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COVID-19 - Medidas dos países/cidades da
UCCLA
A pandemia da Covid-19 é uma realidade cada vez mais presente em todo o
mundo. O número de infetados e de mortos continua a crescer, um pouco
por toda a parte, num misto de medo, mas de esperança. Os múltiplos
governos vão criando medidas para controlarem e minimizarem os estragos
produzidos pela pandemia que já provocou mais de 464 mil mortos e infetou
perto de 9 milhões de pessoas (dados contabilizados no dia 20 de junho de
2020). A UCCLA mais uma vez, semanalmente, atualiza as medidas
governamentais dos países onde existem cidades, regiões e empresas
associadas da instituição.

Ler mais

UCCLA apresenta iniciativa A Cantar em
Português #FICOEMCASA
Num contexto em que os espetáculos foram adiados, as exposições
proteladas e a cultura, de uma maneira geral, está a passar por uma fase
menos favorável, a UCCLA apresenta “A Cantar em Português
#FICOEMCASA” numa iniciativa que tem como missão trazer música, com
autores dos países de língua portuguesa, num momento em que milhares de
pessoas se encontram em isolamento social, resultado da pandemia da
Covid-19. Temos novos cantores e novas músicas. Ouça todos os cantores
que aceitaram colaborar nesta nossa iniciativa.

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 junho de
2020, que divulgaremos nas nossas plataformas digitais e em livro. Conheça
os autores, e os seus textos, que já aderiram a este nosso desafio.

Ler mais
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Mercado da Língua Portuguesa 2020
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, é o objetivo principal do Mercado da Língua Portuguesa.
Porque estamos confinados – reflexo da pandemia da Covid-19 – e porque
não queremos deixar de homenagear a língua portuguesa e de apoiar quem
se associou à UCCLA, nesta segunda edição fazemos um Mercado da
Língua Portuguesa versão online.

Ler mais

Olivença, Espanha

UCCLA participou nas cerimónias do Dia de
Portugal em Olivença
A cidade de Olivença assinalou o dia 10 de Junho - Dia de Portugal, das
Comunidades Portuguesas e de Camões - com um programa de eventos
institucionais e culturais, na versão virtual devido à situação atual gerada
pela Covid-19. O Secretário-geral da UCCLA, Vitor Ramalho, participou com
uma intervenção online. Veja as intervenções que assinalaram as
comemorações do Dia de Portugal, das Comunidades Portuguesas e de
Camões.

Ler mais

“As nossas leituras”
Escritores, artistas, personalidades da cultura, leitores, livreiros, bibliotecas,
amigos da arte, irão ler excertos de livros que marcaram as suas vidas. Uma
partilha do amor pelas páginas transmissoras de cultura, de saber, de
paixão. Uma parceria da UCCLA com João Nuno Azambuja, o primeiro
vencedor do Prémio Literário UCCLA - Novos Talentos, Novas Obras em
Língua Portuguesa. As publicações são diárias. Ouça os excertos dos livros
escolhidos pelos autores.

Ler mais

Bissau, Guiné-Bissau

SABIA QUE...
.... a UCCLA construiu uma Escola em Bissau?

Ler mais

Educação para o Desenvolvimento tem novo sítio
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institucional
A Estratégia Nacional de Educação para o Desenvolvimento (ENED) tem um
novo sítio institucional onde podem ser encontradas ações, recursos e
informações de Educação para o Desenvolvimento, para além da ENED e
Plano de Ação 2018-2022. Visite o novo espaço.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Cerimónias comemorativas do Dia de Portugal, de
Camões e das Comunidades Portuguesas em
Lisboa
As comemorações do 10 de junho - Dia de Portugal, de Camões e das
Comunidades Portuguesas foram assinaladas este ano numa cerimónia
simbólica no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa. A cerimónia contou com as
intervenções do Cardeal D. José Tolentino de Mendonça e do Presidente
Marcelo Rebelo de Sousa.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Parlamento aprova homenagem a Aristides de
Sousa Mendes no Panteão
A Assembleia da República de Portugal aprovou, por unanimidade, o projeto
de resolução da deputada não inscrita, Joacine Katar Moreira, para conceder
honras no Panteão Nacional homenageando simbolicamente Aristides de
Sousa Mendes, o cônsul português em Bordéus que salvou a vida de
milhares de judeus durante a II Guerra Mundial. A UCCLA não poderia ficar
indiferente a esta homenagem, uma vez que se trata de uma personalidade
que defendeu os direitos humanos contra a orientação traçada pelo regime
anterior, e se opôs em defesa da liberdade, exemplo que nos dias de hoje
deve ser enaltecido.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Angolanos residentes em Portugal já podem fazer
bilhete de identidade em Lisboa
Cerca de 40 mil angolanos, que residem em Portugal, já podem pedir o
registo criminal ou fazer o bilhete de identidade em Lisboa, com a abertura
de um posto fixo de recolha de dados no Consulado Geral de Angola. A nova
estrutura inaugurou no dia 8 de junho, na presença do embaixador de Angola
em Lisboa, Carlos Alberto Fonseca.

Ler mais

Luanda, Angola
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Joana Lina é a nova governadora da província de
Luanda
O Presidente da República de Angola, João Lourenço, nomeou Joana Lina
Ramos Baptista Cândido para o cargo de Governadora da Província de
Luanda. O Secretário-Geral da UCCLA, Vitor Ramalho, ao tomar
conhecimento da sua nomeação felicitou-a pela indigitação, desejando-lhe os
maiores sucessos.

Ler mais

Oecussi-Ambeno, Timor-Leste

Tomada de Posse do novo presidente de
Oecussi-AmbenoTomada de Posse do novo
presidente de Oé-Cusse Ambeno
Arsénio Paixão Bano foi empossado presidente da Região Administrativa
Especial de Oé-Cusse Ambeno, pelo Primeiro-Ministro de Timor-Leste, Taur
Matan Ruak, numa cerimónia que decorreu no Palácio do Governo, em Díli,
dia 12 de junho.

Ler mais

Oeiras, Portugal

Inauguração de escultura de homenagem aos
presos políticos em Caxias
O Município de Oeiras, em Portugal, inaugurou no dia 10 de junho - Dia de
Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas - uma peça escultória
evocativa da libertação dos presos políticos da Prisão de Caxias. A cerimónia
foi presidida pelo presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais,
e a escultura foi inaugurada na Estrada da Gibalta em Caxias.

Ler mais

Macau, China

Macau vai criar mais centros para idosos
O governo de Macau vai criar dois centros de serviços integrais para idosos,
com mais de 130 vagas, na zona de São Lourenço e no Fai Chi Kei. Em São
Lourenço o novo centro irá disponibilizar cerca de 100 camas, enquanto no
Fai Chi Kei haverá 40 para idosos com Alzheimer.

Ler mais

Praia, Cabo Verde

Adaptação da Praça Alexandre de Albuquerque a
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pessoas com deficiência
As obras de requalificação e adaptação da Praça Alexandre Albuquerque, na
zona histórica do Platô - na cidade da Praia, em Cabo Verde - para as
pessoas com deficiência vão começar, num projeto promovido pela
Federação Cabo-verdiana de Associações de Pessoas com Deficiência e
contemplado no projeto Acesso à Cultura em Cabo Verde e Desenvolvimento
Turístico e de Representação das Pessoas com Deficiência.

Ler mais

Beira, Moçambique

Banco de Moçambique reabilita escola na Beira
A Escola Primária Completa Julius Nyerere, na cidade da Beira, em
Moçambique, beneficiou de obras de reabilitação e de requalificação, por
parte do Banco de Moçambique, após os danos causados pelo ciclone Idai,
em maro de 2019.

Ler mais

Rio de Janeiro, Brasil

Rio de Janeiro ganha nova ferramenta de
comunicação com a população
A prefeitura do Rio de Janeiro, no Brasil - em parceria com o Fomenta Rio, o
Centro de Operações e a TOMI -, ganhou mais uma nova ferramenta para
manter o cidadão bem informado. São 26 totens digitais espalhados pela
orla, do Leme ao Recreio, com notícias, eventos, informações sobre
transporte e turismo.

Ler mais

Espanha e Portugal

Reabertura das fronteiras entre Portugal e
Espanha
As fronteiras entre Portugal e Espanha vão reabrir no dia 1 de julho, na
presença do Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa, do Rei
espanhol Felipe VI, do primeiro-ministro António Costa e do homólogo
espanhol Pedro Sánchez. Devido à pandemia da Covid-19, as fronteiras
terrestres entre Portugal e Espanha foram encerradas às 23 horas do dia 16
de Março.

Ler mais

Livro “Fraccionismo - Quem disse o quê no
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«Jornal de Angola» antes e depois de 27 de Maio
de 1977” de Leonor Figueiredo
Passados 43 anos sobre o massacre que ceifou a vida de milhares de
angolanos, a jornalista e investigadora Leonor Figueiredo aborda o tema no
livro “Fraccionismo - Quem disse o quê no «Jornal de Angola» antes e
depois de 27 de Maio de 1977”, lançado em Lisboa, no dia 27 de maio.

Ler mais

Moçambique

45 anos de Independência de Moçambique
A 25 de junho de 1975 fora proclamada a independência de Moçambique,
território colonizado pelo império português a partir de finais do séc. XV e
inícios do séc. XVI. Este ano, assinala-se os 45 anos da sua independência e
a UCCLA não poderia deixar de fazer a devida referência.

Ler mais

Livro “O Cabo do Medo - O Daesh em
Moçambique 2019-2020” de Nuno Rogeiro
O conflito trágico e o relato chocante do que decorre, atualmente, no norte de
Moçambique é o pano de fundo do livro “O Cabo do Medo - O Daesh em
Moçambique 2019-2020” da autoria de Nuno Rogeiro, lançado em maio de
2020.

Ler mais

Guiné-Bissau

Governo da Guiné-Bissau anuncia reabilitação de
estradas
O Ministério das Obras Públicas e Urbanismo da Guiné-Bissau anunciou que
o governo irá reabilitar trezentos e dez quilómetros de estradas em terra
batida, vias urbanas e interurbanas, pistas e fará a manutenção de alguns
troços a nível nacional, incluindo na capital Bissau.

Ler mais

Livro “África em transformação: Desenvolvimento
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económico na era da dúvida” de Carlos Lopes
Reflexões sobre o desenvolvimento em África, os seus desafios e
oportunidades, abordagens políticas sobre questões essenciais, estão
refletidas no livro “África em transformação - Desenvolvimento económico na
era da dúvida” do economista Carlos Lopes, agora traduzido em português e
apresentado em março de 2020.

Ler mais

Portugal

Portugal eleito membro do Conselho Económico e
Social das Nações Unidas
Portugal foi eleito membro do Conselho Económico e Social das Nações
Unidas (ECOSOC), para um mandato de três anos a partir de 1 de janeiro. O
órgão tem um total de 54 Estados-membros. O ECOSOC foi criado em 1945,
como um dos seis órgãos principais da ONU, e atua, em ligação a outras
entidades da organização, para o desenvolvimento sustentável, em três
dimensões principais: económica, social e ambiental.

Ler mais

Livro “Vida e morte do comandante Raul Morales”
de Onofre dos Santos
Uma personagem que existe na realidade, mas com nome diferente de
baptismo, dá vida à mais recente obra de Onofre dos Santos “Vida e morte
do comandante Raul Morales”. Com a chancela da Guerra e Paz, Editores, o
livro foi lançado em maio de 2020.

Ler mais

Cabo Verde

Cabo Verde prevê investimentos em habitação
social até 2030
O arquipélago cabo-verdiano deverá investir mais de 900 milhões de euros
em habitação social no âmbito do programa “Cabo Verde: Ambição 2030”, de
mais de 4,5 mil milhões de euros. Um estudo sobre o perfil do sector da
habitação, promovido pelo Governo com o apoio da ONU Habitat, apontou
para 11.119 agregados familiares a necessitarem de casa em Cabo Verde, o
que corresponde a 8,7% do total dos agregados cabo-verdianos.

Ler mais

China e São Tomé e Príncipe
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São Tomé e Príncipe e China assinam acordo da
3.ª Fase de Cooperação Anti-paludismo
Foi assinado o acordo de 3.ª Fase de Cooperação Anti-paludismo no
arquipélago de São Tomé e Príncipe, pelo ministro da Saúde São-tomense,
Edgar Neves, e o Embaixador da República Popular da China, Wang Wei.

Ler mais
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