SECÇÃO DE ETNOGRAFIA 2010

A Secção de Etnografia da Sociedade de Geografia de Lisboa cumprimenta os Exmos.
Sócios e apresenta um calendário das actividades previstas, a realizar oportunamente,
neste ano de 2010 e às quais se poderão juntar outras cuja relevância se venha a
justificar de acordo com as disponibilidades da Sociedade de Geografia e dos
proponentes.
Assim:
Em 20 de Maio terá lugar uma comunicação do Sr. Dr. Manuel Caçoilo Fidalgo
intitulada: “ A Escrita Oio”
Em 23 de Junho terá lugar a cerimónia de apresentação dos volumes 43 e 44 do Póvoa
de Varzim Boletim Cultural, do Tomo de Actas do Colóquio dedicados a Rocha Peixoto
e da Exposição documental sobre o mesmo autor.
Em 8 de Julho de 2010 para assinalar o ano do centenário da Implantação da República
terá lugar um Seminário sob o título “A Influência da República na Pesquisa
Etnográfica”.
Aos sócios da S. G.L.e aos membros desta Secção solicita-se desde já a vossa
colaboração agradecendo a disponibilidade de cada um em participar.
Em 14 de Outubro prevê-se a realização de um Seminário, em colaboração com a
Secção de Antropologia, intitulado:
“Diversidade Biológica e Condicionalismos Sociais e Culturais” com intervenções
do biólogo Prof. Doutor António Piedade e da socióloga Profª. Doutora Maria Manuela
Machado da Silva.
Em 18 de Novembro de 2010 com a participação conjunta da Secção de Antropologia
terá lugar um Seminário de homenagem a Claude Levy Strauss, por ocasião do 1º
aniversário da morte deste antropólogo.
Para as incitativas dos dias 8 de Julho e 18 de Novembro muito se agradeceria fosse
comunicada à Presidente da Secção (hcorreia.samouco@sapo.pt), ou para a Sociedade
de Geografia de Lisboa, a vossa disponibilidade em participar e de em tempo útil nos
facultar o título da comunicação.

Lisboa 16 de Abril de 2010

Com saudações cordiais,
Maria Helena Correia Samouco
(Presidente da Secção de Etnografia)

