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Notícias UCCLA - N.º 9

Lisboa, Portugal

Primeiro-Ministro de Cabo Verde recebido na
 UCCLA

Ulisses Correia e Silva, Primeiro-Ministro de Cabo Verde, foi recebido dia 17
 de junho pelo Secretário-Geral da UCCLA, Vitor Ramalho, no âmbito da
 visita oficial que aquele governante efetua a Portugal. “Fizemos questão de
 incluir a UCCLA, nesta visita, por relações afetivas e por relações de
 trabalho” referiu Ulisses Correia e Silva.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Lançamento da obra vencedora do Prémio
 Literário UCCLA

Decorreu, dia 13 de junho, no Auditório da APEL, na Feira do Livro de
 Lisboa, o lançamento da obra vencedora da primeira edição do Prémio
 Literário UCCLA - Novos Talentos, Novas Obras em Língua Portuguesa
 intitulada “Era uma vez um Homem” da autoria de João Nuno Azambuja.

Ler mais

Olivença, Espanha

UCCLA assinala Dia de Portugal em Olivença

O Secretário-Geral da UCCLA, Vitor Ramalho, foi convidado para estar
 presente, pela primeira vez, nas comemorações do 10 de Junho - Dia de
 Portugal, de Camões e das Comunidades, na cidade de Olivença. O
 acontecimento, promovido pelo presidente da Câmara de Olivença, Manuel
 José González Andrade, foi marcado por diversos eventos de cariz cultural e
 histórico, como apresentação de livros, teatro, música por coros femininos
 alentejanos e de jovens músicos da escola apoiada pela Câmara de
 Belmonte, assim como fado por uma fadista natural de Olivença.

Ler mais

Portugal

2.ª edição do Prémio Literário UCCLA - Novos
 Talentos, Novas Obras em Língua Portuguesa

Perante a grande adesão da 1.ª edição do Prémio Literário UCCLA - Novos
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 Talentos, Novas Obras em Língua Portuguesa foi anunciado, dia 13 de
 junho, a abertura da 2.ª edição do referido Prémio. Trata-se de uma iniciativa
 conjunta da UCCLA, Editora A Bela e o Monstro e Movimento 2014, que
 conta com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa, e tem como objetivo
 estimular a produção de obras literárias, nos domínios da prosa de ficção
 (romance, novela e conto) e da poesia, em língua portuguesa, por novos
 escritores.

Ler mais
Lisboa, Portugal

UCCLA recebe delegação da Província de
 Jiangsu

O Secretário-Geral da UCCLA, Vitor Ramalho, vai receber dia 24 de junho,
 pelas 10 horas, a delegação da província chinesa de Jiangsu, com vista ao
 estreitamento de relações de cooperação, nomeadamente com as
 cidades/províncias lusófonas amigas. Na ocasião será feito o convite para
 que Vitor Ramalho esteja presente, em outubro próximo, na 6.ª edição da
 Cimeira para o Desenvolvimento Comercial e Industrial da Província de
 Jiangsu, Macau e dos Países de Língua Portuguesa, que se realizará em
 Macau.

Ler mais

Praia, Cabo Verde

Praia acolhe Encontro Técnico da Rede “Proteção
 Civil

Vai decorrer na cidade da Praia, em Cabo Verde, o 5.º Encontro Técnico da
 Rede Temática “Proteção Civil”, de 27 de junho a 1 de julho. Este encontro,
 que decorrerá no Salão dos Munícipes dos Paços do Concelho (Praça
 Alexandre Albuquerque, Plateau), tem como lema “Proteção Civil:
 experiências do passado e desafios do futuro”.

Ler mais

Lisboa, Portugal

UCCLA na apresentação da Associação de
 Professores e Formadores Lusófonos

A Associação de Professores e Formadores Lusófonos (APROFFLUSO) fez
 a sua apresentação pública no dia 7 de junho, na sede da CPLP. A UCCLA
 marcou presença com a apresentação do tema “O Papel do Ensino e da
 Formação no Desenvolvimento dos Países da CPLP", pela técnica Princesa
 Peixoto, traduzindo a intervenção da UCCLA com uma experiência de mais
 de 15 anos no setor, com as cidades membro.

Ler mais
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Lisboa, Portugal

Mulher africana na pintura de Chica Sales

Pode visitar até ao dia 24 de junho a exposição da artista moçambicana
 Chica Sales, cuja mostra “Odisséias em África” está patente na UCCLA. A
 exposição é composta por pinturas a óleo, aguarelas e tinta-da-china, com
 as cores de África, onde a imagem da mulher está sempre presente e que
 nos transporta para diversas vivências da realidade africana.

Ler mais

Beira, Moçambique

Exposição sobre a Casa dos Estudantes do
 Império

Pode visitar até ao dia 30 de junho a exposição "Casa dos Estudantes do
 Império, 1944-1965. Farol da Liberdade", no Centro Cultural Português -
 Polo da Beira e Casa do Artista, em Moçambique. Com entrada livre, esta
 exposição pretende dar a conhecer um pouco melhor da história e da
 realidade vivida por estes jovens. É uma mostra documental, com
 fotografias, publicações periódicas, livros, documentos oficiais, etc, cedidos
 ou disponibilizados pelos associados e por algumas instituições.

Ler mais

Ilha de Moçambique, Moçambique

Conselho Municipal da Ilha de Moçambique no
 Facebook

O Conselho Municipal da Ilha de Moçambique tem, a partir deste mês, uma
 página institucional na rede social Facebook, para divulgar as diversas
 iniciativas, projetos e eventos. De acordo com a página “Vamos divulgar as
 nossas belezas naturais, o nosso artesanato, a nossa indústria, a nossa
 gastronomia, as nossas gentes… Vamos defender o nosso património, que
 é mundial, esta pérola no Índico onde Gama fez a aguada, onde Camões
 escreveu parte dos Lusíadas, porto de passagem de árabes, chineses,
 malaios, europeus, e que todos deixaram vestígios, que são nossos.” Visite-
a

Ler mais

Ilha de Moçambique, Moçambique

Jornadas Pedagógicas de promoção do livro e da
 leitura

Decorreu, no dia 11 de junho, no salão da Casa Girassol, uma Jornada
 Pedagógica com as escolas do ensino primário do Distrito da Ilha de
 Moçambique - orientada e dinamizada pelos técnicos das bibliotecas
 públicas da Ilha de Moçambique e que contaram com a participação de 65
 professores de todas as Zonas de Influência Pedagógica do Distrito.

Ler mais
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Mértola, Portugal

Candidata a Património Mundial

A vila de Mértola, em Portugal, candidatou-se a Património Mundial da
 Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura
 (UNESCO), de forma a preservar o património e a atrair novos visitantes.
 Esta candidatura sublinha a importância histórica da vila, a começar pela
 presença árabe.

Ler mais

Nampula, Moçambique

Programas de ação social beneficiam 20 mil
 pessoas

Mais de 20 mil cidadãos beneficiaram-se da assistência do Instituto Nacional
 de Acão Social (INAS) na província de Nampula, no norte de Moçambique,
 nos primeiros três meses do ano corrente, através de quatro programas
 desenvolvidos para apoiar pessoas vulneráveis e em situações de pobreza
 extrema.

Ler mais

Cascais, Portugal

Escola recebe nome de Malangatana

A Escola Básica N.º 3 de Alcoitão, no concelho de Cascais, em Portugal,
 recebeu o nome do conceituado poeta e artista plástico moçambicano
 Malangatana Valente Ngwenya. Para a filha do pintor, Graciete Ngwenya, a
 homenagem refletiu a vida do seu pai, “conseguiram transmitir aquilo que foi
 a vida dele e aquilo que ele era: uma pessoa dada, simples e cheia de
 afeto”.

Ler mais

Bissau, Guiné-Bissau

Doação de equipamento escolar

No âmbito do envolvimento do Município de Águeda, em Portugal, no
 trabalho que a Organização Não Governamental (ONG) “Afectos com
 Letras” tem vindo a realizar na Guiné-Bissau, foi equipada a Escola de
 Bissassema, no sul do país, com mobiliário escolar. A entrega de mesas,
 cadeiras, armários e cacifos, roupas e brinquedos foram os objetos doados,
 aos cerca de 500 alunos que frequentam a escola.

Ler mais

Luanda, Angola

Reconstrução do Hospital Geral de Luanda
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No Hospital Geral de Luanda (HGL) já se pode voltar a nascer. O novo
 edifício conta agora com uma área três vezes maior do que o anterior e com
 uma capacidade para atender, diariamente, 800 pacientes. Um acordo entre
 os Governos de Angola e da China formalizou a revisão de construção do
 projeto de reabilitação, construção e ampliação da nova unidade.

Ler mais

Mindelo, Cabo Verde

Escola Portuguesa no Mindelo

Vai entrar em funcionamento, no próximo ano letivo, na cidade do Mindelo,
 em Cabo Verde, a Escola Portuguesa, que irá constituir uma ponte entre os
 sistemas de ensino cabo-verdiano e português. Trata-se de um projeto
 antigo e a sua efetivação tornou-se mais urgente com o crescimento da
 comunidade portuguesa no Mindelo, a mobilidade das pessoas e a
 necessidade de haver uma escola que permita às crianças circular entre os
 dois sistemas de ensino.

Ler mais

Salvador, Brasil

UNESCO reconhece Salvador como Cidade da
 Música

Única no Brasil a integrar a Rede de Cidades Criativas da Organização das
 Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), na
 categoria Música, Salvador recebeu oficialmente o reconhecimento da sua
 vocação como elemento de desenvolvimento económico e social.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Escola de cidadania e direitos humanos

A Câmara Municipal de Lisboa, no âmbito do SOMOS – Programa Municipal
 de Educação para os Direitos Humanos, promove a 1.ª Escola SOMOS, de
 20 a 25 de junho de 2016. Este projeto pretende abranger, em cada ano,
 2000 pessoas, disseminando desta forma um conhecimento efetivo sobre a
 área dos direitos humanos e cidadania que, embora fundamental para a
 nossa vivência social, muitos portugueses ainda não conhecem.

Ler mais

Bissau, Guiné-Bissau

Faleceu Carmen Pereira a mulher de todas as
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 frentes

Carmen Maria de Araújo Pereira, Tchutché, como era conhecida na sua casa
 em Bissau, faleceu no dia 3 de junho. A UCCLA apresenta as mais sentidas
 condolências à família e ao povo da Guiné Bissau, pela morte de uma das
 poucas mulheres guineenses que estiveram a lutar na frente de combate.

Ler mais

Rio de Janeiro, Brasil

Inauguração do Reservatório de Águas Pluviais

Foi inaugurado no Rio de Janeiro, no Brasil, o reservatório de águas pluviais
 com uma capacidade de armazenar 43 milhões de litros de água
 procedentes do Rio Maracanã, que podem ser armazenados contribuindo
 para evitar o alagamento. Este reservatório é um legado dos Jogos
 Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 para a cidade com o objetivo de
 minimizar os problemas causados pelas históricas inundações da região.

Ler mais

Huambo, Angola

Centro de Aconselhamento Familiar

A província do Huambo, em Angola, vai contar com um Centro de
 Aconselhamento Familiar, até ao final do ano, com o objetivo de prestar uma
 maior assistência às vítimas da violência doméstica e à resolução de
 conflitos que ocorrem no seio de muitas famílias.

Ler mais

Belo Horizonte, Brasil

Apresentado novo Plano Estratégico

A Prefeitura de Belo Horizonte, no Brasil, lançou o novo Plano Estratégico
 para a cidade - Plano Estratégico BH 2030 - com o objetivo de enfrentar os
 novos desafios que a cidade se depara. Cientes das constantes mudanças
 que uma cidade pode enfrentar, foi preocupação da prefeitura adaptar este
 novo plano estratégico de uma forma realista e harmoniosa. Este novo plano
 apresenta sete desafios, 43 metas e 36 estratégias.

Ler mais

Macau, China

Mais alunos de português
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O ensino da língua portuguesa nas escolas privadas aumentou em Macau,
 verificando-se um aumento de 20%, quando comparado com o ano letivo
 anterior. Acredita-se que estes números vão continuar a crescer nos
 próximos anos, sendo que já foi pedido à Escola Portuguesa de Macau a
 criação de um curso extracurricular e de nível avançado para os possíveis
 interessados.

Ler mais

Portugal

Prémio Camões para Raduan Nassar

O escritor brasileiro Raduan Nassar é o vencedor do Prémio Camões 2016,
 sucedendo à portuguesa Hélia Correia. O Prémio Camões, no valor de 100
 mil euros, foi instituído por Portugal e pelo Brasil em 1988, e atribuído pela
 primeira vez, em 1989, ao escritor Miguel Torga.

Ler mais

Portugal e Cabo Verde

Cooperação na área da educação

O Governo de Portugal vai cofinanciar, a partir do próximo ano letivo, o
 ensino de conteúdos sobre o empreendedorismo no ensino secundário em
 Cabo Verde, destinados a 12 mil estudantes. Os conteúdos serão inseridos
 no ensino secundário cabo-verdiano depois de uma experiência-piloto nos
 últimos dois anos que envolveu 12 das 50 escolas secundárias cabo-
verdianas.

Ler mais

Angola e Moçambique

Facilitação de vistos para três meses

Cidadãos angolanos e moçambicanos vão passar a ter acesso,
 reciprocamente, a vistos ordinários com validade de até três meses por
 semestre e múltiplas entradas, emitidos num prazo de cinco dias. Esta
 medida destina-se a promover e facilitar a circulação dos respetivos
 nacionais nos territórios de ambos os estados, bem como de eliminar
 barreiras no desenvolvimento das atividades das empresas e do
 investimento.

Ler mais

Portugal e São Tomé e Príncipe
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Acordo de cooperação em diversas áreas

Portugal e São Tomé e Príncipe vão assinar, este mês, o novo Programa
 Estratégico de Cooperação para quatro anos. O programa vai dar prioridade
 a áreas como a saúde, a educação, a proteção social, a defesa e a
 administração interna.

Ler mais

Portugal e Timor-Leste

Protocolo luso-timorense garante continuidade à
 formação de peritos forenses timorenses

As autoridades timorenses e o Instituto Camões assinaram um protocolo de
 cooperação que permite assegurar a continuidade da formação dos peritos
 forenses do Laboratório da Polícia Científica de Investigação Criminal
 (PCIC) timorense até final de 2016. O contrato tripartido de cooperação foi
 assinado pelo diretor nacional da PCIC, Vicente Fernandes e Brito, e pela
 presidente do Instituto Camões, Ana Paula Laborinho.

Ler mais
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