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Cascais, Portugal

Mercado da Língua Portuguesa
Homenagear a língua portuguesa e a união de várias culturas pelo mundo,
através do artesanato, da gastronomia e da música foram os objetivos do
Mercado da Língua Portuguesa - uma iniciativa da UCCLA em parceria com
a Câmara Municipal de Cascais -, que decorreu nos dias 22 e 23 de julho, no
Mercado da Vila em Cascais. O resultado foi muito positivo e já estamos a
pensar na próxima edição! O Mercado terminou, mas contamos aqui tudo o
que se passou.
Ler mais

Comissão Executiva e Assembleia Geral da
UCCLA
Dada a continuidade dos constrangimentos de mobilidade, decorrentes da
pandemia da Covid-19, a Comissão Executiva e a Assembleia Geral da
UCCLA foram realizadas, durante o mês de junho, através do envio de toda
a documentação de suporte, por via eletrónica, a todos os membros da
instituição.
Ler mais
Lisboa, Portugal

Colóquio “Da Cooperação entre os países de
língua oficial portuguesa” na Gulbenkian
A Fundação Calouste Gulbenkian acolheu, dia 8 de julho, o Colóquio “Da
Cooperação entre os países de língua oficial portuguesa” que contou com a
participação de personalidades de referência na área da cooperação para o
desenvolvimento. O encontro, coorganizado pela UCCLA, a Delegação do
Centro e Alentejo da Ordem dos Economistas e o Instituto Benjamin Franklin,
constituiu um instrumento para o aprofundamento das relações entre os
países de língua portuguesa.
Ler mais
Lisboa, Portugal

Livro vencedor do Prémio Revelação Literária

UCCLA-CMLisboa 2021 será lançado na Feira do
Livro de Lisboa
A UCCLA, a Câmara Municipal de Lisboa e a Guerra e Paz Editores vão
apresentar “O Sonho de Amadeo” de Leonardo Costa de Oliveira, o livro
vencedor da 6.ª edição do Prémio de Revelação Literária: Novos Talentos,
Novas Obras em Língua Portuguesa, no dia 28 de agosto, às 17 horas, no
Auditório Sul da 91.ª Feira do Livro de Lisboa. As candidaturas para a 7.ª
edição do Prémio Revelação Literária UCCLA-CMLisboa estarão abertas até
ao dia 7 janeiro de 2022.
Ler mais

Entrevista do Secretário-geral da UCCLA ao jornal
Público
Com o título “Quando há erros históricos devem ser reconhecidos”, o
Secretário-geral da UCCLA, Vitor Ramalho, deu uma entrevista ao jornal
Público - publicada no dia 6 de agosto -, coordenada e conduzida pela
jornalista Ana Sá Lopes e com fotografias de Daniel Rocha.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Reunião com Presidente da Câmara de Bissau
O Secretário-geral da UCCLA, Vitor Ramalho, recebeu, no dia 13 de julho, o
presidente da Câmara Municipal de Bissau, Luis Simão Enchama, numa
visita de cortesia. O presidente veio acompanhado pelo Secretário-geral e
pelo responsável das Relações Internacionais da Câmara de Bissau.
Ler mais

Secretário-geral da UCCLA envia felicitações à
nova Governadora da Província de Luanda
O Secretário-geral da UCCLA, Vitor Ramalho, enviou uma carta de
felicitações pela tomada de posse de Ana Paula Luna de Carvalho como
Governadora da Província de Luanda.
Ler mais

Apresentação “A Cooperação na Lusofonia” pelo
Secretário-geral da UCCLA
A análise do tema “A Cooperação na Lusofonia” foi feita pelo Secretário-geral
da UCCLA, Vitor Ramalho, no dia 6 de julho, num evento organizado pela
Sociedade de Geografia de Lisboa e que decorreu através da plataforma
Zoom. A apresentação do orador esteve a cargo de António Rebelo de
Sousa.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Encerramento da quarta edição do Curso Livre
História de Angola
O auditório da UCCLA foi o local escolhido para encerrar mais uma edição
do Curso Livre História de Angola, coordenado por Alberto Oliveira Pinto e
ministrado entre fevereiro e julho. A última aula, dia 27 de julho, ficou
marcada pelo desejo de uma nova edição e pelas opiniões dos alunos
presentes e online.
Ler mais

Ilha de Moçambique, Moçambique

Projeto Solução Participada para Plásticos
Marítimos organizou workshop municipal
Decorreu no dia 28 de julho, o primeiro workshop municipal para o
desenvolvimento de um diagnóstico participativo da gestão de resíduos
urbanos na Ilha de Moçambique, com enfoque para os resíduos de plástico,
no âmbito do projeto Solução Participada para Plásticos Marítimos.
Ler mais

UCCLA esteve presente na Assembleia Geral de
Fundadores da Fundação Portugal África
Decorreu no dia 8 de julho, por videoconferência, a Assembleia Ordinária de
Fundadores da Fundação Portugal África. A UCCA, como membro fundador,
esteve representada pelo técnico João Laplaine Guimarães.
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

“Por uma lusofonia sem complexos” - Artigo de
opinião de Vitor Ramalho
Foi publicado no dia 12 de agosto, no jornal Público, um artigo de opinião do
Secretário-geral da UCCLA, Vitor Ramalho, com o título “Por uma lusofonia
sem complexos”, onde são abordados temas como a CPLP, os povos de
língua portuguesa e o legado de futuro que devemos deixar.
Ler mais

SABIA QUE…
... em 1995, foi descerrada uma lápide para assinalar o 10.º aniversário da
criação da UCCLA, que ainda se encontra erguida num recanto de Lisboa?
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

Lisboa, Portugal

UCCLA acolheu concerto solidário de Don Kikas
A construção da Escola Paroquial de Cristo Rei da Paz em Benfica, Luanda,
Angola, foi o grande objetivo do concerto solidário que o compositor e cantor
Don Kikas deu no auditório da UCCLA, no dia 2 de julho, perante uma sala
cheia. Na ocasião foi, ainda, leiloada a guitarra do cantor e um quadro.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Apresentação do livro “O Eco das Minhas Pátrias”
de Lídia Praça na UCCLA
A onda sonora da língua portuguesa pelo mundo, refletida em textos sobre
pátrias, lugares e povos foi o resultado do livro “O Eco das Minhas Pátrias”
de Lídia Praça, apresentado no auditório da UCCLA, dia 24 de junho.
Ler mais

Lisboa, Portugal

UCCLA acolheu o Fórum Permanente - Debates
da Lusofonia
Decorreu no dia 7 de julho, a quarta sessão do Fórum Permanente - Debates
da Lusofonia, subordinado ao tema “Competitividade Estratégica e Visões do
Futuro nos 25 anos da CPLP”, no auditório da UCCLA e com intervenções
online.
Ler mais

Lisboa, Portugal

UCCLA acolheu Encontro de jovens
investigadores da CPLP sobre África
Decorreu, dia 8 de julho, no auditório da UCCLA, 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.
Ler mais

Lisboa, Portugal

UCCLA recebeu lançamento do livro “O Meu País

do Sul” de António Bondoso
Um conjunto de textos, escritos ao sabor do tempo e dos ventos, com uma
pitada de reflexões várias sobre a realidade do país que viu crescer o autor,
São Tomé e Príncipe. A História, a Cultura, as emoções, as viagens, o
passado e o presente que foram desvendados na obra “O Meu País do Sul”
da autoria de António Bondoso, apresentada no dia 9 de julho, no auditório
da UCCLA.
Ler mais
Lisboa, Portugal

Apresentação do livro “Pérolas Soltas” de Mirian
de Deus na UCCLA
O lançamento e apresentação ao público do primeiro livro de um escritor é
um momento único. O livro “Pérolas Soltas” é disso exemplo! A são-tomense
Mirian de Deus escolheu a UCCLA para a apresentação da sua primeira
obra, uma obra que representou uma terapia para a autora, umas pérolas
soltas que falam sobre assuntos diferentes e que foi dada a conhecer no dia
30 de julho, no auditório da UCCLA.
Ler mais

Lisboa, Portugal

UCCLA esteve presente no lançamento do livro
“A Grua e a Musa de Mãos Dadas” de Jorge
Carlos Fonseca
Decorreu, dia 27 de julho, no Centro Cultural de Cabo Verde, o lançamento
do livro “A Grua e a Musa de Mãos Dadas” de Jorge Carlos Fonseca. A
UCCLA esteve representada pelo técnico João Laplaine Guimarães, em
nome do Secretário-geral da UCCLA Vitor Ramalho.
Ler mais
Luanda, Angola

XIII Conferência de Chefes de Estado e de
Governo da CPLP
Os Chefes de Estado e de Governo reuniram-se na XIII Conferência de
Chefes de Estado e de Governo da Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa, em Luanda, no dia 17 de julho. Um passo importante foi a
aprovação do Acordo sobre a Mobilidade entre os Estados-Membros da
CPLP. Foi eleito João Manuel Gonçalves Lourenço, Presidente da República
de Angola, como Presidente da Conferência de Chefes de Estado e de
Governo da CPLP, para o biénio 2021-2023.
Ler mais
Rio de Janeiro, Brasil

Rio de Janeiro lança Plano Estratégico da Cidade

Alavancar a economia e melhorar a vida dos cariocas é o objetivo do Plano
Estratégico da Cidade do Rio de Janeiro, para os próximos quatros anos,
apresentado no dia 15 de julho. Num investimento de R$ 14 bilhões em
políticas públicas, o documento prevê 93 metas a serem cumpridas até 2024
em diversas áreas do Rio, com recursos que serão distribuídos de acordo
com as necessidades de cada região.
Ler mais

Quelimane, Moçambique

Quelimane promoveu a primeira Feira
Internacional do Livro
O Conselho Autárquico de Quelimane acolheu, durante três dias - de 4 a 8
de agosto -, autores, editores, pesquisadores, jornalistas e gestores culturais
de sete países que debateram o tema “Literatura e Viagem” na 1.ª edição da
Feira Internacional do Livro. O evento, que se realizou de forma virtual,
homenageou o poeta Armando Artur.
Ler mais

Santo António do Príncipe, São Tomé e Príncipe

Príncipe lança obras para abastecimento de água
Após colocação de energia elétrica permanente, a população da localidade
de Monte Alegre, na zona leste da Ilha do Príncipe, vai puder usufruir de
água canalizada - cujas obras deram início no início do mês de agosto e
terão uma duração de 3 meses.
Ler mais

Macau, China

Inauguração da Bienal Internacional de Arte de
Macau 2021
De julho a outubro, Macau irá tornar-se, mais uma vez, um grande jardim de
criatividade artística, apresentando ao público uma festa móvel da cidade
com vasta variedade de experiências de artes visuais. “Arte Macau: Bienal
Internacional de Arte de Macau 2021” foi inaugurada no dia 15 de julho, no
Museu de Arte de Macau.
Ler mais

Bissau, Guiné-Bissau

Governo da Guiné-Bissau vai reabilitar principal

hospital do país
O Governo da Guiné-Bissau anunciou, dia 10 de agosto, que irá realizar
obras de reabilitação do Hospital Nacional Simão Mendes, em Bissau,
principal unidade de saúde do país, no valor de cerca de 730 mil euros. A
primeira fase das obras vai incluir a reabilitação da maternidade, da urgência
de medicina e de ortopedia, do laboratório de análises, da morgue, cuidados
intensivos, bloco operatório central e dos pavilhões dos serviços técnicos.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Lisboa na Rua
Regressa, este verão, o Lisboa na Rua, confirmando as virtudes da cultura
em época de pandemia. Entre 21 de agosto e 19 de setembro, a EGEAC
promove, em parceria com a autarquia de Lisboa, estreias mundiais nas mais
diversas áreas artísticas. Ocupando novos espaços, seguros e com controlo
de acesso, o Lisboa na Rua pinta a cidade de música, teatro, dança, cinema,
artes plásticas, novo circo e muita magia.
Ler mais

Díli, Timor-Leste

Lançamento do Programa do Prémio Nacional de
Nutrição
Com o objetivo de erradicar a fome e a subnutrição em Timor-Leste - previsto
no Plano Estratégico de Desenvolvimento Nacional e nos compromissos
assumidos pelo País de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - foi
apresentado, dia 9 de agosto, em Díli, o Programa do Prémio Nacional de
Nutrição.
Ler mais

Livro “Os Desastres da Guerra” de Valentim
Alexandre
Nesta edição damos destaque à mais recente obra do historiador português
Valentim Alexandre “Os Desastres da Guerra”, uma descrição real e
fundamentada de um período conturbado, ainda hoje, e pouco explorado, do
conflito colonial em Angola, em 1961, suas repercussões sociais e políticas e
relações internacionais com Portugal.
Ler mais

Agência de Notícias LUSA, Cabo Verde e Portugal

Cabo Verde e Lusa querem aprofundar

cooperação no jornalismo
O aprofundamento da cooperação na área do jornalismo, entre o Governo de
Cabo Verde e a Agência de Notícias LUSA - nomeadamente no campo da
formação, das novas tecnologias, a nível das rádios comunitárias, da
especialização dos jornalistas e de estágios profissionais e curriculares - foi o
objetivo do acordo estabelecido entre as duas entidades, no dia 8 de julho.
Ler mais

Forbes lança Forbes África Lusófona
A Forbes anuncia o lançamento da revista FORBES ÁFRICA LUSÓFONA, o
primeiro título internacional a cobrir Angola, Cabo Verde, Guiné Bissau,
Guiné Equatorial, Moçambique e São Tomé e Príncipe enquanto um todo
com potencial económico unido pela língua portuguesa.
Ler mais

São Paulo, Brasil

Reabertura do Museu da Língua Portuguesa
Passados seis anos do encerramento do Museu da Língua Portuguesa, em
São Paulo, Brasil, devido a um incêndio, a sua reabertura, no dia 31 de julho,
contou com a presença de inúmeras personalidades dos mais variados
cantos do mundo, estimando-se a presença de cerca de 260 milhões de
participantes.
Ler mais

Guiné-Bissau

Guiné-Bissau e Nações Unidas assinam acordo
de cooperação
O Governo da Guiné-Bissau e as Nações Unidas assinaram, dia 11 de
agosto, um acordo quadro de cooperação para o período entre 2022 e 2026,
que aposta em três áreas prioritárias, governação, desenvolvimento
económico e ambiente e desenvolvimento do capital humano.
Ler mais

Cabo Verde

Eleições Presidenciais em Cabo Verde marcadas
para outubro
O Presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, marcou para dia 17 de
outubro a primeira volta das Eleições Presidenciais e a eventual segunda
volta para 31 do mesmo mês.
Ler mais

São Tomé e Príncipe

Segunda volta das Eleições Presidenciais em São
Tomé e Príncipe em setembro
A segunda volta das Eleições Presidenciais em São Tomé e Príncipe vai ter
lugar no dia 5 de setembro. A primeira volta realizou-se a 18 de julho, tendo
passado à segunda volta os candidatos Carlos Vila Nova, apoiado pelo ADI,
e Guilherme Posser da Costa, apoiado pelo MLSTP/PSD.
Ler mais
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