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Editorial

É com muita satisfação e orgulho que 
apresento a 8ª e última edição da 
Agenda Cultural do ano 2017. Uma 
agenda que trimestralmente vai tra-
zendo novos eventos que acontecem 
um pouco por todo o município de 
Bissau, e que se tem esforçado por di-
vulgar eventos capazes e de envolver 
todos os públicos, respeitando a diver-
sidade cultural e homenageando quem 
fez história e movimenta o presente.

 A nossa capital será palco de vários e 
importantes encontros e conferências, 
salientando-se quatro, onde serão de-
batidos: Diálogo nacional sobre o pac-
to global para a migração, Contributo 
das ONGs no processo de desenvolvi-
mento participativo na Guiné-Bissau, 
Fórum da CEDEAO para a segurança 
nutricional e a Visão global da cor-
rupção na Guiné-Bissau e medidas 
anticorrupção. Os eventos colocam 
em destaque o trabalho de construção 
de uma agenda pública e cultura dos 
direitos humanos na Guiné-Bissau, 
no sentido da construção de uma so-
ciedade mais livre, justa, igualitária, 
diversa e solidária.

Ainda nesta edição, oferecemos um 
inédito itinerário “fugas” à volta 
das Casas de Ambiente e Cultura da 

Guiné-Bissau. Numa perspetiva mais 
pedagógica e de responsabilidade so-
cioambiental, convidamos os leitores 
a descobrir os lugares de memória e 
espaços de interpretação da relação 
da nossa biodiversidade e tradições 
culturais do nosso país. O desafio é 
redescobrir o património cultural do 
nosso país, através de uma mostra 
que celebra o nosso passado e pre-
sente, as gentes que fomos e somos, 
através de restos e vestígios e de tes-
temunhos que os anos não deixaram 
desaparecer, ao mesmo tempo que se 
promove a conservação/preservação 
ambiental.

Para os mais exigentes fruidores cul-
turais, não faltarão motivos para sair 
de casa e participar nas várias ativi-
dades e eventos que irão ser promo-
vidos ao longo do último trimestre do 
ano que coincide com a época festiva e 
final do Ano, desde sessões de cinema 
africano, peças de teatro, lançamento 
de livros, exposições de arte, espetácu-
los musicais, festas e até a realização 
de uma feira do livro, que, ainda que 
de tamanho reduzido, permite, com os 
preços diminutos aplicados, a demo-
cratização do livro e da leitura.

Termino com um brinde ao convívio, 
porque é esta a vida que vale a pena 
e, nem sempre podemos festejar. Por-
tanto, celebremos o momento como o 
melhor presente que podemos dar a 
nós próprios!

Minhone N. Seidi 
Diretora dos Serviços Sociais,  
Culturais e Desportivos da CMB
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Calendário

coordenação Miguel de Barros

conselho técnico Corubal | Direção Geral da Cultura | CMB | CCP | CCBGB | CCFBG | CCJCS

supervisão geral Amélia Costa Injai

redacção Amélia Costa Injai, Edison Ferreira, Fábio Sousa, Minhone Nancanha Seidi

participação especial Ana Filipa Carvalho, Chiara Guidetti, Laura Amadori, Mayerson 
Arsala Indi, Rui Jorge Semedo, Sambu Seck, Sónia Sanchez Moreno, Tomane Camará, 
Udimila Queta

imagem de capa MB 2017

concepção gráfica Diogo Lencastre

logística Carlos José Mendonça

impressão Europress, Indústria Gráfica

tiragem 1000 exemplares

edição Corubal

distribuição Gratuita

financiamento  
Câmara Municipal de Bissau | CAMÕES - Instituto da Cooperação e da Língua

contactos agendacultural.bissau@gmail.com

OUTUBRO DE 2017

Agenda Culturalfinanciadores

patrocinadores 

parceria

5 DE OUTUBRO, 17H30 (SESSÕES QUINZENAIS)

CINEMA: CINE-CLUBE NHAMBURERE

5 A 19 DE OUTUBRO, 19H00 

ARTE: EXPOSIÇÃO DE LILISON CORDEIRO

10 DE OUTUBRO

CONFERÊNCIA: CONSULTA NACIONAL SOBRE  
O PACTO GLOBAL PARA A MIGRAÇÃO

10 A 12 DE OUTUBRO, 08H30

SEMINÁRIO: GESTÃO SE POLÍTICAS CULTURAIS PARA O 
DESENVOLVIMENTO, CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO SOCIAL

12 DE OUTUBRO, 17H00

LIVROS: “MAGARIAS”, DE MIGUEL AMADÚ DAFÉ

18 A 20 DE OUTUBRO, 09H00

3ª CONFERÊNCIA DAS ONGS:“RENOVAR O COMPROMISSO COM A 
GUINÉ-BISSAU”

24 A 27 DE OUTUBRO

15º FÓRUM NUTRICIONAL DA CEDEAO:  
“VIGILÂNCIA NUTRICIONAL PARA MELHORAR O PLANEAMENTO 
E TOMADA DE DECISÕES BASEADAS EM EVIDÊNCIAS SOBRE 
SEGURANÇA NUTRICIONAL NA ÁFRICA OCIDENTAL”

25 A 27 DE OUTUBRO, 09H30

JORNADAS SOBRE CORRUPÇÃO NA GUINÉ-BISSAU: 
“KE KU NTEN KU CURUPSON”

26 DE OUTUBRO, 18H30

TEATRO: HISTÓRIAS DO TEMPO DE DEUS, DE ANTÓNIO QUADROS

6 A 24 DE NOVEMBRO, 10H00

CURSO: PEDAGOGIA INICIAL DE FORMADORES AOS JORNALISTAS

16 DE NOVEMBRO, 18H30

TRADIÇÃO: II CONCURSO NACIONAL DE PANOS DE PENTE

23 DE NOVEMBRO, 18H30

TEATRO: O HOMEM SEM NOME, DE JOÃO AGUIAR

25 DE NOVEMBRO, 19H30

CINEMA: ÁFRICA NA EUROPA, DE ATCHO EXPRESS

1 A 15 DE DEZEMBRO

DIREITOS: FEIRA DO LIVRO DA QUINZENA DOS DIREITOS

8 DE DEZEMBRO, 10H00

“SER CRIANÇA”

11 A 22 DE DEZEMBRO, 18H30

ARTE: EXPOSIÇÃO CONTEMPORÂNEA II

12 DE DEZEMBRO

FILOSOFIA: SEMINÁRIO DE HISTÓRIA DA METAFÍSICA

18 DE DEZEMBRO, 18H00

LIVROS: “ATRAVÉS DA CHUVA”, DE MIGUEL GULLANDER

21 DE DEZEMBRO, 18H00

ARTE: SEMINÁRIO DE HISTÓRIA DA ARTE DA GUINÉ-BISSAU
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Outubro

10 DE OUTUBRO

CONFERÊNCIA: CONSULTA NACIONAL  
SOBRE O PACTO GLOBAL PARA A MIGRAÇÃO
BISSAU 

8:30 Credenciamento 

9:00 Declarações de abertura e de boas-vindas

9:30 Por que um Pacto Global para a Migração?
 Introdução do Pacto Global para a Migração  
 e o processo rumo à sua adoção

10:00 Painel 1: Visão geral das Tendências Migratórias  
 em Guiné Bissau

10:30 Coffe-break e foto do grupo

10:50 Painel de discussão: 

11:45 Discussao geral 

12:30 Pausa para o almoço 

13:30 Introdução sobre MIGOF e ODSs

14:00 Painel 2: Discussão geral: Identificando  
 boas práticas e o caminho a ser seguido 
 Temas de discussão:

- Direitos humanos de todos os migrantes, inclusão 
social, coesão e todas as formas de discriminação, 
incluindo racismo, xenofobia e 
intolerância;

- Migração irregular e vias regulares, 
incluindo trabalho decente, mobilidade 
de mão-de-obra, reconhecimento de 
habilidades e de qualificações;

- Cooperação e governança internacional 
da migração em todas as suas dimen-
sões, seja nas fronteiras, em trânsito, 
na entrada, no retorno, na readmissão, 
integração ou reintegração.

A Organização Internacional para Migra-
ções está apoiar o esforço de Guiné-Bissau 
em contribuir para a elaboração de um 
Pacto Global para a Migração, cujo objeti-

vo principal do evento é recolher contribu-
tos do setor público, da sociedade civil e 
do setor privado, a fim de definir o “Qua-
dro de Governança Migratória (MIGOF)”.

15:00 Coffee-break 

15:15 Discussão geral: Identificando boas práticas  
 e o caminho a ser seguido
 Temas de discussão:

- Contribuições de migrantes e de diásporas 
em todas as dimensões do desenvolvimento 
sustentável, incluindo remessas e portabilidade 
de benefícios adquiridos;

- Endereçamento dos causadores da migração, 
incluindo efeitos adversos da mudança do clima, 
desastres naturais e crises de origem humana, por 
meio de proteção e assistência, desenvolvimento 
sustentável, erradicação da pobreza, prevenção e 
resolução de conflitos;

- Contrabando de migrantes, tráfico de pessoas e 
formas contemporâneas de escravidão, incluindo 
identificação, proteção e assistências adequadas a 
migrantes e vítimas de tráfico.

16:15 Considerações finais
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5 DE OUTUBRO, 17H30  
(SESSÕES QUINZENAIS)

CINEMA:  
CINE-CLUBE NHAMBURERE
INSTITUTO NACIONAL DE CINEMA E AUDIOVISUAL

Sessões quinzenais de cine-
ma africano, comentadas 
pelo mestre Flora Gomes, 
por Suleimane Biai ou pelo 
Presidente do INCA (Leo-
nardo Cardoso). Programa-
ção apoiada pelo Camões 
– Cooperação Portuguesa 
e pela União Europeia no 
âmbito dos 25 anos do pro-
grama de cooperação PALO-
P-TL. Próximas sessões: 19 
de outubro; 2, 16 e 30 de 
novembro; 14 de dezembro.

5 A 19 DE OUTUBRO, 19H00 

ARTE: EXPOSIÇÃO DE LILISON CORDEIRO
CENTRO CULTURAL PORTUGUÊS

Pintor e escultor abstracio-
nista, tem uma identidade 
singular no contexto da arte 
guineense. Utiliza múltiplas 
técnicas, materiais indus-
triais e resíduos urbanos, 
combinando-os 
em assembla-
gens e quadros 
de forte inten-
sidade telúrica. 
Nas suas pa-
lavras: “antes 
de começar a 
pintar preparo 
o suporte para 

reproduzir o habitat africa-
no em terra… utilizo o ver-
melho, o negro e o branco… 
nas aldeias, os sábios, quan-
do se dirigem aos espíritos, 
utilizam as mesmas cores.”
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A Casa dos Direitos organiza entre os dias 
18 e 20 de Outubro de a 3ª Conferência 
das ONGs que intervêm na Guiné-Bissau, 
vinte anos depôs do último evento. Ao 
longo de três dias, será debatido o papel 

18 DE OUTUBRO 2017, QUARTA-FEIRA

09H00 Abertura oficial da Conferência

10H00 Conferência de abertura: “20 Anos depois: As ONGs, a 
sociedade, o estado e a cooperação internacional”

11H30 Pausa-café

11H45 Painel 1: “As ONGs – Balanço da sua intervenção na 
sociedade guineense e o compromisso com o futuro”
-  Introdução ao tema geral do Painel 1 por um 

painelista principal
-  Apresentação de 4 estudos de caso 
-  Esclarecimentos em plenária das apresentações do 

Painel 1 
-  Divisão em 4 grupos de trabalho 

13H15 Almoço

14H30 Trabalho em grupo

 Tema grupo de trabalho 1: As ONGs Guineenses: da 
razão e bases da sua criação aos desafios da renovação

 Tema grupo de trabalho 2: As ONGs Internacionais: 
motivação na cooperação com a Guiné-Bissau, relações 
com as ONGs nacionais 

 Tema grupo de trabalho 3: De dinâmicas competitivas 
para dinâmicas colaborativas: alianças e sinergias en-
tre ONGs, experiências de trabalho em rede, modelos 
de redes bem-sucedidas e os seus contextos

 Tema grupo de trabalho 4: Relações entre ONGs nacio-
nais e internacionais: Premissas de um compromisso 
duradouro

16H30 Pausa-café

16H45 Apresentação e debate em plenária das conclusões e 
recomendações dos 3 grupos de trabalho do Painel 1

19 DE OUTUBRO 2017, QUINTA-FEIRA

09H00  Painel 2: “As ONGs e o Estado guineense: A consciência das 
fragilidades e o diálogo colaborativo”
-  Introdução ao tema geral do Painel 2 por um painelista 

principal 
-  Apresentação das contribuições de 3 outros painelistas
-  Esclarecimentos em plenário das apresentações do Painel 2 

10H00  Trabalho em grupo

 Tema grupo de trabalho 1: Balanço da cooperação ONGs 
Estado na Guiné-Bissau

 Tema grupo de trabalho 2: Premissas para a construção de 
instituições democráticas no Estado e nas ONGs

 Tema grupo de trabalho 3: Os desafios da governança 
partilhada : Pistas para um ambiente favorável e de 
reconhecimento mútuo para fortalecimento do Estado, das 
ONGs e da sociedade guineense

11H15 Pausa-café

11H00 Apresentação e debate em plenária das conclusões e 
recomendações dos 3 grupos de trabalho do Painel 2

13H00 Almoço

14H30 Painel 3: “As ONGs e a cooperação internacional”
-  Introdução ao tema geral do Painel 2 por um painelista 

principal
-  Apresentação de contribuições de 3 outros painelistas
-  Esclarecimentos em plenária das apresentações do Painel 3 

15H30  Trabalho em grupo

 Tema grupo de trabalho 1: Ponto de situação sobre a 
Cooperação Internacional com as ONGs na Guiné-Bissau

 Tema grupo de trabalho 2: É possível a construção de uma 
agenda partilhada?

 Tema grupo de trabalho 3: Bases da sustentabilidade: 
Condições de impactos na sociedade e sustentabilidade das 
organizações

16H45 Pausa-café

17H15 Apresentação e debate em plenária das conclusões e 
recomendações dos 3 grupos de trabalho do Painel 3

18 A 20 DE OUTUBRO, 9H00

3ª CONFERÊNCIA DAS ONGS: 
“RENOVAR O COMPROMISSO COM A GUINÉ-BISSAU”
INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE

e o contributo das ONGs no processo de 
desenvolvimento e de realização da inte-
gralidade dos direitos humanos na Guiné-
-Bissau. Esta iniciativa conta com o apoio 
financeiro do ICCL, PNUD e SwissAid.

Outubro
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20 DE OUTUBRO 2017, SEXTA-FEIRA

09H00 Painel 4: “O futuro que queremos e o futuro que 
somos capazes de construir”
- Introdução ao tema geral do Painel 4 por um 

painelista principal
- Apresentação de contribuições de 3 outros painelistas
- Esclarecimentos em plenária das apresentações 

do Painel 4 

10H00 Trabalho em grupo

 Tema grupo de trabalho 1: Os pilares da construção de 
uma agenda comum: 5 desafios da Guiné-Bissau que 
as ONGs se engajam a enfrentarem coletivamente, nos 
próximos 5 anos

 Tema grupo de trabalho 2: Pertinência e bases da 
criação de um espaço de concertação e ação das ONGs 
que intervêm na Guiné-Bissau

 Tema grupo de trabalho 3: Retorno à ética: Valores e 
princípios que as ONGs se engajam a respeitar para 
guiar e balizar a sua intervenção na Guiné-Bissau

11H15 Pausa-café

11H00 Apresentação e debate em plenária das conclusões e 
recomendações dos 3 grupos de trabalho do Painel 4

13H00 Almoço

14H00 Preparação do documento final da 3ª Conferência das 
ONGs da GB

 Manifesto das ONGs 

15H30 Apresentação e debate em plenária do Manifesto das 
ONGs

16H30 Pausa-café

17H00 Sessão de encerramento da 3ª Conferência das ONGs 
da GB

18H00 Sessão cultural

10 A 12 DE OUTUBRO, 8H30

SEMINÁRIO: GESTÃO SE POLÍTICAS 
CULTURAIS PARA O DESENVOLVIMENTO, 
CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO SOCIAL
UNIVERSIDADE AMÍLCAR CABRAL

Uma iniciativa da ADPP no Âmbito do 
projeto Promoção do desenvolvimento da 
Economia Criativa em 22 Bairros de Bis-
sau como vetor de crescimento económi-
co inclusivo e sustentável, financiado pela 
União Europeia. O Seminário visa capaci-
tar 10 gestores e técnicos do sector cultu-
ral no domínio de gestão cultural, selecio-
nados pelo Ministério da Cultura e outros 
agentes sociais e culturais que intervém 
no âmbito das Associações de Desenvolvi-
mento Local.

12 DE OUTUBRO, 17H00

LIVROS: “MAGARIAS”,  
DE AMADÚ DAFÉ
CENTRO CULTURAL BRASIL GUINÉ-BISSAU 

“Um conto que translada o poder da paixão 
(...) na qual tudo pode acontecer, mesmo 
que nada se espere que aconteça”! Eis a 
obra que marca a estreia deste autor gui-
neense no mundo da  literatura. O livro 
será apresentado pelo sociólogo e inves-
tigador Miguel de Barros e contará com 
animação do Grupo Cultural Netos de 
 Bandim.



8

24 A 27 DE OUTUBRO

15º FÓRUM NUTRICIONAL DA CEDEAO:  
"VIGILÂNCIA NUTRICIONAL PARA MELHORAR O PLANEAMENTO  
E TOMADA DE DECISÕES BASEADAS EM EVIDÊNCIAS SOBRE  
SEGURANÇA NUTRICIONAL NA ÁFRICA OCIDENTAL"
HOTEL LEDGER

Os objetivos genéricos para os fóruns fo-
ram fornecer uma plataforma para os Es-
tados Membros e Parceiros da CEDEAO 
para:
– compartilhar experiências e melhores 

práticas em nutrição
– desenvolver uma visão comum do per-

fil nutricional da sub-região
– identificar mecanismos de financia-

mento
– identificar recursos para apoiar ativi-

dades de redes de nutrição
– reveja o nível de implementação das 

recomendações anteriores do Fórum
– fornecer uma atualização técnica so-

bre questões atuais

O tema propos-
to para o Fórum é 

"Vigilância nutricio-
nal: para melhorar 
o planejamento e a 
tomada de decisões 

baseadas em evidên-
cias sobre segurança nu-
tricional na África Oci-

dental".

Cerca de 100-120 participantes, incluin-
do os pontos focais de nutrição do país, 
os Pontos Focais do Movimento SUN, os 
Parceiros de Desenvolvimento, os órgãos 
regionais, as ONG internacionais, a so-
ciedade civil, os acadêmicos, bem como 
cerca de 30 intérpretes da equipe de 
apoio, deverão participar.
– Para rever os destaques do último 

Fórum em Lome em 2015
– Atualizar os participantes sobre a si-

tuação nutricional regional e iniciati-
vas atuais

– Analisar a estrutura, a utilidade, as 
limitações de diferentes sistemas de 
vigilância nutricional na região

– Explorar como o valor dos dados do ní-
vel de rotina e do programa na tomada 
de decisões nutricionais poderia ser 
aprimorado

– Avaliar os mecanismos disponíveis 
para monitorar a segurança alimentar 
e a segurança alimentar

– Avaliar a interoperabilidade e a compa-
rabilidade entre diferentes sistemas de 
pesquisa nutricional.

– Examinar mecanismos para monitorar 
a responsabilização com os compro-
missos nacionais e regionais em maté-
ria de segurança alimentar e nutricio-
nal

Outubro
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26 DE OUTUBRO, 18H30

TEATRO: HISTÓRIAS DO TEMPO DE DEUS,  
DE ANTÓNIO QUADROS
CENTRO CULTURAL PORTUGUÊS

Adaptação e encenação ori-
ginal, pelo Teatro Experi-
mental de Bissau, das His-
tórias do Tempo de Deus. 
Livro do escritor e filósofo 
António Quadros, de 1965, 

entreabre a porta do uni-
verso simbólico de tradição 
iniciática que perpassa em 
alguma da grande arte e li-
teratura portuguesas.

Esta jornada visa promo-
ver o conhecimento da So-
ciedade Civil Guineense e 
da sociedade em geral das 

25 A 27 DE OUTUBRO, 9H30

JORNADAS SOBRE CORRUPÇÃO NA GUINÉ-BISSAU: 
“KE KU NTEN KU CURUPSON”
CENTRO CULTURAL FRANCO BISSAU GUINEENSE

consequências da corrupção 
e da má gestão dos recursos 
do pais sobre a Educação, a 
Saúde, os Direitos Huma-

25/10/2017

9h30 Chegada participantes

10h00 Abertura e introdução do 
Moderador/a

10h15 “Visão global da corrupção na Guiné-
Bissau e medidas anticorrupção” 
– Dr. Baltazar Fael, Encarregue 
do programa anticorrupção do 
Centro de Integridade Pública  (CIP) 
de Moçambique (Transparência 
internacional Moçambique)

10h35 AGAC – Associação Guineense 
anticorrupção: uma iniciativa da 
sociedade civil de luta contra a 
corrupção

10h50 Pausa café

11h10 “Corrupção no quotidiano” – Raúl 
Mendes Fernandes, PhD em 
sociologia

11h30 Discussão e Debate sobre os painéis 
apresentados

13h15 Apresentação das principais 
recomendações pelo/a moderador/a

13h25 Encerramento do 1º dia com uma 
breve peça teatral dos netos de 
Bandim 

26/10/2017

9h30 Chegada participantes

10h00 Apresentação dos painéis do dia pelo 
Moderador/a

10h15 “Corrupção e meio ambiente: pode 
ser a corrupção um fator importante 
na contribuição da degradação dos 
recursos naturais?” – Miguel de Barros, 
Tiniguena-“Esta Terra é Nossa”

10h35 Pausa café

10h50 Multi-painel: “A corrupção e os Direitos 
Humanos, o Direito à Saúde e o Direito à 
Educação“

 A. A conexão entre a corrupção e 
as violações dos Direitos humanos: 
principais indicadores” – Liga Guineense 
dos direitos humanos

 B. Gestão Transparente no sector da 
Saúde: ONG AIDA – Ayuda e intercambio 
y desarrollo

 C. Gestão Transparente no sector da 
Educação: ONG FEC Fundação educação e 
cultura

11h50 Discussão e Debate sobre os painéis 
apresentados

13h15 Apresentação das principais 
recomendações pelo/a moderador/a

13h25 Encerramento do 2º dia com uma breve 
peça teatral dos netos de Bandim

27/10/2017

9h30 Chegada participantes

10h00 Apresentação dos painéis do dia pelo 
Moderador/a

10h15 “O papel dos media no combate 
à corrupção” – João José Figueira 
da Silva, PhD em Jornalismo e 
Comunicação 

10h35 Pausa-café

10h50 “Consequências da corrupção e má 
gestão para o Pais” – Professor 
Eugénio Moreira, licenciado em 
direito e fiscalista

11h10 Discussão e Debate sobre o painel 
apresentado

13h15 Apresentação das principais 
recomendações surgidas ao longo 
das jornadas pelo/a moderador/a

13h25 Encerramento do 3º e último dia com 
um ato interativo com os assistentes 
sobre o poder de cada um para 
provocar mudanças (liderado pelo 
coach Keli Correia)

nos e em geral sobre as 
condições e qualidade de 
vida dos cidadãos. 
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16 DE NOVEMBRO, 18H30

TRADIÇÃO: II CONCURSO  
NACIONAL DE PANOS DE PENTE
CENTRO CULTURAL PORTUGUÊS

Exposição do segundo concurso nacional 
de Panos de Pente, organizado pela Embai-
xada de Portugal e pelo Camões - Institu-
to da Cooperação e da Língua. O pano de 
pente é utilizado em rituais de passagem e 
como veículo de estatuto social; assinala, 
com alguns dos seus padrões mais antigos, 
a história mítica dos povos que fundaram a 
Guiné-Bissau e tem um lugar incontorná-
vel no património cultural nacional. O con-
curso pretende promover o conhecimento 
deste ofício ancestral, incentivar a inova-
ção e apoiar a sua valorização económica. 

23 DE NOVEMBRO, 18H30

TEATRO: O HOMEM SEM NOME,  
DE JOÃO AGUIAR
CENTRO CULTURAL PORTUGUÊS

Adaptação e encenação original, pelo Tea-
tro Experimental de Bissau, de O Homem 
Sem Nome, do escritor português João 
Aguiar. Através de um deserto, um poeta 
que se recusa a ter um nome, relata os úl-
timos vestígios da pureza do mundo: “Era 
um deserto imenso. A sua aridez alastrava 
por planícies, montes e vales que um dia 
haviam sido férteis...” 

25 DE NOVEMBRO, 19H30

CINEMA: ÁFRICA NA EUROPA,  
DE ATCHO EXPRESS
CENTRO CULTURAL PORTUGUÊS

Documentário sobre um artista guineen-
se em Barcelona, que transportou consigo 
a sua cultura e soube acolher, ao mesmo 
tempo, a cultura do país onde vive. Filme 
que representou a Guiné-Bissau no Festi-
val Clap Ivoire 2017, apoiado pela Embai-
xada de Portugal e pelo Centro Cultural 
Português.

Novembro

6 A 24 DE NOVEMBRO, ÀS 10H00

CURSO: PEDAGOGIA INICIAL DE 
FORMADORES AOS JORNALISTAS
SEDE UE-PAANE

O IMVF em parceria com CENJOR, 
A formação é dirigida a todos os pro-
fissionais da comunicação social, sejam 
propriamente jornalistas ou profissio-
nais ligados as áreas técnicas (fotógra-
fos, operadores de câmara, editores de 
vídeo, realizadores de TV). 
O prazo de entrega das inscrições está 
aberto até ao dia 19 de Outubro de 
2017 e devem ser entregues na sede do 
UE-PAANE.
Será realizada uma sessão informativa 
no dia 10 de Outubro, às 10h no escri-
tório do UE-PAANE.
Para mais informações: http://www.ue-
-paane.org/nobas-di-moransa/
Uma iniciativa no âmbito Projeto UE-
-PAANE Fase di Kambansa, implemen-
tado pelo IMVF através do financia-
mento da União Europeia.
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dezembro

1 A 15 DE DEZEMBRO

DIREITOS: FEIRA DO LIVRO  
DA QUINZENA DOS DIREITOS
CENTRO CULTURAL PORTUGUÊS E CASA DOS DIREITOS

Como habitualmente, a 
Embaixada de Portugal e o 
Centro Cultural Português 
celebram a Quinzena dos 
Direitos Humanos com a 
Casa dos Direitos, a LGDH e 
a ACEP e acolhem uma feira 
do livro.

8 DE DEZEMBRO, 10H00

“SER CRIANÇA”
CENTRO CULTURAL PORTUGUÊS

Dia 8 de dezembro, no 
Centro Cultural Portu-
guês  (CCP), terá lugar 
pelas 10h00 a apresenta-
ção do Relatório “Mininos di  Criasson”, 
produzido pela FEC – Fundação Fé e 
Cooperação, no âmbito do projeto “Bam-
baran di Mininu”. À tarde, pelas 15h00, 
vai dar a  conhecer um vasto repertório 
de  canções infantis guineenses,  canta-
das em 16 línguas,  na apresentação do 
CD “Nha Mininu”, editado pela Associa-
ção Cultural A Caravana Passa.
“Exposição Ser Criança”, também inau-
gurada a 8 de dezembro, sempre no 
CCP, estará aberta ao público das 12h00 
às 16h00, até 15 de dezembro, com o ob-
jetivo de contribuir para a promoção dos 
Direitos da Criança nas suas diferentes 
dimensões de proteção: família, registo 
civil, educação, cuidados de saúde e ali-
mentação equilibrada. Entrada livre.
Para escolas, necessidade de marcação 
prévia, com  visitas  entre as 10h00 e as 

12h00,  enviando  mail  para  anafilipa.la-
cerda@fecongd.org .
“Ser Criança” é uma iniciativa da  Cári-
tas da Guiné-Bissau, em parceria com a 
FEC, que visa contribuir para o respeito 
efetivo dos direitos da crianças na Guiné-
-Bissau, financiado pela União Europeia e 
pelo Camões – Instituto da Cooperação e 
da Língua, IP.
“Cultura i nô balur”, um projeto da FEC 
desenvolvido em parceria com a Uni-
versidade Católica da Guiné-Bissau, o 
Instituto de Educação da Universidade 
de Lisboa, a Afectos com Letras, a Asso-
ciação de Escritores da Guiné-Bissau e a 
Ente  Nazionale  Giuseppini  del  Murial-
do(ENGIM), financiado pela União Eu-
ropeia, Misereor e Camões – Instituto da 
Cooperação e da Língua, IP. 
Para mais informações: www.fecongd.org

11 A 22 DE DEZEMBRO, 18H30

ARTE: EXPOSIÇÃO CONTEMPORÂNEA II
CENTRO CULTURAL PORTUGUÊS

Depois da primeira exposi-
ção contemporânea, dedi-

cada aos artistas não figura-
tivos, e da segunda, para os 

desenhadores, o Cen-
tro Cultural Português 
seleciona obras figura-
tivas e não figurativas 
para mostrar o melhor 
da arte guineense.



13

OFERTA DE CURSOS DO CCP

CURSO DE LÍNGUA PORTUGUESA
Níveis I, II e III. Duração 9 meses. 
Custo 15.000 Xof por trimestre. In-
formação e inscrições no CCP, sala de 
aula AJALV, todos os dias a partir das 
14h.

CURSO DE LÍNGUA PORTUGUESA  
PARA ESTRANGEIROS
Cursos de Português língua estran-
geira, com diversos níveis e horários. 
Informação e inscrições com a Prof.ª 
Andreia Neves. E-mail: amarialne-
ves@gmail.com

CURSOS DE DANÇA E PERCUSSÃO 
Cursos de dança contemporânea ou 
percussão tradicional, com coreógra-
fo do Ballet Nacional e Grupo Dança 
Contemporânea. Informação e inscri-
ções com Ernesto Nambera. E-mail: 
balletnacionaldance@gmail.com

12 DE DEZEMBRO

FILOSOFIA: SEMINÁRIO  
DE HISTÓRIA DA METAFÍSICA
CENTRO CULTURAL PORTUGUÊS

A metafísica encontra-se presente em todos 
os fenómenos de cultura e civilização, desde 
a origem do Homem. Para além da fami-
liar disciplina de Filosofia, este seminário 
pretende mostrar os principais marcos das 
interrogações humanas sobre o sentido e o 
fim da razão e da realidade, que têm acom-
panhado a evolução de todas as sociedades 
e leis, quais os seus pontos de viragem e as 
questões que permanecem sem resposta. 

18 DE DEZEMBRO, 18H00

LIVROS: “ATRAVÉS DA CHUVA”,  
DE MIGUEL GULLANDER
CENTRO CULTURAL PORTUGUÊS

Apresentação do livro 
“Através da Chuva”, de 
Miguel Gullander, rela-
to de uma busca pela 
verdade sob a super-
fície da realidade, que 
transcende o que é 
condicionado pela mente e pelas ilu-
sões que fabrica, a partir da história de um 
criptozoólogo, em Angola, em perseguição 
da mítica Palanca Negra gigante.

21 DE DEZEMBRO, 18H00

ARTE: SEMINÁRIO DE HISTÓRIA  
DA ARTE DA GUINÉ-BISSAU
CENTRO CULTURAL PORTUGUÊS

Os povos da Guiné-Bissau têm arte docu-
mentada, pelo menos, desde o século XVI. 
Bronzes reais soninké, arte funerária man-
jaco, balobas bijagós ou máscaras nalu, a 
que se junta a arte moderna, conformam 
um percurso histórico da produção de arte 
guineense. É o que pretende mostrar este 
seminário, recorrendo a convidados espe-
cialistas em História, Etnografia e Arte.
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FUGAS

  ROTEIRO
  “CASAS DE AMBIENTE E CULTURA DA GUINÉ-BISSAU”

ANO DE CRIAÇÃO: Inaugurado a 1993

ENTIDADE FUNDADORA: Direção Geral da Flo-
resta e Caça e Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisa

OBJETIVOS: Dar a conhecer aos visitantes e 
população residente os valores ambientais 
e culturais do Arquipélago dos bijagós e em 
particular a preservação dos valores culturais 
e ambientais do povo bijagó

PRINCIPAIS ATRAÇÕES E ATIVIDADES: O ecomu-
seu da Casa do Ambiente e cultura é um salão 
multifuncional. Mantém uma exposição per-
manente das espécies e apresentação de todas 
os parques naturais e áreas protegidas que in-
tegram a RBABB e o espaço serve ainda para 
realização de reuniões, encontros, formações 
e atividades de sensibilização dirigida a dife-
rentes públicos. 

CASA DE AMBIENTE E CULTURA DA RESERVA DE 
BIOSFERA DO ARQUIPÉLAGO DE BOLAMA BIJAGÓS 

PRINCIPAIS ATRAÇÕES E ATIVIDADES: Trajes dos 
dançarinos bijagós, estatuetas, esqueletos de 
algumas espécies e posters

LOCALIZAÇÃO: Ilha de Bubaque, Sector de 
Bubaque, Arquipélago de Bolama-Bijagós

CONTACTOS: IBAP - Instituto da  Biodiversidade 
e das Áreas Protegidas

HORÁRIOS DE VISITA: Segunda a sábado, Manhã: 
das 09h00 às 13h00 e Tarde das 14h às 18h00
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  ROTEIRO
  “CASAS DE AMBIENTE E CULTURA DA GUINÉ-BISSAU”

ANO DE CRIAÇÃO: 27 de Fevereiro de 2003

ENTIDADE FUNDADORA: Federação Camponesa 
KAFO

OBJETIVOS: Num momento em que a perda 
de biodiversidade é um fenómeno global com 
profundas implicações, não só de natureza 
ecológica, mas também no plano do desen-
volvimento económico e social, a Casa de am-
biente e Cultura de Djalicunda procura ser um 
espaço de maior consciencialização de todos 
para uma inversão desta tendência, promo-
vendo uma utilização mais sustentável dos 
recursos biológico e preservar e difundir o 
património Histórico, Natural e Cultural das 
comunidades rurais da Guiné-Bissau.  

CASA DE AMBIENTE E CULTURA DO  
CENTRO CAMPONÊS DE DJALICUNDA

PRINCIPAIS ATRAÇÕES E ATIVIDADES: No âmbito 
da dinamização do processo de preservação 
e monotorização do património natural e 
cultural das comunidades rurais, têm vindo 
a ser realizados múltiplas atividades, desig-
nadamente a Organização de conferências, 
reuniões e debates; encontros juvenis; Repre-
sentações teatrais de música e dança e saraus 
culturais; Exposições e difusão de informa-
ções sobre agricultura, pesca, pecuária, flo-
resta, ambiente, artesanato, vida quotidiana 
nas comunidades rurais e exposição de Ins-
trumentos musicais tradicionais e artesanais 
típicas e representativos da diversidade étni-
co e cultural local.

LOCALIZAÇÃO: Centro de Djalicunda, sector de 
Mansabá, região de Oio

CONTACTOS: 

Email: kafosecretaria@yahoo.fr

Telefone: 95 565 02 77 ou 96 900 68 59

HORÁRIOS DE VISITA: Períodos normal de tra-
balho no Centro de Djalicunda : Segunda a 
Sexta, de 10 H/AM a 16 H/PM 
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  ROTEIRO
  “CASAS DE AMBIENTE E CULTURA DA GUINÉ-BISSAU”

CASA DE AMBENTE E CULTURA DA ÁREA MARINHA 
PROTEGIDA COMUNITÁRIA DAS ILHAS UROK 

ANO DE CRIAÇÃO: 2006

ENTIDADE FUNDADORA: Tiniguena

OBJETIVOS: A casa de Ambiente Funciona 
como polo estruturante da AMPC-Urok, na 
dinamização de manifestações culturais an-
cestrais mediante o trabalho de resgate de 
peças artesanais, gastronomia bijagó e dança 
ritualística de diferentes grupos cerimoniais 
feminina e masculina, além de realização de 
exposições itinerantes na Reserva de Biosfera 
do Arquipélago e em Bissau com o propósito 
de divulgar o saber fazer do conhecimento 
ancestral bijagó nos seus vários vertentes, 
nomeadamente, cultural, ambiental e social.

PRINCIPAIS ATRAÇÕES E ATIVIDADES: A CAC dis-
põe de uma sala-museu que funciona durante 
todo o dia, nela também estão reunidos um 
conjunto de acervos bibliográficos para fins de 
trabalho de pesquisa e leitura académica para 
qualquer interessado sobre a tradição bijagó. 

As suas atividades de animação são apoiadas 
pela Rádio Comunitária “Fala di Urok”, que 
tem servido não só como um meio de comuni-
cação, mas, sobretudo, como um instrumento 
de aproximação das comunidades de AMPC-
-Urok no que concerne as suas preocupações 
com os aspetos ligados a preservação ambien-
tal e cultural.  

PRINCIPAIS ATRAÇÕES E ATIVIDADES: Fórum Jo-
vem e Fórum das Raparigas em Dezembro; 
Carnaval Urok, em Fevereiro/Março; Inter-
câmbio do Sector de Caravela em Agosto;

LOCALIZAÇÃO: ilha de Formosa, sector de Cara-
vela, Região de Bolama-Bijagós

CONTACTOS 

Email: tiniguena.estaterraenossa@gmail.com

Contactos telefónicos: +245 95 537670/ 
+245 96 6663173

HORÁRIOS DE VISITA: Segunda a sábado, Manhã: 
das 09h00 às 13h00 e Tarde das 14h às 18h00

FUGAS
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  ROTEIRO
  “CASAS DE AMBIENTE E CULTURA DA GUINÉ-BISSAU”

 
CASA DE AMBIENTE E CULTURA DE CANTANHEZ

ANO DE CRIAÇÃO: Inaugurado a 29 de Março de 
2013

ENTIDADE FUNDADORA: ONG Ação para o De-
senvolvimento -  AD

OBJETIVOS: Promover uma melhor compreen-
são e interpretação dos desafios ambientais 
e dos valores da diversidade cultural, como 
meio de desenvolvimento ecoturístico e eco-
nómico, permitindo às comunidades locais, 
especialmente os jovens e estudantes, re-
conhecerem-se nos seus valores e favorecer 
uma coesão nacional assente na cultura e na 
história.

PRINCIPAIS ATRAÇÕES E ATIVIDADES: O seu espó-
lio incide sobre as ruínas do antigo quartel de 
Guiledje (construído na época da colonização 
portuguesa), enquanto elemento estruturan-
te de identidade local do território, permitin-
do o resgate da memória.

LOCALIZAÇÃO: Iemberen, Parque Nacional de 
Cantanhez, Região de Tombali

CONTACTOS 

Email: ad.gbissau@gmail.com

Telefone: +245 95 5523358 /+245 96 
9287921 /+245955409901/+245966670951

HORÁRIOS DE VISITA: Segunda a sexta-feira, das 
09h00 às 16h00
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tome nota






