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26 a 28 de Setembro — 2014

The European Union and Africa: The Inter-
regional Dynamics, Athens, Greece

The forthcoming 4th EU-Africa Summit, due to take place 
in Brussels in April 2014, will influence the way Africa-
EU relations will develop in the years to come. Much has 
changed since the 3rd Summit held in Libya in November 
2010. Many African countries are experiencing rapid eco-
nomic growth, while Europe is coming out a damaging 
financial and banking crisis, which has revealed deep rifts 
and divisions. Against this background, the Workshop 
seeks to bring together scholars and researchers from rel-
evant disciplines (political science, international relations, 
law, economics, sociology etc.) to discuss from both an 
African and a European perspective a broad range of top-
ics on the challenges, the dynamics, the problems and the 
prospects of the ever developing EU-Africa relationship. 

Email | seeconference@uop.gr 
Web | http://pedis.uop.gr/?event=the-european-union-
and-africa-the-interregional-dynamics 

Reuniões científicas 

11 a 13 de setembro — 2014

IX Congresso Ibérico de Estudos Africanos 
- África Hoje: tempos e espaços de transfor-
mação, Coimbra, Portugal

Após oito edições realizadas em várias cidades ibéricas, é 
agora a vez Centro de Estudos Sociais da Universidade 
de Coimbra organizar a próxima edição. O IX Congres-
so Ibérico de Estudos Africanos terá lugar no Centro de 
Estudos Sociais da Universidade de Coimbra.

O congresso de Estudos Africanos do Mundo Ibérico, com 
periodicidade bienal, é hoje um espaço incontornável de 
encontros de reunião de investigadores que trabalham as 
relações entre o continente africano e a península Ibérica. 
O número de participantes tem vindo a crescer e já integra 
investigadores/as das mais variadas áreas disciplinares e pelo 
seu perfil tem vindo a contribuir enormemente para o for-
talecimento de redes e grupos de investigação. Tendo como 
tema África Hoje – tempos e espaços de transformação, 
esta edição procura refletir sobre as mudanças que ocorre-
ram no contexto africano de expressão ibérica nos últimos 
40 anos, que marcam a emergência de cinco novas nações 
independentes e a etapa do processo colonial em África.

Email | http://www.ces.uc.pt/eventos/ciea9/
Web | ciea9@ces.uc.pt
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Reuniões científicas

06 a 07 de novembro - 2014 

Conference “African Thoughts on (Neo-) Colo-
nial Worlds: Steps towards an Intellectual His-
tory of Africa”, University of Vienna, Austria

“African Thoughts on (Neo-) Colonial Worlds: Steps 
towards an Intellectual History of Africa” brings to-
gether several interrelated domains rarely associated 
with our neighboring continent, mainly the history of 
its ideas and its thinkers. 

Asking for Africa’s role in shaping the world of the twen-
tieth century and its world view, the conference connects 
the global historical questioning of colonialism and im-
perialism with the interests of intellectual history.

Intellectual history is a field still primarily connected 
with Western thought. During the last two decades 
there was a move towards a more globally informed kind 
of perspective which had some successes (extending its 
focus to include Asian thinkers), but Africa is still rarely 
treated in those debates and African thinkers tend to be 
marginalized or ignored in their originality. 

It is time to challenge this state of affairs, for African 
thinkers of the twentieth century have had a lot to say 
about the nature and causes of global inequality – and 
they still do. Contributions shall approach their topics 
from one of the two perspectives described below. 

The conference shall lead to a comparative view on 
their differing analysis of colonial and neo-colonial 
world orders. 

Emails | michaela.krenceyova@univie.ac.at, arno.
sonderegger@univie.ac.at
Web | https://campus.univie.ac.at/en/

XII Congresso Luso-Afro-Brasileiro em 
Ciências Sociais (CONLAB), Universidade 
Nova de Lisboa, Portugal

Os Congressos Luso-Afro-Brasileiros têm sido, desde a sua 
1.ª edição em 1990, um dos mais importantes encontros 
de cientistas sociais e das humanidades dos países de língua 
oficial portuguesa. Mas também um espaço pluri e trans-
disciplinar, reagrupando intelectuais de todas as disciplinas 
das ciências sociais e das humanidades, num esforço de pro-
moção da reflexão e partilha de produção científica, alme-
jando simultaneamente a criação, consolidação e interna-
cionalização da produção científica em língua portuguesa. 

Com o objetivo por um lado, da busca da instituciona-
lização de parcerias no domínio da pesquisa em ciên-
cias sociais e humanas nos países de língua portuguesa 
e, por outro, de constituir-se num espaço de exploração 
e promoção de ideias e projetos relevantes para o desen-
volvimento da paz, da democracia e da inclusão num 
contexto global de profundas e rápidas transformações.

1 a 5 de fevereiro - 2015

O tema do XII CONLAB, o primeiro a realizar-se 
após a criação, em Salvador da Bahia, da AICSHLP, 
propõe ser um catalisador de uma reflexão que recupere 
a trajetória dos onze congressos realizados, apontando 
os ganhos que as ciências sociais e humanas dos Sete 
tiveram e as pontes construídas para a sua consolidação 
enquanto áreas de saber e a busca de um maior protag-
onismo no espaço global da produção conhecimento, 
ainda marcado por clivagens epistemológicas, teóricas e 
políticas condicionando, quando não subalternizando o 
fazer ciência em língua portuguesa.

Até 18 de Agosto de 2014 > Submissão de resumos 
para os grupos de trabalho aprovados; 2 de Setembro 
de 2014 > Divulgação dos resumos aprovados.

Emails | ailp.secretariado@gmail.com
Web | http://www.ailpcsh.org/congressos/xii-conlab.html



3

6th European Conference on African Stud-
ies (ECAS-6), Paris, France

Following on Lisbon in 2013, the Sixth European 
Conference on African Studies (ECAS-6) will take 
place in Paris at the Sorbonne. The co-organisers 
are IMAF (Institut des mondes africains) and LAM 
(Les Afriques dans le monde). The principal theme of 
ECAS 6 is Collective Mobilisations in Africa: Con-
testation, Resistance, Revolt. This theme, however, is 
not exclusive. The scientific committee will also con-
sider panel proposals on other themes, associated with 
emergent and more classical fields of study alike.

Panel proposals will be accepted until 23 July 2014.

All panels will last an hour and a half and will include 
a maximum of 4-5 participants, including the panel 
convener or discussant. On submission of the proposal, 
the proposing convenor will receive an automated email 
confirming receipt.

8 a 10 de julho - 2015

The list of accepted panels will be posted to the website in 
mid-September 2014. ECAS requires all accepted panels 
to be open to paper proposals through the website: pan-
els should not be organised as ‘closed’ sessions. Delegates 
may only give one paper. They may, however, also con-
vene one plenary session, panel, or roundtable, or be a 
discussant in one plenary session, panel, or roundtable.

Alongside the conference, delegates will be invited to 
take part in a week of Paris-wide cultural events fo-
cusing on the work of musicians, writers, visual and 
new media artists, performers and poets hailing from 
Africa and the diaspora.

Emails | Gap@UGent.be
Web | http://www.ecas2015.fr/ 

Reuniões científicas

2015 Africa Conference at The University of 
Texas at Austin: Development, Urban Space, 
and Human Rights in Africa

Development, which has always been intertwined 
with human rights, is increasingly linked to the fate 
of urban spaces and urban livelihoods. 

Questions about poverty, economic growth, quality of 
life, social inequality, human rights and citizenship are 
framed through the lens of urban planning and de-
velopment policies. Whether indigenously derived or 
externally influenced/imposed, development strategies 
for Africa are based on visions of alternative futures 
that seek to redefine social relations and spatial organi-
zation both within the continent and abroad. 

The social, political, and cultural landscapes en-
visioned and created under the context of devel-
opment highlight the historic and ongoing chal-
lenges that frame efforts to transform Africa’s 
development trajectory. 

3 a 5 de abril - 2015

The goal of this year’s conference is to generate 
interdisciplinary insights that can interrogate de-
velopment paradigms and intervention practices 
as they relate to urban space and human rights in 
Africa.The deadline for submitting paper proposals 
is November 30, 2014. Proposals should include a 
250-word abstract and title, as well as the author’s 
name, address, telephone number, email address, 
and institutional affiliation.

Email | africaconference2015@gmail.com
Web | http://www.codesria.org/spip.php?article2033
&lang=en
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Publicações

Portugal e o Fim do Colo-
nialismo

Portugal e o fim do Colonialismo. Di-
mensões internacionais é um livro 
que propõe uma abordagem históri-
ca e multifacetada dos factores e 
processos internacionais que condi-
cionaram o colonialismo português 
nas suas últimas décadas de existên-
cia. Identificando e analisando al-
gumas das suas principais manifes-
tações, não tendo obviamente uma 
preocupação de exaustividade, este 
livro explora as relações entre estes 
factores e processos e determinados 
eventos e dinâmicas das histórias 
metropolitana e colonial.

Os sete textos aqui publicados exami-
nam as formas através das quais o Esta-
do português interagiu – durante o re-
gime republicano mas, acima de tudo, 
durante o regime autoritário – com 
as transformações fundamentais que 
caracterizaram a ordem internacional 
desde a Primeira Guerra Mundial, em 
particular as que tiveram impacto nas 
configurações imperiais e coloniais, na 
sua evolução e desintegração. 

Autores: Miguel Bandeira Jerónimo 
e António Costa Pinto (orgs.)
Editora: Edições 70, 264 pp., 2014
ISBN: 978-972-441-822-3 
Preço: €16.90
Encomendas: http://www.almedina.net/
catalog/product_info.php?products_id
=24104

Ubuntu, Migration and 
Ministry. Being Human in a 
Johannesburg Church

Ubuntu, Migration and Minis-
try invites the reader to rethink 
ubuntu (Nguni: humanness/hu-
manity) as a moral notion in the 
context of local communities. The 
socio-moral patterns that emerge 
at the crossroads between ethnog-
raphy and social ethics offer a fresh 
perspective to what it means to be 
human in contemporary Johan-
nesburg. The Central Methodist 
Mission is known for sheltering 
thousands of migrants and home-
less people in the inner city. 

Based on ethnographic fieldwork, 
primarily conducted in 2009, Elina 
Hankela unpacks the church leader’s 
liberationist vision of humanity and 
analyses the tension between the con-
gregation and the migrants, linked 
to the refugee ministry. While rela-
tional virtues mark the community’s 
moral code, various regulating rules 
and structures shape the actual rela-
tionships at the church. Here ubuntu 
challenges and is challenged.

Autor: Elina Hankela
Editora: Brill, 421 pp., 2014
ISBN: 978-900-427-186-9
Preço: €65,00(Paperback)
Encomendas: http://www.brill.com/
products/book/ubuntu-migration-and-
ministry

Allied Fighting Efectiveness 
in North Africa and Italy, 
1942-1945

Allied Fighting Effectiveness in 
North Africa and Italy, 1942-1945 
offers a collection of scholarly pa-
pers focusing on heretofore un-
derstudied aspects of the Second 
World War. 

Encompassing the major cam-
paigns of North Africa, Sicily and 
Italy from operation TORCH to 
the end of the war in Europe, this 
volume explores the intriguing di-
chotomy of the nature of battle in 
the Mediterranean theatre, whilst 
helping to emphasise its signifi-
cance to the study of Second Word 
War military history. 

The chapters, written by a num-
ber of international scholars, offer 
a discussion of a range of subjects, 
including: logistics, the air-land 
battle, coalition operations, doc-
trine and training, command, 
control and communications, and 
airborne and special forces.

Autores: Andrew L. Hargreaves, Pat-
rick J. Rose, Matthew C. Ford (eds.)
Editora: Brill, 270 pp. 2014
ISBN: 978-900-427-523-2
Preço: €110,00 (Hardback)
Encomendas: http://www.brill.com/
products/book/allied-fighting-effective-
ness-north-africa-and-italy-1942-1945
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Publicações

From freedom to freedom: 
Journeying back to heal the 
wounds of the Atlantic slave 
trade

From Freedom to Freedom projects 
a symbolic journeying back to Af-
rica as a way to help bring heal-
ing to the deep-seated wounds of 
slavery in two countries integral to 
slave trade, the United States and 
Nigeria. The book addresses the 
three emerging interests among 
scholars of the Atlantic African 
Diaspora.

The book explores selected folk-
lore motifs and historical narratives 
about material objects, sites and 
monuments, as well as the exploits 
of local slave raiders, escorts, and 
traders in the oral traditions in Ig-
boland as valid evidence. One of 
the most remarkable findings is the 
fact that right from the moments of 
their capture, the Igbo victims of the 
Atlantic slave trade always had their 
eyes on freedom. The information 
about incidences of slave runaways 
in Igboland complements the Un-
derground Railroad accounts in the 
United States.

Autor: Johnston Akuma-Kalu Njoku 
Editora: Africa World Press, 2014
ISBN: 978-159-221-937-7
Preço: $34.95
Encomendas: http://www.africaworld-
pressbooks.com/servlet/Detail?no=1149

China’s Stadium Diplomacy 
in Africa

A very interesting report on the spread 
of Chinese-built soccer stadiums in Af-
rica, with a special focus on Maputo’s 
Estádio Nacional do Zimpeto. From 
the blog, Roads and Kingdoms, “Chi-
na’s Stadium Diplomacy in Africa. In 
Maputo, the “Garden for Sculptors” 
behind the Museu Nacional de Arte 
on Avenida Ho Chi Minh has become 
a kind of prison yard for Mozambique’s 
various Ozymandiases, a semi-public 
dumping ground where colonial mon-
uments now crumble quietly away. 

A marble European baroness reclines 
in thick robes, the grasses growing up 
around her base. Both of her arms 
have been lopped off, but her ampu-
tated left hand still touches the midriff 
of a black male slave crouched in a 
loincloth by her side. Nearby, a decapi-
tated Lady Justice presides over a small 
patch of weeds and bare earth. No 
longer public art, but not quite gar-
bage, these are the monuments which 
were extracted like rotten teeth from 
the city’s squares and public buildings 
when Portuguese colonial rule finally 
ended, but which nobody could quite 
bring themselves to destroy.

Autor: Elliott Ross
Editora: Roads & Kingdoms
Download: http://roadsandkingdoms.com/
2014/chinas-stadium-diplomacy-in-africa/

Elem Kalabari of the Niger 
Delta: The transition from 
slave to produce trading un-
der British Imperialism 

Elem Kalabari of the Niger Delta 
re-examines the multi-layered re-
sponses of Elem Kalabari to the 
agents of British firms, the consul-
ar officials of the British Crown, 
and the missionaries of the CMS 
Niger Mission that initiated, sus-
tained and nourished British im-
perialism following the change 
from slave to produce trading 
during the nineteenth century in 
the Niger Delta. 

It challenges the popular notion 
that the eastern Delta trading 
states of Bonny, Nembe-Brass, 
Opobo, and Elem Kalabari had 
responded in identical patterns to 
the extraterritorial forces of Brit-
ish imperialism.

Autor: Waibinte E. Wariboko
Editora: Africa World Press, 2014
ISBN: 978-159-221-987-2
Preço: $34.95
Encomendas: http://www.africaworld-
pressbooks.com/servlet/Detail?no=1156
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Football in Africa

Brazil is hosting the FIFA 2014 
World Cup from 12 June to 13 
July 2014. Thirty-two teams are 
taking part in the tournament, in-
cluding five from Africa: Algeria, 
Cameroon, Ghana, Ivory Coast 
and Nigeria.

To mark this event, the Library, 
Documentation and Information 
Department of the African Stud-
ies Centre has compiled this web 
dossier on football in Africa. It 
contains titles from the library’s 
collection published since 2004 
including monographs, articles 
and films. They are arranged in six 
sections, each with an introduction 
and a selection of web resources. 

All the titles are available in the 
ASC library and are linked directly 
to the corresponding record in the 
library’s online catalogue, which 
provides further details and, in 
many cases, an abstract. For titles 
in the ASC collection that were 
published before 2004, see our 
earlier web dossier on African 
sport (February 2004).

Editora: ASC, Online, 2014
Download: http://www.ascleiden.nl/
content/webdossiers/football-in-
africa-2014

Publicações

O Trágico do Estado Pós-co-
lonial 

Existe um trágico do Estado pós-
colonial? O conceito de trágico 
poderá ser usado para a análise de 
textos que representam os conflitos 
e as tensões vividos nos Estados 
africanos pós-independência? Este 
livro analisa textos de três escri-
tores - Sony Labou Tansi (1947-
1995, República do Congo), Pius 
Ngandu Nkashama (1946, RDC) 
e Pepetela (1941, Angola) - para 
abordar estas questões. 

Enquanto autores vindos de países 
que experimentaram tipos de vio-
lência associados ao Estado pós-
colonial (guerra civil, ditadura, in-
gerência estrangeira, conflito étnico, 
etc.) e enquanto escritores que par-
ticipam em vários espaços culturais 
(literaturas africanas, literaturas 
francófonas, etc.), Tansi, Nkashama 
e Pepetela permitem questionar as 
múltiplas metamorfoses espaciais 
e temporais daquilo que comum-
mente entendemos como “trágico”.

Autor: Fabrice Schurmans 
Editora: Almedina, 184 pp., 2014
ISBN: 978-972-405-236-6
Preço: €14.90
Encomendas: http://www.almedina.net/
catalog/product_info.php?products_id
=23640

As Guerras de Libertação e os 
Sonhos Coloniais

Mais de 50 anos após o início da 
Guerra Colonial portuguesa e das 
lutas de libertação, permanece 
ainda um vasto manto de inter-
ditos. O presente livro reúne con-
tribuições de vários autores que se 
propuseram a mergulhar em ar-
quivos largamente desconhecidos 
do grande público. 

Através das suas contribuições ficamos 
a saber o que foi o Exercício Alcora – 
uma aliança secreta estabelecida entre 
a África do Sul, a Rodésia e Portugal 
–, consideramos a complexidade das 
dinâmicas geoestratégicas no contexto 
da Guerra Fria, os duradouros contor-
nos da violência armada e as incidên-
cias o processo de descolonização.

Longe de histórias celebratórias e de 
memórias autocomplacentes, os au-
tores percorrem as insuspeitas lati-
tudes de um mapa secreto tardiamente 
imaginado por sonhos coloniais.

Autores: Maria Paula Meneses, Bruno 
Sena Martins (orgs.); Boaventura de 
Sousa Santos (prefácio)
Editora: Almedina, 188 pp., 2013
ISBN: 978-972-405-196-3
Preço: €14.90
Encomendas: http://www.almedina.net/
catalog/product_info.php?products_id
=23263



7

Em Nome do Povo - O Mas-
sacre que Angola Silenciou 

A 27 de Maio de 1977, uma mani-
festação contra o MPLA levou ao 
massacre de milhares, senão deze-
nas de milhares, de pessoas. Hoje, 
praticamente não se fala desta tragé-
dia em Angola; no estrangeiro, nin-
guém sabe sequer da sua existência. 

A jornalista Lara Pawson inves-
tigou os acontecimentos, e consid-
erou-os em tudo equivalentes «aos 
massacres ordenados por Robert 
Mugabe, [...] e aos assassínios em 
massa da ditadura de Pinochet». 
Entre Londres, Luanda e Lisboa, 
Pawson conseguiu o que até aqui 
nunca fora possível: passados 40 
anos, vítimas e testemunhas - ainda 
hoje sob a tensão do medo -, e até 
mesmo alguns dos carrascos, decid-
iram falar sobre o massacre, numa 
série de empolgantes entrevistas. 
Uma leitura indispensável para a 
história do massacre e suas sequelas, 
mas também para o melhor enten-
dimento da actualidade angolana.

Autor: Lara Pawson 
Editora: Tinta da China, 400 pp., 2014
ISBN: 978-989-671-212-9
Preço: €24.90
Encomendas: http://www.almedina.net/
catalog/product_info.php?cPath=216
_15&products_id=24179

Publicações

Experiências de África: Delfim 
José de Oliveira. Diário da 
viagem da colónia militar de 
Lisboa a Tete, 1859-1860. 

Biografia de Delfim José de Oliveira 
| Delfim José de Oliveira, filho de 
José Joaquim de Oliveira e de Rosa 
Margarida da Silva, nasceu na vila 
de Penela, distrito de Coimbra, a 
15 de Fevereiro de 1821. A 24 de 
Setembro de 1838, com 17 anos de 
idade, assentou praça no Batalhão de 
Infantaria n.º 7. Em 18 de Maio de 
1842, 1.º sargento, foi promovido a 
alferes para a Província de Moçam-
bique. Em 18 de Abril de 1844 foi 
nomeado ajudante de ordens do 
governador- -geral de Moçambique. 

Em 31 de Maio de 1847, tenente da 
Companhia de Sofala, é exonerado 
para outra comissão. A 30 de Ou-
tubro de 1850, capitão, é nomeado 
auditor da gente de guerra. A 25 de 
Outubro de 1852 é nomeado coman-
dante militar da vila de Tete, substitu-
indo o capitão Tito Augusto d’Araujo 
Sicard. Exonerado, a seu pedido, a 17 
de Abril de 1854. A 31 de Março de 
1858 passou a servir em Cabo Verde. 

(...)

Autor: José Capela (org.)
Editora: Húmus/CEAUP, Coleção, 
128 pp., 2014
Encomendas: http://www.africanos.eu/
ceaup/index.php?p=k&type=B&pub
=98&s=4

Africana Studia, n.º 20, 1.º 
semestre, 2013

Arqueologia angolana – uma aborda-
gem geo-epistemológica | A region-
alização científica é um fenómeno 
raramente abordado de um ponto de 
vista epistemológico.

É comum a História da Ciência dedi-
car a sua atenção ao ‘espírito do tem-
po’ dos programas de investigação 
científica mas quase nunca se toma 
em consideração um equivalente ge-
nius loci. 

(...)

Não contando com explicações es-
sencialistas (como sendo a de que 
algumas nacionalidades estariam 
mais aptas do que outras a decifrar 
os enigmas da Natureza e da Socie-
dade) temos de tomar em consider-
ação as várias geografias e os respec-
tivos gradientes de que influenciam 
e se resultam naquela morfologia. 

(...)

Editora: Centro de Estudos Africanos 
da Universidade do Porto FLUP, 196 pp. 
2014
ISSN: 0874-2375
Encomendas: http://www.africanos.
eu/ceaup/loja.php 
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Archives of the Church of 
Uganda Online

The records in this collection docu-
ment the history of the Church of the 
Province of Uganda, including some 
of the first written documents about 
and originating from Uganda. It covers 
the period from the arrival of the first 
Church Missionary Society missionar-
ies at King Mutesa’s court (1877) to the 
early 1980s. Contents of the collection 
include legal and administrative docu-
ments, correspondence, publications, 
personal records and more from the 
Offices of the Archbishops and Bish-
ops of Uganda, the Education Secretary 
General, the General, Financial, and 
Provincial Secretaries, the Provincial 
Treasurer, and the Mother’s Union.

Dates: 1882 until early 1980s; 
Languages used: predominantly 
English, Bantu languages; Loca-
tion of originals: Uganda Chris-
tian University, Mukono

This publication was realized with 
the support of the Kenneth Scott 
Latourette Fund, Yale Divinity 
School Library.

Autor: Uganda Christian University
Editora: Brill, Online, 2014
ISBN: 978-900-425-244-8
Preço: €17.115,00
Encomendas: http://www.brill.com/
products/online-resources/archives-
church-uganda-online#related-files

The Archives of the Church in 
North India: Archival Collec-
tion

A collaboration with Yale Univer-
sity, the online version of The Ar-
chives of the Church in North In-
dia comprises archival and printed 
material from the Gujarat Diocese 
of the Church of North India. The 
archives have been divided into 
two sections: the archival collec-
tion, consisting of meetings, cor-
respondence and reports, and the 
monograph collection of early 
printed monographs from mission 
presses. Title lists and MARC21 
records are available.

The Archival collection includes:
- Minutes of meetings, correspondence 
and other documents of the Irish Pres-
byterian Mission Council in Gujarat 
and relevant local committees.
- Annual reports prepared by the 
Irish Presbyterian Mission Council 
that describe the achievements of 
the past year, including information 
about the financial situation of the 
IP Mission from 1851 to 1965.

Autor: Yale University
Editora: Brill, Online, 2012
ISBN: 978-900-423-557-1
Preço: €4.020,00
Encomendas: http://www.brill.com/
publications/online-resources/archives-
church-north-india-archival-collection

Publicações

The Archives of the Church 
in North India: Monograph 
Collection 

A collaboration with Yale Univer-
sity, The Archives of the Church 
in North India Online compris-
es archival and printed material 
from the Gujarat Diocese of the 
Church of North India.

 The Monograph collection in-
cludes: 
- Monographs printed by the 
Irish Presbyterian Mission Press 
in Surat, India, consisting of 105 
volumes.
- Monographs printed by other 
mission presses in India, consist-
ing of 58 volumes.
- Monographs printed outside 
India and relevant for research 
purposes.

Location of originals: Gujarat United 
School of Theology, Ahmedabad, India.

This publication was realized with 
the support of the Kenneth Scott 
Latourette Fund, Yale Divinity 
School Library.

Autor: Yale University
Editora:Brill, Online, 2012
ISBN: 978-900-423-558-8 
Preço: €4.280,00
Encomendas: http://www.brill.com/pub-
lications/online-resources/archives-church-
north-india-monograph-collection
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Publicações

Dynamiques de l’ethnicite 
en Afrique

Comment imaginer la forme de l’Etat 
dans sa gestion de la cohabitation ten-
due des ethnies sous un angle positif 
pour l’Afrique aujourd’hui et demain? 
La réalité ethnique en Afrique continue 
d’être déterminante comme dimen-
sion absolue de l’existence individuelle 
et collective, au point de constituer une 
hypothèque grave pour ce qui est du 
fonctionnement normal de ses Etats. 
C’est pourquoi le continent est riche 
en Etats faillis (failed), effondrés (col-
lapsed), ou en passe de le devenir (col-
lapsing). A l’ère globale, la stabilisation 
sociopolitique et géopolitique des socié-
tés plurales passe par une réorganisation 
du pouvoir et finalement, de la pensée. 

L’auteur procède ici à un plaidoyer 
à travers une invention capitale: la 
démocratie palabrique ou la gouver-
nance sous l’arbre comme synthèse 
de la démocratie libérale et de la dé-
mocratie républicaine correspondant 
à une démocratie combinatoire fon-
dée sur le principe du wim-win qui se 
distingue de la démocratie majoritaire 
du système politique contemporain.

Autor: Pascal Touoyem
Editora: Langaa RPCIG, 244 pp., 2014
ISBN: 978-995-679-133-0
Preço: £24.95 (Paperback)
Encomendas: http://www.africanbooks-
collective.com/books/dynamiques-de-l-
ethnicite-en-afrique

African Land Rights Systems

This book, from ethical, interdisci-
plinary, and African perspectives, 
unveils the root causes of the in-
creasing land disputes. Its signifi-
cance lies upon the effort of pre-
senting a broad overview founded 
upon a critical analysis of the exist-
ing land-related disputes. 

It is a perspective that attempts to eval-
uate the renewed interest in evolving 
theories of land rights by raising ques-
tions that can help us to understand 
better differences underlying land 
ownership systems, conflict between 
customary and statutory land rights 
systems, and the politics of land re-
form.Other dimensions explored in 
the book include the market influ-
ence on land-grabbing and challenges 
accompanying trends of migration, 
resettlement, and integration.

The methodology applied in the 
study provides a perspective that rais-
es questions intended to identify areas 
of contention, dispute, and conflict. 

Autor: Aquiline Tarimo, S.J.
Editora: Langaa RPCIG, 182 pp., 2014
ISBN: 978-995-679-260-3
Preço: £18.95 (Paperback)
Encomendas:http://www.africanbooks-
collective.com/books/african-land-rights-
systems

Africa: Facing Human Secu-
rity Challenges in the 21st 
Century

Africa’s dynamic security envi-
ronment is characterized by great 
diversity-from conventional chal-
lenges such as insurgencies, re-
source and identity conflicts, and 
post-conflict stabilization to grow-
ing threats from piracy, narcotics 
trafficking, violent extremism, and 
organized crime taking root in ur-
ban slums, among others.

This precarious environment jeop-
ardizes security at the societal, 
community and individual levels. 
In a globalized and interconnected 
world, millions of people world-
wide are affected by some form of 
human insecurity. Infectious and 
parasitic diseases annually kill mil-
lions. Internally displaced persons 
number millions, including 5 mil-
lion in Sudan alone. In Zambia 1 
million people in a population of 
11 million are reported to be HIV-
positive, a situation much worse in 
other countries. 

Autor: Tatah Mentan
Editora: Langaa RPCIG, 578 pp., 20014
ISBN: 978-995-679-111-8
Preço: £32.95 (Paperback)
Encomendas: http://www.africanbooks-
collective.com/books/africa-facing-human-
security-challenges-in-the-21st-century



10

Projetos e bases de dados

  Bolsas e emprego

Controller de Gestão Agrícola - Angola 
(M/F)

O nosso cliente é uma prestigiada empresa que atua 
no setor Agrícola, encontrando-se neste momento 
a reforçar a sua estrutura procura um Controller de 
Gestão Agrícola (m/f ) para Angola.

Reportando ao Coordenador de Controlo Agrícola, o 
profissional a recrutar terá as seguintes responsabilidades: 
- Preparação, desenvolvimento e análise de indicado-
res agrícolas; 
- Controlo planeamento financeiro das atividades 
agrícolas; 
- Preparação do orçamento e acompanhamento da sua 
execução; 
- Elaboração de reportes financeiros. 

Perfil
- Formação Superior em Engenharia Agrónoma, 
Gestão ou similar (preferencial); 
- Experiência anterior mínima de 5 anos em funções 
de controlling de atividades agrícolas; 
- Conhecimentos do software Primavera; 
- Muito bons conhecimentos de Excel; 
- Fortes capacidades analíticas, de liderança e de or-
ganização; 
- Responsabilidade, dinamismo, organização, proa-
tividade e espírito de iniciativa; 
- Forte capacidade de resistência ao stress; 
- Capac. de adaptação a ambientes multiculturais; 
- Disponibilidade imediata e elevada motivação para 
abraçar um desafio profissional em Angola.

Caso reúna o perfil pretendido, envie os seus dados 
profissionais através do link indicado abaixo.

Web | http://www.msearch.pt/recrutamento/id-210
729/controller-de-gestao-agricola-m-f.aspx 

  Base de dados

Legislação: Trabalhadores e Trabalho em Por-
tugal, Brasil e África Colonial Portuguesa”

A base de Dados “Legislação: Trabalhadores e Trabalho 
em Portugal, Brasil e África Colonial Portuguesa” pre-
tende disponibilizar textos legais referentes aos trabalha-
dores escravos, libertos e livres e às condições de trabalho 
no Brasil, produzidos entre 1521 (data da publicação das 
Ordenações Manuelinas) e 1988 (data da atual Consti-
tuição brasileira); em Portugal, de 1521 e 1976 (data da 
atual Constituição portuguesa) e na África colonial por-
tuguesa, de 1521 a 1975 (data da Independência dos 
países africanos de língua portuguesa).

A inclusão das normas legais ainda está em andamento 
e é realizada conforme referências coletadas em levan-
tamentos, guias e repertórios já existentes e menções 
feitas pela bibliografia especializada. Nessa primeira 
fase, trabalhamos para inserir as normas legais reper-
toriadas em obras clássicas, começando pela legislação 
referente à escravidão africana e indígena no Brasil e 
o trabalho forçado em África. Veja a lista das obras 
utilizadas até agora para conhecer o universo da legis-
lação disponível para consulta. 

Esse instrumento de pesquisa permite o acesso ao tex-
to integral das normas legais e é dotado de ferramen-
tas de busca que permitem cruzar informações por 
meio de índices cronológico, temático, onomástico e 
geográfico, bem como formar séries documentais que 
atravessam diferentes épocas e lugares, e variadas mo-
dalidades e condições de trabalho.

Email | lex@unicamp.br.
Web | http://www.ifch.unicamp.br/cecult/lex/web/login



11

Anúncios

Técnico de Qualidade Logística (m/f ) - An-
gola - Ref.ª Tec. Qual. Logística

O nosso cliente é um Grupo económico Multi 
Serviços em forte expansão e com forte presença em 
Angola. Neste momento pretende seleccionar um 
profissional para assumir a função de Técnico de 
Qualidade para a área de Logística. 

Missão: Implementa os procedimentos definidos no 
Sistema de Qualidade no Centro de Distribuição, 
apoiando na definição das normas e procedimentos a 
implementar, controlando e participando nas auditorias 
aos centros de distribuição e formando os colaboradores 
nos processos a considerar no desenvolvimento das suas 
actividades. É ainda responsável pela análise da merca-
doria recebida e expedida à entrada/ saída do armazém. 

Perfil pretendido
- Licenciatura em Engenharias ou semelhante, rel-
evante para a função em causa; 
- Experiência mínima de 2 a 3 anos no desempenho 
de funções semelhantes ou equivalentes; 
- Conhecimento do sector de comércio a retalho e 
requisitos normativos no âmbito da Segurança Ali-
mentar, Ambiente e Saúde, HS no Trabalho; 
- Competências em gestão e controlo de qualidade, audito-
rias de qualidade, téc. de formação e sistema de HACCP; 
- Hands-on, capac. de trabalhar em equipa, de adaptação e 
de trabalhar sob pressão, optimismo e atenção ao detalhe;
- Domínio de ferramentas informáticas MS Office e SAP. 

Para responder a esta oportunidade, envie-nos o seu 
CV para o email indicado mencionando a referência.

Email | geral@humanfit.pt
Web | http://www.net-empregos.com/2061775/ofer-
ta-emprego/#anuncio#ixzz36WqidG8I 

Business Developer - Guiné Bissau (M/F)

Empresa multinacional portuguesa dedicada às áreas de 
desenvolvimento de software, networking e sistemas, 
fruto da sua estratégia de internacionalização para o 
mercado dos PALOPs, pretende aumentar o seu head-
count com a integração de um Business Developer. 

As principais funções deste profissional serão de iden-
tificação e desenvolvimento das estratégias para o 
mercado da Guiné, gerar ideias e iniciativas para capi-
talizar e desenvolver novas parcerias, preparar apre-
sentações e relatórios assim como demonstrar as suas 
competências na negociação de contratos. 

Por o mercado da Guiné ser um mercado em desenvol-
vimento o nosso cliente procura um profissional com 
pelo menos cinco anos de experiência em funções se-
melhantes no mercado de TI. 

Será fortemente valorizado que possua conhecimento 
detalhado dos mercados da Banca/Telecomunicações 
ou então numa lógica mais transversal de Software Em-
presarial à medida. 

Para o desenvolvimento com sucesso desta função é 
fundamental que possua competências linguísticas em 
Francês e Inglês. 

Faça parte de uma empresa de carácter técnico com 
uma estratégia de crescimento que irá permitir aos 
seus profissionais a possibilidade de evoluir interna-
mente.Para se candidatar a este projecto siga o link 
indicado abaixo.

Empresa >> Hays Porto  
Tipo >> Tempo Inteiro
Data >> 2-7-2014
Referência >> # 2055521

Email | rbaptista@catenon.com
Web | http://www.hays.pt/motor-de-busca-de-emprego/
business-developer-%7C-guin%C3%A9-(m-f)-portu-
gal-%7C-guin%C3%A9-pt-PT_1008496
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Colabore...

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!

Boletim Africanista
Via Panorâmica, s/n
4150-564 Porto

 bafricanista@africanos.eu

     Ficha Técnica

Centro de Estudos Africanos

da Universidade do Porto

PROPRIEDADE

Raquel CunhaEDIÇÃO ONLINE

José Ramiro PimentaEDIÇÃO

Henriqueta AntunesGRAFISMO

     Chamada de colaborações

Revista Científica Digital com Peer-Review

No âmbito do projeto Sinergias ED: Conhecer para 
melhor Agir – promoção da investigação sobre a 
ação em Educação para o Desenvolvimento em Por-
tugal, uma iniciativa da Fundação Gonçalo da Sil-
veira (FGS) e do Centro de Estudos Africanos da 
Universidade do Porto (CEAUP), cofinanciada pelo 
Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, está 
a ser preparada a edição de uma revista científica 
digital com peer-review.

Pretende-se que a revista seja uma plataforma interna-
cional de discussão e reflexão concetual, metodológica 
e prática da ED aberta a toda a comunidade cientí-
fica e a ativistas que desenvolvam trabalho particular 
nas áreas das Ciências Sociais e Humanas. Prevê-se a 
edição semestral da revista e o 1.º número da revista 
digital apresentará um dossier temático centrado nas 
questões concetuais e epistemológicas da ED.

Email | ceaup.ed@gmail.com
Web | http://www.africanos.eu/ceaup/index.php?p=
g&n=394

Senior Accountant (M/F) - Moçambique

O nosso cliente é uma Multinacional de referência 
na prestação de serviços de Auditoria e Consultoria. 

Descrição de Função 
- Realização de trabalho de contabilidade financeira e 
de gestão para diversos clientes; 
- Experiência a trabalhar em processos BPO; 
- Gestão de carteira de clientes e angariação de novos; 
- Apoio na elaboração de orçamentos; 
- Implementação de modelos de reporting. 

Perfil do candidato 
- Licenciatura em Gestão, Economia, Contabilidade 
ou Finanças; 
- Experiência mínima de 4 anos na função ou em fun-
ções semelhantes; 
- Experiência de trabalho no mercado internacional; 
- Exp.ª a trabalhar em ambientes de consultoria (Big 4); 
- Experiência na gestão de equipas (preferencial); 
- Inscrição na Ordem dos TOC (preferencial); 
- Domínio do inglês falado e escrito (obrigatório); 
- Dispon. para mudar residência para Moçambique; 
- Disponibilidade para viajar; - Flexibilidade de 
horários; - Dinamismo e pró-actividade; - Liderança 
e resiliência; - Dupla nacionalidade (Portuguesa e 
Moçambicana será valorizado).

A candidatura à oferta deve conter a indicação Ele-
vus Lisboa – COM&MKT. Os candidatos interes-
sados deverão encaminhar o currículo para o e-mail 
indicado, colocando no Assunto/Subject do e-mail, a 
referência ELAF/019/14. 

Email | sofia.lourenco@profile.pt
Web | http://www.net-empregos.com/2071333/senior-ac-
countant-m-f/#.U7cEjpRdW6s#ixzz36WyeQ9DZ


