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Ilha de Moçambique, Moçambique

Projeto Solução Participada para Plásticos
Marítimos inicia a sua ação na Ilha de
Moçambique
O projeto Solução Participada para Plásticos Marítimos, financiado pelo
Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, I.P., começou a sua
atividade no dia 1 de fevereiro de 2021, na Ilha de Moçambique. O projeto foi
implementado pela URB-África/UCCLA, OIKOS, APETUR, CAIRIM,
Conselho Autárquico da cidade da Ilha de Moçambique, Ensaios e Diálogos
Associação e Faculdade de Ciências Sociais e Humanas - UniLúrio.
Ler mais

Sabores que falam português
A adaptação a uma nova realidade, reflexo da Covid-19, tem marcado a vida
de milhões de pessoas em todo o mundo. O nosso dia-a-dia mudou. A
pandemia forçou os vários setores da economia a reinventarem-se. Com os
restaurantes fechados, a UCCLA, empenhada em apoiar o setor da
restauração no processo de adaptação às novas realidades do mercado,
lança a iniciativa “Sabores que falam português” com o objetivo de levar a
casa, de cada um, gastronomia dos países de língua oficial portuguesa.
Ler mais

Primeira reunião da Comissão Temática da
Língua Portuguesa da CPLP
Tendo em conta que a UCCLA foi eleita, em novembro passado, a instituição
que irá coordenar a Comissão Temática de Promoção e Difusão da Língua
Portuguesa dos Observadores Consultivos da CPLP, para o biénio 20212022, realizou-se no dia 19 de janeiro, a primeira reunião de trabalho online.
Ler mais

Prémio Literário UCCLA - Prolongamento do

prazo de candidaturas até 28 de Fevereiro de
2021
As candidaturas para a 6.ª edição do Prémio Literário UCCLA - Novos
Talentos, Novas Obras em Língua Portuguesa foram prolongadas até ao dia
28 de fevereiro de 2021. O prémio tem como objetivo estimular a produção
de obras literárias, nos domínios da prosa de ficção (romance, novela, conto
e crónica) e da Poesia, em língua portuguesa, por novos talentos de
escritores. Participe! Ainda vai a tempo!
Ler mais

Divulgação das iniciativas e projetos das cidades
e empresas associadas da UCCLA
Com base na relação de proximidade que a UCCLA tem com todas as
entidades suas associadas, cidades e empresas, iremos dar início à
divulgação de iniciativas e projetos que as próprias entidades considerem
mais relevantes. Nesta fase começaremos pelas cidades portuguesas, mas
todas serão contempladas muito em breve.
Ler mais

Livro “Literatura e Cultura em tempos de
pandemia”
No final de março de 2020 - e numa altura em que todos estávamos
vulneráveis com o aparecimento da Covid-19 e com esperança de novos
dias - a UCCLA lançou o desafio aos escritores e agentes culturais de todos
os países de Língua Oficial Portuguesa para refletirem sobre a “Literatura e
Cultura em tempos de pandemia”. O desafio era a elaboração de textos (em
prosa ou poesia) sobre a forma como a pandemia estava a condicionar a
vida de todos, de uma forma geral. O livro sairá em breve.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Visita à exposição patente na UCCLA
Decorreu, dia 6 de janeiro, a visita à exposição “Patrimónios de Influência
Portuguesa” patente na UCCLA, pelo Embaixador de Angola em Portugal,
Carlos Alberto Saraiva de Carvalho Fonseca, e pelo Embaixador de Portugal
em Angola, Pedro Pessoa e Costa, acompanhados pelo Secretário-geral da
UCCLA, Vitor Ramalho, e pelo responsável da área da cultura, Rui Lourido.
Ler mais

Oeiras, Portugal

Secretário-geral da UCCLA convidado para

Conselho Geral do “Oeiras 27”
A Câmara Municipal de Oeiras, em Portugal, lançou no dia 14 de janeiro, o
“Oeiras 27”, uma marca estratégica que irá integrar a candidatura para
Capital Europeia da Cultura em 2027, mas que pretende afirmar-se como um
novo ciclo no desenvolvimento do concelho. O Secretário-geral da UCCLA,
Vitor Ramalho, foi convidado para o Conselho Geral do “Oeiras 27”.
Ler mais

Ilha de Moçambique, Moçambique

Cluster da Cooperação Portuguesa da Ilha de
Moçambique
O coordenador da UCCLA no âmbito do Cluster da Cooperação Portuguesa
da Ilha de Moçambique tem programado uma visita à ilha, com o objetivo de
acompanhar o projeto nas suas múltiplas vertentes.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Reunião da Associação da Calçada Portuguesa
Vai ter lugar no dia 9 de fevereiro, a reunião da
Calçada Portuguesa, onde será deliberada que a
seja conduzida pela vereadora Catarina Vaz
pelouros da Cultura e Relações Internacionais
Lisboa.

direção da Associação da
presidência da associação
Pinto, responsável pelos
da Câmara Municipal de

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 fevereiro a julho de 2021. O curso terá o seu início a 23 de
fevereiro de 2021. Inscreva-se!
Ler mais

“As nossas leituras”

Iniciativa lançada em maio de 2020 - entre a UCCLA e João Nuno Azambuja,
o primeiro vencedor do Prémio Literário UCCLA - onde escritores, artistas,
personalidades da cultura, leitores, livreiros, bibliotecas, amigos da arte,
poderão ler excertos de livros que marcaram as suas vidas. Uma partilha do
amor pelas páginas transmissoras de cultura, de saber e de paixão.
Participe!
Ler mais

SABIA QUE….
…. a UCCLA lançou o projeto “Redes Temáticas das Cidades UCCLA” há 10
anos?
Ler mais

Braga, Coimbra, Oeiras e Ponta Delgada, Portugal

Cidades associadas da UCCLA candidatas a
Capital Europeia da Cultura 2027
Atualmente, a UCCLA tem quatro cidades associadas - Braga, Coimbra,
Oeiras e Ponta Delgada - candidatas ao lugar de Capital Europeia da Cultura
2027. Todas, sem exceção, merecem o galardão pela riqueza da sua história
e do património material e imaterial que têm.
Ler mais

Braga e Cascais, Portugal

Autarcas de Braga e de Cascais finalistas do
prémio World Mayor 2021
Os presidentes da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, e da Câmara
Municipal de Cascais, Carlos Carreiras, foram nomeados para o prémio
World Mayor 2021, que tem como objetivo premiar o melhor autarca do ano.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Câmara de Lisboa lança programa de apoio à

economia
Na sequência do impacto social e económico provocado pela pandemia da
Covid-19, a Câmara Municipal de Lisboa criou um plano de apoio às
empresas, emprego, famílias e associações da cidade - Programa
#LisboaProtege. Das medidas consta um fundo de apoio (a fundo perdido)
ao comércio e restauração da cidade.
Ler mais
Macau, China

Programa de apoio a famílias carenciadas em
Macau
De modo a prestar maior atenção às famílias economicamente carenciadas
da sociedade e atenuar a pressão de vida dos três tipos de famílias em
situação vulnerável, o Governo da RAEM, através do Instituto de Acção
Social, vai dar continuidade ao “Programa de inclusão e harmonia na
comunidade”, no sentido de atribuir um subsídio às famílias que reúnam as
devidas condições. O prazo para a apresentação do pedido de atribuição da
primeira prestação do subsídio decorre de 8 de fevereiro a 8 de março.
Ler mais
Guimarães, Portugal

Munícipes de Guimarães desafiados a doarem
livros a quem mais necessita
Campanha “Doa um Livro” é o desafio que a Câmara Municipal de
Guimarães, em parceria com o Lions Clube de Guimarães e a Biblioteca
Municipal Raul Brandão lançaram aos munícipes da cidade, que consiste na
doação de livros infantis e juvenis para as crianças economicamente mais
vulneráveis do concelho.
Ler mais
Rio de Janeiro, Brasil

Capacitação profissional de pessoas LGBT+ em
situação de rua
A prefeitura do Rio de Janeiro, no Brasil, lançou um projeto para capacitação
profissional de pessoas LGBT+ em situação de rua - “Transportar para o
Amanhã”. A iniciativa propõe o acolhimento institucional e o trabalho social
de capacitação profissional e inclusão produtiva às pessoas LGBT+ em
situação de rua, realizado por uma equipa multidisciplinar, composta por
assistente social, psicólogo, educadores sociais, pedagoga e supervisores do
projeto.
Ler mais

Água Grande, São Tomé e Príncipe

Reforçada capacidade de recolha de lixo em
Água Grande
Para resolver o problema de saneamento, de limpeza da cidade e da recolha
do lixo, a Câmara Distrital de Água Grande, em São Tomé e Príncipe,
recebeu quatro viaturas entregues pela Associação STP-The Chocolar.
Ler mais

Chókwé, Moçambique

Morreu a presidente do Município de Chókwe
Morreu, dia 16 de janeiro, a presidente do Conselho Municipal da cidade de
Chókwé, na província de Gaza (Moçambique), Lídia Frederico Cossa, vítima
de doença. Nesta hora a UCCLA endereça os sentidos pêsames à família e
à população de Chókwé. O Secretário-geral da UCCLA, Vitor Ramalho,
enviou carta para o município.
Ler mais

Angola

4 de Fevereiro em Angola
Angola assinalou a 4 de fevereiro de 2021 os 60 anos do início da luta
armada. A luta pela independência do país começou em 4 de fevereiro 1961,
com um ataque à cadeia de São Paulo, em Luanda, considerando-se que
essa data é a referência para Angola como a luta de libertação nacional. O
Secretário-geral da UCCLA, Vitor Ramalho, escreveu um artigo de opinião
sobre esta incontornável data.
Ler mais

Livro “O Papel do Escritor na Sociedade Colonial
Angolana” de João Ngola Trindade
Nesta edição destacamos o primeiro livro do articulista e escritor angolano
João Ngola Trindade “O Papel do Escritor na Sociedade Colonial Angolana”
cuja mensagem é estimular a investigação e a reflexão crítica sobre a história
e o presente da sociedade angolana.
Ler mais

Cabo Verde

Óscar Santos nomeado para o cargo de

governador do Banco de Cabo Verde
Óscar Santos é o novo governador do Banco de Cabo Verde, nomeado para
as funções pelo Governo, conforme resolução do Conselho de Ministros
publicada dia 5 de janeiro. O Secretário-geral da UCCLA, Vitor Ramalho,
enviou uma carta a Óscar Santos.
Ler mais

Portugal e Guiné-Bissau

Portugal e Guiné-Bissau assinam novo Programa
Estratégico de Cooperação
Os governos de Portugal e da Guiné-Bissau assinaram, dia 13 de janeiro, o
novo Programa Estratégico de Cooperação, para o período 2021-2025,
reforçando os laços de cooperação entre os dois países nas áreas
prioritárias definidas em conjunto.
Ler mais

Cabo Verde

Cabo Verde continua na presidência da CPLP até
julho de 2021
Cabo Verde vai prolongar até julho de 2021 a presidência rotativa da CPLP,
após proposta de Angola, país que deveria assumir a liderança da
organização lusófona. O mandato de Cabo Verde deveria ter terminado em
julho de 2020, mas devido às restrições impostas pela pandemia da Covid19, Angola propôs a Cabo Verde a continuidade por mais um ano nessa
função.
Ler mais
Portugal

Portugal assume a presidência do Conselho da
União Europeia
Entre 1 de janeiro e 30 de junho de 2021, Portugal assume a Presidência
rotativa do Conselho da União Europeia, com o lema “Tempo de agir: Por
uma recuperação justa, verde e digital”. Dada a relação de Portugal com os
países de língua oficial portuguesa, no âmbito de uma missão da União
Europeia e em resposta ao pedido de cooperação face à violência armada
em Cabo Delgado, o chefe da diplomacia portuguesa, Augusto Santos Silva,
viajou para Moçambique, dia 19 de janeiro.
Ler mais

Cabo Verde

Reabilitação do ex-Campo de Concentração do
Tarrafal
Preservar a memória coletiva é o objetivo do investimento na reabilitação do
ex-Campo de Concentração do Tarrafal de Santiago, em Cabo Verde. O
pontapé de saída para a reabilitação foi dado no dia 23 de janeiro.
Ler mais

Timor-Leste

UNESCO apoia criação de centros comunitários
de aprendizagem em Timor-Leste
A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura em
Timor-Leste (UNESCO) concedeu 30 mil dólares americanos ao Ministério da
Educação, Juventude e Desporto para a criação de três centros comunitários
de aprendizagem do Ensino Recorrente.
Ler mais

Portugal

Eleições Presidenciais em Portugal
Tiveram lugar, dia 24 de janeiro, as eleições presidenciais em Portugal,
tendo sido eleito à primeira volta o Professor Marcelo Rebelo de Sousa. A
tomada de posse do chefe de Estado ocorrerá no dia 9 de março, perante a
Assembleia da República, como determina a Constituição de 1976.
Ler mais

Cabo Verde

Eleições Legislativas e Presidenciais em Cabo
Verde
Depois das eleições autárquicas, em 25 de outubro de 2020, Cabo Verde
prepara-se para a realização das suas eleições legislativas, em 18 de abril, e
eleições presidenciais, em 17 de outubro, anunciou o Presidente da
República, Jorge Carlos Fonseca.
Ler mais

António Guterres recandidata-se a secretário-

geral da ONU
António Guterres formalizou a sua candidatura a um segundo mandato de
cinco anos, para o período de 2022-2026, como secretário-geral das Nações
Unidas (ONU). Face à circunstância de António Guterres ser um cidadão
português, a UCCLA não poderia deixar de se congratular com esta
recandidatura.
Ler mais

Morreu Carlos do Carmo
“Lisboa, menina e moça”, “Os putos”, “Canoas do tejo” são algumas das
músicas eternizadas por Carlos do Carmo, fadista que faleceu no primeiro
dia do ano de 2021. Figura incontornável do fado e da música em geral,
Carlos do Carmo deixa um enorme legado na memória de todos. Nesta hora,
a UCCLA expressa as mais sentidas condolências à família. O Secretáriogeral da UCCLA, Vitor Ramalho, escreveu uma nota sobre Carlos do Carmo.
Ler mais
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