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Culinaria Angolana
Angola E um paIs localizado na costa atlAntica ocidental do sul da Africa entre a
NamIbia e a RepUblica do Congo. Patricia Pascoal reuniu um incrIvel livro com
receitas favoritas de Angola, embalado cheio de receitas tradicionais e
suntuosas. Este livro foi criado para introduzir a comida angolana em um novo e
emocionante livro de receitas. O objetivo E representar os angolanos, o quAo
belas e amorosas pessoas somos e quAo criativas somos na nossa cozinha.
Espero que as receitas "possam inspirar vocE .........
Vencedor do Prêmio Sesc de Literatura 2007. Neste livro, um brasileiro recebe
uma caixa com fitas cassetes que revelam conversas entre um jornalista
estrangeiro e uma angolana em plena revolução vivida pelo país africano. O
romance é todo construído em diálogos entre esses dois personagens, que
comentam desde o processo político, a ligação com o comunismo, até as
mudanças sociais e de costumes que Angola passava no período pósindependência.
"Duas novelas compõem este livro - «Kinaxixi Kiami» e «Estória de família (Dona
Antónia de Sousa Neto)» -, duas novelas que se passam nos últimos anos do
colonialismo em Angola e que mostram duas faces a um tempo distintas e
interligadas: a do interior do país e a da capital. A primeira apresenta-nos uma
natureza pródiga que o homem-colono tenta em vão dominar (daí a tonalidade
ecológica, elemento novo na literatura angolana); a segunda centra-se num
almoço de pedido de casamento, óptima oportunidade para ilustrar a facúndia
patrioteira do anfitrião luandense, amigo dos agentes da PIDE... Estes textos,
que datam de 1971 e 1972, foram os últimos que Luandino Vieira produziu no
Campo de Concentração do Tarrafal. Correspondem à fase irradiante da sua
escrita, em que o leitor, como diante de um quadro de Brueghel, se sente
investido de um poder de recomposição e, até, de recriação - um verdadeiro
deleite."
Lusophone literature and culture worldwide.
Estação das Chuvas, biografia romanceada de Lídia do Carmo Ferreira, poetisa
e historiadora angolana, misteriosamente desaparecida em Luanda, em 1992,
após o recomeço da guerra civil, transporta-nos desde o início do século até aos
nossos dias através de um cenário violento e inquietante. Um jornalista (o
narrador) tenta descobrir o que aconteceu a Lídia, reconstruindo o seu passado
e recuperando a história proibida do movimento nacionalista angolano; pouco a
pouco, enquanto a loucura se apropria do mundo, compreende que o destino de
Lídia já não se distingue do seu.
Al igual que los héroes de antaño se lanzaban a realizar sus sueños y a lomos
de un caballo se adentraban en bosques encantados, muchos hombres y
mujeres siguen recorriendo un camino para «encontrarse» a sí mismos. Como
descubrió don Quijote hace muchos años, una misión no siempre resulta ser
como se había planeado. Los viajeros sufren contratiempos inesperados o se
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pierden porque alguien les ha orientado mal, y algunas situaciones que han de
afrontar son un auténtico reto. Sin embargo, por extraño que parezca, las
desventuras (y a veces hasta los desastres) generan confianza. Este libro trata
sobre esta oportunidad de aprender. Vas a estar en compañía de hombres y
mujeres que iniciaron grandes aventuras y dieron un propósito a sus vidas
trabajando en pos de algo que para ellos tenía un profundo sentido. Encontrarás
aquí sus relatos y las lecciones que aprendieron. Sabrás lo que les sucedió por
el camino, pero, sobre todo, sabrás por qué ocurrió y por qué importa.
Fabuloso... Bien escrito, entretenido e inspirador. Huffington Post Las increíbles
aventuras a las que Chris Guillebeau nos remite en Tu sueño hecho realidad,
incluida la suya propia de viajar a todos los países del mundo, me dejaron
exhausto. Claro que, siendo alguien que trabaja desde casa, la mayoría de los
días mis aventuras se reducen a darme una ducha. Ahora, hablando en serio:
los relatos de este libro son de verdad inspiradores, y muy, muy entretenidos.
Joel Stein, columnista de la revista Time y autor de Man Made: A Stupid Quest
for Masculinity Chris Guillebeau es el Indiana Jones de nuestros tiempos.
Gretchen Rubin, autora de Objetivo: felicidad Cuando la misión consiste en un
viaje o en alcanzar una meta, puede ser satisfactoria, divertida e incluso
provocar un cambio de paradigma. Pero cuando la misión nace de un anhelo
profundo y se transforma en auténtica vocación, se convierte en medicina para el
alma, y eso lo cambia absolutamente todo. La felicidad de hacer realidad
nuestros sueños es una invitación a escuchar a esa parte de nosotros que busca
desesperadamente algo que dé verdadero sentido a nuestra vida; esa parte que
dice: «¡Eh, despierta! Hay una aventura diseñada expresamente para ti que te
espera». Lissa Rankin, autora de Mind Over Medicine
O primeiro guia de viagens em português que mergulha nas profundezas de Angola.
Informações úteis sobre deslocações, alojamento, saúde, cultura, etc. Quinze percursos por
um país fascinante, de gente amigável e grandes horizontes.
A presente obra resulta de uma exposição documental BiblioAlimentaria. Tem por objetivo dar
a conhecer parte do rico acervo documental e bibliográfico da Universidade de Coimbra,
pertinente para os estudos sobre alimentação, nas suas vertentes de produção (agrícola e
culinária), consumo (mesa e sociabilidade), comércio e indústria, administração, saúde e bemestar. As obras constantes deste catálogo encontram-se agrupadas em cinco núcleos
temáticos, destinados a evidenciar o discurso narrativo que a suporta: Memória Gastronómica;
Contabilidade e Administração; Medicina e Farmacopeia; Sociabilidade e Etiqueta.
A África, sobretudo a África de língua oficial portuguesa, constituiu uma área considerada
fundamental para ser analisada, segundo os objetivos do grupo de investigação “Arquivo da
Memória e História do Século XX”, do Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX da
Universidade de Coimbra (CEIS20). Este colóquio que teve como título principal
“Comunidades Imaginadas” — que foi sugerido, como simples mote, pelo nome de um livro de
Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of
Nationalism (Londres, Verso, 1983), assim como pelo tema da X Semana Cultural da
Universidade de Coimbra, “Imaginação” — e como subtítulo “Nação e Nacionalismos em
África”, não teve outra finalidade senão refletir sobre a formação e os problemas das
comunidades nacionais africanas, de uma maneira iniciadora (com a consciência da
complexidade dos problemas) e convocando apenas alguns investigadores que puderam estar
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presentes. Os textos aqui apresentados, aos quais não se quis, como critério assumido, dar
uma uniformidade em termos de normas editoriais estritas, tentaram apenas expressar
algumas reflexões sobre os temas, como ponto de partida para futuros encontros.
Angolana Culinaria Angolana
Basic Portuguese: A Grammar and Workbook comprises an accessible reference grammar
and related exercises in a single volume. Twenty units cover the core material which students
can expect to encounter in their first year of learning Portuguese. Grammar points are followed
by examples and exercises which allow students to reinforce and consolidate their learning.
Clearly presented and user-friendly, Basic Portuguese provides readers with a thorough
grounding in the fundamentals of Portuguese grammar.
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