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A Secção procurou e fez questão de estar presente, através do seu presidente, na 

generalidade dos actos e actividades levados a efeito pela instituição denunciando o 

elevado cunho científico que proporciona, a sua enorme funcionalidade e o apreço e 

carinho que a mesma oferece e potencia aos seus associados. 

Considerando a mais valia que resulta da interdisciplinaridade, registam-se as principais 

actividades levadas a efeito. 

> Em 25 de Fevereiro. Lançamento na sala de convívio do livro Quinta-feira da 

Ascensão – Quinta-feira da Espiga. Festa do Leite, da autoria do sócio e Presidente da 

Secção, Dr. António Vermelho do Corral. Presidiu ao acto o Presidente da Sociedade de 

Geografia de Lisboa, Professor Doutor Luís Aires-Barros, tendo à sua direita a Doutora 

Fernanda Frazão, Investigadora e representante da Editora da Apenas Livros e Dr. 

Mário José Pimentel Saraiva Salvado, Presidente da Assembleia Municipal do concelho 

de Figueira de Castelo Rodrigo, e à sua esquerda o Professor Doutor João Pereira Neto, 

Secretário Geral da SGL e o autor. À cerimónia esteve presente uma jornalista do 

periódico regional Ecos da Marofa, de cuja cobertura elaborou uma reportagem que foi 

publicada na edição nº. 415, de 15 de Março de 2011, com distinção de referência na 

primeira página. Trata de dois ritos, um de natureza agrária, outro de cariz pastoril. 

 

> A convite da Secção de Ciências Militares participou no Ciclo de Conferências 

“Evocação do início das Operações de Contra-Insurreição em Angola (1961)” numa 

conjugação de princípios determinantes da interdisciplinaridade entre as diferentes 

ciências e no caso concreto das relações que dirimem ambas as disciplinas, já que o 

Homem é o sujeito que se situa entre as problemáticas que dimanam da aplicação dos 

conteúdos, práticas e consequências de ambas as ciências no teatro das operações 

militares. Realizaram-se as seguintes sessões: 

-- Em 13 de Abril. O Factor Antropológico – Uma perspectiva Sócio-económica, 

apresentada pelo Professor Catedrático Doutor João Pereira Neto, Secretário Geral da 

instituição. 

-- Em 2 de Maio. A Acção Militar nos Dembos – Um testemunho, proferida pelo 

General José Sousa Lucena.  

-- Em 21 de Outubro. Os Paraquedistas na Contra- subversão em Angola, proferida 

pelo General Heitor Hamilton Almendra.  

-- Em 28 de Outubro. O Poder Aéreo na Contra Subversão no Ultramar, proferida pelo 

General Aleixo Aurélio Corbal. 

-- Em 10 de Novembro. Conferência O Poder Marítimo no início do conflito em Angola 

– 1961-1963, proferida pelo Almirante Nuno Vieira Matias. 

 

> Em 27 de Abril. Organização pela secção com a colaboração da secção de História, 

Homenagem nacional a Fernão de Magalhães. Comemoração dos 490 anos da sua 

morte. Decorreu na Sala Portugal perante numerosa assistência dos mais diversos 

campos do saber e da ciência, mormente das ciências antropológicas, históricas, 

genealógicas, heráldicas e da marinharia. Presidiu ao acto o Presidente da Sociedade de 

Geografia de Lisboa, Professor Doutor Luís Aires-Barros, ladeado à direita pelo 

Presidente da Fundação para as Comunicações Móveis, Doutor Manuel Franco em 

representação do Secretário de Estado Adjunto para as Obras Públicas e Comunicações, 



pelo Secretário Geral Perpétuo da SGL, Professor Doutor João Pereira Neto e pelo 

Engenheiro José Mattos e Silva, descendente do homenageado; e à esquerda pelo 

Doutor Gonçalves Guimarães, investigador, pelo Presidente da Secção de Antropologia, 

Dr. António Vermelho do Corral e pelo Engenheiro António Mattos e Silva, também 

descendente do homenageado. Ao lado direito da mesa apresentavam-se expositores 

com bibliografia relativa ao navegador Fernão de Magalhães e um quadro do mesmo, 

pertencente ao espólio do Museu da Marinha que se manteve exposto em todo o decurso 

da homenagem. A Câmara Municipal de Sabrosa fez-se representar pela Eng. Isabel 

Rodrigues de Freitas, chefe de gabinete do Presidente da Câmara Municipal, já que 

Sabrosa também reclama para si como sendo o local de nascimento do grande 

navegador e que se quis juntar a esta homenagem. Pela Eng. Isabel de Freitas foram 

oferecidos exemplares de uma monografia do concelho a diversas entidades com o título 

“Sabrosa da Serra ao Rio”. 

Para além das entidades constitutivas da mesa usaram também da palavra o 

Doutor Manuel de Magalhães Villas-Boas, historiador, e o comandante do navio escola 

“Sagres”, Luís Proença Mendes. 

O acontecimento teve cobertura de alguns órgãos da comunicação social, como a 

RTP que do acontecimento fez um programa que integrou na rubrica RTP Memória 

(06/09/2011 – 19,00 h) e o jornal regional “Ecos da Marofa” que publicou na sua edição 

nº. 417, de 15 de Maio de 2011, uma circunstanciada reportagem. 

> Em 17 de Junho. Sessão comemorativa do quinquagésimo aniversário da publicação 

pelo então Ministro do Ultramar, Professor Doutor Adriano Moreira, do Decreto nº. 

43.639, de 02 de Maio de 1961, que determinou a livre prática da cultura algodoeira. 

Apresentação de trabalhos femininos em algodão. Estavam previstos como principais 

oradores o Professor Doutor Adriano Moreira e o Professor Doutor João Pereira Neto. 

A Comissão Africana foi convidada a participar, sendo de considerar a prestimosa 

colaboração do Prof. Doutor João Pereira Neto e da Biblioteca da SGL. 

À direita do auditório viam-se mostruários com fotos e legislação relativa ao evento e 

literatura respeitante ao mesmo tema. Do lado esquerdo apresentava-se uma mesa sobre 

a qual se exibiam trabalhos em algodão feitos à mão por mãos habilidosas de mulheres 

Figueirenses, do concelho de Figueira de Castelo Rodrigo. 

A sessão decorreu sob a presidência do Professor Doutor Luís Aires-Barros, ladeado à 

direita pelo Secretário Geral Perpétuo da mesma instituição Prof. Doutor João Pereira 

Neto e Dr. Vítor Serra Almeida, Presidente da Secção Asiática; e à esquerda pelo 

Presidente da Secção de Antropologia. 

O Prof. Doutor Adriano Moreira, que estava previsto como um dos oradores, por razões 

que o ligam à Comissão Organizadora das Cerimónias sobre Guimarães, Capital 

Europeia da Cultura, teve de se deslocar inesperadamente e com urgência àquela cidade, 

lamentando a sua ausência, solicitando ao Prof. Doutor Aires-Barros o encargo de se 

justificar perante a assistência. 

O Prof. Doutor João Pereira Neto falou sobre “Os Direitos das Populações Indígenas 

no Mundo Contemporâneo. Reflexões sobre o cinquentenário da publicação do Decreto 

de 9 de Maio de 1961, por iniciativa do Ministro do Ultramar Prof. Adriano Moreira”. 

O Dr. Serra Almeida falou da sua experiência ultramarina, referenciando factos que o 

orador narrou na sua exuberante, esclarecida e circunstanciada exposição. 

Quando da apresentação dos trabalhos feitos em algodão o orador Dr. Vermelho do 

Corral começou por fixar na história e no espaço o concelho de Figueira de Castelo 

Rodrigo, salientando o inconfundível papel desempenhado pela mulher figueirense 

como filha, esposa e duplo agente na vida doméstica, pois, para além da lida da casa e 

criação dos filhos, tinha a seu cargo a ajuda ao marido nas actividades que este exercia, 



quer fosse artífice, lavrador, jeireiro ou pastor. A sua vivência era ininterrupta desde que 

se levantava até se deitar. A caminho das tarefas agrícolas ou pastoris caminhava 

fazendo meia; ao soalheiro em dias de sol remendava; à sombra em dia de verão 

costurava; à noite ao serão fazia de tudo. Referiu, a justificar a ocupação das mulheres, 

que José Bonifácio de Andrade e Silva em Elogio Académico da Senhora D. Maria 

Primeira, em sessão pública na Academia Real das Ciências de Lisboa, em 20 de Março 

de 1817, quando da comemoração do primeiro aniversário da morte da rainha, traduzia 

a preocupação régia com “as mulheres pobres da capital, mandando distribuir por elas 

linho e algodão para o fiarem, remediando deste modo a sua pobreza e desterrando a 

ociosidade”. 

E continuou afirmando que depois do linho e da lã de ovelha se lançou mão do algodão 

fiado em fábricas, algumas instaladas junto ao Rio Liz, na Covilhã, libertando imensa 

mão de obra e mais disponibilidade de tempo para o desenvolvimento de outras tarefas. 

Referenciou um quadro informativo da evolução da importação do algodão, dando 

como indicadores os anos de 1930 e 1948. A metrópole importou em 1930 o total de 

16.250 toneladas, sendo 820 do ultramar (5,04%) e 15.430 (94,96%) do estrangeiro, 

tendo-se registado uma enorme inversão no referido ano de 1948 em que a importação 

foi de 32.822 toneladas, correspondendo 29.071 (87,1%) do ultramar, e 3.752 (12,9%) 

do estrangeiro. 

Dos trabalhos expostos fez minuciosa e esclarecedora exposição quanto à sua 

aprendizagem, execução e utilidades, correspondendo à curiosidade e interesse dos 

presentes na explicação de pormenores. 

A sessão mereceu uma desenvolvida reportagem ilustrada com fotografias e a 

publicação de um resumo da comunicação do Prof. Doutor João Pereira Neto pelo jornal 

regionalista Ecos da Marofa na sua edição nº. 419, de 15 de Julho de 2011. 

> Em 6 e 7 de Outubro. O Presidente da Secção participou no Congresso Internacional 

Dom Dinis 750 anos do seu nascimento, sob o alto patrocínio de Sua Excelência o 

Presidente da República, que ocorreu na Sociedade de Geografia de Lisboa, tendo 

apresentado na quarta sessão a comunicação Dom Dinis e a região ribacudana e sendo 

moderador da quinta sessão. 

> Em 17 de Outubro. Sessão de homenagem aos antropólogos e etnólogos Mendes 

Correia, António de Almeida, Maria Emília Castro e Almeida e a Biocultura, levada a 

efeito pelas secções de Etnografia e Antropologia. Foram apresentadas as comunicações 

seguintes: 

-- Mestre Doutora Maria Helena Correia Samouco, Breves considerações sobre as 

figuras dos homenageados Prof. Mendes Correia e Prof. António de Almeida. 

-- Professor Doutor João Pereira Neto, De António de Almeida a Misha Titiev – 

Reflexões sobre a abordagem biocultural da Antropologia no ensino da Antropologia 

Geral. 

-- Professora Doutora Ana Maria Amaro, O Prof. António de Almeida em Macau. Um 

estudo serológico pioneiro dos macaenses. 

-- Professor Doutor Carlos Lopes Bento, A mestiçagem biocultural nas ilhas de 

Querimba/Moçambique e suas implicações na Administração colonial portuguesa. 

Achegas para o seu estudo. 

-- Professora Doutora Ana Cristina Martins, Mendes Correia (1888-1960) entre a 

Antropologia e a Pré-História. 

> Em 17 de Novembro. Sessão de trabalhos subordinada ao tema A Pessoa Idosa numa 

Perspetiva Biocultural, levada a efeito pelas Secções de Etnografia e de Antropologia.  

Foram apresentadas as seguintes comunicações: 

-- Prof. Doutor Fausto Robalo Amaro, Cinco mitos sobre o envelhecimento. 



-- Prof. Doutor João Pereira Neto, Na perspectiva da Administração e Políticas 

Públicas.  

-- Mestre Drª. Maria Helena Correia Samouco, Um olhar sobre mundividências da 

pessoa idosa. 

O Presidente da SGL numa breve intervenção trouxe à colação aspectos de 

particular interesse a respeito das vivências nos tempos que correm sobre o 

enquadramento das pessoas idosas na sociedade e a posição desta em relação àquelas. 

 

 


