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Vítor Ramalho - Secretário-Geral da UCCLA

Aproveitando a quadra natalícia não poderia deixar de desejar a todas as
 entidades associadas da UCCLA - cidades e empresas - e aos que nela
 trabalham, um Bom Natal e um próspero Ano Novo. Estou convicto que a
 paz em dias melhores, esperança que todos acalentam para o ano que
 agora termina, será uma realidade em 2018. São estes os votos da UCCLA
 e meus próprios.

Lisboa, Portugal

Apresentação da “Crónica de uma amizade fixe”
 de Vitor Ramalho na UCCLA

A apresentação do livro de Vitor Ramalho “Crónica de uma amizade fixe”,
que se realizou no auditório da UCCLA, no dia 5 de dezembro, ultrapassou

 todas as expetativas. Não apenas pelo número de presenças (cerca de
trezentas) - foi necessário abrir uma outra sala -, como com a forte

representatividade dos convidados de todos os setores das forças armadas,
 eclesiásticas, passando por diplomatas, colegas de curso de direito do autor,
 até associações sindicais, empresariais, lusófonas, tribunais superiores e
 muitos, muitos amigos.

Ler mais

Lisboa, Portugal

UCCLA recebeu delegação do Governo da
 Província de Jiangsu

Uma delegação do Governo da Província de Jiangsu, presidida pelo Diretor-
Geral Adjunto do Gabinete dos Assuntos de Hong Kong e Macau, Zhang
 Songping, foi recebida na UCCLA, no dia 8 de dezembro, pelo seu
Secretário-Geral, Vitor Ramalho.

Ler mais

Lisboa, Portugal

Documentário “A Casa da Mensagem”
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Lisboa, Portugal

Documentário “A Casa da Mensagem”

questionário
Queremos saber a sua opinião sobre a Notícias UCCLA. 

1. Conteúdo noticioso: 
Não satisfatório    Pouco satisfatório    Satisfatório    Muito satisfatório    Excelente     

2. Imagem gráfica da publicação:
Não satisfatório    Pouco satisfatório    Satisfatório    Muito satisfatório    Excelente     

 

3. Periodicidade de envio:
Não satisfatório    Pouco satisfatório    Satisfatório    Muito satisfatório    Excelente      

 

4. Clareza na informação:
Não satisfatório    Pouco satisfatório    Satisfatório    Muito satisfatório    Excelente      

 
5. Fotografias:

Não satisfatório    Pouco satisfatório    Satisfatório    Muito satisfatório    Excelente      

  
Sugestões:

Sexo: Feminino    Masculino    

Idade:   País/Cidade:

Obrigado pela sua colaboração!

Salve o questionário e envie até dia 31 de janeiro de 2018 para anabela.carvalho@uccla.pt 

mailto:anabela.carvalho@uccla.pt
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