SECÇÃO DE ANTROPOLOGIA
RELATÓRIO 2013
A Secção continuou a desenvolver esforços no sentido da interdisciplinaridade
e multidisciplinaridade convidando ou sendo convidada a participar em eventos de
outras secções e comissões das quais o Presidente é vogal. O Presidente da Secção
participou em diversos actos da instituição para que foi solicitado, designadamente
ligados à biblioteca e segurança interna.
Da actividade desenvolvida relevam os acontecimentos seguintes:
-- A 15 de Abril realizou-se no Auditório Adriano Moreira o Seminário «A Beira-Côa –
História, Arte e Património», que se prolongou por todo o dia, a que se dignou presidir
o Senhor Presidente da SGL, conforme o seguinte programa:
Sessão de Abertura
Prof. Doutor Luís Aires-Barros, Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa
Prof. Dr. António Vermelho do Corral, Presidente da Secção de Antropologia
Oradores:
Prof. Doutor Manuel Braga da Cruz, O combate do Côa.
Prof. Dr. António Vermelho do Corral, A ocupação do espaço na região ribacudana. Da
desertificação ao despovoamento. Que futuro?
Profª. Doutora Maria Helena Carvalho dos Santos, DES-Desenvolvimento e emigração.
Dr. Paulo Leitão Baptista, O Homem da Beira Côa
Prof. Doutor João dos Santos de Sousa Campos, Almeida (com Ciudad Rodrigo) – A
Fortificação da Raia Central.
Prof. Doutor Adriano Vasco Rodrigues, A Ordem de S. Julião do Pereiro.
Prof. Doutor Mário Varela Gomes, A Arte do Complexo Côa-Douro – Património da
Humanidade.
Prof. Doutor Fernando Larcher, S. Luís, Príncipe herdeiro de Nápoles, frade menor,
bispo de Tolosa e orago da Igreja e Mosteiro de S. Luís de Pinhel.
Prof. Doutor Augusto Pereira Brandão, Os Cavaleiros da Beira Côa.
Encerramento:
Prof. Doutor Fernando Larcher
Prof. Dr. José Alarcão Troni
Prof. Doutor Luís Aires-Barros.
-- A 3 de Maio, em ambiente de aprazível espaço físico e humano, teve lugar na Sala
Portugal a sessão de homenagem ao africanista João Augusto Silva, artista plástico,
investigador, escritor de África, cuja organização e orientação integraram as
actividades da Secção de Antropologia e a prestimosa colaboração da biblioteca e
funcionários da SGL e do Eng. Augusto Folque, neto do homenageado.
O evento foi distinguido com o Alto Patrocínio de Sua Excelência o Senhor Presidente
da República, que também presidiu à Comissão de Honra, constituída por altos
representantes das entidades do Estado e da Sociedade civil. Na assistência registou-se
a presença de entidades diversas, entre as quais o Embaixador de Moçambique, o
Conselheiro da Embaixada da Guiné-Bissau Elias Lopes Andrade, e membros do Grupo
de Amigos da Gorongosa (GAG) em representação não só do GAG como do Parque
Nacional da Gorongosa, Moçambique. A sala estava ladeada por vitrinas contendo
livros do homenageado e de autores portugueses e estrangeiros com referências ao

mesmo; e painéis com fotos, desenhos, pinturas e cartazes. A homenagem deu origem
à criação de um blogue e um site (www.selva maravilhosa.wordpress.com).
A mesa, presidida pelo Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa em
representação de Sua Excelência o Presidente da República, Professor Catedrático
Jubilado Luís Aires-Barros, integrava ainda o Professor Doutor Arquitecto Augusto
Pereira Brandão, o Professor Doutor Alberto Oliveira Pinto, o Professor Doutor João
Medina e o Presidente da Secção de Antropologia e a Professora Doutora Ana Cristina
Martins.
Abriu a sessão o Presidente da SGL que se congratulou com a realização da
homenagem a uma personalidade de reconhecido mérito como foi João Augusto Silva,
homenagem que lhe é devida pela sua obra, não só como cientista, mas também pelo
enorme contributo prestado em favor da defesa de espécies animais em risco de
extinção, como ainda pela sua veia de escritor, além de possuidor de vários outros
predicados, pois era uma criatura polifacetada. Esta homenagem, disse, é justa, ainda
pelos relevantes serviços prestados na defesa e conservação da natureza.
João Augusto Silva nasceu em Cabo Verde, na ilha da Brava. Em Lisboa destacou-se nos
movimentos artístico-culturais dos anos 20 e 30. Viveu e investigou na Guiné, Angola e
Moçambique. Fruto deste trabalho, tornou-se conhecido nas artes, nas ciências
animais e na literatura, tendo ganho distintos prémios. Foi um pioneiro na literatura
luso-africana, face ao modo como encarou a fauna bravia e à maneira como soube
interpretar a cultura dos povos autóctones com que conviveu, os quais guardam
excelentes recordações de relações amistosas com o homenageado.
Foi Administrador do Parque Nacional da Gorongosa, Curador do Jardim Zoológico de
Lisboa e investigador da Junta de Investigações Científicas do Ultramar. Dos estudos
que efectuou na Reserva Natural Integral do Luando, Angola, nasceu o livro A Palanca
Real, também conhecida por palanca negra gigante, que alcançou repercussão
internacional.
Foram oradores:
- Professor Doutor Luís Aires Barros, Presidente da SGL;
- Professor Doutor Arq. Augusto Pereira Brandão, que falou sobre O artista;
- Professor Doutor Alberto Oliveira Pinto, sobre O Escritor;
- Professor Doutor João Medina, O que o meu Pai me ensinou;
- Dr. António Vermelho do Corral, O Etnógrafo;
- Professora Doutora Ana Cristina Martins, O naturalista.
Seguiu-se o lançamento do livro póstumo Atlântida, Contos e Histórias de África, pelo
Professor Doutor Jaime Nogueira Pinto. No final foi servido um Porto de Honra,
seguindo-se um momento musical.
-- A 9 de Julho o Professor catedrático João Pereira Neto, na qualidade de vogal da
Secção de Antropologia, apresentou uma comunicação intitulada “A expansão da
língua e cultura portuguesas, no contexto da obra de Nigel Cliff «Guerra Santa – as
viagens épicas de Vasco da Gama e o ponto de viragem em séculos de confrontos
entre civilizações» ”. O autor da comunicação começou por referir que, embora tivesse
conhecimento da versão portuguesa, optara por usar como referência a edição inglesa,
que já conhecia há algum tempo, e que serviu de base à sua investigação.
Apresentou em primeiro lugar a forma como o autor se referiu à tomada de Ceuta,
citando fontes publicadas em Inglaterra e em Estados em que era utilizada a língua
francesa, salientando que em todas se reflectia o espanto por tal feito de armas se ter

consumado em tão poucas horas. Para além disso, revelou como Nigel Cliff se
debruçou sobre o feito inicial de Vasco da Gama que acabou com a impossibilidade em
que se encontravam os países europeus cristãos em matéria de contactos políticos,
económicos e culturais com os povos, mercados e culturas, não só da costa oriental de
África, mas também do Oriente. Nigel Cliff escreve detalhadamente as circunstâncias
do retorno a Lisboa, após o que se debruça sobre os objectivos estratégicos e militares,
alcançados por Vasco da Gama, objectivos estes que permitiram não só que a
soberania portuguesa se mantivesse durante quatro séculos e meio nalguns pontos do
continente indiano; e que ainda hoje aí persistam elementos e padrões da cultura
portuguesa, particularmente em matéria de empreendedorismo e instituições de
direito privado.
O conferencista referiu ainda que Nigel Cliff revela domínio da língua portuguesa que
lhe permite ler textos originais; e conhecimento de bibliotecas e arquivos no nosso
país, sem esquecer a Sociedade de Geografia de Lisboa, cujo retrato de Vasco da Gama
reproduz.
-- A 11 de Julho – Apresentação do livro com o título Processo Ritual e Tradição em
Portugal a partir da Cultura da Zona de Riba Côa. Figueira de Castelo Rodrigo, II
volume, da autoria do Dr. António Vermelho do Corral, Presidente da Secção.
Presidiu ao acto o Senhor Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa,
Professor Doutor Luís Aires-Barros, ladeado pelo Professor Doutor João Pereira Neto,
que se referiu ao autor, Professor Doutor Fernando Larcher, que apresentou o livro,
Doutora Fernanda Frazão, editora, e o autor do livro, todos usando da palavra.
Estiveram também presentes os órgãos sociais da Associação Portuguesa para a
Salvaguarda do Património Cultural Imaterial, Instituto Histórico da Beira Côa e
Associação dos Naturais e Amigos do Concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, cujo
presidente Dr. Alexandre Saraiva Rua, solicitando o uso da palavra, no uso da mesma
teceu alargados elogios ao conterrâneo figueirense, autor do livro.
O evento foi publicado no jornal regional ECOS DA MAROFA, de Figueira de
Castelo Rodrigo, na sua edição nº 444, de 15 de Agosto, com uma fotografia da mesa.
-- A 6 de Novembro – Sessão conjunta das Secções de Antropologia e Estudos do
Património.
O orador, Professor Doutor João Pereira Neto, na qualidade de vogal das
Secções de Antropologia e dos Estudos do Património, proferiu uma conferência sobre
o seguinte tema “Reflexões de um Antropólogo Cultural no início do Século XXI sobre o
livro «Privilégios de Nobreza e Fidalguia de Portugal» publicado no início do século XIX
por Luís da Silva Pereira Oliveira”.
O conferencista assinalou que o autor utilizou a edição publicada em 2002 pela ANHP –
Associação da Nobreza História de Portugal, com a nota biográfica e genealógica e
índice por António de Matos e Silva, Nuno Borrego e Lourenço Correia de Matos.
A obra em causa revela a situação em que se encontravam a Sociedade Portuguesa em
matéria de estratificação e mobilidade social ascendente mais de duas décadas após a
revolução francesa.
Por outro lado, em matéria de enquadramento teórico – que é abundante e minucioso
– o autor ignora a revolução francesa e as mudanças que ela implicou.
Em Portugal, nessa época, praticamente só através da vida eclesiástica é que poderia
ascender-se às mais altas dignidades do Estado. É certo que fora disso só através da
magistratura e do exercício da medicina se poderia ingressar na nobreza mas apenas

nos escalões mais baixos. Mesmo nas forças armadas a situação existente – meio
século depois dos esforços desenvolvidos pelo Marquês de Pombal e pelo Conde de
Lippe – ficava muito àquem do que eles tinham desejado. A título de exemplo basta
dizer que um criado de um nobre era tenente-coronel de um Regimento de Cavalaria.
Com este enquadramento institucional não é de admirar que a Constituição de 1822 e
particularmente a carta constitucional que vigorou até à queda do regime monárquico
incluíssem disposições restritivas quanto ao principal atributo da plena cidadania – o
direito de voto.
Basta referir que os criados de servir estavam excluídos do mesmo direito, entre eles,
estavam incluídos – para além dos criados de servir propriamente ditos – os artífices
donos de pequenas empresas e os empregados de menor categoria.
Com este enquadramento não era de admirar que os pequenos empresários da
indústria – em vez de procurarem desenvolver os seus negócios – empregassem o seu
capital na compra de prédios rurais e urbanos para assim poderem figurar entre os
cidadãos eleitores. Conhece-se um caso de um desses pequenos patrões que era
contabilista – profissão que estava entre aquelas que garantia o acesso ao voto –
passasse a exercer esta profissão na sua própria empresa.
-- A 16 de Novembro – O Presidente da Secção foi convidado a participar nas 1ªs.
Jornadas para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial do Médio Tejo que se
realizaram em Constância com o patrocínio das Câmaras Municipais de Constância e
Mação e a Entidade Regional de Turismo do Centro, apresentando uma comunicação
com o título «A Medicina Popular como Património Cultural Imaterial, sob a óptica de
um Antropólogo».

