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Lisboa, Portugal

"Artes Mirabilis - Coletiva de Artistas Plásticos
Angolanos" na UCCLA
Numa viagem pela arte e pela cultura angolana, foi inaugurada a exposição
“Artes Mirabilis - Coletiva de Artistas Plásticos Angolanos", na UCCLA, no
dia 7 de fevereiro. Estiveram presentes o Presidente da República de
Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, Ministra da Cultura de Angola, Carolina
Cerqueira, Ministro da Cultura de Portugal, Luís Filipe de Castro Mendes,
Embaixador de Angola em Portugal, José Marcos Barrica, presidente da
Câmara Municipal de Cascais, Carlos Carreiras, presidente da Comissão de
Cultura da Assembleia da República, Edite Estrela, vereadora da Cultura da
Câmara Municipal de Lisboa, Catarina Vaz Pinto, e Secretário-Geral da
UCCLA, Vitor Ramalho.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Presidente da República de Portugal recebeu
artistas plásticos angolanos
No âmbito da exposição “Artes Mirabilis”, inaugurada na UCCLA, cerca de
três dezenas de artistas plásticos angolanos foram recebidos, no dia 9 de
fevereiro, pelo Presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de
Sousa, no Palácio de Belém.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Encontro com D. Zacarias Kamwenho
O Arcebispo-emérito de Lubango, Angola, D. Zacarias Kamwenho, Prémio
Sakharov - um dos prémios mais prestigiados da União Europeia de
reconhecimento de personalidades mundiais - acompanhado pelo
presidente da Comissão Executiva da Fundação Prosperar, Carlos
Sangueve, reuniram com o Secretário-Geral da UCCLA, Vitor Ramalho, na
sede da organização, no dia 23 de fevereiro.
Ler mais

Guimarães, Portugal

Reunião com vice-presidente da Câmara de
Guimarães
Com vista a um maior envolvimento e uma maior participação da cidade de
Guimarães, enquanto membro efetivo da UCCLA, decorreu, no dia 9 de
fevereiro, uma reunião entre a vice-presidente da Câmara Municipal de
Guimarães, Adelina Paula Pinto, e o Secretário-Geral da organização, Vitor
Ramalho.
Ler mais

Santa Catarina / Assomada, Cabo Verde

Encontro com presidente do Município de Santa
Catarina
Numa visita de cortesia, o Secretário-Geral da UCCLA, Vitor Ramalho,
recebeu, no dia 6 de fevereiro, o presidente do Município de Santa Catarina,
José Alves Fernandes, e a vereadora com o pelouro do Desenvolvimento
Social, Isabel Monteiro.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Colaboração com Bissau - Protocolo entre a
UCCLA e a Fundação GALP
No próximo dia 2 de março, pelas 11h30, na UCCLA, será assinado um
protocolo de colaboração entre a UCCLA e a Fundação GALP para a
realização do “Projeto de Desenvolvimento de Energias Domésticas
Sustentáveis da Cidade de Bissau”, o qual visa incentivar e estimular a
crescente utilização de gás butano, como fonte de energia alternativa ao
tradicional uso do carvão, junto de agregados familiares dos bairros de
Bissau.
Ler mais
Lisboa, Portugal

Reunião com presidente do CIALP
Decorreu, no dia 20 de fevereiro, uma reunião com o presidente do CIALP
(Conselho Internacional dos Arquitetos de Língua Portuguesa), Rui Leão,
Secretário-Geral da UCCLA, Vitor Ramalho, e com os arquitetos da UCCLA
João Guimarães e Carlos Brito, com vista, entre outros assuntos, à troca de
impressões sobre a atual situação do urbanismo nos países de língua
portuguesa.
Ler mais

Lisboa, Portugal

UCCLA vai acolher o Seminário “Promoção do

Destino Moçambique”
A UCCLA vai acolher, no dia 6 de março, a partir das 10 horas, o Seminário
“Promoção do Destino Moçambique”. No evento estarão presentes, entre
outras individualidades, o Ministro da Cultura e Turismo de Moçambique,
Silva Dunduro, o Embaixador de Moçambique em Portugal, Joaquim Bule, o
Secretário-Geral da UCCLA, Vitor Ramalho, o presidente da Casa de
Moçambique, Enoque João.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Homenagem à Mulher Caboverdiana na UCCLA
A UCCLA vai ser palco de uma homenagem à Mulher Caboverdiana no
próximo dia 24 de março, a partir das 16 horas, numa iniciativa organizada
pelo Comité Miss CPLP e com o apoio da Embaixada de Cabo Verde em
Portugal. O dia será marcado por desfiles de moda, gastronomia e diversos
momentos musicais e de poesia.
Ler mais

Ilha de Moçambique, Moçambique

Roda de leitura na Biblioteca Pública Distrital da
Ilha de Moçambique
No âmbito do Cluster da Cooperação Portuguesa da Ilha de Moçambique
terá lugar no dia 24 de fevereiro, pelas 9 horas, uma roda de leitura e atelier
livro para crianças na Biblioteca Pública Distrital da Ilha de Moçambique. Na
ocasião será apresentado UM LIVRO de Hervé Tullet, um livro que também
é um jogo de cores e movimento, que desmonta o conceito tradicional da
interatividade.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Lançamento do livro “Poemas em Tempo de
Guerra” na UCCLA
O auditório da UCCLA foi o palco do lançamento do livro “Poemas em Tempo
de Guerra” da autoria de Filomena Afonso, no dia 3 de fevereiro. O livro,
com prefácio do Secretário-Geral da UCCLA, Vitor Ramalho, aborda a
paixão, a saudade, a guerra, a solidão dos afetos, a memória, o tempo…
Ler mais

Lisboa, Portugal

Criação da Associação da Calçada Portuguesa

Com vista à proteção, promoção e valorização da calçada portuguesa,
enquanto património cultural e fator de identidade de Portugal, foi criada a
Associação da Calçada Portuguesa, que tem como fundadores a Câmara
Municipal de Lisboa, a Associação Portuguesa dos Industriais de Mármores,
Granitos e Ramos Afins, a UCCLA, o Grupo Português da Associação
Internacional para a Proteção da Propriedade Intelectual e a Universidade
de Lisboa.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Sessão de encerramento da Formação Educação
para a Cidadania Global na UCCLA
Terá lugar no dia 28 de fevereiro, pelas 16 horas, a última sessão no âmbito
da Formação Educação para a Cidadania Global com a entrega dos
certificados de participação. O evento decorre na UCCLA e contará com a
presença do Secretário-Geral da UCCLA, Vítor Ramalho, e do vereador da
Educação da Câmara Municipal de Cascais, Frederico Pinho de Almeida.
Ler mais

Cascais, Portugal

Assembleia Geral da UCCLA em Cascais
Vai ter lugar no dia 4 de maio, a reunião da Assembleia Geral da UCCLA, na
vila de Cascais, em Portugal, resultado da deliberação da Assembleia Geral
ocorrida em Angola. A Assembleia Geral coincidirá com o Encontro Global
Horasis 2018, que decorrerá de 5 a 8 de maio, em Cascais. Este encontro é
um dos principais encontros de líderes empresariais e reúne personalidades
de relevo mundial.
Ler mais

Últimos dias para concorrer à 3.ª edição do
Prémio Literário UCCLA “Novos Talentos, Novas
Obras em Língua Portuguesa”
As candidaturas à terceira edição do Prémio Literário UCCLA “Novos
Talentos, Novas Obras em Língua Portuguesa” decorrem até ao dia 28 de
fevereiro de 2018. O Prémio Literário UCCLA - Novos Talentos, Novas
Obras em Língua Portuguesa 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 talentos escritores.
Ler mais
Lisboa, Portugal

Oficinas da Rede Educativa Sul na sede da

UCCLA
Com vista a promover e valorizar o espaço e a programação pública da sede
da UCCLA, iremos organizar, durante o presente ano, diversas oficinas para
escolas no âmbito do projeto SUL. Esta iniciativa pretende proporcionar
leituras e experiências aos visitantes, estimulando a interação com a
programação patente, colocando questões, promovendo viagens e
percursos imaginados pelas propostas/obras dos artistas.
Ler mais

Lisboa, Portugal

Lisbon Black Fashion Week na UCCLA
Decorreu, de 9 a 11 de fevereiro, o desfile da Lisbon Black Fashion Week,
nas instalações da UCCLA, com o objetivo de divulgar a moda africana.
Alguns dos nomes que estiveram presentes neste certame de moda foram
António Leal e Silva, Red Vernissage Collection, Nuno Vidigal, Alfa Cante,
Moms Amad, Shamila Bassir, Perola Correia, Jaua by Ana Lima, Angelica
Timas e Mark Bell.
Ler mais

São Tomé e Príncipe

Marcelo Rebelo de Sousa inaugurou Escola
Portuguesa em São Tomé e Príncipe
O Presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, inaugurou
a Escola Portuguesa de São Tomé, no dia 21 de fevereiro. A cerimónia teve
início com o descerrar da placa comemorativa e a passagem dos hinos
nacionais. Marcelo Rebelo de Sousa visitou, ainda, a Região Autónoma do
Príncipe.
Ler mais
Rio de Janeiro, Brasil

Segurança do Rio de Janeiro passa para o
Exército
A Câmara dos Deputados do Brasil aprovou o decreto do Governo que
determina uma intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro, que
passa para o Exército até ao final do ano. A medida, decretada pelo
Presidente do país, Michel Temer, mas que exige a aprovação pelo órgão
legislativo, estabelece uma intervenção na área da segurança no estado do
Rio de Janeiro, que enfrenta um crescente aumento da violência desde há
vários meses. O decreto entrega aos militares a tarefa de acabar com a
onda de violência que atinge este estado e que só o ano passado fez 6.731
mortos.
Ler mais
Maputo, Moçambique

Município de Maputo apoia famílias vítimas do
desabamento de lixeira
Um total de 103 famílias estão a receber apoio num centro de acolhimento
montado pelo Conselho Municipal de Maputo, em Moçambique, que foram
vítimas do desabamento da maior lixeira do município, ocorrido no dia 19 de
fevereiro. O Conselho Municipal evacuou a cintura de habitações precárias
encostada ao sopé da lixeira e anunciou a sua demolição, garantindo
alojamento e apoio temporário e oferecendo terrenos e materiais de
construção às famílias noutros locais. O Secretário-Geral da UCCLA, Vitor
Ramalho, já contatou o autarca de Maputo manifestando a sua solidariedade
e votos de pesar pela morte dos cidadãos de Maputo.
Ler mais

Praia, Cabo Verde

Instalação de contentores subterrâneos na cidade
da Praia para resolver problema do lixo
A Câmara Municipal da Praia, em Cabo Verde, está a apostar nos
contentores subterrâneos como forma de solucionar o problema de lixo na
cidade da Praia, e, ao mesmo tempo, melhorar a qualidade ambiental e a
estética da capital do país.
Ler mais

Cazenga, Angola

Cazenga tem mais salas para 3.780 novos alunos
Foi erguida no local onde estava instalado o antigo Centro Emissor da Rádio
Nacional de Angola, na área de requalificação urbana do Cazenga, em
Luanda, uma escola do primeiro e segundo ciclo. Com 28 salas de aula e 8
laboratórios, a escola vai permitir enquadrar mais 3.780 novos alunos e
reduzir o número de crianças que se encontra fora do sistema de ensino no
município, que é de 7.004.
Ler mais

Beira, Moçambique

Hospital Central da Beira conta com serviço de
hemodiálise
O Hospital Central da cidade da Beira (Membro Associado da UCCLA), em
Moçambique, conta com um novo serviço de hemodiálise com o objetivo de
atenuar os problemas de insuficiência renal dos pacientes. De acordo com o
Ministério da Saúde, os problemas renais têm vindo a constituir, nos últimos
tempos, um grave problema de saúde pública.
Ler mais

Cascais e Bolama, Portugal e Guiné-Bissau

Cascais oferece a Bolama equipamentos de rádio
A Câmara Municipal de Cascais, em Portugal, entregou um conjunto de
equipamentos para montar uma rádio em Bolama, primeira capital da GuinéBissau, que deverá estar no ar até junho. A rádio irá servir "para suprir as
lacunas" que a ilha enfrenta em termos de comunicação e irá intervir,
particularmente, na sensibilização da população nos domínios da saúde e
ensino.
Ler mais

Macau, China

Governo de Macau vai facilitar empréstimos na
compra de habitação
O Governo de Macau anunciou que vai facilitar os empréstimos bancários
para compra de habitação, especialmente para os jovens, em mais uma
medida de controlo do mercado imobiliário. Os elevados preços praticados
no mercado imobiliário, tanto na aquisição como no arrendamento,
constituem um dos principais motivos de descontentamento da população
do território.
Ler mais

Maputo, Moçambique

Exposição em Maputo celebra a “Ilha dos Poetas”
A relação entre a Ilha de Moçambique e os escritores moçambicanos foram o
motivo para o “Camões” - Centro Cultural Português em Maputo, decidir
organizar uma exposição intitulada “A Ilha dos Poetas”. O mote desta
exposição, que estará patente até 30 de março, é a celebração dos 200
anos de elevação da Ilha de Moçambique à categoria de cidade.
Ler mais

Porto, Portugal

Reabertura do Museu Romântico no Porto
A Câmara Municipal do Porto, em Portugal, abriu ao público o Museu
Romântico, no âmbito da candidatura ao Programa Operacional Regional do
Norte 2014-2020 (NORTE 2020), para requalificação dos museus municipais
com objetivos de conservação, proteção, promoção e desenvolvimento do
património cultural. Inaugurado em 1972, o Museu recria o ambiente exterior
e interior de uma habitação burguesa do século XIX, equipado com
mobiliário e objetos decorativos da época, bem como os aposentos que
retratam a presença do rei Carlos Alberto.
Ler mais
Lisboa, Portugal

Lisboa acolhe Festival de Cinema Itinerante da
Língua Portuguesa

Vai decorrer de 27 de fevereiro a 6 de março, no Cinema São Jorge e na
Casa do Cinema, em Lisboa, a 9.ª edição do Festival de Cinema Itinerante
da Língua Portuguesa - FESTin. O objetivo do festival é fomentar a
interculturalidade, a inclusão social e o intercâmbio cultural nos países de
língua portuguesa, através da realização de um Festival de Cinema
comprometido com a divulgação da pluralidade cultural e o respeito à
diversidade de cada povo.
Ler mais

Brasília, Brasil

Fórum Mundial da Água em Brasília
A cidade de Brasília, no Brasil, será palco do 8.º Fórum Mundial da Água Compartilhando Água - nos dias 18 a 23 de março. O evento, à escala
global, tem por objetivo contribuir para o diálogo no processo decisório do
uso racional e sustentável da água.
Ler mais

Macau, China

Macau lança aplicação pioneira para ensino do
português
Feita por académicos, é a primeira aplicação para o ensino do português
pensada exclusivamente para os alunos chineses. Um instrumento pioneiro,
desenvolvido pelo Instituto Politécnico de Macau, apresenta três aspetos de
modo a abarcar várias vertentes da língua portuguesa e de a fazer chegar e
compreender aos falantes de chinês.
Ler mais

Água Grande, São Tomé e Príncipe

Água Grande atribuiu títulos de reconhecimento a
empresas e instituições locais
A Câmara Distrital de Água Grande, em São Tomé e Príncipe, atribuiu títulos
de reconhecimento e mérito a mais de 50 empresas e instituições pelo
“contributo positivo” em 2017 em ações de “desenvolvimento
socioeconómico” deste distrito da capital são-tomense.
Ler mais

Nampula, Moçambique

Segunda volta das eleições intercalares em

Nampula
A cidade moçambicana de Nampula vai novamente às urnas a 14 de março
para escolher o presidente da autarquia. Na primeira volta das eleições
intercalares, no dia 24 de janeiro, a Frente de Libertação de Moçambique
(FRELIMO) e a Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO) ficaram
quase empatadas, com a FRELIMO em ligeira vantagem. Mas o escrutínio
ficou marcado pela elevada taxa de abstenção.
Ler mais

Livro Casa dos Estudantes do Império Dinâmicas coloniais, conexões transnacionais
O colóquio internacional “Casa dos Estudantes do Império: histórias,
memórias, legados”, promovido pela UCCLA nos dias 22, 23 e 25 de maio
de 2015, com organização científica do Instituto de Ciências Sociais da
Universidade de Lisboa e do Centro de Estudos Sociais da Universidade de
Coimbra, resultou na edição deste livro que pretende dar a conhecer, a um
público não académico, mas com rigor científico, a história desta associação
juvenil.
Ler mais

Guiné-Bissau

Lançado projeto para dar emprego a 2,5 mil
jovens guineenses na agricultura
As associações de jovens guineenses, Conselho Nacional de Juventude
(CNJ) e da Rede Nacional das Associações Juvenis (RENAJ), lançaram um
projeto com o qual pretendem dar emprego a 2,5 mil jovens da Guiné Bissau
na agricultura.
Ler mais

Portugal e São Tomé e Príncipe

Portugal e São Tomé e Príncipe assinam
programa de cooperação na área da defesa
Portugal e São Tomé e Príncipe assinaram um programa quadro de
cooperação para o triénio 2018-2020 e um memorando de entendimento
sobre a permanência de um navio patrulha português nas águas do
arquipélago.
Ler mais

Guiné-Bissau

Lançamento do portal de promoção da cultura
guineense
Foi lançado na Guiné-Bissau o portal cultural “Udjus di Guiné” que visa
promover, divulgar e valorizar a cultura guineense. Pode ser consultado
através do endereço www.udjusdiguine.com.
Ler mais

Angola e Moçambique

Supressão de vistos entre Angola e Moçambique
É um novo acordo entre Angola e Moçambique e entrou em vigor no dia 15
de fevereiro. O Acordo de Supressão de vistos atua sobre todos aqueles
que tenham nacionalidade de ambos os países, e que queiram viajar com
fins turísticos ou para visitas familiares.
Ler mais

Timor-Leste

Eleições parlamentares antecipadas em TimorLeste
O Presidente da República timorense, Francisco Guterres Lu-Olo, convocou
eleições parlamentares antecipadas para 12 de maio, num voto do qual
sairá a nova composição do Parlamento Nacional e, posteriormente, o VIII
Governo Constitucional.
Ler mais
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