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O ano de 2019 foi rico em realizações da nossa associação, graças a tantas 
colaborações graciosas que agradecemos. Aqui vai o relatório de atividades:

– Realização de conferências regulares ao sábado feitas por diversos especialistas 
e sua publicação em vídeos divulgados online: <https://www.facebook.com/pg/
Spae-Sociedade-Portuguesa-De-Antropologia-E-Etnologia-242375295851375/
events/?ref=page_internal>.

– Foram as seguintes (sempre no Museu Nacional de Soares dos Reis, com 
exceção da de 6 de abril, que se realizou, juntamente com uma Assembleia 
Geral ordinária, na Fundação Maria Isabel Guerra Junqueiro e Luís Pinto 
Mesquita Carvalho – a SPAE agradece a estas duas instituições do Porto 
a sua prestimosa colaboração logística):

16 janeiro: Por Joana Sá Couto – Alterações climáticas, poluição por 
plásticos e comunidades piscatórias: uma etnografia em Setúbal; por 
Ana Saraiva – Cem anos, muitas casas: a trajetória da relação entre o 
indivíduo e a casa (pós-) rural no último século em Portugal;

23 março: Por Alexandra Cerveira Lima – Um olhar sobre a história 
recente da renaturalização no vale do Côa; por Ricardo Santos Alexan-
dre – Em casa no mundo: uma ontologia da paisagem no Japão;

6 abril: Por Jorge Castro Ribeiro, Ana Flávia Miguel, Susana  Sardo, 
Pedro Aragão e Ivan Vilela Pinto – Atlântico Sensível: memória, 
cosmo visões e relações sociais – a sessão, em modo de mesa-redonda 
sobre etnomusicologia, foi “abrilhantada” por um dueto de improviso 
oferecido por dois dos intervenientes artistas-palestrantes;

18 maio: Por Ricardo Manuel Ferreira de Almeida – Doçaria popular 
e dinâmicas do território; por Alexandra Cerveira Lima, O arquivo de 
memória;

15 junho: por Sara Cura – Memórias da água. Um projeto de etno-
grafia e património com a Universidade Sénior de Mação; por Álvaro 
 Campelo – Uma árvore na paisagem. O olhar antropológico sobre o 
património arbóreo do Alto Minho;
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6 julho: Por Colette Le Petitcorps – Trabalhadoras domésticas, planta-
ção e mercado global; por João Bonifácio Serra – Transições Vividas;

28 setembro: Por Filipe Pereirinha – Uma falha chamada sujeito; por 
Cebaldo Inawinapi – Notícias de uma nação governada por poetas;

26 outubro: Por Paulo Lima – Cante alentejano na Unesco: que impac-
to? Notas preliminares de um trabalho em curso; por Maria da Luz 
Sampaio – O limbo do objeto técnico e o despertar do operador;

16 novembro: Por Vanessa Iglésias Amorim – “A vida do mar é outra 
coisa” – noções de tempo e resistência na pesca; por Joana Martins 
– Movimentos neopagãos em Portugal: ontologia, natureza e celebração 
sazonal dos ciclos naturais e festivos;

– Publicação online da revista Trabalhos de Antropologia e Etnologia –  volume 
59 de 2019: <https://revistataeonline.weebly.com/uacuteltimo-volume.html>;

– Promoção da digitalização e da colocação online de números anteriores 
desta revista no site respetivo: <https://revistataeonline.weebly.com/volumes-
anteriores.html>;

– Preparação do ebook (com sistema de peer review) a ser publicado em 2020 
pelo CITCEM (Centro de Investigação Transdisciplinar “Cultura, Espaço e 
Memória” – FLUP) intitulado MODOS DE FAZER/WAYS OF MAKING 
resultante do Colóquio organizado na FLUP, Porto, em outubro de 2018, 
pelo CITCEM em parceria com a SPAE, por ocasião do Centenário desta: 
<https://waysofmaking2018.wixsite.com/making2018/programa>;

– Divulgação das atividades da SPAE em duas páginas do facebook:  
<https://www.facebook.com/Spae-Sociedade-Portuguesa-De-Antropologia-
E-Etnologia-242375295851375/> e <https://www.facebook.com/trabalhos-
deantropologiaeetonologiaonline/>.

E, por si mesmo(a) pode agora o(a) leitor(a) verificar que a nossa revista 
continua viva, contendo neste volume um excelente dossiê que nos foi oferecido 
por três colegas antropólogas que muito estimamos, além de vários artigos que 
testemunham o crescente interesse que a nossa revista vem despertando. Entretanto, 
é também diversificado e atraente o ciclo de palestras deste ano de 2020, como se 
pode verificar aqui: <https://www.facebook.com/pg/Spae-Sociedade-Portuguesa-De-
Antropologia-E-Etnologia-242375295851375/events/?ref=page_internal>.
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De modo que me resta desejar a todos e todas que apreciem o trabalho coletivo 
que a nossa associação promove, que nos ajudem a incrementá-lo, nomeadamente 
trazendo novos sócios, e assim consolidando um “património imaterial” que nos une 
intimamente à Universidade do Porto e à cidade, união essa de que nos orgulhamos, 
mas também a todo o país e ao resto do mundo onde haja alguém interessado pelas 
matérias de que aqui tratamos... como não podia deixar de ser quando focamos a 
Antropologia e toda a constelação imensa de saberes que ela evoca...

Fevereiro de 2020
Vítor Oliveira Jorge


