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COVID-19 - Medidas dos países/cidades da
UCCLA
Dado que a retoma da atividade económica, em geral, já ocorreu - embora
nalguns países com medidas de confinamento -, a presente informação, que
foi prestada desde o dia 31 de março, durante 24 semanas consecutivas,
deixará de ser enviada. Agradecemos a difusão e partilha da nossa
informação, durante todos estes meses.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Apresentação do livro do 1.º Fórum dos
Economistas das Cidades de Língua Portuguesa
na UCCLA
O auditório da UCCLA foi o palco para a apresentação do livro do 1.º Fórum
dos Economistas das Cidades de Língua Portuguesa, dia 16 de setembro,
que contou com intervenções de diversas personalidades e, pela primeira
vez, com ligação online a Cabo Verde. O evento foi promovido pela UCCLA
em conjunto com a Delegação do Centro e Alentejo da Ordem dos
Economistas.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Exposição “Urbanismos de Influência Portuguesa”
na UCCLA
Compreender as nossas cidades e os modelos que influenciaram o seu
desenvolvimento são os ingredientes da exposição “Urbanismos de
Influência Portuguesa”, que a UCCLA - em parceria com a Faculdade de
Arquitetura da Universidade de Lisboa - irá inaugurar no dia 22 de outubro,
às 18 horas, nas suas instalações.

Ler mais

Bissau, Guné-Bissau

UCCLA promove reunião de balanço final do
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projeto de desenvolvimento de energias
domésticas sustentáveis na cidade de Bissau
Decorreu, dia 22 de setembro, em Bissau, um encontro de balanço final do
projeto “fumu kaba” na presença dos parceiros Fundação GALP (também da
empresa Petromar) e Câmara Municipal de Bissau, da União Europeia, como
entidade financiadora maioritária, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa
da Guiné-Bissau, organizações da sociedade civil (CNV-GB, NADEL e
RENAJ) e rádios (Sol Mansi e Jovem) colaboradoras, de entre diversos
media, televisão, rádio e jornais.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Apresentação do vencedor da 5.ª edição do
Prémio Literário UCCLA
A UCCLA - organizadora do Prémio Literário UCCLA - Novos Talentos,
Novas Obras em Língua Portuguesa, em parceria com a Guerra e Paz
editores - apresentou a obra vencedora da 5.ª edição do Prémio Literário
UCCLA, na 90.ª edição da Feira do Livro de Lisboa, dia 11 de setembro.

Ler mais

Lisboa, Portugal

UCCLA presente no VI Encontro América Latina-
CPLP
O IPDAL - Instituto para a Promoção da América Latina e Caraíbas e a CPLP
organizaram, dia 30 de setembro, a sexta reunião de trabalho entre os
embaixadores dos países latino-americanos e dos Estados lusófonos, para
discutir de que maneira a relação entre os dois blocos poderá ser fortalecida
no cenário internacional pós-covid. O Secretário-geral da UCCLA, Vitor
Ramalho, esteve presente e fez uma intervenção.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Lançamento do livro "Conjugação de Mapas" de
Regina Correia na UCCLA
Numa encruzilhada de mapas, com geografias distintas, onde o lugar é o
espaço de pertença num rumorejar de viagens, a autora Regina Correia
apresentou-nos o seu livro de poesia “Conjugação de Mapas” no dia 31 de
julho, no auditório da UCCLA.

Ler mais

Lisboa, Portugal
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UCCLA acolheu a comemoração dos 10 anos da
Mén Non
Assinalou-se no dia 22 de setembro, no auditório da UCCLA, os 10 anos da
Mén Non - Associação de Apoio à Mulher de São Tomé e Príncipe em
Portugal, com a inauguração de uma exposição virtual de artistas plásticas e
o lançamento da revista 10 anos Mén Non, em suporte digital.

Ler mais

Lisboa, Portugal

UCCLA acolheu lançamento do CD "Canto
Terceiro da Sereia: O Encanto" e do livro
"Marítimos"
Assinalar os 45 anos da República de Angola e os 66 anos da Fundação do
Clube Marítimo Africano foi o propósito do lançamento em Portugal do CD
"Canto Terceiro da Sereia: O Encanto" (ed. 2020) e do livro "Marítimos" (ed.
2020), no dia 26 de setembro, no auditório da UCCLA - num evento
organizado pelos autores Filipe Zau, Filipe Mukenga, editora Perfil Criativo,
Embaixada de Angola em Portugal e UCCLA.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Debates da Lusofonia sobre “Rumos de
Esperança no "Pós-Pandemia"”
Decorreu, no dia 28 de setembro, a terceira sessão do Fórum Permanente -
Debates da Lusofonia, subordinado ao tema Rumos de Esperança no "Pós-
Pandemia" no quadro do Universo Lusófono. O fórum teve transmissão
online, a partir do auditório da UCCLA.

Ler mais

Díli, Timor-Leste

SABIA QUE....
…. a UCCLA implementou um programa educativo de saúde comunitária em
Timor-Leste?

Ler mais

Projeto “As nossas leituras”
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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. Ouça os excertos dos livros escolhidos pelos autores.

Ler mais

Ler Olhos nos Olhos
Neste período extraordinário de uma nova realidade, que se vive um pouco
por todo o mundo, cresce a necessidade de providenciar conteúdos online
para a população. Assim, a Câmara Municipal de Oeiras, com produção
executiva da The Book Company, lançou, até ao final do ano de 2020, a
iniciativa Ler Olhos nos Olhos, que conta com a parceria da UCCLA.

Ler mais

Ilha de Moçambique, Moçambique

Celebração dos 202 anos da cidade da Ilha de
Moçambique
Comemorou-se no dia 17 de setembro, a data em que a Ilha de Moçambique
foi elevada à categoria de cidade, em 1818, assinalando 202 anos. O
Secretário-geral da UCCLA, Vitor Ramalho, enviou uma carta ao presidente
do município pela passagem desta importante efeméride.

Ler mais

Praia, Cabo Verde

Câmara da Praia lançou Programa Praia Habitar
A Câmara Municipal da Praia, em Cabo Verde, lançou o Programa Praia
Habitar, no qual a autarquia vai fazer a cedência, a todas as pessoas que
estejam inscritas no cadastro único, de um lote de terreno com dimensão
única de 120 metros quadrados, para construção de habitação.

Ler mais

Díli, Timor-Leste

Governo timorense lança concurso para
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monumento ao massacre de Santa Cruz
O Governo timorense lançou o concurso para a construção de um
monumento em memória do massacre de Santa de Cruz, ocorrido a 12 de
novembro de 1991, que vai ser edificado no Cemitério de Santa Cruz, em
Díli.

Ler mais

Príncipe, São Tomé e Príncipe

Tomada de posse do novo presidente do Governo
do Príncipe
O primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Jorge Bom Jesus, presidiu à
cerimónia de investidura do novo Presidente do Governo Regional do
Príncipe, Filipe Nascimento, dia 18 de agosto. O Secretário-Geral da UCCLA,
Vitor Ramalho, já enviou as felicitações ao novo Governador, assim como
saudou e reconheceu a atividade prestada pelo anterior governante, José
Cassandra.

Ler mais

Praia, Cabo Verde

Câmara da Praia implementa programa de
erradicação de barracas
A Assembleia Municipal da Praia autorizou a Câmara Municipal da Praia, em
Cabo Verde, a ceder lotes de terreno a famílias residentes em barracas e a
“elaborar e fornecer projetos tipo e licenças, para a construção de habitações
condignas, às famílias inscritas no Cadastro Social Único no Município da
Praia”.

Ler mais

Kilamba Kiaxi, Angola

Kilamba Kiaxi empodera 88 famílias vulneráveis
no âmbito do combate à pobreza
No âmbito do Programa Implementado de Desenvolvimento Local e Combate
à Pobreza (PIDLCP), o município do Kilamba Kiaxi, em Angola, empoderou
68 famílias com 20 kits de fogareiro, igual número de máquinas de costura,
bem como 20 jovens receberam kits para exercer o serviço de engraxador.
Vinte e cinco ex-militares receberam kits para criarem as suas próprias
cantinas.

Ler mais

Porto Alegre, Brasil

Programa de Requalificação de vias em Porto
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Alegre
A prefeitura de Porto Alegre, no Brasil, assinou um contrato com a empresa
Schaffer Construtora Ltda e Toniolo Busnello S.A. para a execução de mais
três lotes do Programa de Requalificação Asfáltica, totalizando mais de 32
quilómetros. Além da recuperação completa do pavimento, as obras
abrangem acessibilidade, sinalização e serviços de drenagem.

Ler mais

Macau, China

Macau lança centro de artes sino-lusófono
Um centro de artes sino-lusófono, num investimento particular que já atingiu
quase 31 milhões de euros, foi inaugurado em Macau com vista a ajudar os
artistas lusófonos. O centro de artes vai funcionar também como uma
residência artística, num edifício com mais de 20 pisos e uma galeria de
exposições para trabalhos lusófonos, da China continental e de Macau,
território que Pequim definiu estrategicamente para fazer a ponte com os
países de língua portuguesa.

Ler mais

Revista Internacional em Língua Portuguesa da
Associação das Universidades de Língua
Portuguesa
A Associação das Universidades de Língua Portuguesa (AULP) publica,
semestralmente, a Revista Internacional em Língua Portuguesa. Para lhe dar
a conhecer esta revista, iremos desvendar o conteúdo das duas últimas
edições.

Ler mais

Livro “África no Mundo - Livre das imposturas
identitárias” de Jonuel Gonçalves
Destacamos nesta edição a quarta obra do economista e professor angolano
Jonuel Gonçalves “África no Mundo - Livre das Imposturas Identitárias”.
Trata-se de um ensaio sobre “uma África revoltada”, onde o autor pretender
debater vias de pensamento e ação para se inserir África no mundo sem
subalternidades.

Ler mais

Livro "Macau - 20 Anos de Progresso e
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Desenvolvimento"
Uma homenagem, do Instituto Internacional de Macau, aos 20 anos de
funcionamento da Região Administrativa Especial de Macau está espelhada
no livro "Macau - 20 Anos de Progresso e Desenvolvimento”, lançado em
maio passado e que damos nota nesta edição.

Ler mais

Morreu o embaixador Luís de Almeida
Luís José de Almeida, Embaixador de carreira, morreu, dia 12 de agosto, em
Luanda, aos 87 anos, vítima de doença. A UCCLA apresenta as mais
sentidas condolências à família e ao povo de Angola pela perda de uma das
grandes figuras da diplomacia angolana e pela personalidade que sempre
cooperou muito de perto com a UCCLA.

Ler mais

Morreu o cantor angolano Waldemar Bastos
O cantor angolano Waldemar Bastos morreu no dia 9 de agosto, em Lisboa,
vítima de doença, com 66 anos. A UCCLA apresenta um sentido pesar à
família e ao povo angolano, pela morte de uma das figuras maiores da
música africana de expressão portuguesa.

Ler mais

Morreu o cantor angolano Carlos Burity
O músico e compositor angolano Carlos Burity morreu, dia 12 de agosto, em
Luanda, aos 67 anos, vítima de doença prolongada. A UCCLA, nesta hora,
apresenta as sentidas condolências à família e ao povo de Angola.

Ler mais
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