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A Secção manteve um estado de disponibilidade permanente através do seu presidente para
todas as actividades para que fora solicitado, procurando corresponder às solicitações que as
circunstâncias permitiram. Considerando a mais valia que resulta da interdisciplinaridade e
transversalidade procurou-se a promoção de actividades em conjunto entre diferentes secções
e comissões registando no decurso do ano como principais as seguintes actividades.
- 17 de Maio. Conferência proferida pelo Prof. Dr. João Abel da Fonseca, A propósito do Alvará,
com força de lei, de 19 de Setembro de 1761, inserida no ciclo de conferências comemorativo
dos 250 anos de abolição da escravatura em Portugal, promovido pelas Secções de
Antropologia, História e Arte e Literatura e as Comissões Europeia, Americana Asiática e
Africana.
- 23 de Maio. Apresentação do livro Processo Ritual e Tradição em Portugal a partir da Cultura
da Zona de Riba Côa. Figueira de Castelo Rodrigo, promovida pela Secção de Antropologia e
com o apoio da mesma instituição, da autoria do Presidente da Secção, Dr. António Vermelho
do Corral.
Presidiu ao evento o Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa, Professor Catedrático
Jubilado Luís Aires-Barros, ladeado pela Doutora Fernanda Frazão, representante da Apenas
Livros, editora do livro, e pelo Professor Catedrático Jubilado e Secretário Perpétuo da
instituição, Doutor João Pereira Neto, e o autor da obra. A apresentação foi efectuada na Sala
de Convívio pelo Professor Doutor João Pereira Neto, que também prefaciou o livro. Abriu a
sessão o Senhor Presidente da SGL, cumprimentando a mesa e a assistência, referindo-se aos
conhecimentos profundos do autor do livro nas áreas da Antropologia e da História, que
medita nas coisas, e que a feitura destes livros, o actual e os anteriores, denunciam um
enorme trabalho de recolha no terreno e fecunda interpretação, de particular interesse para a
posteridade. Trata-se, de facto, de um belo livro, disse.
O Professor Doutor João Pereira Neto, além de fazer um pequeno historial sobre o
percurso de vida do autor, referiu, a dado momento, que “Esta é uma obra que deve figurar
nas diferentes bibliotecas e museus locais. Como modelo de investigação e como descrição de
um passado em risco de se perder, parece que também seria útil a sua presença em bibliotecas
de escolas secundárias situadas noutros concelhos do País. Até mesmo no Brasil e noutras
áreas em que a cultura portuguesa contactou com diferentes culturas; este é um livro de
leitura e meditação”.
A Doutora Fernanda Frazão, representante da editora Apenas Livros, manifestou o seu
orgulho e da editora que representa, pela edição desta obra de investigação e que, espera,
outras se lhe sigam.
O autor do livro agradeceu, muito penhorada e enternecido, não só as palavras que lhe
foram dirigidas, como pela solidariedade demonstrada pela gente amiga presente. Seguiu-se
uma sessão de autógrafos.

- 14 de Junho. Conferência pelo Professor Doutor Mário Avelar, Olaudah
Equiano/Gustavus Vassa autobiografia e identidade, inserida no ciclo de conferências
comemorativo dos 250 anos de abolição da escravatura em Portugal, promovido pelas Secções
de Antropologia, História e Arte e Literatura e as Comissões Europeia, Americana Asiática e
Africana. O conferencista baseou-se num livro manuscrito pelo próprio autor, um cidadão
escravo originário de África de seu nome Olaudah Equiano, que nos Estados Unidos da
América tomou o nome de Gustavus Vasa, no qual relata a vida dura e angustiosa a que os
escravos estavam sujeitos, a sua concepção sobre a escravatura, a aquisição muito lenta de
alguns direitos que foram conquistando, mas que, no meio de tamanha amargura, mantinha
um espírito forte e de esperança sobre o futuro dos escravos. Um trabalho deveras encantador
sob o ponto e vista psicológico, identitário e racionalista.

- 4 de Outubro. Conferência organizada pela Secção de Antropologia com a colaboração da
Secção de História pelo Professor Catedrático Jubilado João Pereira Neto: “Uma leitura, no
entendimento da Cultura Organizacional da Administração Pública, da Portaria de 22 de
Setembro de 1858, de Sá da Bandeira, que através dela procurava acabar com o designado
«Serviço de Carregadores» mas cuja doutrina, interpretada de forma restritiva e errónea, viria
influenciar, durante mais de um século, a obrigatoriedade da Cultura Algodoeira nalgumas
regiões de Angola”.
Presidiu ao evento o Presidente da SGL, Senhor Professor Catedrático Jubilado Luís Aires
Barros.
Após algumas considerações técnicas relativas à Cultura Organizacional e aos conflitos do País
ao tempo, o orador debruçou-se sobre a figura de Sá da Bandeira como homem e como
estadista. Seguidamente abordou a problemática do chamado «Serviço de Carregadores»,
referindo-se aos antecedentes da Portaria de 22 de Setembro de 1858, após o que fez uma
breve leitura daquela Portaria, na perspectiva da Cultura Organizacional.
Depois debruçou-se sobre a figura de Paiva Couceiro, começando pelas circunstâncias em que
exerceu o Governo Geral de Angola. De seguida, analisou a Portaria nº. 760, de 21 de
Novembro de 1908. Feito isto, referiu-se aos reflexos da publicação desta portaria, por ele
observados em Agosto de 1960 em Angola.
A concluir respondeu afirmativamente a duas perguntas e negativamente a outra. Concluiu
afirmando que, embora na época em causa, a Administração Pública Ultramarina não
correspondesse integralmente aos objectivos das Políticas Públicas definidos aos níveis
constitucional e governamental surgiram individualidades com notável formação científica e
moral como Sá da Bandeira e Paiva Couceiro que conseguiram superar pela sua acção as
insuficiências existentes.

- 27 de Novembro. Conferência pelo Professor Catedrático jubilado João Pereira Neto,
Secretário Perpétuo da SGL., “Reflexões no I Centenário da chegada de Norton de Matos a
Angola como Governador-Geral – as estradas para automóveis como concretização do
objectivo de acabar com o chamado «Serviço de Carregadores» delineado por Sá da Bandeira
com a publicação da Portaria de 22 de Setembro de 1858”.

O evento resulta de uma realização conjunta das Secções de Antropologia e História e
ao acto presidiu o Exm. Professor Catedrático jubilado Luís Aires-Barros, Presidente da
instituição. O conferencista depois de analisar algumas questões teóricas e metodológicas
debruçou-se sobre a temática do Novo Indígena no entendimento de Norton de Matos, após o
que, seguindo o testemunho deste, descreveu a situação esperançosa que este delineou em
Angola em 1915 e o descalabro de 1919-1920. Seguidamente, fez breves referências aos três
temas seguintes: Norton de Matos, Alto Comissário; a frustração de São Tomé e Príncipe; e
Norton de Matos cientista. Antes de apresentar as conclusões o conferencista fez uma
apreciação conjunta de Sá da Bandeira e Norton de Matos.
- Foi reeleita por unanimidade a mesma mesa para a secção.

