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Reunião das cidades associadas da UCCLA de
solidariedade para com as vítimas do terrorismo
em Cabo Delgado
Decorreu, dia 8 de abril, a reunião com os representantes das cidades
associadas da UCCLA de solidariedade para com as vítimas do terrorismo
em Cabo Delgado, Moçambique, de que se divulgam as importantes
deliberações saídas da mesma. A reunião contou com a participação de 104
pessoas.
Ler mais

Apoio a Cabo Delgado - Vídeo e conta de
solidariedade
Na sequência das deliberações tomadas na reunião realizada por
videoconferência, no dia 8 de abril, das cidades associadas da UCCLA, foi
criada uma conta e elaborado um vídeo de solidariedade para com as
populações vítimas do terrorismo em Cabo Delgado, Moçambique.
Ler mais

Leonardo Oliveira vence Prémio Literário UCCLA
Na data em que se comemora o Dia Mundial da Língua Portuguesa - 5 de
maio -, a UCCLA anunciou que o livro “O Sonho de Amadeu”, de Leonardo
Costa de Oliveira, é o vencedor da 6.ª edição do Prémio Literário UCCLA. O
anúncio do vencedor foi feito na sessão solene do Dia Mundial da Língua
Portuguesa, realizada na CPLP, e, pela primeira vez, foi entregue um valor
pecuniário ao vencedor, atribuído pela Câmara Municipal de Lisboa.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Apresentação pública do livro “Literatura e Cultura
em Tempos de Pandemia”
O contributo de 75 autores lusófonos dá alma ao livro “Literatura e Cultura em
Tempos de Pandemia”, apresentado no dia 6 de maio, no Centro Nacional de
Cultura - no âmbito da parceria da UCCLA com o Festival Lisboa 5L - Festival
Literário de Lisboa.
Ler mais

Entrevista do Secretário-geral da UCCLA ao
magazine Mercados Africanos
O Secretário-geral da UCCLA, Vitor Ramalho, deu uma entrevista ao
magazine online Mercados Africanos, onde foram abordados temas como a
criação da UCCLA, os projetos desenvolvidos e em curso, o impacto do
crescimento urbano nas cidades, os apoios que a organização tem prestado
e pensa prestar aos munícios dos países de língua portuguesa, entre outros.
Ler mais

Secretário-geral da UCCLA no programa Mar de
Letras
No dia em que se assinalou o Dia Mundial da Língua Portuguesa, 5 de maio,
o embaixador João Ribeiro de Almeida, presidente do Camões - Instituto da
Cooperação e da Língua, e o Secretário-geral da UCCLA, Vitor Ramalho,
deram uma entrevista ao programa Mar de Letras, da RTP.
Ler mais

Divulgação das iniciativas 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

Apresentação da música “Mundos diferentes,
Todos iguais” - Campanha de sensibilização à
Covid-19
Uma música cheia de amor e de esperança é o resultado de um trabalho
audiovisual, que juntou 21 cantores e 4 músicos, e que apela à solidariedade
de todo o mundo no combate ao flagelo da pandemia da Covid-19. “Mundos
diferentes, Todos iguais” será apresentado, ao vivo, no auditório da UCCLA,
no dia 14 de maio, às 18h30. Transmissão em direto no facebook da UCCLA
em https://www.facebook.com/UniaodasCidadesCapitaisLinguaPortuguesa.
Ler mais

Portugal

Encontro com ex-autarca de Bissau
Numa visita de cortesia, o ex-autarca da Câmara Municipal de Bissau, Rui
Gonçalves Cardoso, reuniu com o Secretário-geral da UCCLA, Vitor
Ramalho, no dia 14 de abril.
Ler mais

Bafatá e Gabu, Guiné-Bissasu

Promover a Apicultura Inclusiva no Leste da
Guiné-Bissau
Com o financiamento da União Europeia e o cofinanciamento da Cooperação
Portuguesa, através do Camões, o projeto Promover a Apicultura Inclusiva no
Leste da Guiné-Bissau, no segundo ano do seu desenvolvimento - numa
parceria entre a UrbÁfrica, a Associação dos Apicultores do Leste e o Comité
Nacional de Voluntários da Guiné-Bissau, tendo como associados os
Governos Civis e as Administrações Sectoriais das Regiões de Bafatá e
Gabu -, tem vindo a incrementar a produção e a comercialização de mel e de
produtos à base de mel, nomeadamente papas e sabões.
Ler mais
Ilha de Moçambique, Moçambique

Ilha de Moçambique - Promoção de destino em
colaboração com a Revista Indico das Linhas
Aéreas de Moçambique
No âmbito do Cluster da Cooperação Portuguesa da Ilha de Moçambique, a
UCCLA e o Conselho Municipal têm vindo a colaborar com a editora da
Revista Indico, Linhas Aéreas de Moçambique, no reforço promocional do
"destino turístico da Ilha de Moçambique", orientado para o período de alívio
da pandemia.
Ler mais

UCCLA presente no Seminário Internacional RDP
África “25 Anos de Rádio, 25 Anos de CPLP”
O Secretário-geral da UCCLA, Vitor Ramalho, participou na sessão que
assinalou o 14.º Seminário Internacional RDP África e que decorreu, no dia
15 de abril, sobre o tema “25 Anos de Rádio, 25 Anos de CPLP”. Para além
de outras personalidades, participou, também, Jorge Carlos Fonseca,
presidente da República de Cabo Verde e atual presidente da CPLP, e
Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República de Portugal.
Ler mais

Olhar o mundo
À sexta-feira, quinzenalmente, o jornalista Jersild Chirindza e Vitor Ramalho,
Secretário-geral da UCCLA, lançam um olhar sobre o mundo atual. No dia 14
de maio, às 17 horas de Moçambique e 16 horas de Lisboa. Não falte!
Ler mais

Ilha de Moçambique, Moçambique

SABIA QUE…
... a UCCLA fez parte de um projeto de Recuperação da Fortaleza de São
Sebastião, na Ilha de Moçambique?
Ler mais

Lisboa, Portugal

Debates sobre a “Promoção e Difusão da Língua
Portuguesa: Estratégias Globais e Políticas
Nacionais”
Inserido nas comemorações do Dia Mundial da Língua Portuguesa, a CPLP
organizou um Ciclo de Debates sobre o tema “Promoção e Difusão da Língua
Portuguesa: Estratégias Globais e Políticas Nacionais”. O primeiro debate
teve lugar no dia 13 de abril e contou com a participação do Secretário-geral
da UCCLA, Vitor Ramalho, e do coordenador da Comissão Temática para a
Promoção e Difusão da Língua Portuguesa da CPLP e responsável do setor
cultural da UCCLA, Rui Lourido.
Ler mais

Guimarães, Portugal

Guimarães comemorou o Dia Mundial da Língua
Portuguesa
A cidade de Guimarães assinalou o Dia Mundial da Língua Portuguesa, 5 de
maio, com a realização de um seminário no Centro Cultural Vila Flor,
coorganizado pela Câmara Municipal e pela Universidade do Minho. O
Secretário-geral da UCCLA, Vitor Ramalho, moderou o painel “A Língua
como património vivo”.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Calçada Portuguesa é candidata a Património
Cultural Imaterial
A Associação da Calçada Portuguesa apresentou, dia 19 de março, a
formalização da proposta de inscrição da "Arte e Saber-Fazer da Calçada
Portuguesa" no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial nos
Paços do Concelho de Lisboa. A UCCLA é uma das entidades que integra a
Associação da Calçada Portuguesa.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Congresso do Bicentenário da Revolução de 1820
Decorreu, nos dias 6, 7 e 8 de abril, a Comemoração do Bicentenário da
Revolução de 1820: A Nova Gramática do Desenvolvimento, no Auditório
Agostinho da Silva da Universidade Lusófona de Humanidades e
Tecnologias, em Lisboa. O Secretário-geral da UCCLA, Vitor Ramalho,
interveio no dia 7 de abril, no painel “Arte & Ciência”.
Ler mais

Cimeira Femina 2021 - Uma semana dedicada à
Língua Portuguesa
A Matriz Portuguesa, em parceria com a UCCLA e o Círculo de Escritores
Moçambicanos na Diáspora, celebraram o dia 5 de Maio, Dia Mundial da
Língua Portuguesa - oficializado, em 2019, pela UNESCO -, com a realização
da Cimeira Femina 2021 - A Língua Portuguesa é Património da
Humanidade. A cimeira decorreu, de 3 a 7 de maio, através da plataforma
ZOOM.
Ler mais

Lisboa, Portugal

UCCLA acolheu lançamento do livro “Um mar de
conflitos” de Daniel Pereira
Um registo histórico sobre uma personalidade marcante de Cabo Verde é o
enredo da mais recente obra de Daniel A. Pereira “Um mar de conflitos Marcellino Rezende Vs Manoel António Martins”, apresentada no auditório da
UCCLA, no dia 23 de abril - que contou com a presença do Embaixador de
Cabo Verde em Portugal, Eurico Correia.
Ler mais

Dia Mundial da Poesia - Recital de Poesia Chão
do Mar
Em volta da palavra, da poesia, de versos e de cantos, da língua portuguesa,
vários escritores reuniram-se para assinalar o Dia Mundial da Poesia, a 21 de
março, em videoconferência. A iniciativa foi organizada pela União Nacional
de Artistas e Escritores da Guiné-Bissau e contou com o apoio da UCCLA.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Morreu a filha mais nova de Agostinho Neto
A filha mais nova do primeiro Presidente de Angola, António Agostinho Neto,
Leda da Silva Neto, morreu dia 20 de março, em Lisboa (Portugal), vítima de
doença prolongada. A UCCLA apresenta as condolências à família, neste
momento de dor, na pessoa da mãe e viúva de Agostinho Neto, Maria
Eugénia Neto, que se encontra em Lisboa há alguns meses a acompanhar a
filha.
Ler mais

Luanda, Angola

Chuvas torrenciais em Luanda
As chuvas torrenciais que provocaram o caos na cidade de Luanda, deixaram
vários mortos e mais de oito mil desalojados. O Secretário-geral da UCCLA,
Vitor Ramalho, endereçou uma carta à presidente da Comissão
Administrativa da Cidade de Luanda, Maria Antónia Nelumba, e à
Governadora Provincial de Luanda, Joana Lima, manifestando a sua
consternação pelas consequências das cheias e disponibilizando-se para
realizar as diligências necessárias.
Ler mais

Timor-Leste

Inundações em Timor-Leste
No seguimento das inundações que têm afetado Timor-Leste e,
particularmente, a cidade de Díli, o Secretário-geral da UCCLA, Vitor
Ramalho, enviou uma carta à Embaixadora de Timor-Leste em Portugal,
Isabel Amaral Guterres, disponibilizando-se para ajudar as populações no
que for necessário.
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

Água Grande, São Tomé e Príncipe

Água Grande lança projeto de Desenvolvimento
Sustentável
Foi lançado o Projeto REHDES - Reforço Holístico para o Desenvolvimento
Sustentável para o reforço das capacidades da Câmara Distrital de Água
Grande, na prestação de serviços públicos, implementação de um sistema de
recolha seletiva e tratamento de resíduos sólidos. Avaliado em cerca de dois
milhões cento e noventa euros, o projeto vai ser financiado pela União
Europeia.
Ler mais

Covilhã, Portugal

Festival Internacional de Fotografia e Artes
Visuais da Covilhã
O Município da Covilhã, em Portugal, irá realizar, de 14 de maio a 6 de junho,
o Diafragma - Festival Internacional de Fotografia e Artes Visuais | Covilhã
2021. Esta iniciativa visa contribuir para o enriquecimento e a diversificação
da vida cultural da cidade, propondo uma visão alternativa de tudo o que nos
rodeia, um lugar que seja de estímulo a diferentes «modos de ver», lugar de
intervenções e revelações.
Ler mais

Braga, Portugal

Braga apoia cidadãos carenciados no acesso a
medicamentos essenciais
O Município de Braga, em Portugal, aderiu à “abem: Rede Solidária do
Medicamento”, um programa social que possibilita aos cidadãos em situação
de carência económica o acesso aos medicamentos essenciais para a sua
vida e que lhe são prescritos por receita médica.
Ler mais

Sintra, Portugal

Inaugurado o maior Centro de Saúde do país em
Sintra
Foi inaugurado, no dia 25 de abril, o maior Centro de Saúde do país, em
Algueirão-Mem Martins, Sintra, que vai servir uma população de cerca de 62
mil habitantes, representando um investimento na ordem dos 4 milhões de
euros. O edifício de dois pisos, localizado na antiga fábrica da Messa, irá
distribuir-se por quatro unidades de saúde compostas por 32 gabinetes de
consulta médica e 20 gabinetes de enfermagem e tratamento.
Ler mais

Coimbra, Portugal

Coimbra organiza primeiro encontro literário
internacional “Cidades Invisíveis”
A Câmara Municipal de Coimbra, em Portugal, organiza, no âmbito da
candidatura a Capital Europeia da Cultura 2027, o Encontro Literário
Internacional “Cidades Invisíveis”, que tem como cidade convidada Santiago
de Compostela. O evento, que decorre de 26 a 29 de maio, integra atividades
gratuitas abertas ao público, tertúlias, momentos de leitura, mesas redondas
e conversas com escritores.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Nasceu uma Biblioteca Pública do Médio Oriente
em Arroios
Árabe, persa, hebraico, turco e urdu. São estas as línguas dos livros da nova
Biblioteca Pública do Médio Oriente, instalada na mais antiga biblioteca
municipal de Lisboa, Portugal.
Ler mais

Coimbra, Portugal

Coimbra avança com mais 18km de ciclovia pela
margem do Mondego
A Câmara Municipal de Coimbra, em Portugal, continua a apostar na
mobilidade suave e em dotar o concelho de uma rede ciclável que permita
ligar as zonas periurbanas à zona urbana e aos principais pontos de
interesse, como hospitais, faculdades, escolas, centros de comércio, serviços
e equipamentos desportivos.
Ler mais

Macau, China

Semana de Macau em Jiangsu
A Semana de Macau, em Jiangsu, vai decorrer entre os dias 13 e 17 de maio,
cujo objetivo é promover Macau como uma cidade segura para ser visitada. A
iniciativa inclui uma promoção de rua de grande escala, um seminário de
promoção de turismo e de convenções e exposições, bolsas de contacto,
atividades de promoção gastronómica, entre outras, que irão promover
Macau junto dos residentes e visitantes de Nanjing.
Ler mais

Cascais, Portugal

Cascais acolhe Conferência “Brincar na incerteza
e para o desafio”
“Brincar na incerteza e para o desafio” é o tema da Conferência Europeia que
se realizará em Cascais, de 28 a 30 de maio, em formato digital. Uma
organização conjunta com parceiros estratégicos do Município de Cascais,
nomeadamente, a Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de
Lisboa e a International Play Association (IPA) - Delegação de Portugal.
Ler mais

Brasília, Brasil

Brasília vai elaborar guia turístico LGBT
O Governo Federal da cidade de Brasília, no Brasil, vai elaborar um guia
turístico LGBT - Guia Friendly LGBT - direcionado a instituições e turistas
LGBT estrangeiros e brasileiros, assim como familiares, amigos, cônjuges e
acompanhantes.
Ler mais

AULP - Associação das Universidades de Língua Portuguesa

Candidaturas abertas ao Prémio Fernão Mendes
Pinto 2021
A Associação das Universidades de Língua Portuguesa (AULP) abriu as
candidaturas ao Prémio Fernão Mendes Pinto 2021, que decorrem até 31 de
julho de 2021. Este prémio tem como objetivo galardoar uma dissertação de
mestrado ou de doutoramento que contribua para a aproximação das
Comunidades de Língua Portuguesa, explicitando relações entre
comunidades de, pelo menos, dois países.
Ler mais

Livro “Os negros em Portugal” de José Ramos
Tinhorão
Nesta edição destacamos a obra “Os negros em Portugal” um relato audaz e
destemido de José Ramos Tinhorão acerca da presença e da escravatura
negro-africana em Portugal, muitas vezes silenciada pelo discurso dominante
e imperial.
Ler mais

Timor-Leste

Projeto para o desenvolvimento do desporto
infantil em Timor-Leste
Foi assinado, dia 4 de maio, um memorando de entendimento entre o
Ministério da Educação, Juventude e Desporto e a Direção Nacional da
Agência de Cooperação Internacional da Coreia (KOIKA) em Timor-Leste,
com vista à implementação de um projeto de cooperação para o
desenvolvimento do desporto para crianças e jovens em Timor-Leste.
Ler mais

Cabo Verde

Eleições legislativas em Cabo Verde e Tomada de
Posse
Quase 393 mil eleitores cabo-verdianos foram chamados às urnas para as
sétimas eleições legislativas de Cabo Verde, que decorreram no dia 18 de
abril. A tomada de posse do novo Governo vai ter lugar no dia 20 de maio, às
17 horas, no Palácio Presidencial.
Ler mais

Espanha

Diminuição do limite de velocidade das vias
urbanas espanholas
Espanha diminuiu o limite de velocidade nas vias urbanas para 30 km por
hora com o objetivo de abrandar o tráfego, reduzir a poluição sonora,
aumentar a segurança das cidades, torná-las mais habitáveis e garan-tir a
coexistência segura entre veículos e utilizadores vulneráveis (peões,
bicicletas, motociclos e ciclomotores).
Ler mais

Campanha solidária internacional “Juntos por um
Cabo (Delgado)"
O drama social, económico e humanitário vivido em Cabo Delgado, afeta o
mais íntimo e profundo dos sentidos de qualquer ser humano consciente do
sofrimento, dor e morte de populações inocentes, particularmente dos
moçambicanos. Neste sentido, a nação Moçambicana na diáspora resolveu
conceber, coordenar e articular uma campanha de ajuda solidária
internacional com Cabo Delgado, denominada “Juntos por um Cabo
(Delgado)”.
Ler mais

ADP | AFRICONSULT | AULP | BDO & ASSOCIADOS | BNI | BPC | BPI | CÂMARA DE VEREADORES DE SALVADOR | CARRIS | CENTRO DE
ESTUDOS E ADMINISTRAÇÃO LOCAL | CGD | COFACO AÇORES | CRBA | CUNHA VAZ & ASSOCIADOS | DIORAMA | EMEP | EUROBIC | GALP |
GRUPO ENTREPOSTO | IIM | INATEL | LUSA | MONTEPIO GERAL | OBSERVATÓRIO DA CHINA | ORDEM DOS ENGENHEIROS TÉCNICOS DE
PORTUGAL | PARQUES DO EDT | RÖDL & PARTNER | SONANGOL | SRS ADVOGADOS | TAAG | TAP | VISABEIRA GLOBAL |

UCCLA Avenida da Índia, 110, 1300-300 Lisboa, Portugal
Telefone: (+351) 218 172 950 - E-mail: uccla@uccla.pt
Coordenação: Anabela Carvalho
Apoio: Carmen Frade e Raquel Carvalho
UCCLA no Facebook | UCCLA no Flickr | UCCLA no Linkedin | UCCLA no Sapo Videos
UCCLA no Instagram | UCCLA no Twitter | UCCLA no ISSUU | UCCLA no YouTube | UCCLA no WhatsApp
www.uccla.pt

