 Europa - África”

O Instituto para a Promoção e Desenvolvimento da América Latina (IPDAL)
 vai promover, nos dias 23 e 24 de maio, na Culturgest (Rua Arco do Cego),
 em Lisboa, o V Encontro “Triângulo Estratégico: América Latina - Europa -
 África”. O Secretário-Geral da UCCLA, Vitor Ramalho, irá participar no painel
 sobre “Cooperação” que decorrerá no dia 24 de maio, pelas 9h30.

Ler mais

Maputo, Moçambique

Feira do Livro

Decorreu, dia 4 de maio, na Escola Secundária Josina Machel, a sessão de
 apresentação da Feira do Livro de Maputo - que terá lugar no reabilitado
 Jardim Tunduro, no centro de Maputo, nos dias 6, 7 e 8 de outubro. A Feira
 tem como objetivos democratizar o acesso ao livro e incentivar o gosto pela
 leitura, como fonte do conhecimento, prazer e cidadania, promover um
 debate profundo na literatura moçambicana e internacional e criar
 oportunidade para os novos escritores moçambicanos, estimular a autoria e
 a criação literária, a leitura, a escrita e a expressão oral, o intercâmbio entre
 escritores nacionais e internacionais e ampla e qualificada programação
 cultural que promova o intercâmbio cultural e artístico.

Ler mais

Moçambique

Cluster da Cooperação Portuguesa da Ilha de
 Moçambique - Ações de urbanismo

A UCCLA, em colaboração com o Conselho Municipal da Cidade de Ilha de
 Moçambique, deu início, na primeira quinzena de abril, a um conjunto de
 ações que irão ser desenvolvidas no triénio 2016-2018 e que se destinam a
 contribuir para a melhoria nos serviços de urbanismo e demais interligação
 com outras instituições locais, na gestão urbana do território continental e
 insular, em diferentes áreas.

Ler mais

Moçambique

Ações de promoção do livro e da leitura na Ilha de
 Moçambique

Aos sábados, na Biblioteca Municipal da Ilha de Moçambique decorrem
 ações de promoção do livro e da leitura em programa educativo e cultural da
 Biblioteca Pública Municipal. Num local, onde a língua de ensino não é a
 língua materna, é essencial democratizar o acesso e o gosto pelo livro e
 leitura para melhorarmos a aprendizagem, a oralidade, as literacias, as
 competências básicas de escrita e leitura.

Ler mais

Angola
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Novo modelo de saneamento em Luanda

No âmbito do novo modelo de saneamento em Luanda, Angola, a operadora
 de limpeza Vista Waste, da portuguesa Mota-Engil, vai colocar contentores
 no município de Belas e proceder à limpeza da cidade. Mais de mais de 300
 trabalhadores irão garantir os serviços de varredura manual e mecanizada,
 lavagem mecanizada e manual de ruas, corte de ervas nos passeios,
 limpeza de praias e recolha diária de resíduos sólidos.

Ler mais

Moçambique

David Simango homenageado

O presidente do Conselho Municipal da cidade de Maputo, David Simango,
 recebeu um diploma de mérito de Gestão Pública Estratégica, em
 reconhecimento dos seus feitos na condução dos destinos da autarquia no
 ano de 2015. Relembre-se que David Simango é o presidente da Comissão
 Executiva da UCCLA.

Ler mais

Rio de Janeiro, Brasil

Passaporte cultural nos Jogos Rio 2016

A Prefeitura do Rio de Janeiro lançou o Passaporte Cultural Rio, um
 documento que vai garantir descontos e/ou entrada gratuita em mais de 700
 atrações e 200 instituições e estabelecimentos comerciais parceiros, durante
 os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016.

Ler mais

Bissau, Guiné-Bissau

Construção do Parque Urbano Nbatonha

Por ocasião das celebrações dos 40 anos da parceria entre a Guiné-Bissau e
 a União Europeia, foi lançada da cidade de Bissau a primeira pedra para a
 construção do Parque Urbano Nbatonha. O Parque terá uma superfície de
 2.5 hectares. A intervenção no espaço tem como objetivo a reabilitação da
 lagoa e a criação de espaços de lazer na cidade de Bissau, que permita a
 prática desportiva, a interpretação da natureza, o recreio infantil, entre
 outros.

Ler mais

Cabo Verde
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Protocolo entre a Praia e Instituto Politécnico da
 Guarda na área da formação

A Câmara Municipal da Praia assinou um protocolo de cooperação com
 Instituto Politécnico da Guarda, em Portugal, com o objetivo de criar
 oportunidades de formação superior aos seus estudantes em Portugal.

Ler mais

Guiné-Bissau

Bolama recebe médicos portugueses

A cidade de Bolama recebeu uma equipa de médicos voluntários
 portugueses com o objetivo de resolverem os problemas de saúde local. O
 défice de médicos é muito elevado, havendo apenas um médico para 8000
 habitantes e nem sequer é cirurgião. Mesmo que fosse, ali não há bloco
 operatório, nem meios de diagnóstico, nem análises.

Ler mais

Brasil

Urbanização e saneamento na Zona Norte do Rio
 de Janeiro

A prefeitura do Rio de Janeiro deu início às obras de urbanização e
 saneamento de mais uma etapa do “Programa Morar Carioca”. Nesta nova
 fase, serão beneficiados 53.355 moradores e 14.403 domicílios, em 17
 comunidades. Coordenado pela Secretaria Municipal de Habitação e
 Cidadania, o “Morar Carioca”, leva cidadania e dignidade às pessoas que
 vivem sob condições menos favoráveis, com a reurbanização de ruas, a
 construção de áreas de lazer e os serviços de drenagem, água e esgoto.

Ler mais

Coimbra, Portugal

Conferência “A União Africana e a Lusofonia”

No âmbito das comemorações do Dia de África, a Associação dos
 Estudantes de São Tomé e Príncipe em Coimbra e a Casa de Angola de
 Coimbra vão promover, de 26 a 28 de maio, diversas iniciativas culturais e
 académicas com o objetivo de celebrar o continente Africano. A Conferência
 “A União Africana e a Lusofonia”, que se realizará no dia 27, no Instituto
 Português do Desporto e da Juventude, irá proporcionar um debate
 construtivo com especial enfoque na problemática da Educação. Esta
 conferência terá como orador o Secretário-Geral da UCCLA, Vitor Ramalho,
 que irá falar sobre “As capitais Luso Africanas e as Universidades”, pelas 18
 horas.

Ler mais

Aveiro, Portugal
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Encontro de Culturas

A Associação Mon na Mon, Associação de Filhos e Amigos da Guiné-Bissau,
 promove na cidade de Aveiro, em Portugal, a 8.ª edição do Encontro de
 Culturas, de 16 a 28 de maio, que pretende fomentar a interação, debate e
 reflexão sobre o valor das diferentes culturas e o seu contributo. No dia 28
 de maio, pelas 15h30, terá lugar a Conferência subordinada ao tema
 “Passado, Presente e Futuro da CPLP”, na Universidade de Aveiro, que
 contará com a participação do Secretário-geral da UCCLA, Vitor Ramalho.

Ler mais

Angola

Museu da Moeda em Luanda

Angola ganha o primeiro Museu da Moeda, um projeto impulsionado pelo
 Banco Nacional de Angola, tem como o objetivo reunir num mesmo espaço
 a história do país contada a partir da evolução da sua moeda ou de outro
 meio de troca.

Ler mais

Macau

Curso de Língua e Cultura Portuguesa em Macau

A 30.ª edição do Curso de Verão de Língua e Cultura Portuguesa da
 Universidade de Macau, que vai decorrer entre os dias 18 de julho e 5 de
 agosto de 2016, conta já com a inscrição de 275 alunos do exterior, a somar
 aos 90 estudantes locais. O curso que tem cinco níveis do básico ao
 superior, visa dar aos participantes, de diferentes países, uma oportunidade
 para melhorar a sua fluência em português ou para começar a aprender a
 língua.

Ler mais

São Tomé e Príncipe

Eleições Presidenciais em São Tomé e Príncipe

O Presidente da República de São Tomé e Príncipe, Manuel Pinto da Costa,
 marcou para o dia 17 de julho as Eleições Presidenciais. Na lista dos
 candidatos constam até agora a economista Maria das Neves, independente
 apoiada pelo MLSTP/PSD (principal partido da Oposição), o atual
 Presidente da República Manuel Pinto da Costa, o economista Estanislau
 Afonso e o cantor Gilberto Gil Umbelina.

Ler mais

Díli, Timor-Leste

Defesa do mar em Timor-Leste
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A cooperação e o apoio da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa
 (CPLP) é vital para Timor-Leste conseguir desenvolver a sua componente
 naval e outros instrumentos que ajudem a fortalecer a defesa dos seus
 mares e recursos marinhos. Esta foi uma das conclusões saída da XVII
 reunião dos ministros da Defesa da CPLP, que decorreu em Díli.

Ler mais

Angola

TAAG

A TAAG, Linhas Aéreas de Angola (empresa apoiante da UCCLA), é a
 transportadora oficial da UCCLA, nos diversos eventos que são realizados.
 Esta decisão decorre de um protocolo, firmado entre as duas entidades, com
 a finalidade de divulgar a marca TAAG, de forma corporativa para o
 mercado nacional e internacional, bem como o apoio da TAAG nas diversas
 iniciativas promovidas pela UCCLA.
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