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Vitor Ramalho - Secretário-geral da UCCLA
O ano de 2020 que agora termina foi contraditório e esperançoso.
Contraditório porque apesar de ter nele início uma pandemia inesperada,
com consequências sérias nos domínios da saúde e da economia e
repercussões em todos os países, não poupando os de língua portuguesa, a
ciência conseguiu num tempo record criar uma vacina, recriando a
esperança no combate à doença. Esperançoso, porque as eleições que
tiveram lugar no dia 3 de outubro, nos EUA, dando a vitória a Joe Biden abriu
um novo e promissor ciclo nas relações multilaterais à escala planetária. No
que à atividade da UCCLA respeita, procurámos responder em 2020 com
imaginação a todas as atividades programadas, só possíveis de concretizar
com o espírito de servir dos colaboradores e a entreajuda com as entidades
associadas. Não duvidamos que 2021 responderá aos novos desafios deste
mundo em gestação com novas respostas, assumindo as cidades um papel
central no desenvolvimento humano. A todos quantos servem as cidades
associadas da UCCLA e as entidades apoiantes desta, bem como às
respetivas famílias, desejamos os maiores sucessos em 2021.

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 - inaugurou no dia 22 de outubro, nas
suas instalações. Com a curadoria de Maria Manuela da Fonte e Sérgio
Fernandes, poderá visitar a exposição até ao dia 22 de janeiro de 2021.

Ler mais

Candidaturas abertas à 6.ª edição do Prémio
Literário UCCLA - Novos Talentos, Novas Obras
em Língua Portuguesa
Estão aberturas as candidaturas para a 6.ª edição do Prémio Literário
UCCLA - Novos Talentos, Novas Obras em Língua Portuguesa até ao dia 31
de janeiro de 2021. O Prémio Literário UCCLA tem como objetivo estimular a
produção de obras literárias, nos domínios da prosa de ficção (romance,

https://www.uccla.pt/noticias/exposicao-urbanismos-de-influencia-portuguesa-na-uccla-0


novela, conto e crónica) e da Poesia, em língua portuguesa, por novos
talentos de escritores.

Ler mais

Portugal

Presidente do Governo Regional do Príncipe
recebido na UCCLA
O Presidente do Governo Regional do Príncipe foi recebido, dia 14 de
dezembro, pelo Secretário-geral da UCCLA, Vitor Ramalho, para
apresentação de cumprimentos.

Ler mais

Ilha de Moçambique, Moçambique

Colaboração com o Município da Ilha de
Moçambique
Com o financiamento do Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, I.P.,
ao abrigo da fase 3 do Cluster da Cooperação Portuguesa da Ilha de
Moçambique, a UCCLA manteve, em 2020, a colaboração com o Município
da Ilha de Moçambique nos domínios do reforço das capacidades
institucionais para a promoção do destino “Ilha de Moçambique”, urbanismo
e salubridade ambiental - componente 1 do projeto.

Ler mais

Gabu, Guiné-Bissau

Projeto Promover a Apicultura Inclusiva no Leste
da Guiné-Bissau
Teve lugar no passado dia 18 de dezembro, em Gabu, na Guiné-Bissau, um
encontro de balanço e reflexão do primeiro ano do Projeto Promover a
Apicultura Inclusiva no Leste da Guiné-Bissau, financiado pela União
Europeia e pela Cooperação Portuguesa, através do Camões, I.P.

Ler mais

4.ª edição do Curso Livre História de Angola na
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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 fevereiro a julho de 2021, às 18 horas. O curso terá o seu
início a 9 de fevereiro de 2021.

Ler mais

SABIA QUE….
… A UCCLA promove, desde 2018, o projeto Quero Ler - em parceria com a
Câmara Municipal da Ribeira Grande de Santiago, em Cabo Verde, e o
cofinanciamento da Cooperação Portuguesa - com o objetivo global de
melhorar a aprendizagem da leitura e da escrita.

Ler mais

Oeiras, Portugal

Oeiras assina protocolo para a instalação de um
Centro de Documentação jurídica africana
O Município de Oeiras assinou, no dia 11 de dezembro, um protocolo de
cooperação com o IURIS - Instituto de Investigação Interdisciplinar da
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa para a instalação de um
Centro de Documentação jurídica africana no concelho e para a realização
de um Ciclo de Conferências anual sobre temas de Direito Africano. Esteve
presente, no acto, o Secretário-geral da UCCLA, Vitor Ramalho.

Ler mais

Santa Catarina/Assomada, Cabo Verde

Falecimento do presidente da Câmara Municipal
de Santa Catarina
O presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina de Santiago, em Cabo
Verde, José Alves Fernandes, morreu, dia 24 de dezembro, no Hospital
Agostinho Neto, na cidade da Praia. A UCCLA expressa as mais sentidas
condolências à família e ao povo de Cabo Verde. O Secretário-geral da
UCCLA, Vitor Ramalho, enviou mensagem.

Ler mais

Luanda, Angola

Maior Centro de Hemodiálise inaugurado em
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Luanda
Chama-se SOL e quer ser como que uma "luz" na vida de pacientes com
doenças renais. A nova unidade sanitária dedicada à hemodiálise - a maior
do país - foi inaugurada no dia 14 de dezembro e conta apoiar mais de 200
pacientes por dia. Localizado no Benfica, em Luanda, Angola, o centro quer
devolver conforto e dignidade aos doentes, através da qualidade e
modernidade das instalações, equipamentos e atendimento.

Ler mais

Rio de Janeiro, Brasil

Rio de Janeiro inaugurou memorial às vítimas do
holocausto
A cidade do Rio de Janeiro, no Brasil, ganhou um memorial às vítimas do
holocausto. A inauguração do espaço - localizado no Morro do Pasmado, em
Botafogo, com vista para a Baía de Guanabara - decorreu no dia 13 de
dezembro. Um projeto do arquiteto André Orioli, o memorial possui um
monumento de quase 20 metros de altura, dividido em dez partes,
representando os Dez Mandamentos. Na base foi escrita a frase: Não
matarás.

Ler mais

Maputo, Moçambique

Maputo projeta nova imagem da cidade
A cidade de Maputo, em Moçambique, terá uma nova imagem, com a
implementação do projeto Transformação Urbana de Maputo (TUM),
financiado pelo Banco Mundial e executado pelo município da capital do
país.

Ler mais

Díli, Timor-Leste

Construção do novo Tribunal Distrital de Díli
Foi oficialmente iniciada a construção do novo edifício do Tribunal Distrital de
Díli, em Timor-Leste, com o objetivo de melhorar o funcionamento e o acesso
à justiça. O novo tribunal - que será construído por uma empresa estatal
chinesa - situa-se na área de Caicoli, cobrindo uma área de 9.000 metros
quadrados e com um investimento de quase 11 milhões de dólares.

Ler mais

Praia, Cabo Verde

Primeiro parque de diversão em Cabo Verde
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Para atrair crianças e as suas famílias, nasceu na cidade da Praia, o primeiro
parque de diversão de Cabo Verde. O Parque de Diversão 5 de Julho tem
muitas valências, como uma sala de festas, uma sala de conferências, salão
de beleza e cabeleireiro, sala de brinquedos, um lago para bebés e crianças,
lojas, tiro ao alvo, ginásios, palco para espetáculos.

Ler mais

Macau, China

Macau quer aumentar o número de estudantes
universitários
Nos próximos cinco anos, Macau quer aumentar o número de alunos
universitários em 40%, captando mais alunos internacionais. A meta faz
parte do plano para o desenvolvimento do ensino superior até 2030.

Ler mais

AULP - Associação das Universidades de Língua Portuguesa

AULP assinala aniversário com programa de
mobilidade académica
Na data em que assinala o seu 34.º aniversário, a Associação das
Universidades de Língua Portuguesa (AULP) lançou o Programa Mobilidade
AULP, o primeiro programa de mobilidade académica que abrange
exclusivamente o intercâmbio de alunos entre instituições dos países de
língua oficial portuguesa e Macau (RAEM). O Secretário-geral da UCCLA,
Vitor Ramalho, enviou uma carta felicitando a AULP por mais um aniversário.

Ler mais

Livro “Autores e Escritores de Angola 1642-2018”
de Tomás Lima Coelho
Nesta edição destacamos o exaustivo e meticuloso levantamento
bibliográfico da obra de Tomás Lima Coelho “Autores e Escritores de Angola
1642-2018”. Um trabalho único e solitário, de mais de uma década, mas útil
para os amantes e estudiosos da Literatura Angolana. Uma obra
indispensável e pedagógica para a formação das futuras gerações.

Ler mais

São Tomé e Príncipe e Japão

Japão e São Tomé e Príncipe assinam acordo
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para ajuda alimentar
Foi assinado, dia 12 de dezembro, um acordo de donativo alimentar entre o
Japão e São Tomé e Príncipe, avaliado em 2,4 milhões de dólares. A ajuda
alimentar do Japão, num total de 2800 toneladas de arroz, representa
segundo o Governo nipónico, o símbolo de uma cooperação sincera e ativa.

Ler mais

Brasil

Eleições Municipais no Brasil
As eleições municipais no Brasil ocorreram a 15 de novembro (primeiro
turno) e a 29 de novembro (segundo turno). O novo mandato começará a 1
de janeiro de 2021 e terminará a 31 de dezembro de 2024. Os eleitores
escolheram os prefeitos, vice-prefeitos e vereadores dos 5 570 municípios do
país.

Ler mais

Morreu Eduardo Lourenço
No dia em que Eduardo Lourenço deixou de pensar mas jamais nos deixará,
a UCCLA não poderia deixar de registar o reconhecimento que também lhe
devem os cidadãos das cidades dos países da nossa fala comum. Cultor que
foi dessa língua universalista, aprofundando-a como excecional ensaísta,
filósofo, investigador e deixa-nos um testemunho invulgar com uma obra
marcante e imorredoura.

Ler mais

Morreu Celina Pereira
A cultura está mais pobre. Faleceu, no dia 17 de dezembro, a cantora Celina
Pereira, uma das mais premiadas vozes de Cabo Verde. Nesta hora, a
UCCLA expressa as mais sentidas condolências à família e ao povo de Cabo
Verde. Dadas as relações de amizade de Celina Pereira com o Secretário-
geral da UCCLA, Vitor Ramalho, foi enviada uma carta dirigida ao
Embaixador de Cabo Verde em Portugal, Eurico Correia Monteiro.

Ler mais
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