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Resumo: Comparo o percurso das duas antropologias do oeste da Península desde o fim da I.ª Guerra 
Mundial, com atenção a singularidades do caso português que estão ausentes no da Galiza. Se a persis
tência de interesses coloniais condicionou o desenvolvimento da disciplina em Portugal em grande 
parte do século passado, hoje, nomeadamente, um crescente interesse no arquivo do antigo “Império” 
diferencia as duas antropologias. Estas duas tradições de estudo tiveram percursos paralelos, a despeito 
de vários encontros dos seus protagonistas, alguns dos quais referidos nas notas aqui organizadas.
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Abstract: I compare the course of the two anthropologies in the west of the Iberian peninsula since 
the end of World War I, with attention to the singularities of the Portuguese case, which are absent 
in Galicia. If the persistence of colonial interests conditioned the development of the discipline in 
Portugal in much of the last century, today, namely, a growing interest in the archive of the old 
Portuguese “Empire” differentiates the two anthropologies. These two learned traditions had indeed 
parallel routes, despite several meetings of their respective protagonists, some of which are mentioned 
in the notes here organized.
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Nestas notas, começo a levantar algumas diferenças entre duas antropologias 
da Península Ibérica, a galega e a portuguesa, que estão bem marcadas desde há 
100 anos, como começo a perceber melhor. A sua pertinência tinhame escapado no 
passado (Medeiros, 2013), mas temse objectivado numa pesquisa corrente3. Aqui, 
refiro sobretudo particularidades do percurso da antropologia portuguesa que podem 

 1 Em memória de Benjamim Pereira (19282020). Esta é a versão original, agora corrigida, de um 
artigo meu — “Dues Antropologies i les malles de l’imperi (notes de treball)” — editado na Revista 
d’Etnologie De Catalunya 45 (2020).
 2 AISCTEIUL/CEIIUL. Email: antonio.medeiros@iscteiul.pt.
 3 Pesquisa cujos primeiros resultados começo a editar nestas notas de trabalho, organizadas entre dois 
artigos mais longos, dos quais só o primeiro está pronto (Medeiros, no prelo).
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ser tomadas como razões mais significativas das ditas imparidades. Importa dizer, 
à partida, que falamos de duas pequenas antropologias em ambos os casos, porém, 
com diferenças de escala ainda assim significativas, como o cruzamento de dois 
textos recentes e panorâmicos bastará para dar conta (Viegas & Pina Cabral, 2014; 
SánchezCarretero, 2019)4.

Dois textos clássicos de George Stocking — muito heurísticos ainda  (Stocking 
Jr., 2001a, 2001b) — legitimam o uso do plural “antropologias”, já acima  avançado. 
Ambas as antropologias em causa, a galega e a portuguesa, seriam do tipo “de 
construção da nação”, se seguirmos a tipificação bem conhecida proposta pelo 
historiador no primeiro texto (Stocking Jr., 2001a). Creio que o acerto desta identi
ficação não está em causa no que toca à Galiza; porém, como quero sugerir com 
estas notas, há singularidades no caso português a ter em conta. Um  “império” 
de presença duradoura ainda no século XX, é parte proeminente não só do enten
dimento da história recente da antropologia portuguesa, mas é também do seu 
presente e futuro, já que o arquivo colonial nos tem interessado cada vez mais 
desde o fim do século passado.

UMA ALEGAÇÃO SURPREENDENTE DE 1957

Hoje, a Douro Litoral — com o subtítulo Boletim da Comissão Provincial de 
Etnografia e História — é mal conhecida pelos antropólogos portugueses, conhe
cemna melhor alguns colegas galegos; de qualquer modo, hoje são muito raras 
as referências directas a esta revista que se editou no Porto, entre 1940 e 1959. 
Tratase, porém, uma das poucas publicações periódicas portuguesas onde surgiram 
com regularidade textos etnográficos, nomeadamente da autoria de antigos membros 
do Seminário de Estudos Galegos (SEG, 19231939). O SEG é uma instituição de 
referência do percurso histórico da antropologia galega (SánchezCarretero, 2019; 
Rodríguez Campos, 1991; Ortiz García & Sánchez Gómez, 1994) — e, de facto, 
de todo o processo de nacionalização da cultura na Galiza — cuja importância 
não cabe sintetizar agora (Villares, 2018).

Outras razões de interesse Douro Litoral podem encontrarse logo no  “Prefácio”, 
de apenas uma página e meia, escrito pelo director, Augusto César Pires de Lima 

 4 A vinculação institucional da antropologia em Portugal e na Galiza só se desdobrou de forma nítida 
depois da queda das duas ditaduras (com diferenças processuais, e mais uma vez de escala, como os textos 
que acabei de citar deixam compreender).
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(18831959). Pires de Lima transcreve no primeiro terço desta peça lapidar os 
“quatro pontos” do artigo 258 do Código Administrativo de 1936, que diz serem 
“definições das competências deliberativas” das “Juntas de Província (…) no uso 
das atribuições de cultura”. Por exemplo, o segundo dos ditos “pontos” diz que 
é incumbência das Juntas de Província deliberar “sobre a recolha, inventariação 
e publicação das tradições populares regionais e mais folclore das províncias” 
(Lima, 1940: s.p.)5.

Mas, para além desta enunciação dos poderes do estado autocrático para 
loca lizar práticas etnográficas provincianas e de colaborações avulsas de etnógrafos 
galeguistas, na Douro Litoral também se podem encontrar alegações surpreenden
temente ambiciosas:

Exactamente no português se encontra uma das formulações mais 
 ousadas do que seja o objecto da Etnologia e da Etnografia, devida 
aos trabalhos de Leite de Vasconcelos e Jorge Dias, ambos professores 
de formação germânica: Sobre ela versará o meu Referat e isto não 
só porque a actividade do nosso Seminário caiu, exactamente, sobre 
as escolas alemã, inglesa, francesa e americana (limitação que não se 
justifica!) mas também porque a posição portuguesa se apresenta com 
alto nível científico, uma vez dado o seu melhor fundamento filosófico. 
(Cardoso, 1957: 521; sublinhados meus).

Quem reivindicava paridade da “escola portuguesa” com as grandes  “escolas” 
antropológicas era Carlos Lopes Cardoso (19331984). Podemos pensar que 
 alegava, avant-la-lettre, que a “escola” portuguesa também era uma “antropologia 
de construção do império”, já que os seus termos são próximos dos que George 
Stocking propôs mais tarde, em 1982 (Stocking Jr., 2001a). Porém, Stocking apenas 
identificou desta maneira as tradições antropológicas da França, do Reino Unido, 
da Alemanha (Volkerkunde), e dos Estados Unidos, assinalando a academização 
precoce e o ascendente teórico duradouro destas antropologias, sem qualquer refe
rência a Portugal ou à “escola portuguesa”.

 5 O Código Administrativo de 1936 decorria da Constituição de 1933, o garante legal do “Estado 
Novo”, o nome, autoatribuído, da ditadura que só caiu com a revolução, em 25 de Abril de 1974.  
O Código enunciava poderes do Estado para condicionar práticas etnográficas. Estes, revelaramse muito 
efectivos nas décadas seguintes (e com consequências duradouras na nacionalização da cultura das classes 
médias, como se pode anotar passagem). A Junta de Província do Douro Litoral — e a poderosa família 
Pires de Lima, de “homens novos” do regime, foram um dos pontos de contacto mais importantes para 
os intelectuais galeguistas em Portugal nos anos 30, 40, 50 e 60 (Estraviz, 2011).
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Em 1957, Carlos Lopes Cardoso era um rapaz de 24 anos, bolseiro de 
Volkskunde na Universidade de Colónia, que só publicara na Douro Litoral algumas 
recolhas etnográficas modestas, feitas nos arredores do Porto. Pouco depois, porém, 
ainda no início da década de 60, já o encontramos a editar com maior calado a 
propósito de Angola (Cardoso, 1961), e a dirigir levantamentos etnográficos de 
grande escala naquela antiga colónia (Coelho, 2015). Este início de carreira fala 
das possibilidades que, em datas tão tardias, se abriam para um estudante português 
de Volkskunde, disciplina que fora a epítome das “antropologias de construção da 
nação” na primeira metade do século XX6.

UM HOMEM IMPORTANTE A MEIO DO CAMINHO

As alegações de Lopes Cardoso não eram suas, propriamente, mas antes ecos 
de propostas feitas por uma figura muito mais influente na história da antropologia 
em Portugal, António Jorge Dias (19101973), um etnólogo — como se apresentou 
quase sempre — originário do Porto. Jorge Dias doutorouse em Volkskunde pela 
Universidade de Munique em 1944, e tornouse, em 1947, o responsável por uma 
secção de etnografia — informal — do Centro de Estudos de Etnologia Peninsular 
(CEEP) da Universidade do Porto, fundado em 19457.

No CEEP, só ganharam destaque as intensas actividades e os resultados — muito 
notáveis e justamente celebrados até hoje — do trabalho de Dias e da equipa que 
ali formou. Actividades vertidas em pesquisas e grandes levantamentos etnográficos 
feitos em Portugal e num notável número de edições (Oliveira, 1968; Ortiz García 
& Sanchéz Gómez, 1994). Dez anos depois — ao tempo em que Lopes Cardoso 
apresentava o seu Referat em Colónia — Jorge Dias era um etnólogo de grande 
notoriedade, reconhecido não apenas em Portugal e na Península, mas também na 
Europa, no Brasil, e na África do Sul, e já fizera uma missão de reconhecimento 
em Moçambique, onde veio a trabalhar mais tarde (Oliveira, 1968; Pereira, 2005).

Em 1952, Jorge Dias começara a vincar supostas idiossincrasias das  concepções 
de etnografia da “escola portuguesa” em textos e conferências, ideias que reiterou 

 6 Ao tempo, o Volkskunde já perdera ímpeto e influência fora das fronteiras da Alemanha como, 
aliás, também acontecera com antropologia alemã de “construção de império”, o Volkerkunde (Stocking 
Jr., 2001a, 2001b; Gingrich, 2005).
 7 O CEEP surgiu na Universidade Porto em 1945, como parte de uma iniciativa lusoespanhola ambi
ciosa e teve réplica em Espanha, um pouco mais tardia (Ortiz García & Sanchéz Gómez, 1994). À sua 
cabeça esteve António Mendes Correia (18881996), uma personagem importante, como vamos ver.
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nos anos seguintes, em variadas ocasiões (Dias, 1952a, 1952b; Oliveira, 1974). 
Nestes registos surgem perceptíveis as grandes ambições científicas de Dias —  
que já anteriormente se punham à escala internacional — e também um alinhamento 
indiscutível com ideologia colonial da ditadura, que então se renovava (Thomaz, 
2001; Castelo, 2019). Localmente, foram muito bemsucedidas as apostas de 
 Jorge Dias, que nas duas últimas décadas da sua vida esteve à cabeça de algumas 
das mais importantes instituições científicas “ultramarinas” sedeadas em Lisboa, 
nomeadamente, uma cátedra, um museu, e um centro de estudos (Oliveira, 1968; 
Sobral, 2015).

Eram ambíguos e comprometidos os argumentos que entusiasmaram Jorge Dias 
na década de 50. Em 1951, a Constituição de 1933 foi revista e, então,  apagadas 
as menções às “colónias” ou ao “Império Colonial Português” (que tinham sido 
termos transpostos directamente do — iníquo — “Acto Colonial”, de 1930). A letra 
nova da lei referia “províncias ultramarinas” e o estado português era definido como 
“nação multirracial e pluricontinental”. Foi um “império” — um largo  conjunto 
de colónias de facto — que o regime autocrático quis preservar nos anos 50.  
E conseguiu fazêlo até 1974, quando a revolução pôs fim à ditadura, a 13 anos 
de guerra, e trouxe a descolonização.

Nas mudanças constitucionais de 1951 — e na urgência do regime em investir 
na “ocupação científica das colónias” (Pereira, 2005) — Jorge Dias encontrou o 
ensejo para teorizar activamente acerca das singularidades da “escola portuguesa” de 
etnografia. Com os termos de Stocking, podemos perceber que Jorge Dias propunha 
nos anos 50 uma “antropologia de construção de império”, uma “escola” própria e 
que até mesmo lhe quis dar o “necessário fundamento filosófico”, se lembrarmos 
os argumentos de Lopes Cardoso. Para isso tomou as teses “lusotropicalistas” do 
brasileiro Gilberto Freire (19001987), que inspiravam as mudanças constitucionais 
e de política científica do regime acima referidas (Pereira, 2005; Castelo, 2019).  
Estas supunham um esforço que agora nos parece anacrónico, uma vez que o fim da 
II Guerra tinha aberto lutas anticoloniais e processos de descolonização pelo mundo 
afora, que foram irreversíveis. Jorge Dias, pela sua parte, propôs uma antropologia 
de “construção de império” para a “nação” “multirracial e pluricontinental” que a 
ditadura começara a propagandear para salvar as colónias.

A linhagem que Jorge Dias traçou no importante “Bosquejo Histórico de Etno
grafia Portuguesa” (Dias, 1952a) — ainda hoje é aceite como vulgata do  percurso da 
antropologia em Portugal. Ali, Dias distinguiu antecessores oitocentistas prezáveis, 
como a figura do longevo José Leite de Vasconcelos (18581941), e enalteceu o seu 
próprio papel de modernizador isolado (Medeiros 1998). Após a revolução portu
guesa (1974), esta linhagem permitiu que os importantes compro missos coloniais 
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da antropologia portuguesa — e da própria carreira de Jorge Dias — perdessem 
nitidez e vingasse a percepção mais benigna da disciplina, enquanto “antropologia 
de construção da nação” (Branco, 2014; Sobral, 2015; Leal, 2001; Pereira, 2005).

UM PASSO ATRÁS, NO PORTO

No percurso pessoal de Jorge Dias — e mesmo numa parte importante da sua 
obra — podemos reconhecer uma variedade de contactos com a Galiza. Nomea
damente, Dias fez a pesquisa para o seu doutoramento em Volkskunde num vale 
de montanha muito perto da Galiza, e foi leitor de português na Universidade de 
Santiago de Compostela em 194446, antes de ter integrado o CEEP (Oliveira, 
1968). Aliás, foi em Compostela que Dias publicou alguns dos seus primeiros 
textos, e há notícias dos seus vários encontros com os intelectuais do SEG, em 
décadas posteriores, nomeadamente no âmbito de vários congressos realizados no 
norte de Portugal (Estraviz, 2011).

É notório que Jorge Dias investiu pouco nos seus contactos na Galiza e que 
deu pouca importância aos trabalhos etnográficos e arqueológicos dos membros 
do SEG. Num livro interessante que Dias coautorou com dois outros membros da 
sua equipa — Espigueiros Portugueses (Dias & Oliveira & Galhano, 1963), são 
muitas as referências feitas à Galiza, e surgem citados Vicente Risco (18841963) 
ou Florentino LópezCuevillas (18861958), duas das mais celebradas figuras da 
antropologia galega (Rodríguez Campos, 1991; González Reboredo, 1997). Porém, 
são outras as referências que Jorge Dias mais toma em conta, nomeadamente roma
nistas alemães a trabalhar na Península e arqueólogos universitários de Barcelona 
ou de Madrid. Tão pouco valorizaram contactos galegos, Ernesto Veiga de Oliveira 
(19101990) e Benjamim Pereira (19232020), os membros da equipa de Jorge Dias 
hoje mais lembrados (e que não participaram do passo africanista da sua carreira)8.

Foi no Porto, sobretudo, que aconteceram os contactos em Portugal dos inte
lectuais galeguistas do antigo SEG, iniciados ainda no final dos anos 20 e que 
foram expressivos até ao fim da década de 60. Estes foram os contactos interna
cionais mais efectivos — e muito notoriamente prezados, também nessa medida 
— das duas gerações de estudiosos galeguistas — a “Geração Nós” e a mais 

 8 Em 1963, deslocouse o CEEP para Lisboa e sedeouse pouco depois no Museu de Etnologia do 
Ultramar — hoje o Museu Nacional de Etnologia — quando este foi fundado em 1965 por Jorge Dias 
(Oliveira, 1968).
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jovem “Geração do Seminário”9 — hoje muito celebradas na Galiza e referências 
incontornáveis da cultura nacionalizada da Galiza contemporânea (Estraviz, 2011; 
González Reboredo, 1997; Medeiros, 2013; Villares, 2018).

Tiveram contactos assíduos em Portugal por várias décadas, e de forma 
mais notória Ramón Otero Pedrayo (18881976) e José Filgueira Valverde (1906 
1996), Fermín Bouza Brey (19051980) Xaquín Lorenzo Fernandez (19071989), 
Lois Carré Alvarellos (19881976), Antonio Fraguas Fraguas (19051999), Jesus 
Taboada Chivite (19071976), para além do já referidos LópezCuevilla e Vicente 
Risco. Risco cuja revista deu nome à “Geração Nós” — e que escrevera a  Teoria 
do Nacionalismo Galego — no SEG era o director da “Secção de Etnografia  (Ortiz 
García & Sánchez Gómes, 1994; González Reboredo, 1995; Medeiros, 2013). 

Os trânsitos que anoto tiveram um ponto alto em 1935, e um interregno bem 
marcado entre 1939 até ao final da década seguinte, quando foram gravosas as 
sevícias sofridas pelos derrotados da Guerra Civil (Estraviz, 2011; Medeiros, no 
prelo). Fizeramse depois menos frequentes estes contactos, antes ainda da queda 
dos regimes ditatoriais nos dois estados, nomeadamente na medida do desapareci
mento de alguns dos principais interlocutores (Estraviz, op. cit.; Medeiros, op. cit.).

UM HOMEM DE OUTRA GERAÇÃO, ATÉ HÁ POUCO MUITO 
ESQUECIDO

Não foi Jorge Dias a figura de referência dos contactos com os intelectuais 
galegos no Porto, mas sim outros protagonistas da antropologia portuguesa, até 
há pouco muito esquecidos. Em primeiro lugar, teve esse papel António Mendes 
Correia, um médico, professor de antropologia física, arqueólogo, préhistoriador 
e político, que em finais de 1920 era um cientista com uma carreira cosmopolita 
muito celebrada e que foi “…durante décadas a figura de maior poder da antropo
logia portuguesa” (Sobral, 2007; Matos, 2012; Medeiros, 1998)10. Para além do 
prestígio e do poder, referidos, Mendes Correia era um académico plenamente  

 9 Nós, foi uma revista modernista de Ourense dirigida por Vicente Risco enquanto durou, entre 
 19201936. “A Geração Nós”, como hoje é designada, definiu o discurso nacionalista galego de forma 
decisiva (Villares, 2018).
 10 Figura hoje muito menos lembrada que Jorge Dias, de cuja carreira, aliás, Mendes Correia foi 
patrono solícito, em diversos momentos cruciais (Oliveira, 1968).
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actualizado em termos teóricos, num tempo em que a antropologia física tinha 
prestígio muito nítido (Matos, 2012; Santos, 2005)11.

Foram sobretudo dois discípulos de Mendes Correia, que, com o aval do 
seu mestre, abriram contactos na Galiza ainda nos finais dos anos 20, depois 
desdobrados em variados passos pelos investigadores do SEG em Portugal até 
1936 e retomados de forma assídua, passada a década muito dura de 40, como 
já referi. Falo de Ruy Serpa Pinto (19071933) — um engenheiro e arqueólogo 
 brilhante — que visitou Compostela em 1929, foi membro do SEG, e colaborou 
com Floren tino  LópezCuevillas (López Cuevillas & Pinto, 1933a; López  Cuevillas 
& Pinto, 1933b); e de Joaquim Rodrigues dos Santos Júnior (19011990), por 
largas  décadas o principal interlocutor em Portugal dos “antropólogos clássicos” 
 (Rodríguez Campos, 1991) da Galiza e dos seus discípulos (Soeiro, op. cit.; 
 Medeiros, no prelo; Estraviz, 2011)12.

Em 1933, por ocasião de uma importante efeméride — a comemoração 
que se fez em Guimarães do centenário do nascimento do importante arqueólogo 
Francisco Martins Sarmento (18331899) — Mendes Correia evocou os meados 
do século XIX, desta maneira:

Davam-se os primeiros passos para os estudos científicos modernos da 
Antropologia, Linguística, Pré-História, Etnologia, etc. Ia começar a 
“História militante”, expressão feliz com a qual Henri Berr designa 
as escavações arqueológicas entendidas no seu sentido mais amplo 
(Correia 1933: 10).

Na homenagem a Martins Sarmento colaboraram Vicente Risco, López 
 Cuevillas e Fermín Bouza Brey, luminárias galeguistas da Geração Nós e fundadores 
do Seminário de Estudos Galegos. Esta foi a primeira comparência significativa 
de notáveis do SEG num evento científico em Portugal (Estraviz, 2011; Soeiro, 
2016). A citação de Mendes Correia é muito interessante, na medida em que a 
“história militante” que refere não se desfaza muito do entendimento difuso da 
antropologia e da etnologia e dos seus limites vagos que vingava no início do 

 11 Também o já referido A. C. Pires de Lima e ainda o seu sobrinho Fernando Castro Pires de Lima 
(19081973), foram anfitriões poderosos e editores regulares dos membros do antigo SEG, nos anos 50 e 
60. Ambos médicos, professores universitários, etnógrafos, e directores do Museu de Etnografia e História 
do Porto (MEHP), e das revistas Douro Litoral e Revista de Etnografia (19631973), que o MEHP editou.
 12 Joaquim Santos Júnior — que sucedeu na cátedra e em vários cargos a A. Mendes Correia — foi 
um antropólogo físico, arqueólogo, etnógrafo e ornitólogo. Mendes Correia nascera na mesma década de 
Risco e dos seus companheiros mais destacados, da “Geração Nós”; Santos Júnior e Serpa Pinto, eram 
contemporâneos da dita “Geração do Seminário” (nascidos já no século XX),
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século XX: devolvenos a boundless discipline que George Stocking mapeava em 
termos internacionais para o início de século XX (2001b)13.

Reconhecemos a mesma imprecisão de limites na variedade dos associados 
do Seminário de Estudos Galego, ou na de outra instituição portuguesa, em grande 
medida similar, só um pouco mais antiga, a Sociedade Portuguesa de Antropologia 
e Etnologia (SPAE)14. A SPAE foi fundada no Porto em 1918 e no ano seguinte 
surgiu a revista Trabalhos da Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia 
(TAE). Ainda hoje existem, tanto sociedade como revista, que foram — sobretudo 
— criações de Mendes Correia (Matos, 2013, 2016)15.

O primeiro número dos TAE é um volume monográfico das “notas etnográ
ficas” que A. A. Fonseca Cardoso (18651912) — um militar, que foi uma das 
figuras pioneiras da antropologia física em Portugal (Roque, 2003) — fizera em 
Angola. É com base na edição da obra não publicada de Fonseca Cardoso que 
Mendes Correia começa a longa saga dos seus estudos coloniais, sobretudo de 
antropologia física, com os quais ganhou prestígio, ascendente no conjunto da 
antropologia portuguesa por largas décadas e reconhecimento internacional signi
ficativo. Mendes Correia introduz as “notas etnográficas” de Fonseca Cardoso, 
e deixa claro o seu bom entendimento dos termos no título da sua revista, e de 
como eram actualizadas as suas referências16.

Hoje, partindo da carreira e das iniciativas de 1918/19 de Mendes Correia, 
podemos dar conta em como nos últimos 100 anos, a academização e a actualização 
teórica na antropologia portuguesa estiveram relacionadas com o antigo império 
(Viegas & PinaCabral, 2014). Quase sem interrupção, desenhase como uma linha 
esta relação, onde são elos muito salientes as carreiras de Mendes Correia e  Jorge 
Dias, como quis sugerir com algumas referências. Depois de um o interregno 
curto — na sequência do 25 de Abril e da descolonização — nas últimas décadas 

 13 Também podemos pensar em Franz Boas e na sua concepção — resistente (Segal & Yanagisako, 
2005) — dos quatro campos. Stocking dá este exemplo da dita incerteza de fronteiras (também espelhada, 
afinal, na dificuldade em identificar Risco, Mendes Correia, López Cuevillas ou Santos Júnior, na medida 
de uma especialização unívoca). Uma recensão amena, feita em 1945, por A. R. RadcliffeBrown de um 
livro de Mendes Correia (RadcliffeBrown, 1945), será também exemplo do acerto dos argumentos de 
Stocking. Podemos pensar ainda, como Jorge Dias de algum modo se especializou como “etnólogo”, 
ao contrário do seu contemporâneo — também académico — Santos Júnior (ou qualquer dos polígrafos 
galeguistas amigos deste último, que trabalharam sempre fora da academia).
 14 Importará sublinhar, porém, a maior ambição e latitude do programa nacionalizador mantido no 
SEG até 1936 (Villares, 2018; Medeiros, 2013).
 15 A partir do início dos anos 30, foram sócios da SPAE e colaboraram nos TAE, várias das grandes 
figuras da antropologia galega, já referidas.
 16 Clara fica também a importância dos seus compromissos e os da SPAE com os interesses coloniais, 
que terão expressão duradoura nas páginas dos TAE, até à véspera da queda do regime.
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o trabalho de campo em antigas colónias tem sido importante para a antropologia 
portuguesa. Assim também, nas décadas mais recentes, o trabalho torna em volta 
de questões póscoloniais, que nas universidades portuguesas têm tido o antigo 
império como horizonte de referência. Sem colónias e sem institucionalização 
académica antes dos anos 80 do século passado, foram outras, bem diferentes, 
as questões postas aos antropólogos “clássicos” do SEG, e à antropologia galega. 

RISCO NO PORTO E OS “ALEMÃES”

Em 1935, fezse uma “Semana Cultural Galega no Porto”, iniciativa que 
partiu de um alvitre inicial de Mendes Correia (Soeiro, 2016). O SEG organizou 
uma delegação luzida para mostrar a ciência que se fazia na Galiza, mas também 
a medida das expectativas políticas dos nacionalistas galegos, quando já se prepa
rava o “Estatuto de Autonomia”. Neste âmbito, Vicente Risco fez na Faculdade 
de Ciências da Universidade do Porto uma conferência intitulada “Hipóteses e 
Problemas do Folklore GalegoPortuguês” (Medeiros, no prelo). Na sua palestra, 
invocou definições remotas e abrangentes de William Thomas e justificou a escolha 
de “Folklore” no título, mas manteve, de seguida, que a influência dos “métodos 
da escola históricocultural”, já faziam anacrónicas as distinções que “os alemás” 
(alemães) continuavam a manter entre Völkerkunde e Volkskunde (Risco, 1936). 
Não há notícia da presença de Jorge Dias na sala, que ao tempo era um homem 
jovem, com 25 anos, de origem burguesa e estudante de germanísticas  (Oliveira, 
1968; Sobral, 2015), mas é possível pensar que o evento o tivesse atraído.  
Em 1952, Dias afastouse da sua formação em Volkskunde com argumentos similares 
aos que levantava Risco em 1935 (Dias, 1952a), o que torna curiosa a especulação 
sobre a sua assistência à palestra de Risco.

Pese a vivacidade da sua intervenção e a informação cosmopolita que mani
pulava, Vicente Risco só recebera poucas referências teóricas e algum treino para 
fazer colecta folclórica junto de Luís de Hoyos Sáinz, ainda no início da década 
de 10 (Ortiz García & Sanchéz Gómez, 1994), e mantinha na sua revista Nós um 
“Archivo Filoloxico e Etnográfico de Galizia”. Ao tempo, em 1935, Risco  também 
editava em Nós capítulos de “Mitteleuropa”, um relato extenso e curioso de uma 
viagem de quatro meses que fizera por várias cidades da Europa central, em 
1930. Por lá, quisera encontrar orientadores e aprofundar os estudos etnológicos, 
quando já tinha 42 anos, mulher e um filho em Ourense, e pouco dinheiro para 
as despesas desta aventura.
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“Mitteleuropa” é um roteiro dos desencontros de Vicente Risco — em Berlim, 
Praga e, sobretudo, em Viena — com os etnólogos célebres de que Risco tinha 
referências pouco concretas, à partida. Bastaramlhe, porém, a pouca formação espe
cífica, os hábitos de grande leitor e, se quisermos, a experiência daquela viagem, 
para compor a intervenção brilhante que fez no Porto17, onde veio defender que  
“a Galiza forma, polo menos co Norte de Portugal um-a provinza etnográfica” 
 (Risco, op. cit.: 3). Caracteristicamente, Risco constelou a sua conferência com 
nomes ilustres e muito díspares, mas rematou dizendo que era com as refe rências 
teóricas e de métodos da “escola históricocultural” — particularmente de Fritz 
Graebner e de P. W. Schmidt —, que se deveriam fazer os estudos da dita “província”  
(op. cit.: 16; Gingrich, 2005). Já ao tempo. essa era uma proposta de pouco interesse 
para os antropólogos do Porto com vínculos institucionais mais seguros — como 
Mendes Correia, A. C. Pires de Lima, ou Santos Júnior, que tinham vindo a fazer 
missões de pesquisa no “Ultramar”.

BENJAMIM

Benjamim Pereira (19282020) morreu no dia 1 de Janeiro, numa aldeia 
costeira do noroeste de Portugal, voltara ali, no final dos anos 90, para viver na 
casa de lavoura onde tinha nascido. Desde o portão, andando um pouco a subir, 
chegase à base de um farol e vêse a foz do rio Minho e a Galiza na linha de 
costa, a menos de uma dúzia de quilómetros, do lado norte. Aos 26 anos, quando 
conheceu Ernesto Veiga de Oliveira (19101990)18, Benjamim Pereira  trabalhava 
com os seus pais e irmãos na agricultura. Foi com essa idade — e estudos 
 básicos — que começou um percurso pouco comum de autodidacta e se tornou 
um etnógrafo e museógrafo muito reconhecido nas décadas recentes em Portugal 
(Saraiva, 2010; Leal, 2001).

 17 Também lhe bastaram para manter ascendente sobre os outros etnógrafos galegos, nenhum dos quais 
manejou tantas referências. Apesar das declarações feitas no Porto, Vicente Risco e os seus companheiros 
galegos, pensaramse como “etnógrafos” na maior parte das vezes, e Risco produziu obra especializada 
extensa, e muito interessante até hoje, como importa assinalar.
 18 Uma importante figura da antropologia portuguesa, o companheiro de Benjamim Pereira desde que 
se conheceram em meados da década de 50.
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Fig. 1. Benjamin Pereira (Montedor, fim dos anos 90, fotografia do autor).

Em dois séculos, sob dois regimes e por mais de 6 décadas, Benjamim  Pereira 
publicou, fotografou muito, fez exposições memoráveis, mas também ajudou a 
fundar e testemunhou o aparecimento das instituições hoje mais relevantes da antro
pologia portuguesa. No dia 2 de Janeiro, a presidente da Associação Portuguesa 
de Antropologia (APA), escreveu — numa mensagem, que poucas mais linhas 
tinha — o seguinte “Faleceu ontem ao fim da tarde o Benjamim Pereira, pessoa 
incontornável na história da Antropologia portuguesa, e o “último dos moicanos” 
do grupo fulgurante que criou os Centros de Investigação em Antropologia e o 
Museu de Etnologia”19. No funeral, no dia 3, havia muita gente no cemitério e 
quase todos se conheciam; tinha comparecido uma parte significativa dos antro
pólogos portu gueses, apesar da data ainda ser festiva, do vento e da chuva, e das 
distâncias longas percorridas para ali chegar20.

 19 <https://www.apantropologia.org/apa/mensagemdapresidente/> (consultada a 29 de Setembro de 
2020).
 20 Muitos dos presentes tinham vindo de Lisboa, e os que chegavam de outros lados tinham estu
dado na capital ou por lá passam com frequência, por causa das burocracias da investigação, para parti
cipar eventos, etc. É em Lisboa sedeia três, dos quatro, departamentos de antropologia existentes no 
país e quase todas as instituições significativas. Na capital portuguesa, Benjamim Pereira fez a maior 
parte da sua carreira, depois que o Centro de Etnologia Peninsular, onde era “auxiliar de investigação”,  
se tivesse deslocado do Porto para Lisboa, em 1963, como já ficou referido, e pronto se começasse a 
organizar o Museu (institucionalizado inicialmente, em 1965, com o nome de Museu de Etnologia do 
Ultramar, Oliveira, 1968).
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Para quase todos os restantes presentes, e para a além das emoções de cada 
um, aquele funeral era o do último sobrevivente do “grupo (ou equipa) de Jorge 
Dias”, ou “do Museu”, como também se diz de forma cursiva entre os antropó
logos portugueses. O “Grupo de Jorge Dias” é referência central das possibilidades 
de contar a história da antropologia em Portugal, e Benjamim era o curador mais 
constante da memória da epopeia etnográfica desta equipa (Oliveira, 1968), onde 
fora o membro mais jovem. Ouvi vários comentários sobre o significado histórico 
daquele momento ainda no cemitério, e, mais tarde, também reiterados por outros 
colegas que não puderam lá comparecer, por razões diversas.

Não vi nenhum dos antropólogos galegos que conheço no cemitério, e isso, 
como posso pensar agora, não era uma surpresa; afinal, tinha conversado várias 
vezes com Benjamim Pereira a respeitos dos meus interesses na Galiza e das 
suas etnografias, e, por outro lado, aos colegas galegos alguma vezes o referi e 
aos seus trabalhos. Nessas ocasiões tinha percebido sempre a pouca familiaridade 
mútua, confirmava impressões mais antigas sobre o paralelismo do percurso das 
duas antropologias, ou pelo menos um estiolar de contactos entre os seus protago
nistas. Isto que se tornou mais nítido num tempo em que se afirmou a carreira de 
Benjamim Pereira, a partir dos anos 70, quando em Portugal e na Galiza os antro
pólogos começavam a fazer cada vez mais antropologia “internacional”  (Stocking 
Jr., 2001a), como acontecia no resto do mundo; e a escrever as histórias das suas 
antropologias, a pouco e pouco com maiores cuidados.
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