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Díli, Timor-Leste

Projeto entre as cidades de Lisboa e de Díli
coordenado pela UCCLA
Teve início, dia 1 de maio, o projeto “Parceria para o Reforço da Governação
Urbana, Inclusão Social e Promoção do Empreendedorismo em Díli, Timor-
Leste”, uma ação inserida no Programa da Comissão Europeia “Autoridades
Locais: Parcerias para cidades sustentáveis”, com a finalidade de fortalecer
as autoridades locais pela promoção da cooperação descentralizada,
envolvendo autoridades locais de países europeus parceiros, em sintonia
com a Agenda para o Desenvolvimento Sustentável 2030.

Ler mais...

Cascais, Portugal

Cascais recebe a 4.ª Edição do Mercado da
Língua Portuguesa
Artesanato, gastronomia, música, literatura e outras atividades vão marcar
presença na 4.ª edição do Mercado da Língua Portuguesa, de 27 a 29 de
maio, no Mercado da Vila de Cascais. Um evento organizado pela UCCLA,
em colaboração com a Câmara Municipal de Cascais, que promete
homenagear a língua portuguesa e a união das várias culturas pelo mundo.
Não falte!

Ler mais...

Evocar o Dia de África
Assinala-se no dia 25 de maio, o Dia de África. O Secretário-geral da
UCCLA, Vitor Ramalho, elaborou um texto de saudação pela importante
data.

Ler mais...

Alexandre Siloto Assine vence edição do Prémio
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de Revelação Literária UCCLA-CMLISBOA
No âmbito da abertura do 5L-Festival Internacional de Literatura e Língua
Portuguesa, no dia 4 de maio, a UCCLA anunciou que o livro de poesia
“Caligrafia”, de Alexandre Siloto Assine, é o vencedor da 7.ª edição do
Prémio de Revelação Literária UCCLA-CMLISBOA - Novos Talentos, Novas
Obras em Língua Portuguesa. O anúncio foi feito pelo vereador da Cultura da
Câmara Municipal de Lisboa, Diogo Moura, e pelo Secretário-geral da
UCCLA, Vitor Ramalho.

Ler mais...

Lisboa, Portugal

Reunião na Embaixada de Timor-Leste
Decorreu, dia 4 de maio, uma reunião na Embaixada da República
Democrática de Timor-Leste em Lisboa, no âmbito do projeto “Parceria para
o Reforço da Governação Urbana, Inclusão Social e Promoção do
Empreendedorismo em Díli, Timor-Leste” coordenado pela UCCLA.

Ler mais...

Lisboa, Portugal

Reunião com Secretário Municipal do Rio de
Janeiro
Decorreu, dia 23 de março, uma reunião entre o Secretário-geral da UCCLA,
Vitor Ramalho, o Secretário Municipal de Governo e Integridade Pública do
Rio de Janeiro, Marcelo Calero, o Chefe da Coordenaria-geral de Relações
Internacionais e Cooperação do Rio de Janeiro, Bruno Oliveira, e técnicos da
UCCLA.

Ler mais...

Gabu, Guiné-Bissau

Encontro com o Governador da Região de Gabu
No âmbito do projeto “Promover a apicultura inclusiva no Leste da Guiné-
Bissau”, deslocou-se à Guiné-Bissau, de 7 a 16 de abril, o técnico Manuel
Ferreira de Almeida, com o intuito de proceder ao acompanhamento do
projeto, efetuar um balanço das atividades realizadas e programar as
iniciativas a empreender para o segundo quadrimestre de 2022.

Ler mais...

Ilha de Moçambique, Moçambique

Lançamento de publicação e exposição
“Memórias de Contadores de Histórias da Ilha de
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Moçambique”
O Conselho Municipal da cidade da Ilha de Moçambique, em parceria com a
UCCLA, lançou nas instalações do Posto Municipal de Turismo, dia 20 de
maio, a publicação “Memórias de Contadores de Histórias da Ilha de
Moçambique”, em resultado de um levantamento de alguns relatos de
contadores tradicionais de histórias da Ilha, dispostos a colaborar na
divulgação de valores culturais e de memória coletiva.

Ler mais...

Lisboa, Portugal

Mostra de Cinema “de Dentro e Fora”
Dando continuidade à exposição “de Dentro e Fora - Coletiva de Artistas de
Cabo Verde” - organizada pela UCCLA e Centro Cultural Cabo Verde, em
parceria com a Embaixada de Cabo Verde em Portugal e o Ministério da
Cultura e das Indústrias Criativas de Cabo Verde, que contou com a
curadoria de Ricardo Barbosa Vicente - decorreu, de 19 de fevereiro a 24 de
março, a Mostra de Cinema “de Dentro e Fora”, com curtas e longas-
metragens, com temas relacionadas a Cabo Verde.

Ler mais...

Bissau, Guiné-Bissau

UCCLA esteve presente no Fórum Internacional
da Guiné-Bissau
Decorreu na cidade de Bissau, entre os dias 3 e 6 de maio, o primeiro Fórum
Internacional da Guiné-Bissau subordinado ao tema A Força do Poder Local.
A UCCLA esteve representada pelo técnico João Laplaine Guimarães, em
representação do Secretário-geral Vitor Ramalho.

Ler mais...

Luanda, Angola

Encontro de Escritores em Luanda
Por ocasião da passagem do Dia Mundial da Língua Portuguesa – data
reconhecida, em 2019, pela UNESCO – realizou-se, no dia 5 de maio, em
Luanda, Angola, um Encontro de Escritores de Língua Portuguesa. Na
próxima edição da Notícias UCCLA daremos mais informação sobre este
importante encontro.

Ler mais...

Lisboa, Portugal
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Encontro com Embaixador de São Tomé e
Príncipe em Portugal e junto da CPLP
Decorreu, no dia 8 de março, uma reunião entre o Secretário-geral da
UCCLA, Vitor Ramalho, e o Embaixador de São Tomé e Príncipe em
Portugal e junto da CPLP, António Quintas do Espírito Santo.

Ler mais...

Ilha de Moçambique, Moçambique

Município da Ilha de Moçambique promove
recolha separada de resíduos
O município da Ilha de Moçambique, no âmbito do projeto Solução
Participada para Plásticos Marítimos, promove a ação de recolha separada
de resíduos.

Ler mais...

Salvador, Brasil

Festival da Língua Portuguesa em Salvador
No Dia Mundial da Língua Portuguesa, dia 5 de maio, a cidade de Salvador
lançou o “Viva a Língua - Festival da Língua Portuguesa”. A UCCLA marcou
presença com o envio de uma mensagem do Secretário-geral Vitor Ramalho.

Ler mais...

Lisboa, Portugal

Tonecas Prazeres esteve ao vivo na UCCLA
Uma das grandes vozes de São Tomé e Príncipe abrilhantou a noite do dia
11 de março, no auditório da UCCLA. O compositor, guitarrista e intérprete
Tonecas Prazeres atuou ao vivo e não faltou a boa disposição que o
caracteriza e que contagiou todos os presentes.

Ler mais...

Lisboa, Portugal
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Concerto ao vivo na UCCLA com Djâmen
Com uma metamorfose de estilos muito própria e uma linguagem musical
vanguardista, o músico e compositor brasileiro Djâmen subiu ao palco da
UCCLA no dia 8 de abril.

Ler mais...

Lisboa, Portugal

UCCLA recebeu concerto ao vivo de José Barros
O palco da UCCLA recebeu, no dia 22 de abril, um concerto ao vivo do
músico português José Barros, com ritmos tradicionais e populares.

Ler mais...

Lisboa, Portugal

Protocolo com Plataforma Voador
Com vista a divulgar e dar a conhecer um conjunto de criadores, nos
domínios das artes plásticas, ilustração, fotografia, artesanato e design, para
partilha cultural a nível dos países de língua portuguesa, foi outorgado um
protocolo entre a UCCLA e a Plataforma Voador, no dia 18 de março.

Ler mais...

Lisboa, Portugal

Assinatura de protocolo com a Associação
Economia Azul
Tendo o mar como foco, as suas oportunidades e o que oferece à economia
local, foi outorgado um protocolo, dia 18 de março, entre a UCCLA e a
Unidos pelo Mar - Associação Economia Azul.

Ler mais...

Lisboa, Portugal

Fórum Económico Internacional em Lisboa
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Decorreu, dia 12 de maio, o Fórum Económico Internacional (FEI) que
juntou, no Centro Cultural de Belém, embaixadores, empresários,
governantes de vários países e uma eurodeputada para discutir o futuro da
Europa e da lusofonia, assim como uma estratégia que coloque a tecnologia
ao serviço do desenvolvimento sustentável. O Secretário-geral da UCCLA,
Vitor Ramalho, esteve presente e foi agraciado, no final do dia, com a
Medalha de Membro Honorário do IMlus - Institut du Monde Lusophone,
entidade organizadora do FEI.

Ler mais...

Bissau, Guiné-Bissau

UCCLA reforça colaboração com a Rádio Sol
Mansi da Guiné-Bissau
Decorreu em Bissau, no dia 14 de abril, uma reunião entre o técnico da
UCCLA Manuel Ferreira de Almeida e o diretor da Rádio Sol Mansi, Casimiro
Jorge Canjuncam, no intuito de reforçar a parceria que, ao longo dos últimos
anos, tem permitido à UCCLA e à sua participada, a ONGD UrbÁfrica,
publicitar os seus projetos na Guiné-Bissau, nomeadamente em Bissau e
Gabu, quer através da realização de debates, cobertura de encontros e
eventos, divulgação de conteúdos e mensagens para diversos público-alvo.

Ler mais...

Almada, Portugal

UCCLA participou nas Jornadas Pedagógicas de
Educação Ambiental
Decorreu, de 8 a 10 de abril, a 28.ª edição das Jornadas Pedagógicas de
Educação Ambiental, em Almada, que contou com a participação da UCCLA.

Ler mais...

Lisboa, Portugal

UCCLA na atividade “Participar e Brincar” em
Belém
O grupo de trabalho “Participar e Brincar”, integrado na Comissão Social da
Freguesia de Belém, em Lisboa, da qual a UCCLA é membro e parceira
ativa, promoveu a ação “(re)construindo sonhos e castelos de cartão” no dia
18 de março, junto à Escola Moinhos do Restelo, na Praça de Goa e no
Miradouro de Caselas.

Ler mais...

Lisboa, Portugal

UCCLA acolheu “Fórum Permanente - Debates da
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Lusofonia”
Decorreu, dia 7 de abril, a quinta sessão do Fórum Permanente - Debates da
Lusofonia, subordinado ao tema “A Língua Portuguesa, a Lusofonia e o
Bicentenário do Brasil”. O fórum foi online e presencial a partir do auditório
da UCCLA.

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 até agosto de 2022, todas as
terças-feiras, às 18 horas. A participação no curso poderá ser feita
presencialmente ou online. Ainda poderá se inscrever!

Ler mais...

Praia, Cabo Verde

SABIA QUE....
… A UCCLA colaborou na reconstrução da “Casa Padja” em Cabo Verde?

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 a iniciativa “Gerações Cruzadas -
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Pontes de Partida”
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,
decorreu, no dia 9 de março, a iniciativa “Gerações Cruzadas - Pontes de
Partida”, no auditório da UCCLA.

Ler mais...

Lisboa, Portugal

UCCLA acolheu conversa em torno do livro
«Prisão Política» de Sedrick de Carvalho
Decorreu, dia 18 de março, uma conversa com prestigiadas personalidades
em torno do livro «Prisão Política», da autoria do jurista e jornalista Sedrick
de Carvalho, nas instalações da UCCLA.

Ler mais...

Lisboa, Portugal

UCCLA acolheu o lançamento do livro “Memórias
Soltas” de Ana Paula Trindade
Perante uma sala cheia, de amigos e família, Ana Paula Trindade lançou as
suas “Memórias Soltas”, a sua primeira obra de partilha, de sentimentos e de
pensamentos que “nasceu” no dia 27 de março, no auditório da UCCLA.

Ler mais...

Lisboa, Portugal

ERC apresentou nova obra da coleção
"Regulação dos Media" na UCCLA
A ERC-Entidade Reguladora para a Comunicação Social apresentou, dia 31
de março, o livro “Discurso de ódio, jornalismo e participação das
audiências”, da coleção "Regulação dos Media". A apresentação decorreu no
auditório da UCCLA e foi conduzida pela coordenadora da obra, Marisa
Torres da Silva.

Ler mais...

Lisboa, Portugal

Lançamento do livro “O tesouro da menina do
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Cunene” de Victor Hugo Mendes na UCCLA
Uma estória ficcionada que inspira não apenas os mais novos, mas também
os mais velhos, pelos valores que a obra encerra, é a mais recente obra de
Victor Hugo Mendes. “O tesouro da menina do Cunene” foi lançado no dia 14
de abril, no auditório da UCCLA.

Ler mais...

Lisboa, Portugal

Baile Maracujália na UCCLA
As instalações da UCCLA foram o palco, dia 20 de abril, do Baile
Maracujália, um evento de música eletrónica global.

Ler mais...

Lisboa, Portugal

Prémios Lusófonos da Criatividade na UCCLA
Após dois anos online, os Prémios Lusófonos da Criatividade voltaram em
grande com um evento presencial que decorreu na UCCLA, no dia 28 de
abril.

Ler mais...

São Vicente/Mindelo, Cabo Verde

Governo e Câmara de São Vicente assinam
contrato-programa para apoio a famílias mais
carenciadas
O Governo de Cabo Verde e a Câmara Municipal de São Vicente assinaram,
dia 10 de março, um contrato-programa, no valor de dois mil contos, com
vista à implementação de projetos voltados para os grupos mais vulneráveis.

Ler mais...
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Príncipe, São Tomé e Príncipe

Príncipe com nova ligação a São Tomé
A companhia aérea portuguesa Sevenair começou, dia 4 de maio, a operar
dois voos diários entre as ilhas de São Tomé e do Príncipe.

Ler mais...

Faleceu Percy Freudenthal
Ao tomar conhecimento do falecimento de Percy Freudenthal, a UCCLA
curva-se perante a sua memória e apresenta as mais sentidas condolências
à família, nomeadamente à sua esposa, Aida Freudenthal. Não poderemos
esquecer os contributos e o apoio dado no âmbito da homenagem à Casa
dos Estudantes do Império que a UCCLA promoveu em 2014 e 2015.

Ler mais...

Timor-Leste

José Ramos-Horta eleito Presidente de Timor-
Leste
Confirmada oficialmente a vitória nas urnas, José Ramos-Horta, vai tomar
posse no dia 20 de maio como Presidente da República Democrática de
Timor-Leste. É a segunda vez que assume o cargo. O Secretário-geral da
UCCLA, Vitor Ramalho, enviou uma carta de felicitações.

Ler mais...

Angola

Governo de Angola introduz passe social nos
transportes públicos
A partir de dezembro, os cidadãos angolanos vão passar a ter um passe
social nos transportes coletivos para permitir diferenciação das camadas
sociais mais carenciadas, daqueles que podem pagar uma tarifa ao nível do
custo operacional da transportadora.

Ler mais...
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