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Em 19 de Março. Conferência proferida pelo Mestre em Estudos Africanos José Carlos de
Oliveira subordinada ao tema Experiência de um comerciante no interior de Angola e Congo
em meados do séc. XX. A conferência foi acompanhada de documentário prévio intitulado
Angola lavrando a terra, com realização, produção, texto e pesquisa de imagem de José
Carlos de Oliveira, assistência de produção de Maria Cândida de Oliveira, fotografia de
Alferes Veloso e Castro e de Cunha Morais e sonoplastia de Armindo Simões. Transcrição de
uma passagem do panfleto distribuído da autoria do mesmo José Carlos de Oliveira:
“O ramo de comércio a que se refere esta conferência, ’O Comércio do Mato’, transcende o
âmbito de Angola. O comerciante do mato foi o ‘principal agente de colonização espontânea
europeia’, foi uma aventura dramática e engenhosa da difusão de mercadorias,
conhecimentos culturais e ideológicos, levados pelos europeus colonizadores aos sertões de
África. Também serviu, superiormente, entre outros Estados da colonização europeia, o
Estado Português, quando, através dos seus funantes (vendedores ambulantes), ia comerciar
aos sertões ou aí mandava os seus pombeiros; uns e outros, em busca de fortuna, traziam
preciosas informações do interior de África que indicavam o caminho das expedições.
Esteve presente um órgão televisivo da comunicação social.
Em 09 de Abril. Mesa Redonda sobre o tema “Que se entende por Antropologia” que
mereceu a participação de vários professores universitários. Referiu-se a importância da
multidisciplinaridade científica, da qual é testemunho vivo a composição da Secção
integrando representantes de diversas áreas científicas, para a abordagem holística da
Antropologia. Nesta óptica a Antropologia mostra-se como uma ciência que se tem
desenvolvido acompanhando todas as mudanças sócio-culturais. Do ponto de vista
académico, e no que respeita ao ensino superior, verifica-se uma aplicação desta ciência em
muitos curricula, em campos relativamente novos como o turismo. Contudo, verifica-se,
ainda, a falta de hipóteses para empregar os jovens antropólogos. Referiu-se a importância do
antropólogo como elemento fundamental na interpretação de obras publicadas, algumas das
quais surgem ao público com gravíssimos erros, consequência da ausência de antropólogos na
sua ficha técnica.
Em 10 de Julho. Seminário intitulado Uma perspectiva Antropológica da Gastronomia.
Foi orador convidado o Presidente da Associação de Escanções de Portugal e docente do
Instituto Superior Politécnico Internacional Orlando Iglésias, que apresentou uma
comunicação sob a designação Excertos da História da Alimentação na Bacia Mediterrânea

versando os grandes banquetes. A dieta atlântica do Noroeste da Península Ibérica. Foram
apresentadas também as seguintes comunicações:
-- Hábitos alimentares em Portugal nos Descobrimentos, pelo Prof. Doutor Virgílio dos
Prazeres Pedroso;
-- Antropologia da Alimentação em Portugal. Um caso concreto, pelo Prof. Doutor Carlos
Lopes Bento;
-- Práticas alimentares tradicionais no pós-parto, pela Dr.ª. Augusta Gama;
-- Alguns aspectos da relação nutrição-reprodução, pelos Dr.ª. Augusta Gama e Dr. Vítor
Rosado Marques;
-- Breves notas sobre dieta, evolução e saúde, pelo Prof. Dr. António José da Piedade;
-- A alimentação na obra de Eça de Queirós. Análise às obras O Primo Basílio e O Crime do
Padre Amaro, pelo Dr. Jorge Trigo;
-- Cozinha Sintrense, pelo Professor Investigador Dr. Luciano Reis;
-- Vinho vs água, pela Dr.ª. Maria Teresa Pires;
-- Frugalidade vs abastança na gastronomia transcudana, pelo Prof. Dr. António Vermelho
do Corral.
Em 16 de Dezembro. Seminário subordinado ao tema Perspectiva Antropológica das
Práticas e Conceitos Tradicionais de Saúde. Foi orador especial, pessoalmente convidado
pelo Presidente da Secção em nome da Sociedade de Geografia, o Rev. Padre António
Lourenço Fontes, probo investigador da Etnografia Transmontana e coordenador dos
Congressos de Medicina Popular de Vilar de Perdizes.
Foram apresentadas as seguintes comunicações:
-- O espírito da força vital Kongo. O meu amigo “Kasengo”, por José Carlos de Oliveira;
-- Medicina tradicional em Cabinda. Babalombo, por Manuel Caçoilo Fidalgo;
-- Uma das curas das centúrias de curas medicinais de Amato Lusitano, por Maria Teresa
Pires;
-- A medicina tradicional em Angola e os desafios da modernidade, por Fernando Correia;
-- O curandeiro n’Kanga entre os Wamwani do Ibo, por Carlos Lopes Bento;
-- O mal de inveja. Uma prática de ontem como de hoje, por António Vermelho do Corral; e
-- Superstições do País, pelo Padre António Lourenço Fontes.
Esta comunicação, ponto alto do Seminário, enriquecida com slides, foi objecto de
profícuo e interessante debate. A sua natural capacidade de exposição, o conhecimento
profundo da cultura do povo, a sábia combinação do sagrado e do profano com transporte
para o aproveitamento turístico, arrebataram o auditório.

A principal conclusão do Seminário assenta no facto de que, nos tempos que correm, tanto
em culturas simples como complexas, o recurso à prática de processos tradicionais em busca
da saúde permanecem evidentes no quotidiano das respectivas populações.
Pretende-se deixar registado público louvor à Rádio Renascença, pela publicidade dada ao
evento, na pessoa do seu Vice-Presidente Eng. Fernando Magalhães Crespo.

