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Lisboa, Portugal

Livro vencedor do Prémio Revelação Literária
UCCLA-CMLisboa 2021 lançado na Feira do Livro
de Lisboa
Foi apresentado, no dia 28 de agosto, o livro “O Sonho de Amadeo” de
Leonardo Costa de Oliveira, obra vencedora da 6.ª edição do Prémio de
Revelação Literária: Novos Talentos, Novas Obras em Língua Portuguesa. A
apresentação decorreu na 91.ª Feira do Livro de Lisboa.

Ler mais

Rio de janeiro, Brasil

Reunião com o Gabinete de Relações
Internacionais e Cooperação do Rio de Janeiro
Decorreu, dia 11 de agosto, uma reunião entre a coordenadora da Área
Social da UCCLA, Princesa Peixoto, com as técnicas do Gabinete de
Relações Internacionais e Cooperação da cidade do Rio de Janeiro, Carolina
Tendler, Gabrielle Guimarães e Larissa Lopes. A reunião teve lugar no
Palácio da Cidade, sede de trabalho do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo
Paes.

Ler mais

Prémio de Revelação Literária UCCLA-
CMLISBOA - Candidaturas abertas até janeiro de
2022
As candidaturas para a nova edição do Prémio de Revelação Literária
UCCLA-CMLisboa - Novos Talentos, Novas Obras em Língua Portuguesa
estão a decorrer até ao dia 7 de janeiro de 2022. Fique a par de todas as
informações através do Regulamento do concurso.

Ler mais

Ilha de Moçambique, Moçambique

Brochura “Amigos do Ambiente - Nossa Casa,
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Nossa Ilha de Moçambique”
A UCCLA em colaboração com o Conselho Municipal da cidade da Ilha de
Moçambique concebeu a publicação “Amigos do Ambiente - Nossa Casa,
Nossa Ilha de Moçambique” destinada a estimular a consciencialização dos
mais novos para as questões ambientais, de base, no intuito de fomentar
uma cidadania mais participada e participativa através da figura local de
jovens eco-cidadãos ou guardiões do ambiente.

Ler mais

Bafatá e Gabu, Guiné-Bissau

Projeto Promover a Apicultura Inclusiva no Leste
da Guiné-Bissau
A publicação “Mel gostoso e natural, Nossa Abelha Badjudessa” - realizada
no contexto do projeto Promover a Apicultura Inclusiva no Leste da Guiné-
Bissau e com a finalidade de despertar a atenção dos mais novos para o
valor das abelhas -, elaborada no mês de julho, encontra-se disponível nas
regiões de Bafatá e Gabu para apoiar as campanhas de promoção e
divulgação junto das escolas, mercados e locais de venda de mel e produtos
derivados sob a marca “Badjudessa”.

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, temos vindo a fazer a
divulgação de iniciativas e projetos que as próprias entidades considerem
mais relevantes. Começámos pelas cidades portuguesas, mas todas serão
contempladas em breve.

Ler mais

Huambo, Angola

SABIA QUE….
…. a UCCLA desenvolveu um projeto de Educação e Gestão em Saúde
Ambiental no Huambo?

Ler mais

“As nossas leituras”
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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

Santiago de Compostela, Espanha

Conferência “Português, multilinguismo e ensino à
distância”
Decorreu, dia 4 de outubro, a Conferência “Português, multilinguismo e
ensino à distância”, em Santiago de Compostela, organizada pela Academia
Galega da Língua Portuguesa e a Comissão Temática de Promoção e
Difusão da Língua Portuguesa dos Observadores Consultivos da CPLP.
Contou com o patrocínio do Governo autónomo da Galiza e a colaboração da
Universidade de Santiago, entre outras instituições. A conferência tem o
apoio da UCCLA.

Ler mais

Lisboa, Portugal

UCCLA acolheu a apresentação do livro
“Quotidiano San”
Uma viagem pelo passado, presente e futuro da comunidade San, no sul de
Angola, o seu estilo de vida nómada, as suas atividades, gentes e mudanças
foram revelados no livro “Quotidiano San” que o autor Salvador Ferreira
apresentou no dia 24 de setembro, no auditório da UCCLA.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Lançamento do livro “As Portas da Noite” de
Mário Máximo na UCCLA
O mais recente livro do escritor Mário Máximo vai ser lançado no dia 7 de
outubro, às 18h30, no auditório da UCCLA. Trata-se do livro de poemas “As
Portas da Noite”, um livro onde o amor e o desejo se plasmam com a
aventura e a permanente surpresa da interioridade, numa verdadeira
celebração aos sóis noturnos.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Lançamento do livro “Angola, Um Intelectual na
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Rebelião” de Manuel Videira na UCCLA
A biografia, contada na primeira pessoa e sem censura, da luta por uma
Angola livre, está retratada no livro “Angola, Um Intelectual na Rebelião” da
autoria Manuel Videira, que será lançado no dia 14 de outubro, às 17 horas,
no auditório da UCCLA.

Ler mais

Lisboa, Portugal

UCCLA vai receber lançamento do livro “O
Espelho de uma Vida” de João Alage Mamadú
Fadiá
As memórias de uma vida, relatado na primeira pessoa, o processo
revolucionário do país onde nasceu, as diversas experiências e vivências por
que passou, o seu percurso profissional e pessoal são os ingredientes da
autobiografia “O Espelho de uma Vida” de João Alage Mamadú Fadiá, que
será apresentada no dia 21 de outubro, às 18 horas, no auditório da UCCLA.

Ler mais

Lisboa, Portugal

UCCLA vai acolher lançamento do livro “Margens
e Travessias” de Boaventura Cardoso
O romance histórico, cujas inúmeras travessias penetram nas margens da
história de Angola, intitulado “Margens e Travessias” do escritor Boaventura
Cardoso, será apresentado no dia 28 de outubro, às 18h30, no auditório da
UCCLA.

Ler mais

Braga, Portugal

Presidente da Câmara de Braga vence Prémio de
Sustentabilidade 2021
O prémio "The 2021 World Mayor Susteinabily Award" foi atribuído a Ricardo
Rio, autarca da Câmara Municipal de Braga, pelos seus esforços no
cumprimento dos Objectivos de Desenvolvimento da Sustentabilidade a nível
local e regional na União Europeia. O Secretário-geral da UCCLA, Vitor
Ramalho, enviou uma carta de felicitações.

Ler mais

Praia, Cabo Verde

Praia lança projeto de fomento ao
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empreendedorismo
A Câmara Municipal da Praia, em Cabo Verde, lançou, dia 15 de setembro, o
programa estratégico de fomento ao empreendedorismo 2020/2024, iniciativa
orçada em 30 milhões de escudos e que visa facilitar o acesso ao
financiamento e à criação de novas empresas.

Ler mais

Ilha de Moçambique, Moçambique

O sucesso da produção de moringa no apoio ao
desenvolvimento das comunidades locais
Em 2011 foi fundada, na parte continental da Ilha de Moçambique (Lumbo), a
Mosagri que se destina ao cultivo, processamento e distribuição de produtos
à base de moringa, planta muito rica em proteínas, vitaminas e minerais e,
como tal, contribuindo para a melhoria do sistema imunológico, de entre os
mais variados usos terapêuticos e medicinais.

Ler mais

Luanda, Angola

II Bienal de Luanda
A II Bienal de Luanda realiza-se, de 4 a 8 de outubro, sob o lema “Artes,
cultura e património: alavancas para a construção da África que queremos”.
A programação foi dividida em quatro eixos principais: diálogos entre
gerações, fóruns temáticos, festival de culturas e alianças entre parceiros.

Ler mais

Macau, China

Eleição dos Deputados à Assembleia Legislativa
de Macau
Decorreu, dia 12 de setembro, a eleição, por sufrágio direto e indireto, dos
deputados à VII Assembleia Legislativa da Região Administrativa Especial de
Macau (RAEM).

Ler mais

Almada, Angra do Heroísmo, Braga, Cascais, Coimbra, Covilhã, Guimarães,
Lisboa, Mértola, Odivelas, Oeiras, Ponta Delgada, Porto, Portugal
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Eleições Autárquicas em Portugal
Decorreram, dia 26 de setembro, as Eleições Autárquicas em Portugal para o
próximo mandato de quatro anos. O Secretário-geral da UCCLA, Vitor
Ramalho, enviou a todos os presidentes reeleitos felicitações pela renovação
da confiança depositada pelos cidadãos dos respetivos municípios e aguarda
a tomada de posse dos demais para proceder de igual modo.

Ler mais

Livro “Quotidiano San” de Salvador Ferreira
Nesta edição, destacamos um livro dedicado a uma das comunidades mais
antigas de África e de Angola, os San. Em “Quotidiano San”, o autor
Salvador Ferreira ultrapassa as barreiras da cidade e leva-nos numa viagem
impressionante pelo conhecimento e pela descrição detalhada da evolução,
tradições, atividades, usos e costumes do povo mais antigo do sul de Angola.

Ler mais

Morreu Jorge Sampaio
Faleceu, dia 10 de setembro, Jorge Fernando Branco de Sampaio, antigo
Presidente da República de Portugal. O Secretário-geral da UCCLA, Vitor
Ramalho, endereçou condolências à família, na pessoa da sua esposa Maria
José Rita, pela relação que tinha com Jorge Sampaio e pelo facto de ter sido
presidente da Comissão Executiva da UCCLA, entre 1989 e 1996, e também
pelo importante papel que teve no aprofundamento das relações com os
países de língua oficial portuguesa.

Ler mais

Governo português aprovou Acordo para a
Mobilidade na CPLP
O Governo português aprovou, dia 30 de setembro, a proposta de acordo
para a mobilidade na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa
(CPLP).

Ler mais

São Tomé e Príncipe

Carlos Vila Nova é o novo Presidente de São
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Tomé e Príncipe
O resultado da segunda volta das Eleições Presidenciais em São Tomé e
Príncipe, realizadas no dia 5 de setembro, deram a vitória a Carlos Vila Nova.
O Secretário-geral da UCCLA, Vitor Ramalho, enviou uma carta de
felicitações ao novo chefe de estado.

Ler mais

Timor-Leste

Governo de Timor-Leste aprova Código de
Registo Civil
O Governo de Timor-Leste aprovou, dia 29 de setembro, o Código de
Registo Civil para estabelecer os procedimentos necessários aos registos de
nascimento, perfilhação, casamento e óbito.

Ler mais

Cabo Verde

Eleições Presidenciais em Cabo Verde
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
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