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Lisboa, Portugal

Lisboa vai acolher Assembleia Geral da UCCLA
A cidade de Lisboa, em Portugal, vai acolher, dia 27 de outubro, a
Assembleia Geral da UCCLA, constituída pelas delegações de cidades e
empresas associadas da UCCLA.
Ler mais...

Praia, Cabo Verde

Cidade da Praia acolheu X Encontro de Escritores
de Língua Portuguesa
A “Insularidade e Universalidade na Literatura” foi o tema que assinalou a X
edição do Encontro de Escritores de Língua Portuguesa, que decorreu na
cidade da Praia, em Cabo Verde, de 6 a 8 de outubro, e que reuniu
escritores e poetas de diversos países de língua portuguesa.
Ler mais...

Díli, Timor-Leste

Autoridade Municipal de Díli inaugura Centro de
Formação para dirigentes e colaboradores
No quadro do projeto “Parceria para o reforço da governação urbana,
inclusão social e promoção do empreendedorismo em Díli, Timor-Leste”,
financiado pela União Europeia e executado pelos parceiros UCCLA,
Autoridade Municipal de Díli e Câmara Municipal de Lisboa, teve lugar, no
dia 10 de outubro - por ocasião do Dia da Cidade de Díli -, a inauguração do
Centro de Formação da Autoridade Municipal de Díli.
Ler mais...

Lisboa, Portugal

Apresentação dos vencedores e obras do Prémio
Revelação Literário UCCLA-CMLisboa
Decorreu, no dia 2 de setembro, a apresentação das obras vencedoras da
última edição 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...

Prémio de Revelação Literária UCCLACMLISBOA - Candidaturas abertas
As candidaturas para a oitava 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 2023.
Ler mais...

Lisboa, Portugal

Encerramento da exposição “Olhares da
Guinendade - Artes da Guiné-Bissau”
Decorreu no dia 16 de setembro o encerramento da exposição “Olhares da
Guinendade - Artes da Guiné-Bissau” - patente na UCCLA desde 23 de
junho - com um grande desfile de moda, pela marca internacional Queen
Titine, inspirado na Panaria Africana. Ao longo de 12 semanas, e no âmbito
da exposição, promovemos diversas iniciativas que levassem ao
conhecimento da história, da cultura, da arte e dos múltiplos saberes da
Guiné-Bissau - como lançamentos de livros, debates/palestras, filme, visitas
guiadas à exposição e desfile de moda.
Ler mais...
Lisboa, Portugal

Lançamento do livro “As minhas causas” de Vitor
Ramalho
O auditório da UCCLA foi pequeno para acolher, no dia 8 de setembro, o
lançamento do livro “As minhas causas” do Secretário-geral da UCCLA, Vitor
Ramalho. Eram muitas as individualidades, amigos e familiares que se
juntaram no lançamento de um livro que aborda temas respeitantes a
iniciativas que o autor promoveu ou coorganizou e que entendeu serem do
interesse coletivo divulgá-las publicamente.
Ler mais...

Lisboa, Portugal

Encontro com Alexis Tam
O Secretário-geral da UCCLA, Vitor Ramalho, reuniu, dia 14 de setembro,
com o chefe da Delegação Económica e Comercial de Macau em Lisboa,
Alexis Tam, com vista à troca de opiniões sobre a próxima reunião da
Comissão Executiva da UCCLA (que preside) e da Assembleia Geral da
UCCLA, que irão ter lugar no próximo mês de outubro, em Lisboa.
Ler mais...

Cascais, Portugal

Educação para a Cidadania Global no
Agrupamento de Escolas da Parede
No espaço da oficina de formação creditada Educação para a Cidadania
Global, realizada em parceria com a Câmara Municipal de Cascais, a UCCLA
desenvolve um programa de Educação para a Cidadania Global nas escolas
do agrupamento da Parede, com ações mensais e oficinas a decorrer desde
o início do ano letivo 2022/2023, envolvendo dezenas de crianças e
profissionais da educação pré-escolar.
Ler mais...

UCCLA assina Manifesto Mulheres pelo Clima
A organização Business as Nature lançou o movimento "Mulheres pelo
Clima, dos países de língua portuguesa para o mundo", com o apoio
institucional da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, do Ministério
do Ambiente e Ação Climática de Portugal e da Casa Comum da
Humanidade, no dia 28 de setembro, na sede da CPLP. A UCCLA aderiu ao
movimento e manifesto Mulheres pelo Clima, que sublinha a necessidade de
aproximar a ação climática à defesa dos Direitos Humanos.
Ler mais...

Curso Livre História de Angola na UCCLA
A UCCLA e a Mercado de Letras Editores organizam, pela sexta vez
consecutiva, mais uma edição do Curso Livre História de Angola. Com a
coordenação do Professor Doutor Alberto Oliveira Pinto, a 6.ª edição do
Curso Livre História de Angola irá decorrer de janeiro a julho de 2023, todas
as terças-feiras, às 18 horas. A participação no curso poderá ser feita
presencialmente ou online. Inscreva-se!
Ler mais...

SABIA QUE....
... “Agir para Prevenir” foi mais um projeto de cooperação desenvolvido pela
UCCLA, em São Tomé e Príncipe?
Ler mais...

Lisboa, Portugal

UCCLA recebeu concerto dos Viva o Samba
As cores do samba, em harmonia com a cultura portuguesa, criaram um
momento especial com a atuação do projeto Viva o Samba, no dia 15 de
setembro, no auditório da UCCLA. Dois universos separados por um oceano,
que se ‘unem’ numa roda de samba onde toda a gente dançou.
Ler mais...

Lisboa, Portugal

André Rio & Convidados em concerto na UCCLA
Os sons brasileiros ecoaram bem alto com o concerto de André Rio &
Convidados - Tour Viva Pernambuco 2022, com a participação especial de
Mónica Ferraz e Luciano Magno - no dia 13 de outubro, no auditório da
UCCLA.
Ler mais...

Maputo, Moçambique

Feira do Livro de Maputo
O livro foi o protagonista da 8ª. edição da Feira do Livro de Maputo - sob o
lema “A complexidade da história não se esgota no tempo” -, que se realizou
de 20 a 22 de outubro, no Átrio do Conselho Municipal de Maputo. Esta
edição prestou tributo à vida e obra dos escritores Luís Bernardo Honwana e
José Craveirinha, o homenageado e o patrono, respetivamente. A Feira do
Livro de Maputo conta com a parceria da UCCLA desde a sua primeira
edição.
Ler mais...

Lisboa, Portugal

Visita guiada à exposição e apresentação do livro

“Fora Di Nos” de Helena Neves Abrahamsson
No âmbito da exposição “Olhares da Guinendade - Artes da Guiné-Bissau”
decorreu, no dia 10 de setembro, a visita guiada à exposição pelo curador
Tony Theka e a apresentação do livro “Fora Di Nos: Nhara Sikidu - Textos
Poéticos” de Helena Neves Abrahamsson.
Ler mais...

Lisboa, Portugal

UCCLA recebeu o lançamento do livro “A cidade
que tudo devorou” de Amadú Dafé
Uma viagem ao desconhecido é o que nos propõe Amadú Dafé, na sua nova
obra “A cidade que tudo devorou” que foi lançada no dia 7 de setembro, no
auditório da UCCLA. Como refere a capa do livro “Uma história confusa,
caótica nunca é escatológica, porquanto do caos nasce a ordem, a
amoralidade da natureza”.
Ler mais...

Lisboa, Portugal

Visita guiada à exposição e exibição “NTURUDU Um Carnaval sem máscara” da Guiné-Bissau
No âmbito da exposição “Olhares da Guinendade - Artes da Guiné-Bissau”
decorreu, no dia 20 de agosto, a visita guiada à exposição pelo curador Tony
Theka e o debate e transmissão do filme “NTURUDU - Um Carnaval sem
máscara” que dá a conhecer uma das mais fortes tradições guineenses, o
carnaval.
Ler mais...

Lisboa, Portugal

UCCLA acolheu apresentação e debate da obra
“Matchundadi” de Joacine Katar Moreira
Decorreu, no dia 13 de agosto, no auditório da UCCLA, a apresentação e
debate da obra “Matchundadi: Género, Performance e Violência Política na
Guiné-Bissau” de Joacine Katar Moreira, com a autora, o sociólogo Huco
Monteiro e o jornalista e escritor Tony Tcheka.
Ler mais...

“As nossas leituras”

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

Lançamento do livro "Os Tesouros do Pico Cão
Grande" de Miriam de Deus na UCCLA
Na data em que assinalou 22 primaveras, a autora são-tomense Miriam de
Deus lançou o seu mais recente livro "Os Tesouros do Pico Cão Grande". A
apresentação decorreu no dia 1 de setembro, no auditório da UCCLA, e
pretende ser um livro que estimule, cative e desperte o interesse pela leitura
por parte das camadas mais jovens.
Ler mais...

Lisboa, Portugal

The Kraken atuaram no palco da UCCLA
Os sons e as cores de Timor-Leste ecoaram no auditório da UCCLA, no dia
24 de setembro. A banda The Kraken - que simboliza "A Criatividade Artística
Contribui para o Entretenimento Nacional" - promove a paz através das suas
músicas com o objetivo de criar um bom ambiente educacional, uma
sociedade informativa e fomentar o entretenimento.
Ler mais...

Lisboa, Portugal

UCCLA acolheu apresentação do livro “Manuel”
de João Gomes da Silva
Uma história verídica, contada com sentimentos e muitas reflexões sobre o
sentido da vida, foi apresentada no dia 26 de setembro, no auditório da
UCCLA. João Gomes da Silva traz-nos “Manuel”, uma declaração de amor
Ler mais...

Lisboa, Portugal

Lançamento do livro “Doutrina dos Pitós” de

Lopito Feijóo na UCCLA
O mais recente livro do escritor angolano Lopito Feijóo, “Doutrina dos Pitós”,
foi lançado no auditório da UCCLA, no dia 27 de setembro. Trata-se de uma
obra infantojuvenil que pretende despertar curiosidades e apresentar um
conjunto de lições de preparação para uma vida responsável.
Ler mais...

Morreu Adriano Moreira
A UCCLA - União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa - ao tomar
conhecimento que o Professor Doutor Adriano Moreira nos deixou, privandonos de continuarmos a beneficiar do contributo estratégico que tinha sobre a
importância da concertação e afirmação dos interesses dos povos e países
de língua oficial portuguesa, neste mundo hoje global e da língua
portuguesa, não pode deixar de manifestar o seu mais profundo pesar, o que
faz de forma pública e desde logo à família.
Ler mais...

Braga, Portugal

Câmara de Braga cria Programa Municipal de
Combate à Pobreza Energética
A Câmara Municipal de Braga, em Portugal, vai criar um Programa Municipal
de Combate à Pobreza Energética. Com esta medida, a autarquia pretende
apoiar as famílias Bracarenses economicamente mais vulneráveis a melhorar
o desempenho energético e ambiental das suas habitações.
Ler mais...

Rio de Janeiro, Brasil

Prefeitura do Rio lança Carta Brasileira pela
Igualdade Racial
No âmbito da Rede de Cidades Antirracistas, a prefeitura do Rio de Janeiro,
no Brasil, lançou a Carta Brasileira pela Igualdade Racial, no Museu do
Amanhã, com a presença de 19 municípios do estado.
Ler mais...

Macau, China

Macau promete “parque temático” sino-lusófono
entre outubro e novembro
As autoridades de Macau prometeram transformar o território num “parque
temático” sino-lusófono através da fusão de festivais entre 28 de outubro e
18 de novembro, com um investimento de quase um milhão de euros.
Ler mais...

Lisboa, Portugal

Documentário "Daniel e Daniela" de Sofia Pinto
Coelho
A jornalista Sofia Pinto Coelho estreia-se no cinema com um documentário
que acompanha um pai - Daniel, 83 anos - que leva a filha - Daniela, 12 anos
- numa viagem às suas origens por Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé.
O documentário estreou nas salas de cinema a 15 de setembro.
Ler mais...

Lisboa, Portugal

Museu Nacional dos Coches acolhe exposição
sobre a criação de Brasília
A partir do dia 15 de setembro, o Museu Nacional dos Coches recebeu a
exposição "Brasília - Da utopia à Capital", que celebra os 62 anos da capital
brasileira e faz parte do calendário oficial das comemorações do Bicentenário
da Independência do Brasil. A mostra - que já circulou por 12 cidades, entre
elas Paris, Berlim, Moscovo, Londres e Roma, chega a Lisboa - estará
patente até ao dia 30 de outubro, com entrada livre.
Ler mais...

Prémio Camões atribuído ao brasileiro Silviano
Santiago
O escritor brasileiro Silviano Santiago é o vencedor do Prémio Camões 2022.
Ensaísta, romancista, professor, poeta, tradutor e contista, Silviano Santiago
nasceu em 1936, em Formiga, Minas Gerais, Brasil.
Ler mais...

Diva dos pés descalços em filme biográfico

Vai estrear, no dia 27 de outubro, um documentário intimista sobre Cesária
Évora, com imagens de arquivo, algumas inéditas e outras raras, e
testemunhos únicos. O filme acompanha as lutas e os sucessos da diva dos
pés descalços, da privacidade de casa para os camarins do mundo. A voz
levou-a de Cabo Verde para o estrelato internacional, mas o seu único sonho
era ter uma casa. A liberdade era o chão que pisava.
Ler mais...

Angola

Angola vai receber apoio de 275 milhões de euros
Angola vai beneficiar de um apoio de cerca de 275 milhões de euros (Kz 121
mil milhões) da União Europeia até 2024 e, deste período, até 2027 será
negociado pelos parceiros um segundo pacote.
Ler mais...

Guiné-Bissau

OMS organizou a primeira feira de saúde na
Guiné-Bissau
A Organização Mundial de Saúde, junto com o Fundo de População das
Nações Unidas, o Ministério da Saúde Pública e outros parceiros, organizou
no dia 22 de outubro, a primeira feira de saúde na Guiné-Bissau. O evento
enquadrou-se nas celebrações da Semana das Nações Unidas. Para
sensibilizar a sociedade sobre a importância da atividade física como forma
de manter um corpo e mente saudável, o evento iniciou com uma caminhada
de uma hora.
Ler mais...

São Tomé e Príncipe

Patrice Trovoada eleito novo primeiro-ministro de
São Tomé e Príncipe
Decorreram, dia 25 de outubro, as Eleições Legislativas em São Tomé e
Príncipe. Patrice Trovoada, da Ação Democrática Independente, regressa ao
poder após confirmada a vitória, com maioria absoluta.
Ler mais...
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