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Lisboa, Portugal

Presidente da República visita UCCLA

O Presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, visitou a
 sede da UCCLA, no dia 21 de fevereiro, no âmbito da inauguração da
 exposição “Conexões Afro-Ibero-Americanas”. Na ocasião foi descerrada
 uma placa que assinalou a passagem do Chefe de Estado pela UCCLA,
 instituição que considerou "cimeira no mundo da língua portuguesa" nas
 palavras escritas no livro de honra.

Ler mais

Portugal

Nota de reconhecimento aos visitantes da
 exposição “Conexões Afro-Ibero-Americanas”

Dadas as palavras de reconhecimento e muito apreço de dezenas e dezenas
 de cidadãos anónimos que têm enaltecido no livro, à disposição dos
 visitantes, a exposição que a UCCLA leva a efeito na sua sede, o
 Secretário-Geral, em nome das quarenta cidades associadas da instituição e
 de outras tantas empresas apoiantes, agradece penhoradamente as
 palavras que têm sido escritas e ditas.

Ler mais

Luanda, Angola

Luanda acolhe reunião anual da UCCLA

A cidade de Luanda, em Angola, vai acolher dia 19 de abril, a Assembleia
 Geral da UCCLA, onde serão abordados temas diversos sobre as atividades
 da instituição, relatório e contas, assim como a eleição dos Órgãos Sociais
 para o biénio 2017-2019.

Ler mais

Portugal

UCCLA recebeu delegação do Governo Municipal
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 de Changzhou

O Secretário-Geral da UCCLA, Vítor Ramalho, e o vice-presidente da
 Comissão Executiva da UCCLA, Pedro Palhinha, receberam, dia 27 de
 fevereiro, o vice-presidente do Governo Municipal de Changzhou da
 República Popular da China, Fang Guoqiang, e respetiva delegação, com
 vista ao aprofundamento de relações entre os povos e as cidades lusófonas
 e a China.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Apresentação do livro de contos de Manuel Rui
 na UCCLA

Perante sala cheia, Manuel Rui apresentou o seu mais recente livro de
 contos intitulado “O Kaputo, Camionista e Eusébio”, no auditório da UCCLA,
 no dia 2 de março.

Ler mais

Ilha de Moçambique, Moçambique

UCCLA promove formação na Ilha de
 Moçambique

A UCCLA está a promover, na Ilha de Moçambique, oficinas de formação de
 professores, gestores escolares e técnicos bibliotecários em Metodologias
 de Aprendizagem de iniciação à Escrita e à Leitura, desde 18 de fevereiro e
 que se prolongará até ao dia 4 de março.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Exposição “Conexões Afro-Ibero-Americanas”

A exposição “Conexões Afro-Ibero-Americanas 2.01” é uma iniciativa da
 UCCLA e do Colectivo Multimédia Perve, que conta com o apoio
 institucional da Câmara Municipal de Lisboa e do Museu Coleção Berardo.
 São 63 importantes autores, oriundos de África, Península Ibérica e
 continente americano. Venha nos visitar até ao dia 30 de abril, nas
 instalações da UCCLA.

Ler mais

Prémio Literário UCCLA - Novos Talentos, Novas
 Obras em Língua Portuguesa
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Decorrem até ao dia 21 de março, as candidaturas à segunda edição do
 Prémio Literário UCCLA “Novos Talentos, Novas Obras em Língua
 Portuguesa”. 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

Macau, China

UCCLA apoia Festival Literário de Macau

Decorre de 4 a 19 de março, a 6.ª edição do Festival Literário de Macau -
 Rota das Letras, que conta com o apoio da UCCLA. Em 2017 o Festival
 reúne acima de 60 convidados provenientes de mais de 20 regiões e países,
 entre eles dois finalistas do Man Booker Prize 2016. O vencedor do Prémio
 Literário UCCLA - Novos Talentos, Novas Obras em Língua Portuguesa,
 João Nuno Azambuja, também estará presente para a apresentação da sua
 obra.

Ler mais

Praia, Cabo Verde

Fórum para a criação de uma Rede Territorial de
 Cidades Educadoras Cabo-Verdianas

Teve lugar, dia 22 de fevereiro, o Fórum para a criação de uma Rede
 Territorial de Cidades Educadoras Cabo-Verdianas. A Rede das Cidades
 Educadoras é uma organização internacional, que além da consagração dos
 princípios universais da construção de uma cidadania participada e
 conducente a uma melhor qualidade de vida, transversal a toda a actividade
 municipal, permite uma troca de experiências no que cada município tem
 vindo a desenvolver.

Ler mais

Portugal

Encontro de Literatura Infanto-juvenil da
 Lusofonia

A terceira edição do Encontro de Literatura Infanto-Juvenil da Lusofonia,
 promovido pela Fundação “O Século”, vai decorrer de 13 a 18 de março, em
 São Pedro do Estoril. Durante uma semana, escritores, ilustradores,
 contadores de histórias e diferentes especialistas vão-se reunir com o
 objetivo de promover o debate em torno da literatura para a infância e
 juventude e a circulação do livro e do autor no espaço da Lusofonia.

Ler mais

Natal, Brasil

Lançamento do Plano Plurianual Participativo
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A prefeitura de Natal, no Brasil, lançou o Plano Plurianual Participativo
 2018/2021 (PPA), com o objetivo de ouvir os cidadãos na gestão da
 governação da cidade. A intenção é construir o seu Plano para o quadriénio
 2018 a 2021, em conjunto com toda a sociedade, obedecendo ao princípio
 da gestão democrática.

Ler mais

Praia, Cabo Verde

Inauguração da Escola Portuguesa de Cabo
 Verde

Foi inaugurada na cidade da Praia, em Cabo Verde, a Escola Portuguesa
 cuja missão é divulgar e difundir a língua e a cultura portuguesa no país. O
 edifício - inaugurado pelo primeiro-ministro português e o seu homólogo
 cabo-verdiano, António Costa e Ulisses Correia e Silva - conta com oito
 salas de aulas e de informática, biblioteca e refeitório.

Ler mais

Guiné-Bissau

Doação de viaturas à Guiné-Bissau

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) ofereceu, ao
 Ministério da Saúde Pública guineense, um carro Todo-o-Terreno e 85
 motas para reforçar os serviços de saúde comunitária. Estas doações visam
 ajudar os técnicos de saúde nas deslocações até às zonas mais longínquas
 do país, contribuindo para o melhoramento das condições sanitárias das
 populações.

Ler mais

Timor-Leste

Governo timorense apoia famílias afetadas pelo
 mau tempo

Cerca de 800 famílias em sete municípios timorenses receberam apoio de
 emergência do Governo, incluindo para reconstrução de casas danificadas
 devido às chuvas e ventos intensos do início de fevereiro.

Ler mais

Guiné-Bissau

Governo lança projeto de reabilitação de centros
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 de saúde

O Governo da Guiné-Bissau lançou um projeto de reabilitação de 45 centros
 de saúde, a nível nacional, com a duração de 10 meses - financiado pela
 União Europeia, Agência Americana para o Desenvolvimento Internacional e
 o Reino de Países Baixos e coordenado pelo Fundo das Nações Unidas
 para a Infância (UNICEF).

Ler mais

São Tomé e Príncipe

Reabilitação de estradas em São Tomé e Príncipe

A União Europeia disponibilizou 3,5 milhões de Euros a São Tomé e Príncipe
 para a construção e reabilitação de infraestruturas integradas no âmbito do
 11.º FED - Fundo Europeu de Desenvolvimento.

Ler mais

Moçambique

Moçambique facilita concessão de vistos para
 atividades de investimento

O governo de Moçambique aprovou um regulamento que facilita a concessão
 de vistos para atividades de investimento. O regulamento aprovado permite
 estimular as visitas de turistas a Moçambique e, como consequência,
 estimular igualmente o investimento no setor do turismo.

Ler mais

União Europeia abre concurso de curtas para
 PALOP e Timor-Leste

Jovens cineastas dos cinco Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa -
 Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe - e
 de Timor-Leste podem candidatar-se ao concurso de curtas-metragens,
 aberto pela União Europeia, até ao dia 26 de março.

Ler mais
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