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Reuniões Científicas
17 de Outubro

Indicadores Europeus da Terceira Missão das
Universidades, Universidade do Porto, Porto
A Universidade do Porto acolhe, no dia 17 de Outubro
de 2011, entre as 9h30 e as 12h30, no Auditório Ruy
Luís Gomes do Edifício da Reitoria da Universidade
do Porto, o seminário de divulgação “E3M: Indicadores Europeus da Terceira Missão das Universidades”.
Existe um reconhecimento crescente em todo o mundo do papel que as universidades podem desempenhar
no crescimento económico e desenvolvimento social.
As actividades de Universidade são muitas vezes entendidas como: ensino e investigação. No entanto,
mais recentemente os decisores políticos têm realçado
os outros tipos de contribuições das universidades para
a sociedade chamada Terceira Missão.
No projecto E3M (http://www.e3mproject.eu/) pretendeu-se encontrar indicadores que possam avaliar a
Terceira Missão. Foram consideradas três dimensões
da Terceira Missão: transferência de tecnologia, aprendizagem ao longo da vida e empenho social.

Estes indicadores foram encontrados após trabalho da
parceria, foram analisados por cerca de vinte peritos
usando o método de Delphi e foram testados com
casos de estudo em seis universidades. Este seminário
destina-se a apresentar os resultados intermédios,
sobretudo na área do emprenho social, e debater os
indicadores e o uso respectivo. A sessão tem cerca de
metade da duração destinada ao debate e à consulta
dos interessados.
Programa
9:30 – Prof. Jorge Gonçalves, Vice-Reitor da Universidade do Porto
9:35 – Apresentação do projecto E3M – Prof. Andres
Carrion, Universidade Politécnica de Valência
10:10 – Indicadores de Empenho Social – Dr. Christopher Padfield, Universidade de Cambridge
10:45 - Intervalo
11:15 – Mesa Redonda: Indicadores da Terceira Missão e Universidades da Europa
Moderador: Prof. Alberto Amaral, CIPES com Dr.
Pat Davies (EUCEN), CRUP*, Dr. Cristopher Padfield e Prof. Andres Carrion. * - a confirmar
12:30 – End
Data limite para inscrição: 5 de Outubro, enviar uma
mensagem electrónica para avsoeiro@fe.up.pt.

Information
Centre for Quality and Change Management
Valencia University of Technology, Universida Politécnica de Valencia • Camino de Vera, s/n Ed. 8k, ala
Este • 46022 Valencia- Spain
Tel (+34) 963 879 094 • Fax (+34) 963 879 627
Email | cq@cq.upv.es
Website | www.cq.upv.es

http://www.africanos.eu

Reuniões Científicas
10 a 11 de Outubro

Conferência Internacional “A Prevenção e a
Resolução de Conflitos em África”, Lisboa,
Portugal

O cenário dos conflitos políticos, económicos e sociais
tornou-se mais imprevisível devido à elevada porosidade
das fronteiras, à menor convencionalidade dos actores e
à polivalência das práticas políticas e sociais, entre outros factores.

O Instituto da Defesa Nacional (IDN), em parceria
com o Centro de Estudos Africanos do Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa - Instituto
Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL), promoverá nas
instalações do IDN em Lisboa, a Conferência Internacional sobre “A Prevenção e a Resolução de Conflitos
em África”. A dualidade jurídica, de “cidadãos” e “indígenas” persistiria durante quase toda a época colonial.

Eixos Temáticos
. Conflitualidade e reconstrução das soc. em África
. O ambiente e a competição pelos recursos
. Empresas (trans)nacionais: desígnios políticos, estratégias económicas e responsabilidades sociais
. A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa
(CPLP) e a resolução de conflitos em África

Actualmente, a prevenção e a resolução de conflitos
constituem uma das pedras basilares das políticas dos
Estados e da acção das organizações internacionais,
tendo assumido uma relevância crucial num tempo de
multiplicação das ameaças à segurança de Estados e de
cidadãos. No tocante a África, salienta-se a mudança
operada nas teorizações dos hipotéticos cenários conflituais para, por exemplo, delinear operações e missões
de apoio à paz.

Informação
Instituto da Defesa Nacional
Calçada das Necessidades, 5 • 1399-017 Lisboa
Tel 213 924 600 Fax 213 924 658
Email | idn.instituto@defesa.pt
Website | http://www.idn.gov.pt/

3 a 6 de Novembro

Conference ‘African Libertion and Black
Power: The Challenges of Diasporic Encounters Across Time, Space and Imagination’, Pittsburgh

The sixth biennial conference intends to appreciate
the Diasporic dimensions and articulations of Black
Power, with special emphasis on Africa, Europe, the
Caribbean, Latin America, and Asia by tracing the
genealogies of the concept and challenging localized
limitations of Black Power scholarship.

In 1954, novelist and intellectual Richard Wright published Black Power, a provocative book in which Wright
offered his reflections on his travels to the Gold Coast
as it was in the process of becoming the independent
nation of Ghana. The term “Black Power” that Wright
used to signify the possibilities of freedom and development for Africans, as well as Pan-African cultural connections, would become a familiar notion to people of
African descent around the world, who identified with
its potent message for liberation and cultural revitalization. In so doing, Wright opened a new chapter in
the long history of political and intellectual dialogue
across the African Diaspora-one that revealed both the
convergences and ruptures between people of African
descent on the continent and in Diaspora.

Completed materials should be submitted in publishable
form prior to the first week in October, 2011 (papers).

Information
Leslie M. Alexander, Conference Co-Chair
371 Dulles Hall • 230 West 17th Avenue
Department of History • The Ohio State University
Columbus, OH 43210
Email | aswad2011@osu.edu
Web | http://www.aswadiaspora.org/aswad_2011_
CFP_01.html
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Reuniões Científicas
5 a 7 de Janeiro - 2012

Colóquio Internacional Ciência nos Trópicos: olhares sobre o passado, perspectivas de
futuro, Lisboa, Portugal

Prazo para envio das propostas: 11 de Outubro. Enviadas para ana.martins@iict.pt, deve conter autoria,
título, resumo até 250 palavras (port., inglês, castelhano ou francês); breve CV (1/2 pág. A4). Cada participante enviará apenas 1 proposta individual, podendo
integrar outras em co-autoria. A comunicação dos resumos aceites terá lugar a 2 de Novembro, após análise
da Comissão Científica. Link http://www2.iict.pt/archive/doc/INTERNATIONAL_COLLOQUIUM.pdf

O colóquio celebrará a investigação científica nos Trópicos, a propósito da fundação, em 1936, da Junta das
Missões Geográficas e Investigações Coloniais (JMGIC),
um dos organismos antecessores do IICT – Instituto de
Investigação Científica Tropical. O encontro ocorrerá
no Arquivo Histórico Ultramarino (IICT) e no CDI
– Centro de Documentação e Informação (IICT), completando-se com mostras bibliográfica e arquivística alusivas ao Colóquio, e visita guiada à exposição Viagens e
Missões Científicas nos Trópicos, 1883-2010.
Transcorridos 75 anos sobre a criação oficial da
JMGIC (7.01.1936) e volvido um ano sobre a inauguração da exposição Viagens e Missões Científicas
nos Trópicos, 1883-2010, urge fazer um 1º balanço
geral sobre a historiografia dedicada à ciência nos
Trópicos, realçando a investigação para o desenvolvimento, conduzida na actualidade.

Informação
IICT - Instituto de Investigação Científica Tropical
Rua da Junqueira, n.º 86 - 1º • 1300-344 Lisboa
Tel 213 616 340 • Fax 213 631 460
Email | iict@iict.pt
Website | http://www2.iict.pt/?idc=13&idi=17466

24 a 26 de Janeiro - 2012

Enslavement, Identity and Cross-Cultural
Exchange, Wilberforce Institute for the
study of Slavery and Emancipation, University of Hull

- Moving beyond the Atlantic World; - The history and
mythology of ‘benign slavery’; - Anti-slavery, national
‘honour’ and the ‘civilizing mission’; - Forgetting slavery,
remembering abolition; - Museums, monuments and
other national representations of slavery and abolition; Teaching slavery and abolition in national curricula.

The EURESCL project and the Wilberforce Institute
are offering a number of bursaries for advanced doctoral students to attend this conference and to present
their work. Bursaries will cover rail travel within Britain,
along with room and board during the conference.

Successful applicants will be allocated 20 minutes to
present their work at the conference, and they will also
need to submit a written paper of 3000-4000 words
for pre-circulation by the 30 November 2011.

This conference concludes a four-year long EU-funded
research project, which explores how historical patterns
of enslavement have reshaped relationships between
peoples in Africa, Europe and the Americas. In an effort to include new voices in this larger conversation,
we are now seeking paper proposals from doctoral
candidates that speak to one or more of the themes:
- Enslavement as a process of cross-cultural exchange;
- Slavery, anti-slavery, and the boundaries of ‘Self’ and
‘Other’; - Legal theories and practical realities;

Information
The International Institute for the Study of Culture and
Education (IISCE) • Univ. of Lower Silesia (DSW)
ul. Wagonowa 9, room 3153-609 Wroclaw • Poland
Tel/fax +48 713 582 758
Email | iisce@dswe.pl
Websites | www.eurescl.eu. or atwww.hull.ac.uk/wise
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Publicações

História Geral da África
Coleção de oito volumes
em português

A Filha do General

War and the Crisis of Youth in
Sierra Leone

A coleção História Geral da África
está agora disponível em português, já publicada em árabe, inglês
e francês e a sua versão condensada
está editada em inglês, francês e
em várias outras línguas, incluindo
hausa, peul e swahili. Projeto editorial da UNESCO, esta colectânea
é um grande marco no processo
de reconhecimento do patrimônio
cultural da África, pois permite
compreender o desenvolvimento
histórico dos povos africanos e sua
relação com outras civilizações.

A obra literária, intitulada A Filha
do General é um romance que narra
pedaços sobre as diferentes peripécias que os homens encontram na
vida em sociedade, bem como traça
uma linha crítica sobre decadentes
situações como a corrupção, a falta
de amor, humanismo, e ausência
de busca de uma vida harmoniosa.

The armed conflict in Sierra Leone
and the extreme violence of the
main rebel faction - the Revolutionary United Front (RUF) - have
challenged scholars and members
of the international community
to come up with explanations.
Up to this point, though, conclusions about the nature of the war
are mainly drawn from accounts
of civilian victims and commentators who had access to only one
side of the war. The present study
addresses this currently incomplete
understanding of the conflict by
focusing on the direct experiences
and interpretations of protagonists, paying special attention to
the hitherto neglected, and often
underage, cadres of the RUF. The
data presented challenges the widely canvassed notion of the Sierra
Leone conflict as a war motivated
by ‘greed, not grievance’.

I. Metodologia e Pré-História da África
[ISBN 978-85-7652-123-5]
II. África Antiga [ISBN 978-85-7652-124-2]
III África do século VII ao XI [ISBN
978-85-7652-125-9]
IV. África do século XII ao XVI [ISBN
978-85-7652-126-6]
V. África do século XVI ao XVIII [ISBN
978-85-7652-127-3]
VI. África do século XIX à década de
1880 [ISBN 978-85-7652-128-0]
VII. África sob dominação colonial,
1880-1935 [ISBN 978-85-7652-129-7]
VIII. África desde 1935 [ISBN 978-857652-130-3]

Autor: Brasília: UNESCO
Editora: Secad/MEC, UFSCar, 2010
Preço: Download gratuito em pdf
Encomendas: http://www.unesco.
org/new/pt/brasilia/about-this-office/
single-view/news/general_history_of_
africa_collection_in_portuguese-1/

A obra pertence à colecção Sete
Egos, que rebusca uma série de
aspectos relacionados com o dia-adia de jovens num país que a autora vê, uma esperança fugidia, mas
que ainda pode ser resgatada.
«Agora vinha, uma vez mais, com a
proposta de mudar de residência. Se
calhar, como filha de um general e
administradora de uma grande empresa acostumada aos confortos de
uma vida quase de princesa, se sentisse indignada por namorar um rapaz
do subúrbio. Se calhar os seus olhos
acostumados a contemplar beleza e
luxo já não suportassem o espectáculo de tanto lixo, de tanta degradação,
enfim de tanta miséria…»

Autor: Sónia Gomes
Editora: UEA, 304 pp. , 2010
Encomendas: http://www.ueangola.
com/ (Livros-on)
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Autor: Krijn Peters, Swansea University
Editora: Cambridge University Press,
296 pp., May 2011
ISBN: 978-110-700-419-1
Preço: £55.00 (Hardback)
Encomendas: http://www.cambridge.
org/gb/knowledge/isbn/item5736984/
War%20and%20the%20Crisis%20
of%20Youth%20in%20Sierra%20
Leone/?site_locale=en_GB

Publicações

Annual Report 2010: The
Rise of Africa – Miracle or
Mirage?

Corruption and State Politics
in Sierra Leone

Metodologias de Investigação
Anti-Racistas. Questões Críticas

The theme of NAI’s Annual Report 2010 reflects the impressive
economic growth and encouraging political developments in many
parts of the continent. However,
in terms of democracy and human
rights there are also worrying signs
in several countries. The Annual
Report offers a window on to NAI’s
work. Drawing on their research,
NAI scholars provide readers with
engaging stories about the rapidly
changing political, economic and
social character of African societies.

William Reno provides a powerful, scholarly yet shocking account
of the inner workings of an African
state. He focuses upon the ties between foreign firms and African rulers in Sierra Leone, where politicians
and warlords use private networks
that exploit relationships with international businesses to buttress their
wealth and so extend their powers of
patronage.

Os estudos anti-racismo emergiram ao longo dos anos com o trabalho político e académico, tendo
ambos contribuído para uma mudança anti-racista.

“Miracle or Mirage? The story of
development in Africa greatly depends on the perspective of the
observer. While Africa certainly is
not a “hopeless continent” (as it
was once described by The Economist), it will face great challenges
in its attempts to sustain economic
and political momentum. The new
African miracle cannot be attributed to a single factor, but is the
result of a combination of internal
and external considerations.”
Autor: The Nordic Africa Institute
Editora: The Nordic Africa Institute,
64 pp., 2011
Encomendas: http://www.nai.uu.se/
about/organisation/annualreport/AnnualReport2010_mini.pdf

This permits them to expand the
reach of their governments in unorthodox ways, but in the process
they undermine the bureaucracty of
their own states.
Dr Reno suggests that as the postcolonial state is eroded there is a return to the enclave economies and
private armies that characterised the
pre-colonial and colonial arrangements between European businessmen or administrators and some
African political figures.
Autor: William Reno, Florida Int. Univ.
Editora: Cambridge University
Press, 244 pp., 2008
ISBN: 978-052-110-347-3
Preço: £19.99 (Paperback)
Encomendas: http://www.cambridge.org/gb/knowledge/isbn/
item2426310/?site_locale=en_GB
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Mas como percepcionamos a investigação anti-racista? Em que
diferem as metodologias de investigação anti-racistas de outras metodologias de investigação? Quais
são os fundamentos e princípios
da investigação anti-racismo?
Esta colectânea de trabalhos procura oferecer respostas a estas perguntas através de um conjunto de
capítulos que examinam a investigação anti-racista com um particular enfoque no conceito de “diferença” e uma especial consideração
das implicações/intersecções das
questões de raça, género, classe social e orientação sexual da investigação educacional.

Autor: George J. Sefa Dei e
Gurpreet Singh Johal
Editora: Edições Pedago, 246 pp.
2011
Preço: 18.00 Euros
Encomendas: http://www.edicoespedago.pt/loja/produto_detalhe.
asp?productid=113

Publicações

Antologia da Memória Poética da Guerra Colonial

Maldevelopment: Anatomy of
a Global Failure

Crossing Memories: Slavery
and African Diaspora

Entre 1961-1974 Portugal manteve
com as suas então colónias de Angola, Moçambique e Guiné-Bissau uma
guerra, mobilizando perto de um
milhão de homens e tocando praticamente todas as famílias portuguesas.

In this newly updated analysis by
Samir Amin, the failure of development in the Third World is examined from a political stand-point.

This volume examines the history
and the memory of slavery in Africa and the Americas from the period of the transatlantic slave trade
until the present day. Using diverse
approaches and a myriad of sources, the contributors investigate how
slavery has shaped the past and the
present lives of African diaspora
populations. “Never Again!” should
be the slogan of this highly remarkable set of papers as it reminds us of
the evils of the trans-Atlantic slave
trade, and how its past experienced
in blood and pain is reinterpreted,
reconstructed and reinvented in
multiple spaces and in different
eras in the Atlantic world.

Foi sem dúvida na literatura
que este registo de reelaboração
colectiva e individual do evento
se tornou mais marcante, dando
origem a cerca de uma centena
de romances e a milhares de poemas. Esta poesia enquanto espaço
de memória e de elaboração póstraumática, foi objecto de estudo
do projecto Poesia da Guerra Colonial: “ontologia” de um ‘eu’ estilhaçado, que decorreu nos últimos
anos no Centro de Estudos Sociais
da Universidade de Coimbra, sob
orientaçao científica dos dois organizadores da presente antologia e
o financiamento da Fundação da
Ciência e Tecnologia. Esta obra é
o resultado visível deste projecto,
reunindo mais de centenas de poemas de 180 poetas.
Autor: Margarida Calafate Ribeiro e
Roberto Vecchi (orgs.)
Editora: Edições Afrontamento, 648
pp., 2011
Preço: 28, 00 Euros
Encomendas: www.edicoesafrontamento.pt

He calls for an ‘alternative development’ that is neither statist nor liberalisation, but rather national, popular
and based on South-South cooperation. This could lead to a genuinely
polycentric world that provides Asia,
Africa and Latin America with real
scope for development.
This book deals with the problems
specific to the Third World, with
particular emphasis on the cr sis of
the African continent.
The capitalist state in the peripheries
is unable to provide a basis for further development, it can only exacerbate inequalities. This means, says
Amin, that the world needs to be
remade on the basis of an alternative
social system, one that delinks the
South from the North, and builds
on South-South solidarity.
Autor: Samir Amin
Editora: Africa Book Centre, 244 pp.,
2011
ISBN: 978-190-638-779-2
Preço: £16.95
Encomendas:http://www.africabookcentre.com/acatalog/index.html?
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The crafting is a rich embroidery of
scholastic and creative threads, represented by music and dance, poetry and stories, histories and monuments, all combined to produce a
colorful garment of stunning beauty.

Autor: Ana Lucia Araujo; Mariana P.
Candido e Paul E. Lovejoy (Editores)
Editora: Africa World Press, 308 pp.,
March 2011
ISBN: 978-159-221-820-2
Preço: £29.95 (Paperback)
Encomendas: http://www.africaworldpressbooks.com/servlet/StoreFront

Publicações

Purchasing Culture: The Dissemination of Associations
in the Cross River Region of
Cameroon and Nigeria

Africa, Brazil and the Construction of Trans Atlantic
Black Identities

As Relações entre Portugal e
São Tomé e Príncipe. Do Passado Colonial à Lusofonia

This book investigates the emergence of complex purchasable associations in the Cross River region
of southwest Cameroon and southeast Nigeria.

The flow of ideas about race, antiracism and black or African identity
across the Atlantic is the focus of this
volume of essays drawn from a very
special international South-South
workshop held on the island of
Gorée, Senegal, in December 2002,
the aim of which was twofold. The
thirteen contributors to the book
write from different positions and
perspectives, but focus on ideas in
transit and the transit of ideas. The
organizers hold firmly that, especially
in the making and deconstructing of
notions of race and of different races,
little is as local as often celebrated.

O Doutor Fernando Campos nasceu para o Projecto Educativo da
Universidade Lusófona e ninguém
como ele conhece os caminhos, as
portas, os corredores e os gabinetes
da Universidade. É por isso que o
cognominaram de “cardeal” da Universidade Lusófona.

First, it critically assessed the study of
fluxes and refluxes, ruptures and reciprocal influences in the relations between the two shores of the Atlantic.

A presente obra vem preencher uma
importante lacuna sobre o estudo
da evolução política na África lusófona, particularmente da “jovem
democracia” em São Tomé e Príncipe, contribuindo para um melhor
conhecimento e esclarecimento de
questões que lhe estão subjacentes,
como a independência, o poder e a
democracia.

These associations emerged in the
context of the growing transatlantic
trade and were disseminated from
the direction of the Atlantic coast
to the hinterland.
They diffused (and still continue
to diffuse) trans-ethnically across
the region, ignoring linguistic and
national boundaries, and forming
trans-local networks of owners of
the same institutions.
The study documents the histories of cult associations and their
dissemination by purchase and
sale which includes the transfer of
immaterial property rights. This
mode of dissemination differs substantially from that of secret societies in the West.
Autor: Ute Röschenthaler
Editora: Africa World Presse, 64 pp.,
2011
ISBN: 978-159-221-830-X
Preço: $49.95
Encomendas: http://www.africaworldpressbooks.com

Second, the workshop aimed at creating a common field from which a
number of topics for joint research
projects on the double dimension Africa/Diaspora can emerge: how to reestablish direct South-South contacts
across the Atlantic and bring to the
Black Atlantic a Southern perspective.
Autor: Livio Sansone, Elisée Soumonni
and Boubacar Barry (Eds)
Editora: Africa World Presse, 2011
ISBN: 978-159-221-527-0
Preço: $34.95
Encomendas: http://www.africaworldpressbooks.com
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O Doutor Fernando Campos tem
a paixão da coerência entre pensamento e acção. Tudo sacrifica a este
propósito. Podemos dizer que é um
aristotélico de convicção profunda,
mas cultivando os ideais lusófonos
da Fraternidade e Universalismo.

Ângela Montalvão Machado

Autor: Fernando Rui de Sousa Campos
Editora: Edições Colibri, 300 pp.,
2011
ISBN: 978-989-689-098-8
Preço: 15.00 Euros
Encomendas: http://www.edi-colibri.pt/

Publicações

Season of Rains
Africa in the World

The African Report on Child
Wellbeing 2011

Mediations of Violence in Africa - Fashioning new futures
from contested pasts

Most of what is written about Africa is framed in terms that have been
out of date for years. Too often it
is seen as heading for either disaster
or salvation; the realities are more
subtle, more complicated than this
binary opposition suggests.

This report is a sequel to The African
Report on Child Wellbeing 2008. It
updates many of the issues discussed
therein and monitors the degree of
progress made; but at the same time
it is also unique, in that it singles
out an important theme – ‘budgeting for children’. A national budget
is a powerful economic policy instrument, offering a major opportunity for governments to influence
income distribution and address the
causes and impact of poverty – and
of course, ensure child wellbeing.

This book analyses the violence of
recent African wars from the perspectives of African people who experienced and witnessed it.

The continent has over the last century experienced the fastest population growth in the entire history of
our planet. This brings pressures
environmental and human, but it
also changes the logic of Africa’s economics. It suggests reasons for hope.
Thanks to mobile phones, African retail markets are now becoming integrated; in South Africa, Nigeria and
elsewhere, banking is penetrating
society; foreign direct investment is
higher than ever before. And Africa
has 80% of the world’s empty agricultural land, which foreigners covet.
Season of Rains explains how one
billion Africans are changing their
continent and changing the world.
Autor: Stephen Ellis
Editora: C. Hurst & Co. (Publishers) Ltd. , 224 pp., 2011
ISBN: 978-184- 904-109-6
Preço: £16.99 Euros (Hardback)
Encomendas: http://www.hurstpub.
co.uk/BookDetails.aspx?BookId=628

African governments, like other governments, must protect the millions
of children who run the danger of falling into cracks between policies and
budget priorities. The African continent counts millions of such children,
living on the streets, orphaned, working under exploitative and hazardous
conditions, affected by conflicts and/
or living in abject poverty without
adult care and support.

Autor: The African Child P. Forum (ed.)
Editora: Intersentia, 184 pp., 2010
ISBN: 978-94-0000-146-6
Preço: 37.50 Euros (Paperback)
Encomendas: http://www.intersentia.
com/searchDetail.aspx?back=reeks&r
eeksCode=&bookid=101791
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Central to it are the words of
(male) Somali poets, Zulu singers,
impoverished Kenyan youth, and
white South African war veterans,
as well as men and women trying
to refashion their lives and relationships in post-war Mozambique and
Rwanda. Purposefully interdisciplinary, this volume brings together scholarly approaches ranging
from cultural and medical anthropology, social/cultural history, and
cultural and performance studies.
Readership: General readers, students, scholars, and practicioners
interested in understanding the
violence of war in Africa ( Kenya,
Mozambique, Rwanda, Somalia,
and South Africa), as well as cultural and medical anthropologists,
historians, and those specializing in
literary and cultural studies.
Autor: Annemiek Richters, Lidwien
Kapteijns
Editora: Brill, 266 pp., 2010
ISBN: 978-900-418-536-4
Preço: 59.00 Euros (Paperback)
Encomendas: http://www.brill.nl/
mediations-violence-africa

Projectos e Bases de Dados
			

The Africa Bibliography…
			
Goes Digital Cambridge

Base de Dados

Africa Bibliography is now available as an online
searchable database. The online bibliography has been
developed by the IAI together with Cambridge University Press.
The Africa Bibliography as a fully-searchable online
database. The annual Africa Bibliography, long considered the leading bibliographic guide to all works in
African studies, has been fully digitised by the team
behind the esteemed Cambridge Journals Online platform in consultation with Africanist librarians.
The online Africa Bibliography features full bibliographic records comprising books, journal articles and
chapters: each entry is classified and searchable by region, country and subject.

ASC Library – New web dossier on food (in)
security in Africa
The ASC Library, in collaboration with Leiden colleague Wijnand Klaver, has compiled a new web dossier on food (in)security in Africa.

It offers a variety of advanced search functionality
including quick search, advanced Boolean, faceted
search and browse options.

This coincides not only with the current food crisis in
the Horn of Africa but also with the recent decision
by the Dutch government to choose food security as
one of the focal points of its development cooperation
policy. The Netherlands will allocate EUR 4.6 billion
to developing countries in 2011, with roughly half of
this going to Africa.

The inclusion of full-text linking through CrossRef and Google Scholar will enable users to access a
source immediately simply by clicking on an entry in
the Bibliography.
To register on the Africa Bibliography or to find out
further information please visit http://africabibliography.cambridge.org or email afb@cambridge.org

The dossier is based on the library’s collection and
contains titles on food shortages (famine, drought
and malnutrition), food security and food aid, and
food supply and food policy, published since 2000.

Information
IAI • School of Oriental and African Studies
Thornhaugh Street • Russell Square
London • WC1H OXG • UK
Tel +44 020 7898 4420 • Fax +44 020 7898 4419
Email | iai@soas.ac.uk
Website | http://www.internationalafricaninstitute.org/

For each of these topics, there is a section on Africa in general and a section devoted to ‘country cases’, with more specific literature covering the countries selected by the Dutch
government for development cooperation in the coming
years, namely Benin, Burundi, Ethiopia, Ghana, Kenya,
Mali, Mozambique, Rwanda, Sudan and Uganda.
Comments or suggestions are
always welcome at:
Polman@ascleiden.nl
The web dossier can be found on the ASC webpage.
Website | http://www.ascleiden.nl/Library/Webdossiers/Food(In)Security.aspx
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Vaga Assessor(a) Pedagógico com formação
superior ou pós-graduada, para a GuinéBissau 2011/2012

Bolsas e Emprego

Quest University Canada - First Nations
Studies or African Studies

A Fundação Fé e Cooperação (FEC) é uma Organização Não Governamental para o Desenvolvimento
(ONGD) com estatuto de Utilidade Pública. Actua
na área da Cooperação para o Desenvolvimento sobretudo na Guiné-Bissau e em Angola, tendo como
sectores prioritários a educação, a saúde e a capacitação institucional. Na área da Educação para o Desenvolvimento e Advocacia Social a FEC aposta da
dinamização de quatro redes com impacto junto de
decisores políticos, económicos e religiosos nacionais
e internacionais em prol da justiça e equidade social.

Quest University Canada seeks applicants for a fulltime faculty position who can teach courses in First
Nations or African Studies. The successful candidate
will also teach social science courses in our Foundation
Program, especially Global Perspectives and Democracy and Justice, which are required of all students.
All Quest faculty are expected to be able to teach the
Cornerstone and Question courses, and candidates
who demonstrate the willingness and experience to
teach Rhetoric will be given special consideration. We
will consider candidates from Sociology, Political Science, Anthropology, Psychology, Geography and History, as well as candidates who have completed social
science degrees in First Nations or African Studies.
The ability and willingness to develop field-based
courses is also highly desirable.

Os projectos da FEC são financiados, entre outros,
pelo Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento (IPAD) e pela União Europeia. A FEC convida à
apresentação de candidaturas para o provimento de
uma vaga para o programa da FEC na Guiné-Bissau
2011/2012:
- Assessor(a) Pedagógico (ver Termo de Referência)
com formação superior ou pós-graduada na área da
educação/formação de adultos, preferencialmente em
língua portuguesa.

All Quest classes are seminar-style and are limited to
enrolments of fewer than 20 students. Our faculty are
highly interactive and attuned to opportunities to develop interdisciplinary courses. Further details about
Quest and the application procedure can be found
under Information for Faculty Applicants. Applications should be sent to ssfaculty@questu.ca.

Por favor, enviar respostas e Curriculum Vitae para
recrutamento@fecongd.org até ao dia 7 de Outubro,
indicando a posição para que se candidata no assunto
do e-mail. O CV, preferencialmente em português
e em formato europeu, deverá ser acompanhado de
uma carta de motivação e da indicação de duas pessoas de referência e o seu contacto.

A PhD (or equivalent) and some teaching experience
is required. Although research, especially that involving undergraduates, is encouraged, those seeking a
research-focused faculty position should not apply. Applications should be received by October 20, 2011; interviews for finalists will be scheduled in Nov-Dec. The
start date for the position will be August 1, 2012.

Informação
FEC - Etelvina Cardeira
Quinta do Cabeço, Porta D
1885 - 076 Moscavide
Tel 218 861 710 / 218 855 478 • Fax 218 861 708
Email | geral@fecongd.org
Website | www.fecongd.org

Information
Quest University Canada • 3200 University Boulevard
Squamish, BC • Canada V8B 0N8
Tel 604 898 8000 • Fax 604 815 0829

Email | info@questu.ca.
Website | http://www.questu.ca/employment/faculty_
openings/index.php.
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Entretanto, a 22 de Janeiro, elementos do Directório
Revolucionário Ibérico de Libertação – congregando
militantes da União de Combatentes Espanhóis e do
Movimento Nacional Independente, português –
apoderam-se do paquete Santa Maria, da Companhia
Colonial de Navegação, que rebaptizam de Santa Liberdade, conseguindo uma cobertura noticiosa internacional e abalando profundamente o regime de Salazar. Em
Abril, a crise vem, não da oposição, mas do interior
do regime, através da tentativa de golpe liderada pelo
Ministro da Defesa, Júlio Botelho Moniz. Em Junho,
cerca de cem estudantes oriundos das colónias portuguesas em África que se encontram em Portugal abandonam clandestinamente o país, muitos deles para se
juntarem aos movimentos de libertação.

Eventos

Ciclo – ‘1961: o ano de todos os perigos,
19 de Fevereiro a 10 de Dezembro de 2011
A Assembleia Geral das Nações Unidas declarou 2011
como o Ano Internacional dos Afro-descendentes,
atribuindo-lhe o subtítulo «People of African Descent:
recognition, Justice and Development». Enquanto instituição de investigação que, desde a sua fundação, assumiu como parte crucial da sua marca identitária as
relações Norte-Sul e a reflexão pós-colonial e multidisciplinar sobre o colonialismo e as suas implicações, o
CES associa-se às comemorações do Ano Internacional
dos Afro-Descendentes. Reconhecendo a importância
epistemológica, e portanto política, cultural e sócioeconómica, desta iniciativa, o CES desenvolverá, ao
longo de 2011 e 2012, um conjunto de actividades e
eventos entre os quais o Ciclo - 1961: o ano de todos os
perigos, que está a decorrer desde Fevereiro e terminará
a 10 de Dezembro.

A abolição do Estatuto do Indigenato, associado a outras
reformas, em Setembro, chega demasiado tarde para travar a acção dos movimentos de libertação das colónias,
entretanto reunidos na Conferência das Organizações
Nacionalistas das Colónias Portuguesas, CONCP. A 10
de Novembro, Hermínio da Palma Inácio comanda o
desvio do Super-Constellation da TAP Mouzinho de
Albuquerque, a fim de lançar sobre Lisboa milhares de
panfletos apelando à revolta contra a ditadura. A 18 de
Dezembro, tropas da União Indiana ocupam os territórios de Goa, Damão e Diu. Salazar ordena que as
tropas portuguesas lutem até à última gota de sangue,
mas o governador, general Vassalo e Silva, recusa-se a
obedecer à ordem do Presidente do Conselho e opta
pela rendição. E, na noite de fim de ano, uma tentativa
frustrada de assalto ao quartel de Infantaria 3, em Beja,
leva à morte do então sub-secretário de Estado do Exército, tenente-coronel Jaime Filipe da Fonseca.

Enquadramento
O ano de 1961 foi, para o regime salazarista, o ano de todos os perigos, vindo a revelar-se como o annus horribilis
do ditador. Em distintos contextos, múltiplos acontecimentos marcariam esse ano, prenúncio do final do regime colonial-fascista português. Porque uma das linhas
de orientação temática do CES aposta no aprofundar do
conhecimento sobre o espaço de expressão portuguesa.
Em 2011 passam 50 anos sobre esse ano de todos os
perigos. Boa ocasião para recordar factos muitas vezes
esquecidos, ouvindo os seus protagonistas, enquadrando-os na história comum que une Portugal e os países
em que se transformaram – ou se integraram – as suas
possessões coloniais. Logo no início de Janeiro de 1961
tem lugar em Angola um levantamento de trabalhadores da Cotonang, protestando contra as condições de
trabalho impostas pela companhia algodoeira.

Organização: Maria Paula Meneses e Diana Andringa.

Informação
Centro de Estudos Sociais - Núcleo de Estudos sobre
Democracia, Cidadania e Direito
Colégio de S. Jerónimo – Praça D. Dinis
Apartado 3087 • 3001-401 Coimbra
Tel 239 855 570 • Fax 239 855 589
Email | codecide@ces.uc.pt
Website | http://www.ces.uc.pt/eventos/anointafrod
escendentes/?id=3398&id_lingua=1

Os protestos são rapidamente reprimidos pelo exército português, mas anunciam o início da luta armada
de libertação de Angola, marcada pelo ataque à cadeia
de S. Paulo, em Luanda, a 4 de Fevereiro e pelo levantamento armado – que Mário Pinto de Andrade
classificava como “jacquerie” – conduzido pela UPA
em 15 de Março.
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Programa de Trabalho “Capacidades” do
Sétimo Programa-Quadro da Comunidade
Europeia

Chamada de Colaborações

Revista Angolana de Sociologia Solicita Artigos para a 8ª Edição

O prazo limite para a apresentação de candidaturas
ao abrigo do Programa de Trabalho “Capacidades” do
Sétimo Programa-Quadro da Comunidade Europeia
(de actividades em matéria de investigação, desenvolvimento tecnológico e demonstração (2007 a 2013),
no âmbito das Infra-estruturas de Investigação (FP7INFRASTRUCTURES-2012-1), termina no dia 23
de Novembro de 2011.

A Revista Angolana de Sociologia publica textos de autoria de sociólogos e outros investigadores sociais, angolanos e de outras nacionalidades.
A RAS é editada pela Sociedade Angolana de Sociologia, com o concurso das Edições Pedago (Mangualde,
Portugal) e tem periodicidade semestral. Publica artigos
sobre Ciências Sociais, entre outros artigos sobre temas
diversos. O nº 8 da RAS vai ter data de Dezembro de
2011 e a temática central são as subculturas juvenis.

O objectivo é optimizar a utilização e desenvolvimento das melhores infra-estruturas que existem na
Europa e de contribuir para a criação, em todos os
domínios da ciência e tecnologia, de novas estruturas
de investigação de interesse pan-europeu, necessárias
para que a comunidade científica europeia se encontre
no topo do progresso da investigação, estando assim
à altura de ajudar a indústria a reforçar a sua base de
conhecimentos e o seu conhecimento tecnológico.

As normas para publicação estão disponíveis no site
http://www.edicoespedago.pt/loja/produto_detalhe.asp?productid=142

Descrição | Apoio a infra-estruturas de investigação existentes; a novas infra-estruturas de investigação e ao
desenvolvimento de políticas e execução do programa.
Dotação Orçamental | 90.300.000 €
Ficha Técnica
PROPRIEDADE

Centro de Estudos Africanos
da Universidade do Porto

DIRECTOR

Maciel Santos

EDIÇÃO

Ramiro Pimenta

Para mais informações poderá aceder à documentação
do Convite disponibilizada na Plataforma Colaborativa “Norte em Rede”, através do link infra indicado,
ou contactar o respectivo NCP,.

GRAFISMO

Henriqueta Antunes

Website | http://norteemrede.inescporto.pt/financi
amentos/programas-quadro/7o-programa-quadrode-investigacao/noticias/convite-para-a-apresentacao-de-candidaturas-em-20-de-julho-de-2011-aoabrigo-do-programa-de-trabalho-capacidades-dosetimo-programa-quadro-da-comunidade-europeia-infra-estruturas-de-investigacao-fp7-infrastructures-2012-1

Envie-nos informações ou artigos que considere
relevantes e que possam ser inseridos no âmbito
desta publicação. O Boletim Africanista conta
com a sua preciosa contribuição!

Colabore...

Boletim Africanista
Via Panorâmica, s/n
4150-564 Porto
 bafricanista@africanos.eu
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