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Em 10 de Março. O Presidente da Secção apresentou comunicação subordinada ao tema
Ritos preparatórios à Celebração do Casamento na Comunidade Ribacudana. Fez salientar a
importância e a força que determinados ritos, comuns a uma comunidade rural, definidores do
carácter e da personalidade de quem procura tomar sobre si e mostrar à sociedade envolvente
a enorme responsabilidade de um dos mais importantes actos da vida dos seus habitantes.
Em 13 de Outubro. Apresentada comunicação pelo Dr. Manuel Caçoilo Gonçalves sob o
tema A evolução rural na Ilha Graciosa depois de 1950. O orador enriqueceu a sua palestra
com mapas e diapositivos, fazendo realçar o progresso que entretanto se operou, face a um
conjunto de novos factores que dinamizaram a sociedade local.
No dia 16 de Dezembro. Na sala Algarve, presidida pelo Presidente da SGL, Prof.
Catedrático Doutor Luís Aires-Barros, ladeado à Direita pelos Presidente da Câmara
Municipal do Concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, Dr. António Edmundo Freire Ribeiro,
e Presidente da Assembleia Municipal do mesmo concelho, Dr. Mário José Pimentel Saraiva
Salvado, e à esquerda pelos Prof. Catedrático Doutor João Baptista Nunes Pereira Neto e
Presidente da Secção, teve lugar a conferência anunciada “Antropologia Organizacional.
Reflexões ao nível da Administração Pública”, em que foram oradores os referidos Prof.
Doutor João Pereira Neto e Dr. António Vermelho do Corral. A Associação dos Naturais e
Amigos do Concelho de Figueira de Castelo Rodrigo fez-se representar pelos seus órgãos
sociais e foi assinalável a presença de associados e Figueirenses residentes na área
metropolitana de Lisboa.
O Prof. Doutor Pereira Neto, depois de referir as potencialidades da Antropologia
Organizacional para o estudo das organizações da Administração Pública, indicou alguns
exemplos reveladores deste tipo de abordagem do funcionamento das instituições públicas.
Em particular mostrou como o antropólogo, através de uma observação demorada e de
carácter participante, pode detectar a existência de problemas que de outra forma dificilmente
seriam identificados. A propósito revelou alguns exemplos da sua experiência, inicialmente na
área da Administração Ultramarina, em que lhe foi possível prever a eclosão de fenómenos
revolucionários; e mais recentemente como perito da OCDE identificou alguns dos
fenómenos que geram um certo grau de bloqueio por parte de algumas instituições da
Administração Pública Portuguesa em relação aos esforços desenvolvidos pelos empresários
no sentido de aumentar a produtividade e a competitividade da economia portuguesa.

O Dr. Vermelho do Corral discorreu sobre características particulares da cultura
ribacudana decorrentes de uma comunidade ruralizada de cariz autárcico com contrastes
sócio-culturais acentuados, resultantes do sexo, das classes sociais, do nível de
educação/instrução e da ocupação profissional. Relevou a distância social entre o
funcionalismo público e as classes mais baixas existente há cerca de meio século e as relações
de proximidade que hoje se processam e são apanágio de uma população mais aberta e mais
esclarecida.
Posteriormente ocorreu na sala de convívio, a cerimónia de apresentação à sociedade
académica do II volume da obra Medicina Popular Tradicional. Religião, Superstições na
Cultura Ribacudana, da autoria de A. Vermelho do Corral. Falaram sobre a obra e o seu
autor, sucessivamente, o Presidente da SGL, o Presidente da Câmara Municipal do concelho
de Figueira de Castelo Rodrigo, o Presidente da Assembleia Municipal do mesmo concelho e
o Prof. Catedrático João Pereira Neto. Por fim o autor agradeceu as palavras amigas e
honrosas que lhe foram dirigidas, bem como a disponibilidade das pessoas amigas que com a
sua presença (ou ausência justificada) o pretenderam distinguir.

