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Notícias UCCLA - N.º 80
23 de junho de 2021

Cascais, Portugal

Síntese da reunião de apoio à população de Cabo
Delgado
Decorreu no dia 1 de junho, na Câmara Municipal de Cascais, uma reunião
sobre a campanha de solidariedade para com as populações vítimas do
terrorismo em Cabo Delgado, Moçambique. Estiveram presentes o
presidente da Câmara de Cascais, Carlos Carreiras, presidente da Cruz
Vermelha Portuguesa, Francisco George, presidente da ONG Sim
(Solidariedade Internacional de Moçambique), Carmo Jardim, presidente da
ONG Helpo, António Peres Metelo, e o Secretário-geral da UCCLA, Vitor
Ramalho.

Ler mais

Comissão Executiva e Assembleia Geral da
UCCLA em versão eletrónica
Pela circunstância de ainda persistirem constrangimentos de mobilidade,
decorrentes da pandemia da Covid-19, a Comissão Executiva e a
Assembleia Geral da UCCLA serão realizadas nos mesmos moldes que em
2020, ou seja, com o envio de toda a documentação de suporte por via
eletrónica.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Encontro com presidente da Câmara da Praia
Decorreu, dia 31 de maio, uma reunião entre o Secretário-geral da UCCLA,
Vitor Ramalho, e o presidente da Câmara Municipal da Praia, Francisco
Carvalho, com vista ao reforço da cooperação e intercâmbio entre as
instituições.

Ler mais

https://www.uccla.pt/noticias/sintese-da-reuniao-de-apoio-populacao-de-cabo-delgado
https://www.uccla.pt/noticias/comissao-executiva-e-assembleia-geral-da-uccla-em-versao-eletronica
https://www.uccla.pt/noticias/encontro-com-presidente-da-camara-da-praia-0


Olivença, Espanha

Dia de Portugal celebrado em Olivença
O Dia de Portugal, das Comunidades Portuguesas e de Camões foi
celebrado em Olivença, no Convento de San Juan de Dios, num dia repleto
de manifestações institucionais e culturais em torno da lusofonia. O
Secretário-geral da UCCLA, Vitor Ramalho, esteve presente nas
comemorações.

Ler mais

Cascais, Portugal

Mercado da Língua Portuguesa regressa a
Cascais
O Mercado da Vila em Cascais vai acolher, nos dias 22 e 23 de julho, o
Mercado da Língua Portuguesa. Após um ano em que fizemos uma versão
online do Mercado da Língua Portuguesa, regressamos com mais força e
energia, e com mais novidades. Venha nos visitar!

Ler mais

Evocar em 25 de maio o Dia de África
Assinala-se dia 25 de maio, o Dia de África. O Secretário-geral da UCCLA,
Vitor Ramalho, elaborou um texto em alusão à referida data.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Encontro com representantes do Instituto de
Promoção da Cultura Guineense na Diáspora
O Secretário-geral da UCCLA, Vitor Ramalho, recebeu, dia 1 de junho, a
presidente do Instituto de Promoção da Cultura Guineense na Diáspora
(INPCD), Fatumata Rachide Nhaga, e um colaborador do Gabinete de
Estudos e Planificação do INPCD, Júlio Biague, com vista à apresentação da
instituição e troca de opiniões entre as instituições.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Colóquio “Da Cooperação entre os países de

https://www.uccla.pt/noticias/dia-de-portugal-celebrado-em-olivenca
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língua oficial portuguesa"
A UCCLA, a Delegação do Centro e Alentejo da Ordem dos Economistas e o
Instituto Benjamim Franklin estão a organizar o Colóquio "Da Cooperação
entre os países de língua oficial portuguesa" que terá lugar no dia 8 de julho,
às 18 horas, no auditório da Fundação Calouste Gulbenkian (Avenida de
Berna, em Lisboa).

Ler mais

Lisboa, Portugal

Apresentação “A Cooperação na Lusofonia” pelo
Secretário-geral da UCCLA
A Comissão Americana da Sociedade de Geografia de Lisboa está a
organizar, dia 6 de julho, às 15h30, a apresentação “A COOPERAÇÃO NA
LUSOFONIA” que terá como orador o Secretário-geral da UCCLA, Vitor
Ramalho, na Sociedade de Geografia de Lisboa (Rua das Portas de Santo
Antão, n.º 100).

Ler mais

Lisboa, Portugal

Reunião da Comissão Temática de Promoção e
Difusão da Língua Portuguesa
Decorreu no dia 15 de junho, a reunião da Comissão Temática de Promoção
e Difusão da Língua Portuguesa dos Observadores Consultivos da CPLP,
online, a partir das instalações da UCCLA - entidade coordenadora desta
comissão para o biénio 2021-2022.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Concerto solidário de Don Kikas na UCCLA
O auditório da UCCLA vai ser o palco do concerto solidário do cantor e
compositor angolano Don Kikas, no dia 2 de julho, pelas 20h30. As receitas
resultantes deste concerto revertem a favor da construção da Escola
Paroquial de Cristo Rei da Paz em Benfica, Luanda, Angola.

Ler mais

Divulgação das iniciativas das cidades e
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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

Bafatá e Gabu, Guiné-Bissau

SABIA QUE…
… a UCCLA coordenou um projeto de valorização da apicultura, como
recurso económico na luta contra a pobreza nas regiões de Bafatá e Gabu?

Ler mais

Lisboa, Portugal

Encontro de jovens investigadores da CPLP sobre
África na UCCLA
Vai decorrer no dia 8 de julho, na UCCLA, a partir das 9 horas, o 1.º Encontro
de Jovens Investigadores da CPLP sobre África, um espaço para promoção
de jovens académicos e académicas de Língua Portuguesa, na área da
investigação científica sobre Estudos Africanos. Com este encontro
pretende-se promover um conjunto de conversas com especialistas das mais
diversas áreas e convidar um grupo de jovens investigadores(as) para
assinalar o encontro, celebrando assim a diversidade e o conhecimento
sobre África.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Fórum Permanente - Debates da Lusofonia na
UCCLA
Vai decorrer no dia 7 de julho, a partir das 15h30, a quarta sessão do Fórum
Permanente - Debates da Lusofonia, subordinado ao tema “Competitividade
Estratégica e Visões do Futuro nos 25 anos da CPLP”. O fórum será online e
presencial a partir do auditório da UCCLA.

Ler mais

Ilha de Moçambique, Moçambique
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Ilha de Moçambique com website renovado
No dia 1 de junho foi lançada a nova imagem do website da Ilha de
Moçambique, uma renovação de promoção e de divulgação da Ilha de
Moçambique - que resulta da continuada colaboração entre a UCCLA e o
Conselho Municipal da Ilha de Moçambique.

Ler mais

Cabo Verde e Moçambique

Projeto de leitura para Cabo Verde e Moçambique
admitido para segunda fase da candidatura
PROCULTURA
O projeto “Ler, despersianar, pirilampiscar - ler e criar - ambientes e
horizontes - de conhecimento e liberdade” criado pelo Atelier Mar,
Associação Atrevida, Conselho Municipal de Maputo, Editorial Novembro e
UCCLA foi admitido para a avaliação da segunda fase da candidatura
PROCULTURA/Lote 3.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Apresentação da música “Mundos diferentes,
Todos iguais” - Campanha de sensibilização à
Covid-19 na UCCLA
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” foi apresentado, ao vivo, no auditório da UCCLA, no
dia 14 de maio.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Carlos Alberto Moniz no palco da UCCLA
Aproveitando a comemoração dos 50 anos de vida artística, Carlos Alberto
Moniz esteve no auditório da UCCLA, dia 28 de maio, presenteando todos
com um concerto intimista e familiar, numa celebração à língua portuguesa e
à vida.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Sílvia Nazário esteve ao vivo no palco da UCCLA
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No dia 18 de junho, os sons do Brasil ecoaram no auditório da UCCLA com o
concerto “Liberdade”. Numa simbiose entre samba, bossa nova e jazz, Sílvia
Nazário presenteou os presentes com um concerto repleto de beleza e
talento. A cantora e compositora, que interpretou 13 músicas, esteve
acompanhada por Cláudio Andrade ao piano e Cláudio Kumar na guitarra.

Ler mais

Ilha de Moçambique, Moçambique

URB-África/UCCLA celebra protocolo com a
Oikos no âmbito do projeto Solução Participada
para Plásticos Marítimos
No âmbito do projeto Solução Participada para Plásticos Marítimos a URB-
África/UCCLA celebrou um protocolo com a Oikos - Cooperação e
Desenvolvimento, decorrente da representação permanente da Oikos em
Moçambique, para a partilha solidária de responsabilidades no
desenvolvimento local do projeto.

Ler mais

Ilha de Moçambique, Moçambique

Comunidade Precious Plastic na Ilha de
Moçambique
No âmbito do projeto Solução Participada para Plásticos Marítimos foram
encomendadas à OPOLAB/Precious Plastic Portugal um conjunto de
máquinas de transformação de plásticos para o desenvolvimento de uma
estação na Ilha de Moçambique.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Lançamento do livro “O Eco das Minhas Pátrias”
de Lídia Praça na UCCLA
Textos de reflexão sobre pátrias, lugares e povos é o resultado do livro “O
Eco das Minhas Pátrias” de Lídia Praça, que será lançado no auditório da
UCCLA, dia 24 de junho, pelas 18 horas.

Ler mais

https://www.uccla.pt/noticias/silvia-nazario-esteve-ao-vivo-no-palco-da-uccla
https://www.uccla.pt/noticias/urb-africauccla-celebra-protocolo-com-oikos-no-ambito-do-projeto-solucao-participada-para
https://www.uccla.pt/noticias/comunidade-precious-plastic-na-ilha-de-mocambique
https://www.uccla.pt/noticias/lancamento-do-livro-o-eco-das-minhas-patrias-de-lidia-praca-na-uccla


Conferência sobre Fragilidade dos Estados
Vai decorrer no dia 28 de junho, a 2.ª Conferência sobre Fragilidade dos
Estados sobre o tema "Pandemia, Vacinação e Solidariedade: implicações
nos países frágeis", em formato online. Organizado pelo g7+ e Clube de
Lisboa, o evento conta com o apoio da UCCLA.

Ler mais

Obra “Entre a Lua, o Caos e o Silêncio: a Flor”
Nesta edição destacamos a coletânea de poesia angolana, recentemente
publicada, e a mais completa antologia que reúne os períodos e os autores
mais marcantes da sua história. “Entre a Lua, o Caos e o Silêncio: a Flor” é o
título da obra organizada por Irene Guerra Marques e Carlos Ferreira.

Ler mais

Luanda, Angola

Cimeira da CPLP em Luanda
Angola assumirá oficialmente a presidência da CPLP durante a cimeira de
chefes de Estado e de Governo agendada para 16 e 17 de julho, em Luanda,
sucedendo a Cabo Verde, que teve o seu mandato prolongado por mais um
ano devido à pandemia da covid-19.

Ler mais

Porto, Portugal

Município do Porto lança aplicação inovadora
para explorar a cidade em tempo real
O Município do Porto criou um novo serviço, o Explore Porto, que desafia os
cidadãos e visitantes a explorarem a cidade de uma forma diferente, pois,
pela primeira vez, é disponibilizada numa plataforma única, informação em
tempo real sobre os transportes e principais pontos de interesse.

Ler mais

Macau, China

Inauguração do Museu do Grande Prémio de
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Macau
Dois meses depois da abertura ao público, o Museu do Grande Prémio de
Macau foi inaugurado oficialmente, dia 1 de junho, com as entradas diárias
de visitantes reduzidas a metade, devido às medidas de prevenção da
pandemia da Covid-19.

Ler mais

Salvador, Brasil

Viva Cultura 2021 vai promover incentivos para
projetos artísticos
Com o objetivo de dinamizar os investimentos e promover o desenvolvimento
do campo cultural da cidade, a prefeitura de Salvador, através da Fundação
Gregório de Mattos (FGM), abriu as inscrições para o Programa de Incentivo
à Cultura – Viva Cultura até o dia 30 de setembro, para o exercício de 2021.

Ler mais

Cabo Verde e Guiné-Bissau

Visitas de Marcelo Rebelo de Sousa a Cabo
Verde e Guiné-Bissau
O chefe de Estado português esteve, dia 17 de junho, em território cabo-
verdiano, onde foi recebido no Palácio Presidencial, na cidade da Praia, pelo
Presidente Jorge Carlos Fonseca. Ao final do dia, Marcelo Rebelo de Sousa
seguiu viagem para a Guiné-Bissau, para a primeira visita de estado de um
presidente português a este país, desde 1989.

Ler mais

Timor-Leste

Reabilitação de infraestruturas e apoio ao
Programa Bolsa da Mãe em Timor-Leste
Decorreu, dia 4 de junho, a assinatura entre o Governo de Timor-Leste e o
Governo da Austrália, de um Acordo da Contribuição Financeira Direta, com
o montante de USD$ 15,5 milhões, para apoiar o Programa de Resiliência
Comunitária e a Recuperação Económica.

Ler mais

São Tomé e Príncipe
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Eleições Presidenciais em São Tomé e Príncipe
No dia 18 de julho cerca de 90 mil eleitores vão escolher o novo Presidente
da República de São Tomé e Príncipe. Serão 19 candidatos a disputar o
cargo.

Ler mais

António Guterres toma posse para segundo
mandato como Secretário-geral da ONU
O antigo primeiro-ministro português António Guterres tomou posse, dia 18
de junho, para um segundo mandato como Secretário-geral da Organização
das Nações Unidas. A recondução no cargo será por mais 5 anos.

Ler mais
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