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Boas Festas
O Natal que se aproxima e com ele possivelmente o final do ano continuarão
a condicionar a população mundial a regras muito apertadas de mobilidade,
de distanciamento físico para a defesa da saúde individual e pública. A
UCCLA continua a realizar as suas atividades, como disso é exemplo esta
Notícias UCCLA, dando largas à imaginação, solidarizando-se com os
municípios de todas as entidades associadas e apoiantes, manifestando
profundo pesar às famílias que enlutaram devido à pandemia, e estando
solidária com os esforços de todos os responsáveis institucionais e da
sociedade civil que lutam contra este flagelo.
Ler mais
Lisboa, Portugal

Inauguração da 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 - inaugurou no dia 22 de outubro, nas
suas instalações. Venha visitá-la até ao dia 22 de janeiro de 2021.
Ler mais

Ilha de Moçambique, Moçambique

Aprovado projeto “Solução Participada para
Plásticos Marítimos” na Ilha de Moçambique
O projeto Solução Participada para Plásticos Marítimos, que será
implementado de 2021 a 2023 na Ilha de Moçambique foi aprovado pela
Cooperação Portuguesa. O projeto tem como objetivo proteger e valorizar o
ecossistema marinho da Ilha de Moçambique com a participação da
população na resposta ao problema dos plásticos marítimos, com início
previsto para o dia 1 de fevereiro de 2021.
Ler mais

UCCLA eleita instituição coordenadora da
Comissão de Promoção e Difusão da Língua
Portuguesa da CPLP
A UCCLA foi eleita, por unanimidade, a instituição que irá coordenar a
Comissão Temática de Promoção e Difusão da Língua Portuguesa dos
Observadores Consultivos da CPLP, para o biénio 2021-2022. A eleição
decorreu no dia 25 de novembro.
Ler mais

Bissau, Guiné-Bissau

Projeto Fumukaba distinguido com o prémio
nacional do Energy Globe Award
O Projeto Fumukaba - “Projeto de desenvolvimento de energias domésticas
sustentáveis na cidade de Bissau” - coordenado pela UCCLA e financiado
pela União Europeia e cofinanciado pela Fundação GALP, foi distinguido
com o prémio nacional do Energy Globe Award.
Ler mais

Ilha de Moçambique e Beira, Moçambique

Atividades na Ilha de Moçambique e cidade da
Beira
Com vista à realização de atividades de urbanismo, deslocou-se à Ilha de
Moçambique - no âmbito do Cluster da Cooperação Portuguesa da Ilha de
Moçambique - e à cidade da Beira, o técnico da UCCLA Carlos Brito, onde
se encontra até ao dia 10 de dezembro.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Visita de delegação da Fundação Gulbenkian à
exposição da UCCLA
Decorreu no dia 3 de novembro, uma visita à exposição “Urbanismos de
Influência Portuguesa” patente na UCCLA, de técnicos da Fundação
Calouste Gulbenkian - Mariana Portas de Freitas, coordenadora para as
Relações Internacionais do Programa Gulbenkian de Cultura, e Jorge Lopes,
responsável pelo acompanhamento do setor do Património e Maquetas da
FCG.
Ler mais

Cabo Delgado, Moçambique

UCCLA solidária com Cabo Delgado
Nesta quadra natalícia, a UCCLA não pode deixar de se solidarizar com as
famílias que em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, têm sido enlutadas
por atos insurrecionais chocantes e verdadeiramente desumanos que
atingem impensável dimensão.
Ler mais

UCCLA participou nas II Jornadas de Educação
para o Desenvolvimento
Decorreu, dia 17 de outubro, as II Jornadas de Educação para o
Desenvolvimento subordinadas ao tema “Educação para o Desenvolvimento
e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”, que contou com a
participação da UCCLA.
Ler mais

Maputo, Moçambique

Feira do Livro de Maputo
Celebrar a literatura moçambicana e internacional foi o propósito da VI
edição da Feira do Livro de Maputo que decorreu de 22 a 24 de outubro,
numa edição em formato digital. A UCCLA participou nesta edição e é
parceira, anual, da iniciativa.
Ler mais

4.ª edição do Curso Livre História de Angola na
UCCLA
Pela quarta vez consecutiva, a UCCLA e a Mercado de Letras Editores
organizam mais uma edição do Curso Livre História de Angola. Com a
coordenação do Professor Doutor Alberto Oliveira Pinto, o curso será
ministrado de janeiro a julho de 2021, às 18 horas. Na próxima edição da
Notícias UCCLA, divulgaremos o Plano de Estudos, calendarização e as
condições de acesso.
Ler mais

Lisboa, Portugal

UCCLA acolheu lançamento do livro “Prisão
Dourada” de Ana Lavrador
Um diário poético em tempos de pandemia levou a escritora Ana Lavrador a
registar em livro as suas impressões e a engrenagem do dia-a-dia em “Prisão
Dourada”, que foi apresentado no dia 20 de novembro, na UCCLA.
Ler mais

SABIA QUE…..
…. a UCCLA organizou o 1.º Encontro de Escritores de Língua Portuguesa
há 10 anos?
Ler mais

Cabo Verde

Eleições Autárquicas em Cabo Verde
Decorreram, dia 25 de outubro, as Eleições Gerais dos Titulares dos Órgãos
Municipais de Cabo Verde e a tomada de posse dos eleitos, dos 22
municípios, teve lugar, na sua grande maioria, dia 20 de novembro. A
UCCLA enviou a todos os presidentes que cessaram funções, das cidades
membro da instituição, o seu agradecimento pela colaboração prestada e,
aos novos eleitos, a vontade do aprofundamento das relações existentes.
Ler mais

Ilha do Príncipe, São Tomé e Príncipe

Obras infraestruturais na Ilha do Príncipe
O Governo de São Tomé e Príncipe vai efetuar, em breve, várias obras
infraestruturais na Ilha do Príncipe, incluindo a reabilitação do Porto e
Aeroporto.
Ler mais

Benguela, Angola

Centro de Segurança Pública inaugurado em
Benguela
Depois da capital, agora é a vez da província de Benguela receber um
Centro Integrado de Segurança Pública (CISP). A inauguração deste centro,
o segundo do país, decorreu no dia 9 de novembro.
Ler mais

Ponta Delgada, Portugal

Câmara de Ponta Delgada vai ter um Plano
Municipal de Juventude
A Câmara Municipal de Ponta Delgada, Açores, Portugal, vai avançar com a
elaboração do Plano Municipal de Juventude, um documento orientador que
reforça o compromisso entre o Município e os jovens, que irá contribuir para
a identificação de prioridades das políticas locais de juventude, melhorar e
otimizar a oferta existente para os jovens.
Ler mais

Brasília, Brasil

Revitalização da Praça Central do Paranoá em
Brasília
O Governo do Distrito Federal de Brasília anunciou que vai proceder à
revitalização da Praça Central do Paranoá, um dos símbolos da cidade. Além
de mais um espaço de lazer para a comunidade, representa um incentivo ao
turismo e ao comércio da região.
Ler mais

Livro “O Príncipe do Congo” de Xavier de
Figueiredo
Nesta edição destacamos a envolvente narrativa histórica que o jornalista e
historiador angolano Xavier de Figueiredo nos apresenta em “O Príncipe do
Congo”, que retrata o perturbado e inquietante período que Angola
atravessou com a abolição do tráfico de escravos.
Ler mais

Angola

Comemoração dos 45 anos da Independência de
Angola
Angola assinalou, dia 11 de novembro, 45 anos de Independência. O
Secretário-geral da UCCLA, Vitor Ramalho, saudou a efeméride através da
Embaixada de Angola em Portugal.
Ler mais

China e Cabo Verde

Politécnico de Macau e Universidade de Cabo
Verde assinam protocolo de cooperação
O Instituto Politécnico de Macau e a Universidade de Cabo Verde assinaram
‘online’ um protocolo de cooperação para desenvolver a formação de
quadros e elevar o nível de investigação científica.
Ler mais

Timor-Leste

Criação do Instituto Nacional de combate ao HIVSIDA em Timor-Leste
O Governo timorense aprovou, em Conselho de Ministros, a criação do
Instituto Nacional de Combate ao HIV-SIDA, I.P e os estatutos com o objetivo
de agilizar a implementação mais efetiva de medidas de prevenção do VIHSIDA no país.
Ler mais

Morreu Gonçalo Ribeiro Telles
Ao tomar conhecimento da morte do Arquiteto Gonçalo Ribeiro Telles, dia 11
de novembro, uma personalidade de referência cívica, no domínio da
arquitetura, da intervenção social e também da política, a UCCLA expressa à
família e particularmente ao filho, Embaixador Francisco Ribeiro Telles,
Secretário-Executivo da CPLP, o mais profundo pesar.
Ler mais
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