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Díli, Timor-Leste

Missão UCCLA e Câmara Municipal de Lisboa em
Timor-Leste
Encontra-se em Díli, desde o final de de julho, uma equipa de técnicos da
UCCLA e da Câmara Municipal de Lisboa, das áreas do planeamento urbano
e formação, para dar ao início, no terreno, a iniciativas previstas em fase de
arranque do projeto “Parceria para o Reforço da Governação Urbana,
Inclusão Social e Promoção do Empreendedorismo em Díli, Timor-Leste”.

Ler mais...

Cascais, Portugal

Mercado da Língua Portuguesa celebrou a união
das várias culturas
Um mosaico multicultural e uma homenagem à língua portuguesa, através do
artesanato, da gastronomia e da música foram os objetivos de mais uma
edição do Mercado da Língua Portuguesa, que decorreu de 27 a 29 de maio
no Mercado da Vila, em Cascais. Um evento organizado pela UCCLA em
colaboração com a Câmara Municipal de Cascais.

Ler mais...

Lisboa, Portugal

Exposição “Olhares da Guinendade - Artes da
Guiné-Bissau” na UCCLA
Uma exposição de artes plásticas da Guiné-Bissau - organizada pela UCCLA
e pela Associação de Escritores da Guiné-Bissau - revela aspetos de uma
cultura edificada numa diversidade imensa, assente em raízes de diversas
comunidades, cada uma delas exibindo marcas e expressões muito próprias.
Venha nos visitar até ao dia 16 de setembro!.

Ler mais...

Lisboa, Portugal
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Apresentação dos vencedores do Prémio
Revelação Literário UCCLA-CMLisboa
Vai ter lugar, no dia 2 de setembro, pelas 18 horas, a apresentação dos
vencedores do “Prémio de Revelação Literária UCCLA/CML - Novos
Talentos, Novas Obras em Língua Portuguesa”, no pavilhão da APEL da
Feira do Livro de Lisboa.

Ler mais...

Lisboa, Portugal

Reunião com a Comunidade Médica de Língua
Portuguesa
Decorreu, dia 5 de julho, uma reunião entre o Secretário-geral da UCCLA,
Vitor Ramalho, e representantes da Comunidade Médica de Língua
Portuguesa, com vista ao aprofundamento das relações no domínio médico
com os países de língua portuguesa.

Ler mais...

Lisboa, Portugal

UCCLA celebrou o Dia Mundial dos Oceanos com
o primeiro encontro da MetaMarfose
A UCCLA celebrou o Dia Mundial dos Oceanos, dia 8 de junho, com a
realização do primeiro encontro online no âmbito do projeto MetaMarfose,
onde foram partilhadas ações e políticas desenvolvidas nos vários
municípios em matérias de conservação e valorização do oceano.

Ler mais...

Lisboa, Portugal

Visitas guiadas à exposição “Olhares da
Guinendade - Artes da Guiné-Bissau” patente na
UCCLA
No âmbito da exposição “Olhares da Guinendade - Artes da Guiné-Bissau”
iremos realizar visitas guiadas, pelos curadores, e haverá diversas atividades
paralelas como palestras, lançamentos de livros, exibição de documentários
e estaremos abertos alguns fins de semana para que possa visitar esta
exposição que nos dá a conhecer a cultura das diversas comunidades da
Guiné-Bissau.

Ler mais...

Lisboa, Portugal

Filme “NTURUDU - Um Carnaval sem máscara”
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da Guiné-Bissau na UCCLA
No âmbito da exposição “Olhares da Guinendade - Artes da Guiné-Bissau” -
patente na UCCLA -, vai decorrer a transmissão do filme “NTURUDU - Um
Carnaval sem máscara” que nos sensibiliza para uma das mais fortes
tradições guineenses, o carnaval. A projeção terá lugar no dia 20 de agosto,
a partir das 17 horas, seguida de conversa com os produtores do filme. A
entrada é livre.

Ler mais...

Lisboa, Portugal

Reunião com representantes da Fundação
Cidade de Lisboa
Decorreu, no dia 18 de julho, uma reunião entre o Secretário-geral da
UCCLA, Vitor Ramalho, o presidente da Mesa da Assembleia e o presidente
do Conselho de Administração da Fundação Cidade de Lisboa, Eugénio
Anacoreta Correia e António Pedro de Nobre Carmona Rodrigues,
respetivamente.

Ler mais...

Lisboa, Portugal

Visita guiada à exposição e palestra sobre os
panos da Guiné-Bissau
Decorreu, dia 23 de julho, a primeira de três visitas guiadas à exposição
“Olhares da Guinendade - Artes da Guiné-Bissau” patente na UCCLA, pelo
curador Tony Tcheka. De seguida teve lugar a palestra “Falas di Panus di
Pinti - Vozes dos panos: uso e simbolismo” pela Professora Odete Semedo -
Deputada, escritora, poeta e especialista da Panaria Guineense.

Ler mais...

Lisboa, Portugal

Encerramento da 5.ª edição do Curso Livre
História de Angola
Decorreu, dia 9 de agosto, a última aula da quinta edição do Curso Livre
História de Angola, coordenado por Alberto Oliveira Pinto e ministrado entre
fevereiro e agosto. Na ocasião foram entregues os Certificados de
Participação, o desejo de uma nova edição e as opiniões dos alunos
presentes. O curso é organizado pela UCCLA e pela Mercado de Letras
Editores e, pela primeira vez, contou com a parceria da Associação de
Professores de História.

Ler mais...

São Vicente/Mindelo, Cabo Verde

UCCLA esteve presente no III Fórum da
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Cooperação Municipalista da Lusofonia
A UCCLA participou nos dias 7, 8 e 9 de julho, na cidade do Mindelo, Cabo
Verde, no III Fórum de Cooperação Municipalista da Lusofonia, organizado
pelo Fundo Galego de Cooperação e Solidariedade e pela Associação
Nacional de Municípios de Cabo Verde.

Ler mais...

Lisboa, Portugal

UCCLA esteve presente na Conferência dos
Oceanos das Nações Unidas
A segunda Conferência dos Oceanos das Nações Unidas decorreu em
Lisboa, entre os dias 27 de junho e 1 de julho, e teve como lema “Salvar os
Oceanos, Proteger o Futuro“. O Secretário-geral da UCCLA, Vitor Ramalho,
esteve presente.

Ler mais...

Lisboa, Portugal

UCCLA participou no Programa de
Especialização e Liderança em Economia Azul
Decorreu, de 6 a 8 de julho, a 3.ª edição do Programa de Especialização e
Liderança em Economia Azul, programa de capacitação para a economia do
mar sustentável, organizado pela Economia Azul - Centro de Competência e
Desenvolvimento da Economia Azul/Economia do Mar Sustentável, no
âmbito do projeto MetaMarfose. O programa decorreu em Lisboa e contou
com a presença das técnicas Alda Moreira e Mariana Correia da UCCLA.

Ler mais...

Coimbra, Portugal

UCCLA esteve presente no XXXI Encontro da
AULP
O auditório da Universidade de Coimbra foi o palco do XXXI Encontro da
AULP - Associação das Universidades de Língua Portuguesa, de 12 a 14 de
julho, sobre o tema “Globalização e Saúde”. O Secretário-geral da UCCLA,
Vitor Ramalho, esteve presente na sessão de abertura.

Ler mais...

“As nossas leituras”
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Iniciativa lançada entre a UCCLA e João Nuno Azambuja, o primeiro
vencedor do Prémio Literário UCCLA, na qual 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

Assembleia Geral da Kanimambo na UCCLA
Decorreu, dia 28 de julho, a reunião do Conselho de Fundadores e a
Assembleia Geral da Kanimambo - Associação de Apoio ao Albinismo, nas
instalações da UCCLA.

Ler mais...

Lisboa, Portugal

UCCLA acolheu Fórum “Justiça Económica após
a independência dos PALOP”
Organizado pela Casa de Moçambique e pela UCCLA, decorreu, nos dias 29
e 30 de junho, o Fórum subordinado ao tema “Justiça Económica após a
independência dos PALOP”, que contou com a presença de diversas
personalidades da vida económica, social e política dos países africanos de
língua oficial portuguesa.

Ler mais...

Lisboa, Portugal

UCCLA recebeu o lançamento do livro «… como
que lisboandando» de Fernando Antunes
Lisboa é cantada em verso em «… como que lisboandando» o novo livro de
Fernando Machado Antunes, que foi lançado no dia 18 de junho, no auditório
da UCCLA.

Ler mais...

Dia Mundial da Consciencialização do Albinismo
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Sob o tema “Novas Fronteiras no Apoio às Pessoas com Albinismo”, a
Kanimambo - Associação de Apoio ao Albinismo celebrou o Dia Mundial da
Consciencialização do Albinismo - 13 de junho - com uma conferência online
que contou com oradores de Angola, Guiné-Bissau e Moçambique e foi
emitida a partir da UCCLA.

Ler mais...

Lisboa, Portugal

UCCLA acolheu primeira edição do Mercado de
Moda Harambee
Decorreu, nas instalações da UCCLA, no dia 25 de junho, a primeira edição
do Mercado de Moda Harambee, uma iniciativa solidária que nos desafia a
pensar sobre a moda sustentável e o consumo ético.

Ler mais...

Lisboa, Portugal

Lançamento do livro “O Tráfico de Armas Ligeiras”
de José Luís Higino de Sousa na UCCLA
Decorreu, dia 29 de julho, o lançamento do livro “O Tráfico de Armas
Ligeiras. Implicações para a Paz e a Segurança na Região dos Grandes
Lagos” da autoria de José Luís Caetano Higino de Sousa, General “Zé
Grande”, no auditório da UCCLA.

Ler mais...

Lisboa, Portugal

UCCLA acolheu apresentação do livro “Pedaço
Teu - Musa e Pátria Minha” de Emílio Lima
A mais recente obra de poesia do escritor Emílio Tavares Lima foi
apresentada na UCCLA, no dia 30 de julho. “Pedaço Teu - Musa e Pátria
Minha” é uma exaltação poética à sua esposa e à sua pátria Guiné-Bissau.

Ler mais...

Lisboa, Portugal
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Prémios Lusófonos da Criatividade na UCCLA
Decorreu nas instalações da UCCLA, no dia 21 de julho, a entrega dos
troféus do terceiro quadrimestre do biénio 2021/2022 dos Prémios Lusófonos
da Criatividade, que destacam o mercado da comunicação dos países de
língua portuguesa.

Ler mais...

Lisboa, Portugal

Apresentação e debate da obra “Matchundadi” de
Joacine Katar Moreira na UCCLA
Vai decorrer no dia 13 de agosto, pelas 16h30, a apresentação e debate da
obra “Matchundadi: Género, Performance e Violência Política na Guiné-
Bissau” de Joacine Katar Moreira, no auditório da UCCLA.

Ler mais...

Lisboa, Portugal

Lançamento do livro "Os Tesouros do Pico Cão
Grande" de Mirian de Deus na UCCLA
Os valores humanos, a valorização e a proteção da cultura, fauna e flora são
os ingredientes do livro "Os Tesouros do Pico Cão Grande" da autora são-
tomense Mirian de Deus, que será lançado no dia 1 de setembro, às 17
horas, no auditório da UCCLA.

Ler mais...

Lisboa, Portugal

Lançamento do livro “A cidade que tudo devorou”
de Amadú Dafé na UCCLA
Uma viagem ao desconhecido é o que nos propõe Amadú Dafé, na sua nova
obra “A cidade que tudo devorou” que será lançada no próximo dia 7 de
setembro, às 18 horas, no auditório da UCCLA.

Ler mais...

Lisboa, Portugal

Apresentação do livro “Fora Di Nos” de Helena
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Neves Abrahamsson na UCCLA
Textos poéticos que revelam aspetos políticos, sociais e culturais da Guiné-
Bissau serão dados a conhecer através do livro “Fora Di Nos: Nhara Sikidu -
Textos Poéticos” da autoria de Helena Neves Abrahamsson, que será
apresentado no dia 10 de setembro, às 17 horas, no auditório da UCCLA.

Ler mais...

Luanda, Angola

Crianças de Luanda ganham novo parque infantil
Os mais pequenos contam, desde o dia 8 de julho, com um novo parque
infantil. Localizado no Shopping Royal Park no Morro Bento, distrito de
Talatona, o novo parque tem como tema principal a água e o gelo.

Ler mais...

São Vicente/Mindelo, Cabo Verde

Cabo Verde inaugurou o maior centro cultural do
país
Um novo polo de ação, desenvolvimento e pensamento da cultura e da arte
cabo-verdiana inaugurou, no dia 30 de julho, na Praça Nova, São
Vicente/Mindelo. O CNAD - Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design
dispõe de galerias para exposições, uma biblioteca e um centro de formação.

Ler mais...

Braga, Portugal

Música popular anima tardes de domingos em
Braga
Em agosto, todos os domingos são dias de festa, alegria, música popular e
de tradição, com mais uma edição das tardes de domingo.

Ler mais...

Inhambane, Moçambique

Entrou em funcionamento novo hospital em
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Inhambane
Na localidade de Cupo, no distrito de Funhalouro, província de Inhambane,
em Moçambique, ficar doente era quase proibido. O Centro de Saúde de
Cupovai beneficiar mais de três mil pessoas daquela localidade, e uma parte
da população do distrito de Chigubo, em Gaza, e está orçado em pouco mais
de 17 milhões de Meticais, financiados pelo Governo da Suécia, através do
Programa Local.

Ler mais...

Macau e Água Grande, China e São Tomé e Príncipe

Câmara de Água Grande e Macau assinam
acordo de geminação
A Câmara Distrital de Água Grande, em São Tomé e Príncipe, e Macau, a
região administrativa especial da China, assinaram, dia 10 de agosto, um
memorando de entendimento para relacionamento e germinação visando
intercâmbios, sobretudo, nas áreas da economia, comércio, turismo, cultura,
educação, ambiente, juventude, entre outras de interesse comum, com vista
ao desenvolvimento sustentável.

Ler mais...

Belém, Brasil

Belém moderniza iluminação pública da cidade
A prefeitura de Belém, no Brasil, através da Secretaria Municipal de
Urbanismo está a proceder à modernização da iluminação pública nos
bairros, avenidas e pontos turísticos da cidade, com vista a uma maior
segurança dos moradores e visitantes.

Ler mais...

Angola e África em destaque nos livros de
Osvaldo Mboco
Ao aproximarem-se as eleições em Angola, que terão lugar no próximo dia
24 de agosto, a UCCLA leva ao conhecimento dos interessados, no processo
eleitoral angolano, a publicação "As Eleições em Angola de 1992 até aos
nossos dias", muito atual, e ainda o livro "Os desafios de África no século
XXI", sobre os desafios que o continente africano tem pela frente neste
mundo tão complexo e incerto em que vivemos. Os livros são da autoria do
analista e especialista em relações internacionais, Osvaldo Mboco, e tem a
chancela da Oficina do Conhecimento.

Ler mais...
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Livro “Avanços de Angola 2017-2022”
Num trabalho do Conselho de Negócios para o Desenvolvimento
Afroeuropeu (ACNAE), o livro “Avanços de Angola 2017-2022”, lançado em
maio de 2022, espelha os progressos obtidos nas várias áreas da vida
angolana. É um retrato de um tempo de desafios e mudanças num país que
quer enfrentar o futuro com confiança.

Ler mais...

Livro “E agora quem avança somos nós” de
Jonuel Gonçalves
O mais recente livro de Jonuel Gonçalves é o romance “E agora quem
avança somos nós”, apresentado no início de agosto, baseado em ambientes
reais e fatos históricos e onde os personagens se movem entre o Brasil,
Angola e Portugal. Trata-se de uma edição conjunta de três editoras.

Ler mais...

Candidaturas PROCULTURA - Apoio à
mobilidade internacional de artistas dos PALOP e
Timor-Leste
Este concurso pretende apoiar a participação de artistas dos PALOP e
Timor-Leste - nas áreas da música e artes cénicas - em programas de
residências artísticas internacionais, na Europa, Brasil, Austrália ou países
vizinhos dos PALOP e Timor-Leste, através da atribuição de subsídios de
viagem, incentivando a sua circulação internacional.

Ler mais...

Guiné-Bissau

Presidente da Guiné-Bissau condecora
Embaixadora da União Europeia
A Embaixadora da União Europeia na Guiné-Bissau, a portuguesa Sónia
Neto, foi condecorada, dia 9 de agosto, com a medalha “Ordem Nacional das
Colinas do Boé” - uma das mais altas distinções do país - pelo Presidente da
República da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló.

Ler mais...
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Morreu José Eduardo dos Santos, ex-Presidente
de Angola
O ex-Presidente de Angola José Eduardo dos Santos morreu, dia 8 de julho,
aos 79 anos, num hospital em Barcelona. A UCCLA manifesta as mais
sentidas condolências à família e ao povo de Angola.

Ler mais...

Morreu Mário Mesquita
Faleceu, no dia 27 de maio, Mário Mesquita, com 72 anos. Fundador do
Partido Socialista, jornalista e professor universitário. Ocupava o cargo de
vice-presidente do Conselho Regulador da Entidade Reguladora para a
Comunicação Social, desde dezembro de 2017. A UCCLA expressa, nesta
hora, as mais sentidas condolências à família.

Ler mais...

São Tomé e Príncipe

Aeroporto internacional de São Tomé passa a
chamar-se “Nuno Xavier”
As autoridades são-tomenses alteraram o nome do aeroporto internacional
do país para “Aeroporto Nuno Xavier” em homenagem ao antigo presidente
da Assembleia Constituinte que proclamou a independência do país em 12
de julho de 1975.

Ler mais...
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