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Lisboa, Portugal

Inauguração da exposição “de Dentro e Fora -
Coletiva de Artistas de Cabo Verde”
As Ilhas, o mar e a diáspora de Cabo Verde estão representadas na
exposição “de Dentro e Fora - Coletiva de Artistas de Cabo Verde” - uma
parceria com a Embaixada de Cabo Verde em Portugal, com o Centro
Cultural de Cabo Verde e com o Ministério da Cultura e das Indústrias
Criativas de Cabo Verde - que será inaugurada no dia 15 de novembro, às
18 horas, na UCCLA. A exposição será complementada pela apresentação
de 3 salas no Centro Cultural de Cabo Verde, cuja inauguração terá lugar no
dia 16 de novembro, às 18 horas.

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

Lisboa, Portugal

Encontro com Ministro da Administração
Territorial e do Poder Local da Guiné-Bissau
Decorreu, dia 18 de outubro, uma reunião entre o Secretário-geral da
UCCLA, Vitor Ramalho, e o Ministro da Administração Territorial e do Poder
Local da Guiné-Bissau, Fernando Dias da Costa, com vista ao estreitamente
de relações de cooperação.

Ler mais

Lisboa, Portugal
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Reunião com Vice-prefeito de Fortaleza
No âmbito da deslocação a Portugal em visita ao Web Summit 2021 - que
decorreu de 1 a 4 de novembro, em Lisboa - o Vice-prefeito de Fortaleza
(Brasil), Élcio Batista, reuniu com o Secretário-geral da UCCLA, Vitor
Ramalho, no dia 4 de novembro, com vista ao aprofundamento de relações
de cooperação.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Reunião com formandos da Guiné-Bissau
No âmbito da formação realizada na Câmara Municipal de Lisboa - entre 5 e
20 de outubro - decorreu, no dia 19 de outubro, uma reunião entre os
formandos da Câmara Municipal de Bissau e o Secretário-geral da UCCLA,
Vitor Ramalho.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Música ao vivo na UCCLA com a Banda Kafé
Kafé
Dando seguimento aos concertos musicais ao vivo no auditório da UCCLA,
vai subir ao palco a Banda Kafé Kafé, difundindo Moçambique e a sua
cultura. Não falte, é no dia 3 dezembro, às 20 horas.

Ler mais

Ilha de Moçambique, Moçambique

Nova edição do Roteiro Turístico da Ilha de
Moçambique
A UCCLA, o Conselho Municipal da cidade da Ilha de Moçambique e a
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Lúrio reeditaram
o Guia Turístico da Ilha de Moçambique, iniciativa integrada nas ações que
vêm sendo desenvolvidas no âmbito do Cluster da Cooperação Portuguesa
da Ilha de Moçambique, programa financiado pelo Camões, I.P.

Ler mais

Lisboa, Portugal
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Oficina Múltiplo Leminski com a Escola
Secundária Marquês do Pombal
A UCCLA organizou, dia 15 de outubro, a oficina Múltiplo Leminski a partir da
exposição promovida pela Casa América Latina “Múltiplo Leminski”, sobre a
vida e obra do poeta e artista brasileiro Paulo Leminski.

Ler mais

Lisboa, Portugal

UCCLA acolheu o evento The Journey of a Tech
Island - Empreendedorismo tecnológico em Cabo
Verde
O Governo de Cabo Verde, através do Ministério da Economia Digital, e a
UCCLA organizaram, no dia 4 de novembro, a The Journey of a Tech Island,
uma apresentação sobre a jornada de Cabo Verde no domínio da promoção
do empreendedorismo tecnológico.

Ler mais

Maputo, Moçambique

Sétima edição da Feira do Livro de Maputo
Decorreu, de 21 a 23 de outubro, a sétima edição da Feira do Livro de
Maputo, em formato virtual. Miguel Gullander (Portugal), Patrick Quillier
(França) Valentino Viegas (Goa/India), Rosa Chávez (Guatemala) e
Conceição Lima (São Tomé e Príncipe) foram algumas das presenças. A
UCCLA esteve representada, dia 23 de outubro, pela técnica Alda Moreira.

Ler mais

Oeiras, Portugal

V edição da Gala Prémios da Lusofonia
Decorreu, no dia 23 de outubro, a V edição da Prémios da Lusofonia, no
Auditório Municipal Ruy de Carvalho, em Oeiras, onde foram distinguidas 16
personalidades que têm desenvolvido um trabalho constante, sustentado e
meritório em prol da lusofonia. A UCCLA esteve representada pelas técnicas
Anabela Carvalho e Raquel Carvalho.

Ler mais

Braga, Portugal

2.º Forúm da Cooperação Municipalista da
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Lusofonia
Nos dias 25 e 26 de novembro vai ter lugar, na sala de Congressos do Altice
Forum de Braga, o 2.º Fórum da Cooperação Municipalista da Lusofonia,
uma iniciativa do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade da região
autónoma da Galiza, em parceria com a Xunta de Galicia, a Cooperativa
Galega, a UCCLA, a Câmara Municipal de Braga e a Rede de Autoridades
locais da Lusofonia, Polos ODS.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Lançamento do livro “História de São Tomé e
Príncipe” de Armindo de Ceita do Espírito Santo
na UCCLA
A chegada dos navegadores portugueses às ilhas de São Tomé e Príncipe,
no terceiro quartel do século XV, os conflitos, as crises, as revoltas e as
relações humanas e institucionais da época são os ingredientes do livro
“História de São Tomé e Príncipe” da autoria de Armindo de Ceita do Espírito
Santo, que será lançado no dia 29 de novembro, às 18 horas, no auditório da
UCCLA.

Ler mais
Inhaca, Moçambique

Festa do Livro de Kanyaka do Conselho Municipal
de Maputo
A Feira do Livro de Maputo deslocou-se pela primeira vez a Inhaca, para a
realização da Festa do Livro de Kanyaka. A primeira edição deste encontro
literário - sob o lema ″A História do futuro se escreve na Ilha″ -, promovido
pela vereação da Cultura e Turismo do Conselho Municipal de Maputo,
aconteceu nos dias 6, 7 e 8 de novembro e levou a Inhaca vários nomes de
relevo da literatura moçambicana. Esta iniciativa conta com a parceria da
UCCLA.

Ler mais

Projeto Faz conta com o apoio da UCCLA
Porque os sonhos são fundamentais e, muitas vezes, o alimento de tantas e
tantas crianças, nasceu o projeto da Associação FAZ - Fazer, Apoiar, Zelar.
Um projeto onde os sonhos são narrados em histórias de banda desenhada,
protagonizado por cinco heróis originários dos países de língua portuguesa.
Um projeto que conta, desde agora, com o apoio institucional da UCCLA.

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, 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

“As nossas leituras”
Iniciativa lançada em 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 lançamento do livro “As Portas
da Noite” de Mário Máximo
O auditório da UCCLA foi palco, dia 7 de outubro, do mais recente livro do
escritor Mário Máximo “As Portas da Noite”. Trata-se de um livro de poemas,
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 da obra “Tapetes de Pedra” na
UCCLA
A importância da calçada portuguesa na paisagem urbana de lisboa e além-
fronteiras está materializada na obra “Tapetes de Pedra”, apresentada no dia
13 de outubro, no auditório da UCCLA.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Lançamento da obra “Angola, Um Intelectual na
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Rebelião” de Manuel Videira na UCCLA
O auditório da UCCLA foi o palco escolhido para o lançamento da obra
“Angola, Um Intelectual na Rebelião” da autoria de Manuel Videira - uma
biografia contada na primeira pessoa, e sem censura, da luta por uma
Angola livre. A apresentação teve lugar no dia 14 de outubro.

Ler mais

Lisboa, Portugal

UCCLA recebeu 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
foi apresentada no dia 21 de outubro, no auditório da UCCLA.

Ler mais

Lisboa, Portugal

ERC apresentou novo projeto editorial na UCCLA
A ERC - Entidade Reguladora para a Comunicação Social apresentou, no dia
26 de outubro, no auditório da UCCLA, o seu projeto editorial Coleção
“Regulação dos Media”, que se propõe publicar, até 2022, diferentes edições
sobre problemáticas contemporâneas do universo dos media que têm por
base estudos promovidos pela ERC e conduzidos por equipas de
investigadores internas e externas.

Ler mais

Lisboa, Portugal

UCCLA acolheu 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, foi apresentado no dia 28 de outubro, no auditório da UCCLA.

Ler mais

Ilha do Príncipe, São Tomé e Príncipe
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Assinado contrato para levar água potável à zona
sul da Ilha do Príncipe
As autoridades de São Tomé e Príncipe e a empresa de construção civil
“CONSTROMÉ” assinaram um contrato, dia 6 de outubro, com vista a levar
água potável para zona sul da Ilha do Príncipe.

Ler mais

Rio de Janeiro, Brasil

Mês da Consciência Negra no Rio de Janeiro
A cidade do Rio de Janeiro, no Brasil, dedica todo o mês de novembro à
Consciência Negra, com atrações gratuitas promovidas pela Secretaria
Municipal de Cultura, como feirinhas e Terreiro Crioula, rodas de samba e
jongo, festas e bailes de black music e muito mais.

Ler mais

Huambo, Angola

Huambo disponibiliza verba para combater a fome
e pobreza
Com vista ao combate à fome e à pobreza, a Administração Municipal do
Huambo, em Angola, disponibilizou uma verba significativa para a
agricultura.

Ler mais

Macau, China

Festival da Lusofonia decorrerá em Dezembro
Organizado pelo Instituto Cultural, em coorganização com a Direção dos
Serviços de Turismo e Instituto para os Assuntos Municipais, o 24.º Festival
da Lusofonia, integrado no 3.º Encontro em Macau - Festival de Artes e
Cultura entre a China e os Países de Língua Portuguesa, terá lugar entre 10
e 12 de dezembro, nas Casas da Taipa.

Ler mais

Livro “Franco-Atiradores” de Jonuel Gonçalves
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Nesta edição destacamos o livro “Franco-Atiradores - Clandestinidade e
informalidade nos combates democráticos em Angola (Abril de 1958 - Abril
de 2017)”, a mais recente obra do investigador, escritor e comentador
angolano Jonuel Gonçalves. O autor, a partir da sua própria experiência e de
testemunhos de outros resistentes, revela arriscadas formas de oposição e
de militância e o contributo que deram ao processo de abertura em Angola.

Ler mais

Timor-Leste

Governo de Timor-Leste lançou o programa
“Governo no seio do povo”
Foi lançado, dia 7 de outubro, o programa “Governo no seio do povo” -
"NAROMAN BA SUKU", no Suco de Nahareka, Posto de Administrativo de
Ossú, no Município de Viqueque, em Timor-Leste, cujo objetivo principal é a
participação ativa da comunidade no processo de desenvolvimento da
região.

Ler mais

Cabo Verde

José Maria Neves toma posse como Presidente
de Cabo Verde
A cerimónia de tomada de posse do Presidente eleito de Cabo Verde, José
Maria Neves, decorreu no dia 9 de novembro, numa sessão especial na
Assembleia Nacional, na cidade da Praia.

Ler mais
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