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Boas Festas da UCCLA  

Os votos de Boas Festas, e melhor novo ano de 2023, da UCCLA são em especial 
dirigidos aos munícipes das cidades associadas, porque são eles que em todos os 
domínios as constroem, ainda para os responsáveis que as dirigem com os olhos 
postos num futuro que tem no português a língua solidária de afetos e de interesses 
e que é comum. Nunca esquecendo os trabalhadores das entidades apoiantes, bem 
como os membros dos seus órgãos sociais que têm cada vez mais presente a 
dimensão e importância dos vastos mercados dessa língua com fronteiras comuns no 
mar. Aos amigos da UCCLA que a seguem e apoiam, também pelas plataformas 
sociais, vai nesta quadra a nossa reconhecida e fraterna gratidão, com as portas 
sempre abertas para que por ela entrem sempre mais amigos. Um abraço para todos 
do Vitor Ramalho (Secretário-geral da UCCLA)  

Ler mais...  

 

São Filipe, Cabo Verde 
Encontro com o presidente da Câmara Municipal de 
São Filipe  

Decorreu, dia 9 de novembro, um encontro entre o Secretário-geral da UCCLA, Vitor 
Ramalho, e o presidente da Câmara Municipal de São Filipe, Nuias Silva, com vista 
à apresentação de cumprimentos e análise de projetos futuros.  

Ler mais...  

 

 
Prémio de Revelação Literária UCCLA-CMLISBOA - 
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...  

https://www.uccla.pt/noticias/boas-festas-da-uccla
https://www.uccla.pt/noticias/encontro-com-o-presidente-da-camara-municipal-de-sao-filipe
https://www.uccla.pt/noticias/premio-de-revelacao-literaria-uccla-cmlisboa-candidaturas-abertas-ate-janeiro-de-2023


 

 
Ilha de Moçambique reforça a colaboração no quadro 
da UCCLA  

No dia 3 de novembro, a UCCLA representada pelo Secretário-geral, Vítor Ramalho, 
e o Conselho Municipal da Ilha de Moçambique, representado pelo seu presidente, 
Ismail Iahira Abacar Chacufa, assinaram em Lisboa, no Camões - Instituto da 
Cooperação e da Língua, I.P., juntamente com o seu presidente, João Ribeiro de 
Almeida, um acordo de prorrogação da colaboração, até 2023, no âmbito do Cluster 
da Cooperação Portuguesa da Ilha de Moçambique, com particular incidência para 
as áreas do turismo, urbanismo e salubridade do meio.  

Ler mais...  

 

Praia, Cabo Verde 
Projeto Construir Futuros de Educação implementa 
formação pedagógica na cidade da Praia  

A UCCLA implementou na cidade da Praia, em Cabo Verde, no mês de novembro, 
a segunda fase do Projeto Construir Futuros de Educação, numa resposta coletiva e 
solidária à prioridade municipal de melhorar a qualidade dos serviços públicos de 
Educação.  

Ler mais...  

 

Bissau, Guiné-Bissau 
Visita à Escola da UCCLA em Bissau  

Teve lugar, dia 21 de dezembro, uma visita de trabalho à Escola da UCCLA em 
Bissau, aproveitando a deslocação em serviço às Regiões de Bafatá e Gabu, Leste da 
Guiné-Bissau, do técnico da UCCLA Manuel Ferreira de Almeida, com a finalidade 
de se inteirar do estado funcional das instalações.  

Ler mais...  

 

Ilha de Moçambique, Moçambique 
Estação Precious Plastic em funcionamento na Ilha de 
Moçambique  

Teve início, dia 5 de dezembro, a instalação da oficina de reciclagem comunitária 
Precious Plastic na Ilha de Moçambique no âmbito do projeto Solução Participada 
para Plásticos Marítimos.  

Ler mais...  

https://www.uccla.pt/noticias/ilha-de-mocambique-reforca-colaboracao-no-quadro-da-uccla
https://www.uccla.pt/noticias/projeto-construir-futuros-de-educacao-implementa-formacao-pedagogica-na-cidade-da-praia
https://www.uccla.pt/noticias/visita-escola-da-uccla-em-bissau
https://www.uccla.pt/noticias/estacao-precious-plastic-em-funcionamento-na-ilha-de-mocambique


 

Lisboa, Portugal 
Palavra Poeta nas celebrações do Bicentenário da 
Independência do Brasil  

A convite da Biblioteca Municipal de Alcântara, a UCCLA dinamizou duas oficinas 
de escrita com crianças e jovens de escolas da freguesia nos dias no dia 29 e 30 de 
novembro.  

Ler mais...  

 

Lisboa e Praia, Cabo Verde e Portugal 
40 anos do acordo de geminação entre as cidades de 
Lisboa e Praia  

Decorreu, no dia 25 de novembro, a assinatura de um memorando de entendimento, 
entre as cidades de Lisboa e da Praia, com vista à comemoração dos 40 anos do 
acordo de geminação entre as duas cidades.  

Ler mais...  

 

Lisboa e Maputo, Portugal e Moçambique 
Reforço da cooperação entre as cidades de Lisboa e 
Maputo  

Com quarenta anos de relações de amizade e de cooperação, as cidades de Lisboa e 
Maputo outorgaram, dia 28 de outubro, um memorando de entendimento com vista 
a definir uma cooperação ativa em áreas de interesse comum, como Ambiente e 
Espaços Verdes, Economia e Inovação, Planeamento e Reabilitação Urbana, 
Mobilidade e Segurança. O Secretário-geral da UCCLA, Vitor Ramalho, esteve 
presente na ocasião.  

Ler mais...  

 

Ilha de Moçambique, Moçambique 
Projeto Solução Participada para Plásticos Marítimos 
recebe visita da Cooperação Portuguesa  

A estação comunitária de reciclagem Precious Plastic recebeu, dia 1 de dezembro, a 
visita da vice-presidente do Camões, Cristina Moniz, e da sua equipa no âmbito do 
projeto Solução Participada para Plásticos Marítimos implementado pela 
UCCLA/URB-África em parceria com a Associação dos Pequenos Empresários de 
Hotelaria e Turismo da Ilha de Moçambique, Centro de Arqueologia Investigação e 
Recursos Ilha de Moçambique da Universidade Eduardo Mondlane, Conselho 
Municipal da Cidade da Ilha de Moçambique, Ensaios e Diálogos Associação, 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas - UniLúrio e Oikos, com o 
cofinanciamento do Camões, I.P.  

Ler mais...  

https://www.uccla.pt/noticias/palavra-poeta-nas-celebracoes-do-bicentenario-da-independencia-do-brasil
https://www.uccla.pt/noticias/40-anos-do-acordo-de-geminacao-entre-cidades-de-lisboa-e-praia
https://www.uccla.pt/noticias/reforco-da-cooperacao-entre-cidades-de-lisboa-e-maputo
https://www.uccla.pt/noticias/projeto-solucao-participada-para-plasticos-maritimos-recebe-visita-da-cooperacao-portuguesa


 

Lisboa, Portugal 
UCCLA acolheu Concerto de Natal solidário  

O auditório da UCCLA foi pequeno para acolher o Concerto de Natal solidário, pela 
banda Blues & Outros Tons, no dia 21 de dezembro, cujo objetivo era apoiar a 
instituição de solidariedade social Abrigo Infantil de Santa Maria de Belém.  

Ler mais...  

 

 
Livro “Era uma vez um homem” recomendado pelo 
Plano Nacional de Leitura  

Foi com grande satisfação que recebemos a notícia que o livro “Era uma vez um 
homem” de João Nuno Azambuja - vencedor da 1.ª edição do Prémio Literário 
UCCLA: Novos Talentos, Novas Obras em Língua Portuguesa - foi recomendado 
pelo Plano Nacional de Leitura.  

Ler mais...  

 

 
UCCLA adere ao grupo de missão para o 
reconhecimento do Clima estável  

No âmbito da Lei de Bases do Clima - Lei n.º 98/2021, a UCCLA aderiu ao grupo 
de missão para o reconhecimento do Clima estável como Património Comum da 
Humanidade e subscreve a Declaração da Sociedade Civil para as Comemorações 
dos 50 anos da primeira conferência de Ambiente da Nações Unidas - Stockholm+50.  

Ler mais...  

 

 
UCCLA apela à adesão ao Movimento Mulheres pelo 
Clima  

O movimento Mulheres pelo Clima dos Países de Língua Oficial Portuguesa para o 
Mundo foi lançado pela Business as Nature, no dia 28 de setembro, e tem vindo a 
recolher subscrições de diversas personalidades que se juntaram desde a primeira 
hora, nomeadamente diversas embaixadoras acreditadas em Portugal, cientistas, 
académicos, jornalistas e entidades oficiais.  

Ler mais...  

https://www.uccla.pt/noticias/uccla-acolheu-concerto-de-natal-solidario
https://www.uccla.pt/noticias/livro-era-uma-vez-um-homem-recomendado-pelo-plano-nacional-de-leitura
https://www.uccla.pt/noticias/uccla-adere-ao-grupo-de-missao-para-o-reconhecimento-do-clima-estavel
https://www.uccla.pt/noticias/uccla-apela-adesao-ao-movimento-mulheres-pelo-clima


 

Lisboa, Portugal 
UCCLA esteve presente no evento “Juntos em 
Moçambique”  

A UCCLA esteve presente, no dia 6 de dezembro, no evento “Juntos em 
Moçambique: O Papel das ONGD Portuguesas na Reconstrução Pós-Ciclone”, na 
Fundação Calouste Gulbenkian, em que foram apresentadas as ações humanitárias 
promovidas por ONGD’s portuguesas e financiadas pelo Camões I.P.  

Ler mais...  

 

Luanda, Angola 
Angola organizou Seminário da CPLP para professores  

O Governo de Angola, através do Ministério da Educação, organizou o “II Seminário 
da CPLP sobre Português Língua Segunda para Professores do Ensino Primário” que 
decorreu entre os dias 12 e 14 de dezembro, em Luanda, com a participação de 
académicos e políticos dos países da lusofonia. A UCCLA participou através da 
Comissão Temática dos Observadores Consultivos da CPLP, Promoção e Difusão da 
Língua Portuguesa - que preside - com a intervenção de Rui Lourido.  

Ler mais...  

 

Lisboa, Portugal 
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 Uma Árvore de Direitos da Criança, no dia 4 de novembro - mês 
em que se celebra a Convenção dos Direitos da Criança das Nações Unidas.  

Ler mais...  

 

Cascais, Portugal 
Projeto Educação para a Cidadania Global no 
Agrupamento de Escolas de Parede  

Decorrem, mensalmente, na Escola Básica/Jardim de Infância do Murtal, Escola 
Básica de Santo António e Jardim de Infância Almirante Nunes da Matta, diversas 
oficinas e ateliers de jogos cooperativos e criativos em Educação para a Cidadania 
Global. A ação é desenvolvida pela UCCLA em parceria com a Câmara Municipal 
de Cascais.  

Ler mais...  

https://www.uccla.pt/noticias/uccla-esteve-presente-no-evento-juntos-em-mocambique
https://www.uccla.pt/noticias/angola-organizou-seminario-da-cplp-para-professores
https://www.uccla.pt/noticias/participar-e-brincar-em-belem
https://www.uccla.pt/noticias/projeto-educacao-para-cidadania-global-no-agrupamento-de-escolas-de-parede


 

 
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...  

 

Guiné-Bissau 
SABIA QUE....  

... a UCCLA promoveu um projeto que beneficiou mais de 25 mil famílias e permitiu 
evitar a desflorestação de cerca de 100 mil hectares na Guiné-Bissau?  

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 
Mulheres pelo Clima celebram Dia Internacional do 
Solo  

No âmbito do Movimento Mulheres pelo Clima dos países de língua oficial 
portuguesa para o mundo, decorreu no dia 5 de dezembro, Dia Internacional do Solo, 
no Centro de Informação Urbana de Lisboa, a mesa redonda “Mulheres guardiãs e 
defensoras da sustentabilidade do meio rural da CPLP”, que contou com a 
participação da UCCLA.  

Ler mais...  

https://www.uccla.pt/noticias/curso-livre-historia-de-angola-na-uccla
https://www.uccla.pt/noticias/sabia-que-1
https://www.uccla.pt/noticias/nossas-leituras
https://www.uccla.pt/noticias/mulheres-pelo-clima-celebram-dia-internacional-do-solo


 

Lisboa, Portugal 
Encerramento das comemorações dos aniversários da 
Liáfrica e da Welwitschia na UCCLA  

Teve lugar no auditório da UCCLA, na tarde do dia 3 de dezembro, a solicitação das 
associações Liáfrica e Casa da Cultura Angolana Welwitschia a propósito da 
passagem do 25.º aniversário da primeira e do 10.º aniversário da segunda, com um 
programa concebido por estas para a comemoração das referidas efemérides.  

Ler mais...  

 

Lisboa, Portugal 
UCCLA acolheu jornada de Cabo Verde no domínio da 
promoção do Ecossistema Digital  

O auditório da UCCLA foi o palco, no dia 4 de novembro, do evento The Journey of 
a Tech Island, uma apresentação sobre a jornada de Cabo Verde no domínio da 
promoção do Ecossistema Digital de Cabo Verde. O evento foi organizado pelo 
Governo de Cabo Verde, através do Ministério da Economia Digital.  

Ler mais...  

 

Lisboa, Portugal 
Inauguração da exposição “Small Island Landscape” de 
Yuran Henrique  

Foi inaugurada, no dia 10 de dezembro, a exposição “Small Island Landscape” de 
Yuran Henrique, no CCCV - Centro Cultural Cabo Verde. A exposição, que estará 
patente ate ao dia 7 de fevereiro de 2023, conta com o apoio da UCCLA.  

Ler mais...  

 

Lisboa, Portugal 
Apresentação do livro “Memórias em Tempo de 
Amnésia” de Álvaro Vasconcelos na UCCLA  

Um testemunho pessoal da viagem e da vivência em África é o que nos traz o escritor 
Álvaro Vasconcelos, na sua obra “Memórias em Tempo de Amnésia - Uma campa 
em África” (volume 1), que será apresentado no dia 10 de janeiro, às 18 horas, no 
auditório da UCCLA. Um livro que quer preservar a memória, contra a política do 
esquecimento e o revisionismo histórico sobre o crime contra a humanidade que foi 
o colonialismo.  

Ler mais...  

https://www.uccla.pt/noticias/encerramento-das-comemoracoes-dos-aniversarios-da-liafrica-e-da-welwitschia-na-uccla
https://www.uccla.pt/noticias/uccla-acolheu-jornada-de-cabo-verde-no-dominio-da-promocao-do-ecossistema-digital
https://www.uccla.pt/noticias/inauguracao-da-exposicao-small-island-landscape-de-yuran-henrique
https://www.uccla.pt/noticias/apresentacao-do-livro-memorias-em-tempo-de-amnesia-de-alvaro-vasconcelos-na-uccla-0


 

Lisboa, Portugal 
UCCLA recebeu lançamento do livro “Cuéle - O 
Pássaro Troçador” de Jorge Arrimar  

Um romance histórico, que recria factos e pessoas do sudoeste angolano, é a nova 
obra do escritor Jorge Arrimar. O lançamento de “Cuéle - O Pássaro Troçador” 
decorreu no dia 28 de novembro, no auditório da UCCLA.  

Ler mais...  

 

Lisboa, Portugal 
Lançamento do livro “Momentos e Outras Histórias” 
de Carlos Vieira na UCCLA  

O autor Carlos Santa Rita Vieira estreou-se na poesia, com a obra “Momentos e 
Outras Histórias” que foi lançada no dia 30 de novembro, no auditório da UCCLA. 
Poemas que refletem as flutuações da vida, as origens, os caminhos e os tempos 
vividos.  

Ler mais...  

 

Lisboa, Portugal 
UCCLA recebeu mais uma edição dos Prémios 
Lusófonos da Criatividade  

Decorreu, dia 14 de dezembro, mais uma edição dos Prémios Lusófonos da 
Criatividade, nas instalações da UCCLA. Este evento tem como objetivo premiar e 
homenagear os mercados publicitários e de comunicação dos países de língua oficial 
portuguesa.  

Ler mais...  

 

Braga, Portugal 
Bragahabit aprova dez projetos do programa ‘Viva o 
Bairro’  

A Bragahabit vai financiar dez projetos de melhoria e/ou requalificação propostos 
por associações de moradores ou outras entidades com intervenção local. Para estes 
projetos, apresentados no âmbito da primeira edição do programa ‘Viva o Bairro’ 
será alocado o valor global de cerca de 170 mil euros. O ‘Viva o Bairro’ é uma 
iniciativa local de habitação, criado pela Bragahabit em parceria com o Município de 
Braga.  

Ler mais...  

https://www.uccla.pt/noticias/uccla-recebeu-lancamento-do-livro-cuele-o-passaro-trocador-de-jorge-arrimar
https://www.uccla.pt/noticias/lancamento-do-livro-momentos-e-outras-historias-de-carlos-vieira-na-uccla-0
https://www.uccla.pt/noticias/uccla-recebeu-mais-uma-edicao-dos-premios-lusofonos-da-criatividade
https://www.uccla.pt/noticias/bragahabit-aprova-dez-projetos-do-programa-viva-o-bairro


 

Angra do Heroísmo, Portugal 
Angra do Heroísmo assina Contrato-Programa com a 
URIPSSA  

O Município de Angra do Heroísmo (Membro Efetivo da UCCLA), Açores, 
Portugal, assinou um Contrato-Programa com a URIPSSA - União das Instituições 
Particulares de Solidariedade Social dos Açores, no dia 16 de novembro, com vista 
a prestar apoio ao nível da formação, informação, apoio jurídico e da gestão.  

Ler mais...  

 

Praia, Cabo Verde 
Câmara da Praia lança projeto social “Praia Um Só”  

A Câmara Municipal da Praia, em Cabo Verde, apresentou, dia 7 de novembro, o 
projeto social “Praia Um Só”, uma iniciativa social e inédita a nível nacional, que 
pretende congregar todas as forças vivas do município, de forma a recuperar a ideia 
do djunta-mon (união) para promover a cidade da Praia, enquanto capital de Cabo 
Verde.  

Ler mais...  

 

Macau, China 
Novo cônsul-geral de Portugal em Macau  

O novo cônsul-geral de Portugal em Macau e Hong Kong, Alexandre Leitão, vai 
chegar a Macau no dia 12 de Janeiro, substituindo Paulo Cunha Alves no cargo.  

Ler mais...  

 

Timor-Leste 
Assinatura de acordo em áreas importantes para o 
desenvolvimento de Timor-Leste  

Foi assinado, dia 16 de dezembro, um acordo de implementação do programa que 
visa a melhoria de duas áreas importantes para o desenvolvimento de Timor-Leste - 
educação e saneamento, e abastecimento de água e drenagens.  

Ler mais...  

https://www.uccla.pt/noticias/angra-do-heroismo-assina-contrato-programa-com-uripssa
https://www.uccla.pt/noticias/camara-da-praia-lanca-projeto-social-praia-um-so
https://www.uccla.pt/noticias/novo-consul-geral-de-portugal-em-macau
https://www.uccla.pt/noticias/assinatura-de-acordo-em-areas-importantes-para-o-desenvolvimento-de-timor-leste


 

São Tomé e Príncipe e China 
São Tomé e China assinam acordo de cooperação para 
assistência hospitalar  

Decorreu, dia 2 de dezembro, a assinatura de um acordo de cooperação de assistência 
entre o maior centro hospitalar são-tomense, Ayres Meneses, e o hospital Sichuan da 
China, que visa, sobretudo, a capacitação dos profissionais de saúde.  

Ler mais...  

 

Brasil 
Lula da Silva regressa à presidência do Brasil  

O antigo chefe de Estado do Brasil, Lula da Silva vai regressar ao Palácio do Planalto, 
12 anos depois. A segunda volta das Eleições Presidenciais decorreram no dia 30 de 
outubro.  

Ler mais...  

 

Guiné-Bissau 
Legislativas na Guiné-Bissau marcadas para junho de 
2023  

As eleições legislativas na Guiné-Bissau vão ter lugar a 4 de junho de 2023, segundo 
decreto assinado pelo Presidente Umaro Sissoco Embaló.  

Ler mais...  

 

 
Faleceu o antigo Embaixador de Angola Assunção dos 
Anjos  

O antigo Embaixador de Angola, e ex-ministro das Relações Exteriores de Angola, 
Assunção Afonso de Sousa dos Anjos faleceu, dia 12 de dezembro, em Espanha. O 
Secretário-geral da UCCLA, Vitor Ramalho, enviou os pêsames através do 
Embaixador de Angola em Portugal, Carlos Fonseca.  

Ler mais...  

ADP | AFRICONSULT | AULP | BDO & ASSOCIADOS | BNI | BPC | CÂMARA DE VEREADORES DE SALVADOR | CARRIS | CENTRO DE ESTUDOS E 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL | CRBA | CUNHA VAZ & ASSOCIADOS | DIORAMA | EMEP | FUNDAÇÃO INATEL | GALP | LUSA | MONTEPIO GERAL | 
OBSERVATÓRIO DA CHINA | ORDEM DOS ENGENHEIROS TÉCNICOS DE PORTUGAL | PARQUES DO EDT | SONANGOL | SRS ADVOGADOS | TAAG 
| TAP | VISABEIRA GLOBAL |  

https://www.uccla.pt/noticias/sao-tome-e-china-assinam-acordo-de-cooperacao-para-assistencia-hospitalar
https://www.uccla.pt/noticias/lula-da-silva-regressa-presidencia-do-brasil
https://www.uccla.pt/noticias/legislativas-na-guine-bissau-marcadas-para-junho-de-2023
https://www.uccla.pt/noticias/faleceu-o-antigo-embaixador-de-angola-assuncao-dos-anjos
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