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Informação devida por solidariedade aos
refugiados da Ucrânia
Foi enviada uma carta às cidades e empresas associadas da UCCLA, pelo
Secretário-geral Vitor Ramalho, em resultado da onda de solidariedade
manifestada em múltiplos domínios por munícipes de inúmeras cidades,
municípios e regiões de países de língua oficial portuguesa - associadas da
UCCLA - e da corrente de opinião amplamente gerada pela sociedade civil,
para com os refugiados ucranianos e a convergência de diversas iniciativas
de apoio.

Ler mais...

Lisboa, Portugal

Encerramento da exposição “de Dentro e Fora -
Coletiva de Artistas de Cabo Verde” na UCCLA
Decorreu, dia 18 de fevereiro, o encerramento da exposição “de Dentro e
Fora - Coletiva de Artistas de Cabo Verde” - considerada a maior mostra de
artes visuais desde a independência de Cabo Verde - no auditório da
UCCLA. A exposição, que tem a curadoria de Ricardo Barbosa Vicente, teve
a parceria da Embaixada de Cabo Verde em Portugal, do Centro Cultural de
Cabo Verde e do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas de Cabo
Verde.

Ler mais...

Reunião com o presidente da Câmara Municipal
da Praia
O presidente da Câmara Municipal da cidade da Praia, Francisco Carvalho,
reuniu, dia 23 de fevereiro, com o Secretário-geral da UCCLA, Vitor
Ramalho, na sede da instituição, na deslocação que está a realizar a
Portugal.

Ler mais...

Lisboa, Portugal
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UCCLA acolheu o Colóquio “A importância das
cidades no desenvolvimento humano - o caso
particular da Cidade da Praia”
Decorreu no dia 25 de fevereiro, no auditório da UCCLA, o Colóquio “A
importância das cidades no desenvolvimento humano - o caso particular da
Cidade da Praia”.

Ler mais...

Lisboa, Portugal

Visita do Presidente da Câmara da Ribeira
Grande de Santiago à exposição da UCCLA
Decorreu, dia 15 de fevereiro, a visita à exposição “de Dentro e Fora -
Coletiva de Artistas de Cabo Verde”, patente na UCCLA, pelo presidente da
Câmara Municipal de Ribeira Grande de Santiago, Nelson Moreira,
acompanhado pelo Secretário-geral da instituição, Vitor Ramalho. A visita foi
conduzida pelo curador da exposição, Ricardo Barbosa Vicente.

Ler mais...

Lisboa, Portugal

Mostra de Cinema “de Dentro e Fora”
Desde 19 de fevereiro e até 24 de março, decorre uma Mostra de Cinema
que surge na continuidade da exposição “de Dentro e Fora - Coletiva de
Artistas de Cabo Verde”, com curtas e longas-metragens, com temas
relacionadas com Cabo Verde.

Ler mais...

Lisboa, Portugal

Concerto de Carlão e Convidados ao vivo na
UCCLA
O palco do auditório da UCCLA recebeu, no dia 24 de fevereiro, o concerto
ao vivo de Carlão e Convidados. Foi uma excelente noite ao som de música
angolana.

Ler mais...

Já começou a quinta edição do Curso Livre
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História de Angola na UCCLA
Teve início no dia 15 de fevereiro, a quinta edição do Curso Livre História de
Angola, coordenado pelo Professor Doutor Alberto Oliveira Pinto, realizado
na UCCLA e que conta, pela primeira vez, com a parceria da Associação de
Professores de História.

Ler mais...

Lisboa, Portugal

UCCLA esteve presente na receção anual ao
Corpo Diplomático
Os Paços do Concelho de Lisboa receberam, dia 25 de janeiro, os
embaixadores e representantes estrangeiros acreditados em Lisboa, na
habitual receção anual ao Corpo Diplomático. O Secretário-geral da UCCLA,
Vitor Ramalho, esteve presente na cerimónia.

Ler mais...

Lisboa, Portugal

UCCLA estará presente na Conferência “Portugal:
objetivo crescimento”
Vai decorrer, nos dias 11 e 12 de março, a Conferência da Ordem dos
Economistas sobre “Portugal: objetivo crescimento”, na Fundação Calouste
Gulbenkian. O Secretário-geral da UCCLA, Vitor Ramalho, irá intervir no dia
12 de março.

Ler mais...

Lisboa, Portugal

Tonecas Prazeres ao vivo na UCCLA
Uma das grandes vozes de São Tomé e Príncipe vai abrilhantar a noite do
dia 11 de março, a partir das 19h30, no auditório da UCCLA. O compositor,
guitarrista e intérprete Tonecas Prazeres atuará ao vivo e promete muita
animação a todos os presentes. Não falte e reserve já o seu lugar!

Ler mais...

Lisboa, Portugal
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UCCLA recebeu lançamento do livro
“Deflagrações” de José Luís Hopffer Almada
Decorreu, no dia 17 de fevereiro, o lançamento do livro “Deflagrações” da
autoria de José Luís Hopffer C. Almada, no auditório da UCCLA.

Ler mais...

Lisboa, Portugal

Visita do Colégio Piloto Diese à exposição “de
Dentro e Fora - Coletiva de Artistas de Cabo
Verde"
O dia 11 de fevereiro foi especial. A UCCLA recebeu três grupos de crianças
- num total de 66 crianças -, do pré-escolar e do ensino básico do Colégio
Piloto Diese, na visita à exposição “de Dentro e Fora - Coletiva de Artistas de
Cabo Verde” conduzida pelo curador Ricardo Barbosa Vicente.

Ler mais...

Lisboa, Portugal

Alunos da Escola Secundária Marquês do Pombal
visitam exposição da UCCLA
Jovens alunos dos cursos de Artes e Multimédia da Escola Secundária
Marquês do Pombal visitaram, dia 16 de fevereiro, a exposição “de Dentro e
Fora - Coletiva de Artistas de Cabo Verde”. A visita foi conduzida pelo
curador da exposição, Ricardo Barbosa Vicente.

Ler mais...

Lisboa, Portugal

Música ao vivo na UCCLA
A música ao vivo está de regresso à UCCLA desde fevereiro. Durante os
próximos meses, venha disfrutar e deliciar-se ao som da música de Angola,
Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé e
Príncipe. Não faltará gastronomia e artesanato dos respetivos países.

Ler mais...

Lisboa, Portugal 

UCCLA vai acolher “Fórum Permanente - Debates
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da Lusofonia”
Vai decorrer no dia 7 de abril, a partir das 15h30, a quinta sessão do Fórum
Permanente - Debates da Lusofonia, subordinado ao tema “A Língua
Portuguesa, a Lusofonia e o Bicentenário do Brasil”. O fórum será online e
presencial a partir do auditório da UCCLA.

Ler mais...

Lisboa, Portugal

“Gerações Cruzadas - Pontes de Partida” na
UCCLA
Com o objetivo de provocar e gerar cultura, identificar pontos de vitalidade
para uma sociedade mais livre e criativa, através de experiências que
ajudem a perceber como podemos construir a partir da realidade existente,
vai decorrer, no dia 9 de março, às 18 horas, a iniciativa “Gerações Cruzadas
- Pontes de Partida”, no auditório da UCCLA.

Ler mais...

Lisboa, Portugal

UCCLA vai acolher conversa em torno do livro
«Prisão Política» de Sedrick de Carvalho
Vai decorrer no dia 18 de março, às 16h30, uma conversa com prestigiadas
personalidades em torno do livro «Prisão Política», da autoria do jurista e
jornalista Sedrick de Carvalho, assim como a venda do mesmo, nas
instalações da UCCLA.

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...
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Rio de Janeiro, Brasil

SABIA QUE....
.... A UCCLA colaborou no restauro do Calçadão do Rio de Janeiro e, 36
anos mais tarde, retoma-se a temática em cooperação bilateral?

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...

Braga, Portugal

Braga candidata Quinta Pedagógica e projeto
BUILD a Prémio Internacional das Cidades
Educadoras
O Município de Braga acaba de submeter a Quinta Pedagógica de Braga e o
projeto BUILD - Braga Urban Innovation Laboratory Demonstrator ao Prémio
Internacional da Associação Internacional de Cidades Educadoras (AICE),
que este ano tem como tema “Boas Práticas de Promoção de Cuidados da
Cidade”.

Ler mais...

Praia, Cabo Verde

Plano Estratégico do Desenvolvimento
Sustentável lançado na Praia
Os recursos humanos e uma economia mais digital e sustentável são alguns
dos eixos do Plano Estratégico do Desenvolvimento Sustentável (PEDS),
apresentados dia 8 de fevereiro, na cidade da Praia, em Cabo Verde. Com o
PEDS, que vai até 2026, o governo quer posicionar Cabo Verde como um
país seguro do ponto de vista sanitário, acelerar o crescimento económico,
garantir a coesão territorial e a coesão social e acelerar a transição
energética diversificando a economia e aumentando o potencial de
crescimento económico.

Ler mais...

Região Autónoma do Príncipe, São Tomé e Príncipe
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Ilha do Príncipe vai ter energia solar fotovoltaica
O Governo são-tomense assinou, dia 8 de fevereiro, um acordo com a
empresa norte-americana Management & Economics Consulting (Maeci)
para iniciar, dentro de quatro meses, a produção de cerca de 8 megawatts de
energia solar e fotovoltaica na ilha do Príncipe.

Ler mais...

Quelimane, Moçambique

Estreitamento de relações entre Quelimane e a
Universidade de Coimbra
Decorreu, dia 21 de fevereiro, a assinatura de um acordo de cooperação - na
área académica, científica e cultural - entre o Município de Quelimane e a
Universidade de Coimbra.

Ler mais...

Macau, China

Plano Diretor delineia Macau até 2040
O Plano Diretor de Macau (2020-2040), impondo uma estratégia de
desenvolvimento urbano, divide a cidade em “18 Unidades Operativas de
Planeamento”, classificadas como “zona urbana e zona não-urbanizável”. O
novo plano prevê uma variedade de novas áreas comerciais, ao mesmo
tempo que transita as operações industriais para quatro zonas específicas.

Ler mais...

Luanda, Angola

Inauguração do Instituto Hematológico Pediátrico
Localizado em Luanda, Angola, e idealizado para dar resposta a doenças de
origem hematológicas, foi inaugurado, dia 4 de março, o Instituto
Hematológico Pediátrico "Dr. Victória do Espírito Santo", pelo Presidente da
República, João Lourenço.

Ler mais...

Brasília, Brasil

Jardim Botânico vai ganhar novos espaços de
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lazer
Quem frequenta o Jardim Botânico de Brasília já percebeu a presença de
novos espaços no local, são eles um restaurante, loja de souvenirs e três
quiosques, estruturas que em breve serão ocupadas por prestadores de
serviços e, assim, ampliarão as atrações para o público que o visita.

Ler mais...

AULP-Associação das Universidades de Língua Portuguesa, 

Programa Mobilidade AULP
O Programa Mobilidade AULP-Associação das Universidades de Língua
Portuguesa é o primeiro programa de mobilidade académica que abrange
exclusivamente o intercâmbio de alunos entre instituições dos países de
língua oficial portuguesa e Macau (RAEM, China).

Ler mais...

Livro “Fontes Históricas sobre Macau no Arquivo
Histórico de Goa. Séculos XVI a XIX: Um
Catálogo”
Com o objetivo principal de expandir e divulgar o conhecimento sobre
Macau, o livro “Fontes Históricas sobre Macau no Arquivo Histórico de Goa.
Séculos XVI a XIX: Um Catálogo” pretende dar a conhecer o fenómeno
cultural, social e político que é Macau.

Ler mais...

Cabo Delgado, Moçambique

Banco Mundial doa 100 milhões de dólares para
reconstrução de Cabo Delgado
O Banco Mundial anunciou o desembolso de um fundo adicional de 100
milhões de dólares para o programa de reconstrução das zonas afetadas
pelo terrorismo em Cabo Delgado.

Ler mais...

Guiné-Bissau
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Guiné-Bissau vai instalar centros de formação em
todo o país
O governo da Guiné-Bissau anunciou que pretende instalar, em todas as
regiões do país, estabelecimentos de ensino superior de educação e
formação.

Ler mais...

Timor-Leste

Eleições presidenciais em Timor-Leste marcadas
para março
A primeira volta das quintas eleições presidenciais em Timor-Leste vai
decorrer no dia 19 de março, segundo o decreto assinado pelo Presidente da
República, Francisco Guterres Lú-Olo. O próximo chefe de Estado de Timor-
Leste tomará posse a 20 de maio, data em que se cumprem os 20 anos da
restauração da independência.

Ler mais...
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