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Vitor Ramalho - Secretário-geral da UCCLA
Ao aproximarmo-nos de um novo ano, não poderia deixar de desejar a todos
os responsáveis das cidades associadas da UCCLA e, por esta via, aos seus
munícipes, bem como aos dirigentes e trabalhadores das entidades
apoiantes, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Esperamos, apesar da
manutenção do surto pandémico, com novas variantes, que o mundo em
geral e os países de língua oficial portuguesa em particular superem as
limitações que ainda persistem por causa da pandemia. E, sobretudo, que a
incerteza do futuro com conflitos em várias regiões do mundo sejam
resolvidos e os que se apresentam como causa de potenciais focos de séria
conflitualidade, sejam atempadamente resolvidos. Que a paz à escala
planetária e o desenvolvimento humano se reforcem são também os votos
da UCCLA.
Ler mais

Boas Festas
A UCCLA deseja a tod@s umas Boas Festas e feliz Ano Novo.
Ler mais

Lisboa, Portugal

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 -, patente na UCCLA e no Centro Cultural de Cabo
Verde, que conta com a curadoria de Ricardo Barbosa Vicente. Reveja as
inaugurações e visite-nos até ao dia 18 de fevereiro de 2022.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Visita do Presidente da Câmara Municipal de
Lisboa à UCCLA
Com vista ao conhecimento dos serviços da autarquia, o presidente da
Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, visitou as instalações da
UCCLA, dia 9 de dezembro, juntamente com o Secretário-geral da
instituição, Vitor Ramalho, e do Secretário-geral da edilidade, Alberto
Laplaine Guimarães.
Ler mais

Prémio de Revelação Literária UCCLACMLISBOA
- Candidaturas abertas até fevereiro 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 6 de fevereiro de 2022. Fique a par de todas as
informações através do Regulamento do concurso.
Ler mais

Díli, Timor-Leste

Parceria UCCLA, Autoridade Municipal de Díli e
Câmara Municipal de Lisboa
A UCCLA em parceria com a Autoridade Municipal de Díli e a Câmara
Municipal de Lisboa darão início, em 2022, à realização do projeto “Parceria
para o reforço da governação urbana, inclusão social e promoção do
empreendedorismo em Díli”, contratualizado no âmbito da candidatura de
2021 ao Programa da Comissão Europeia “Autoridades Locais: Parcerias
para cidades sustentáveis”.
Ler mais

Ilha de Moçambique, Moçambique

Oficina para crianças “A minha praia” na Ilha de
Moçambique
No âmbito do projeto “Solução Participada para Plásticos Marítimos”
decorreu, no dia 2 de novembro, a oficina “A minha praia” na Escola Primária
e Completa 25 de Junho, na Ilha de Moçambique, com o envolvimento de 37
participantes - crianças, professores, educadores ambientais e o diretor da
escola.
Ler mais

Maputo, Moçambique

Encerramento da oficina de formação

“Dinamização de Bibliotecas Públicas Municipais"
No âmbito do projeto Ler KaNyaka, Festa do Livro de KaNyaka e
inauguração da Biblioteca Municipal de KaNyaka - desenvolvida pelo
Conselho Municipal de Maputo em parceria com a UCCLA - realizou-se, no
dia 3 de dezembro, o encerramento da oficina de formação Dinamização de
Bibliotecas Públicas Municipais.
Ler mais

Ilha de Moçambique, Moçambique

Contadores tradicionais da Ilha de Moçambique
Uma publicação com nove histórias de contadores tradicionais na Ilha de
Moçambique é o resultado do trabalho levado a cabo, no último trimestre de
2021, pela UCCLA em parceria com o Município da Ilha de Moçambique.
Sob o título “Memórias de Contadores de Histórias da Ilha de Moçambique”,
a publicação será lançada, em 2022, no Posto Municipal de Turismo e
contextualizada com uma exposição de fotografias relevando as
personagens e os momentos peculiares da intervenção.
Ler mais
Lisboa, Portugal

Visita à exposição “de Dentro e Fora - Coletiva de
Artistas de Cabo Verde” pela Administração da
EPAL
Decorreu, dia 17 de dezembro, uma visita à exposição “de Dentro e Fora Coletiva de Artistas de Cabo Verde” pelo diretor de Comunicação e
Marketing da EPAL, Marcos Sá, e pela Coordenadora do Departamento de
Clientes, Produtos e Serviços da EPAL, Cláudia André, conduzida pelo
curador Ricardo Barbosa Vicente e acompanhada pelo Secretário-geral da
UCCLA, Vitor Ramalho.
Ler mais
Lisboa, Portugal

Presidente do Tribunal Constitucional de Cabo
Verde visita exposição da UCCLA
Decorreu, dia 29 de dezembro, a visita à exposição “de Dentro e Fora Coletiva de Artistas de Cabo Verde” pelo presidente do Tribunal
Constitucional de Cabo Verde, João Pinto Semedo; ministro plenipotenciário
da Embaixada de Cabo Verde, José Maria Silva; presidente da mesa da
Assembleia Geral da Associação Caboverdiana, Joaquim Vaz, e por Olívio
Borges. A visita foi conduzida pelo curador Ricardo Barbosa Vicente e
acompanhada por Rui Lourido - em representação do Secretário-geral, Vitor
Ramalho -, e pelas técnicas Filomena Nascimento e Raquel Carvalho.
Ler mais

Ilha de Moçambique, Moçambique

Parceria entre a UCCLA e a revista de bordo das
Linhas Aéreas de Moçambique
Ao longo de 2021, a UCCLA, o Conselho Municipal da cidade da Ilha de
Moçambique e a Indico (revista de bordo das Linhas Aéreas de Moçambique)
promoveram o destino turístico da Ilha de Moçambique nas suas diferentes
publicações bimensais.
Ler mais

UCCLA aderiu à campanha da EPAL
A UCCLA é a mais recente entidade aderente ao consumo de água da
torneira - no âmbito de uma campanha de sensibilização lançada pela EPAL
-, reconhecendo este bem universal como uma opção de excelente qualidade
e amiga do ambiente.
Ler mais

Curso Livre História de Angola na UCCLA - 5.ª
edição
A UCCLA e a Mercado de Letras Editores organizam, pela quinta vez
consecutiva, mais uma edição do Curso Livre História de Angola. Com a
coordenação do Professor Doutor Alberto Oliveira Pinto, a 5.ª edição do
Curso Livre História de Angola irá decorrer de fevereiro a agosto de 2022,
todas as terças-feiras, às 18 horas. A participação no curso poderá ser feita
presencialmente ou online.
Ler mais
Braga, Portugal

Foro da Cooperação Municipalista da Lusofonia
em Braga
Decorreu, nos dias 25 e 26 de novembro, na sala de Congressos do Altice
Forum de Braga, o II Fórum da Cooperação Municipalista da Lusofonia sobre
o tema "A localização dos ODS por trás a COVID 19: uma visão desde o
género" - 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

UCCLA presente nas comemorações do

aniversário de Timor-Leste
Decorreu, no dia 28 de novembro, a comemoração do 46.º aniversário da
Proclamação da Independência da República Democrática de Timor-Leste,
no hotel Holidy Inn de Lisboa. A UCCLA esteve representada pelos técnicos
Raquel Carvalho e João Laplaine Guimarães.
Ler mais

Lisboa, Portugal

UCCLA acolheu III Conferência Internacional de
Cooperação Portugal-China
Com vista a promover a cooperação multilateral entre Portugal e a China,
decorreu, nos dias 14 e 15 de dezembro, a III Conferência Internacional de
Cooperação Portugal-China: Portugal, plataforma da economia do mar e
porta atlântica da Rota Marítima da Seda para a Eurásia, a América e a
África”, no auditório da UCCLA.
Ler mais

Timor-Leste

SABIA QUE…
... a UCCLA foi parceira da elaboração de um Dicionário de TétumPortuguês, em 2000?
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

“As nossas leituras”

Iniciativa lançada 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
e envie-nos o seu vídeo!
Ler mais

Lisboa, Portugal

UCCLA acolheu lançamento do livro “História de
São Tomé e Príncipe” de Armindo de Ceita do
Espírito Santo
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, lançado no dia 29 de novembro, no auditório da UCCLA.
Ler mais

Lisboa, Portugal

UCCLA recebeu Mercado Afrolink
Decorreu, nos dias 4 e 5 de dezembro, mais uma edição do Mercado
Afrolink, na UCCLA, que conta com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa.
Ler mais

Campanha Mén Non Solidária
A Mén Non - Associação das Mulheres de São Tomé e Príncipe em Portugal
lançou a Campanha “Closson di Mén” (tradução Coração de mãe) - Um
sorriso para os doentes são-tomenses de Junta Médica em Portugal, que
decorre até ao dia 6 de janeiro de 2022.
Ler mais

Escritor timorense Luís Cardoso venceu Prémio

Oceanos
O romance “O Plantador de Abóboras”, do escritor timorense Luís Cardoso,
publicado em Portugal pela editora Abysmo, venceu o primeiro lugar do
Prémio Oceanos - Prémio de Literatura em Língua Portuguesa. Esta é a
primeira vez que um livro do continente asiático figura entre os finalistas e
vencedores.
Ler mais

Governo da Região Autónoma do Príncipe, São Tomé e Príncipe

Ilha do Príncipe com cobertura total da rede
elétrica
Com a última localidade da ilha do Príncipe a dispor de luz elétrica da rede
pública, a Praia Campanha, a Região Autónoma do Príncipe passou, a partir
do dia 22 de dezembro, a ter uma cobertura total da rede elétrica da EMAE Empresa de Água e Energia.
Ler mais

Luanda, Angola

Inaugurado “Passeio dos Cantores Angolanos”
Um mural denominado “Passeio dos Cantores Angolanos", criado com o
objetivo de homenagear alguns músicos falecidos, foi inaugurado dia 3 de
dezembro, na Ilha do Cabo, em Luanda, Angola.
Ler mais

Macau, China

Festival Fringe da Cidade de Macau
Organizado pelo Instituto Cultural, o 21.º Festival Fringe da Cidade de Macau
irá proporcionar, entre os dias 12 e 23 de janeiro, um conjunto de
espetáculos e atividades de extensão. Por forma a pôr em prática o conceito
de “Todos ao redor da Cidade, os nossos palcos, os nossos espectadores,
os nossos artistas”, esta edição do Festival Fringe prossegue com a missão
de levar a arte até às comunidades locais.
Ler mais

Brasília, Brasil

Um corredor turístico cultural para dar vida a

avenida de Brasília
A história de Brasília passa por nomes como os de Oscar Niemeyer, Athos
Bulcão, Marianne Peretti, Burle Marx, Lúcio Costa e Juscelino Kubitschek.
Essenciais na criação da cidade, eles estão representados na avenida
comercial mais importante da capital, a W3 Sul. Registados em painéis de
grafite, estes personagens são o ponto de partida para o local reverter
décadas de abandono e viver novos tempos de empreendedorismo.
Ler mais

Livro “Odi Marítimu” de José Luiz Tavares
Após traduzir sonetos de Luís de Camões para crioulo, José Luiz Tavares
trás uma nova obra a um universo mais amplo de leitores, nomeadamente
cabo-verdianos - agora “Odi Marítimu” uma tradução da obra de Fernando
Pessoa “Ode Marítima”. A escolha desta obra, para esta edição, traduz a sua
importância enquanto conjunto que compõe a exposição “de Dentro e Fora Coletiva de Artistas de Cabo Verde” que está patente na UCCLA.
Ler mais

Livro “Niketche: Uma História de Poligamia” de
Paulina Chiziane
Paulina Chiziane, a “contadora de estórias” moçambicana que já tocou em
vários corações através da sua escrita, foi vencedora do Prémio Camões
2021. Se a sua escrita é cativante, a mesma é reflexo de várias vivências e
caminhos que, por vezes, nos podem parecer óbvios, mas que nem a todos
o é. Reconhecendo o seu papel na luta pela igualdade de género em
Moçambique, e no mundo, destacamos, nesta edição, uma das suas várias
obras, a título de exemplo, “Niketche: Uma História de Poligamia”.
Ler mais

Livro “Memórias. Aparições. Arritmias” de Yara
Nakahanda Monteiro
Estreia de Yara Nakahanda Monteiro em poesia com o livro “Memórias.
Aparições. Arritmias”, uma coletânea de poemas que percorre lembranças e
relatos da vida da autora, tocando em temas menos visíveis ao olhar
desatento e rotineiro do dia-a-dia, como os desafios da não paridade de
género e negritude.
Ler mais

Livro “O Mais Belo Fim do Mundo” de José

Eduardo Agualusa
Uma compilação de vários escritos de José Eduardo Agualusa, de 2018 a
2021, transposto no livro “O Mais Belo Fim do Mundo”, sobre vários
acontecimentos que mudaram o rumo do mundo em que vivemos, numa
linguística ficcionaria e cronista característica do autor.
Ler mais

Guiné-Bissau e Portugal

Guiné-Bissau e Portugal assinam acordos na área
de Defesa
Foi assinado, dia 14 de dezembro, um Programa Quadro de Cooperação
Multilateral no domínio da Defesa, entre o ministro da Defesa Nacional e dos
Combatentes da Liberdade da Pátria da Guiné-Bissau, Sandji Fati, e o
ministro da Defesa de Portugal, João Gomes Cravinho.
Ler mais

Timor-Leste

Tecido tradicional de Timor-Leste é Património da
Unesco
A Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura,
Unesco, inscreveu neste mês de dezembro quatro práticas culturais na lista
do Património Imaterial que Precisa de Proteção, incluindo o tecido
tradicional do Timor-Leste, o Tais.
Ler mais
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