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Não vejo outro modo de ser mais útil aos leitores, ao escrever este preâmbulo, 
do que expor-lhes, em forma de relatório, quais foram as nossas atividades no ano 
precedente (2021) apesar, como é sabido e evidente, do condicionalismo enorme 
que a situação pandémica — extremamente perigosa tanto em Portugal, como em 
toda a Europa e no mundo em geral — nos impôs.

Tais atividades, apesar de tudo, foram significativas na prestação do serviço 
que compete a esta associação cultural e científica e dela é timbre. Ei-las:

● Palestras online por zoom seguidas de debate, abertas e gratuitas para  todos/ as 
os/as interessados/as, normalmente publicadas (exceto em caso de pedido 
contrário por parte dos/as autores/as) no canal do YouTube do presidente da 
direção, e amplamente divulgadas;

● Contacto regular com os sócios, por todos os meios ao nosso alcance, e 
com pessoas interessadas nas nossas atividades;

● Publicação do volume 61 desta nossa revista (fevereiro de 2021) e sua 
difusão;

● Colocação online na mesma página web da revista de diversos volumes 
dos TAE digitalizados pela FLUP (trabalho neste momento praticamente 
concluído);

● Criação de um índice exaustivo da revista por autores e por artigos  
(o que muito facilita o acesso dos interessados à matéria que buscam);

● Resolução do problema da biblioteca, doada em 2016 à Reitoria da Univer-
sidade do Porto e a qual, graças nomeadamente aos esforços da diretora 
da FLUP, nossa sócia, está finalmente a ser transferida para instalações 
condignas, preparadas para o efeito, da Biblioteca da Faculdade de 
Ciências da UP;

● Preparação, ao longo de todo o ano, deste volume 62 da nossa revista.

As conferências realizadas — a cujos autores/as temos de agradecer vivamente 
a sua generosidade — foram as seguintes, por autor, título, tema, etc.:
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28.01.21 / 21:00h. / Francisco Melo Ferreira
“MANUEL VIEGAS GUERREIRO, LER A SABEDORIA DO MUNDO”

Apresentação de algumas notas biográficas e de reflexões sobre o trabalho do 
Professor Manuel Viegas Guerreiro no conhecimento e reconhecimento das 
diversas expressões da cultura popular.

Palestrante: Professor do Ensino Secundário, licenciado em Geografia e com um 
Curso de Formação Avançada em Ciência Cognitiva. Amigo de Manuel Viegas 
Guerreiro desde que foi seu aluno até à sua morte, acompanhou diferentes 
iniciativas do Professor. Investigador da Linha de Investigação de Literatura 
Tradicional e Tradições Populares Portuguesas “Prof. Manuel Viegas  Guerreiro” 
do Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias  (CLEPUL), da 
Facul dade de Letras da Universidade de Lisboa. Autor de “Manuel Viegas 
Guerreiro – Fotobiografia” (2006) e de “A Apologia do Sonho ou a Infinita 
Liber dade de Ensinar” (2019).

YouTube: <https://youtu.be/llEIVO2kmyw>.

25.03.21 / 21:00h. / Clara Saraiva
“BENJAMIM PEREIRA. UMA VIDA DE DEDICAÇÃO À ETNOGRAFIA 
PORTUGUESA”

Benjamim Enes Pereira fez parte da equipa fulgurante que fundou a moderna 
antropologia portuguesa. O mais jovem de todos, tornou-se o grande museó-
logo, o artista encenador das deslumbrantes exposições do Museu de Etnologia. 
Ao longo de décadas, ajudou dezenas de museus locais e regionais a traçarem 
 planos de ação e a conceberem exposições. Nasceu a 25 de Dezembro de 1928 
e desapareceu a 1 de Janeiro de 2020. O seu trabalho permanece um testemunho 
de dedicação e de paixão pelo país e suas gentes.

Palestrante: Investigadora Auxiliar do Centro de Estudos Comparatistas da Faculdade 
de Letras da Universidade de Lisboa. Foi Professora convidada no Departamento 
de Antropologia da FCSH-NOVA, na Brown University (2001-02 e 2008) e 
na University of California, Berkeley (2013). A sua área principal de investi-
gação é a Antropologia da Religião. É a Coordenadora da equipa portuguesa 
do projeto HERILIGION: a patrimonialização da religião e a sacralização do 
património na Europa contemporânea. É presidente da Associação Portuguesa de 
Antropologia (APA), membro da direção do World Council of Anthropological 
Associations (WCAA) e foi Vice-presidente do SIEF (International Society for 
Ethnology and Folklore).

YouTube: <https://youtu.be/YnGjhnbaQrs>.
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22.04.21 / 21:00h. / Lina Santos Mendonça
“ESCUTAR, RECOLHER E PRESERVAR. APONTAMENTOS SOBRE UMA RECOLHA 
DE TEXTOS DA TRADIÇÃO ORAL DO ALENTEJO”

Nos últimos anos, temos recolhido e estudado o património cultural imaterial 
alentejano, com especial dedicação aos textos da tradição oral do concelho 
de Reguengos de Monsaraz. Deste modo, foi nosso propósito apresentar uma 
amostra do nosso trabalho, com recurso a pequenos vídeos, a fim de ilustrarmos 
a riqueza e a diversidade de um património que urge ser preservado. Igualmente, 
desejámos abordar algumas questões essenciais do trabalho de campo (como 
preparar a recolha, cuidados a ter durante a recolha, etc.) e do tratamento dos 
textos recolhidos.

Palestrante: Professora do Ensino Básico e Secundário, mestre e doutora na especia-
lidade de Literatura Oral Tradicional, investigadora do Grupo de Tradições 
Populares Portuguesas “Professor Manuel Viegas Guerreiro” do Centro de Lite-
raturas e Culturas Lusófonas e Europeias (CLEPUL), da Faculdade de Letras 
da Universidade de Lisboa. Durante quase duas décadas, teve como Mestre 
o saudoso professor João David Pinto Correia a acompanhar e a incentivar 
o seu trabalho académico. Tem particular interesse na recolha, tratamento e 
divulgação de textos da tradição oral alentejano.

YouTube: <https://youtu.be/uWwN0uj76Do>.

06.05.21 / 21:00h. / Francisca Alves Cardoso, Brígida Riso e Cidália Duarte
“PATRIMÓNIO CULTURAL, BIOBANCOS, OU AMBOS? REPENSAR AS COLEÇÕES 
OSTEOLÓGICAS HUMANAS”

Esta comunicação explorou os conceitos de “património cultural” e “biobanco” 
associados às coleções compostas por restos humanos esqueletizados recuperados 
em contextos arqueológicos e modernos (cemitérios). As coleções osteológicas 
humanas (COH) que tendem a ser exploradas em contextos socioculturais e 
biológicos (naturais) foram abordadas do ponto de vista patrimonial e enquanto 
bio-repositórios de cariz essencialmente científico, e de utilidade investigatória. 
Foram introduzidas questões legais e éticas associadas a ambos os conceitos, 
propondo ainda um diálogo com as práticas sociais e culturais e científicas 
associadas às COH.

Palestrantes: Francisca Alves Cardoso é doutorada em Antropologia Biológica, pela 
Universidade de Durham (UK) e atualmente investigadora auxiliar do CRIA – 
Centro de Investigação em Antropologia. Em 2014 foi premiada com um contrato 
Investigador FCT para desenvolver o projeto “Moldar Vazios e  Construir Pontes: 
Abordagem ético e social das Colecções Osteológicas  Humanas e Identificadas 
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de Portugal (COHI)”, que visa construir uma ponte entre a ciência e a sociedade 
sobre a importância das COHI, considerando o seu valor científico, social e 
cultural, assim como implicações éticas.
Curriculum Vitae: <https://www.cienciavitae.pt/portal/C611-5A86-F95E>.
Brígida Riso é bolseira de doutoramento da FCT, no Centro de Investigação 
e Estudos de Sociologia, no ISCTE-IUL. O seu projeto de doutoramento em 
Sociologia intitulado “Biobancos e bio-objetos humanos: dinâmicas sociais no 
contexto de saúde português”, aborda as questões dos biobancos de investigação 
clínica da perspectiva da sociologia da saúde e dos estados sociais da ciência.
Co-coordenou o grupo de trabalho “Science and Values” do projeto europeu 
CHIP ME: Citizen’s Health through public and private initiatives: public health, 
market and ethical perspectives.
Curriculum Vitae: <https://ciencia.iscte-iul.pt/authors/brigida-riso/cv>.
Cidália Duarte fez os seus estudos em História de Arte na Faculdade de Letras 
de Lisboa, tendo posteriormente feito Estudos Graduados em Antropologia 
Biológica aplicada à Arqueologia, na Universidade de Alberta, no Canadá. 
Regressada a Portugal em 1998, esteve envolvida em vários projetos de investi-
gação em Bioantropologia e em Evolução Humana, tendo sido nomeadamente 
a antropóloga responsável pela escavação e curadoria do esqueleto humano de 
criança de época paleolítica, conhecido por “Criança do Lapedo”. Desde 2012 
juntou-se à equipa da Direção Regional de Cultura do Norte, onde integra o 
Gabinete de Projetos Financiados.

As autoras não deram permissão para gravar a palestra.

17.06.21 / 21:00h. / Álvaro Campelo
“VIVER ENTRE LIMITES E FRONTEIRAS: COVID-19 E O CORPO SEQUESTRADO”

A experiência da partilha e uso do espaço público alterou-se com a pandemia 
do COVID-19. Gerir corpos no espaço, entre confinamentos e “distanciamento 
social”, obrigou ao uso de sistemas de vigilância e à demarcação espacial, entre 
signos e proibições. Desde pequenos aprendemos os sentidos do uso corporal 
para a intimidade, a proximidade/afastamento, o respeito ou invasão do corpo 
alheio. Uma aprendizagem que tanto nos dá segurança e conforto emocional, 
como se impõe numa normatividade de prática do espaço. Por sua vez, a relação 
entre o corpo individual e corpo social, nos espaços públicos, define o grau de 
razoabilidade nas interações sociais. Que consequências teve a epidemia nesta 
razoabilidade, na aceitação/reprovação ou imposição de uma nova proxémia 
para o espaço pessoal e social? Foi este o propósito da nossa reflexão.
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Palestrante: Álvaro Campelo é professor de Antropologia na Universidade Fernando 
Pessoa, no Porto. É doutorado em Antropologia das Religiões, pela Universidade 
da Sorbonne, Paris, com uma tese sobre o pensador francês Michel de Certeau.

YouTube: <https://youtu.be/Rj2ytKGspzg>.

08.07.21 / 21:00h. / Sara Cura
UTENSÍLIOS E HUMANOS: REFLEXÕES SOBRE TECNOLOGIA E PRÉ-HISTÓRIA

O estudo da tecnologia nas sociedades pré-históricas tem suscitado os mais 
interessantes trabalhos e debates desde os anos 60 do século passado. O inte-
resse pela tecnologia do passado remoto centrou-se num primeiro momento 
no estudo da fabricação dos primeiros utensílios em pedra, mas rapidamente 
se estendeu a outras categorias de matérias transformadas pelos humanos: 
 argila, osso, madeira, fibras vegetais, metais… No entanto, se é verdade que o 
interesse pelo estudo da técnica e da tecnologia emerge de forma consolidada 
no seio da Pré-história, outras disciplinas do campo das humanidades também 
começaram a abordar o tema em profundidade, seja a antropologia, a etnologia 
e, sobretudo, a filosofia. Todavia, a arqueologia pré-histórica seguiu, em larga 
medida nas últimas décadas do século XX, a sua reflexão de forma paralela 
e sem incluir contributos destas disciplinas, o que terá contribuído para uma 
cristalização conceptual e sobretudo hiperespecialização técnica nas abordagens 
tecnológicas à cultura material pré-histórica, particularmente aos artefactos líticos.

Palestrante: Licenciada em História, variante de Arqueologia, pela Faculdade de 
 Letras da Universidade de Lisboa. Obteve um Diplôme d’Études Aprofondies em 
 Pré-história, Antropologia e Etnologia pela Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 
O seu doutoramento foi alcançado na UTAD, Universidade de  Trás-os-Montes 
e Alto-Douro, na área do Quaternário, Materiais e Culturas. É autora de várias 
publicações nacionais e internacionais sobre Pré-história, Tecnologia Lítica e 
Arqueologia Experimental.

YouTube: <https://youtu.be/tv6LpEakQWQ>.

23.09.21 / 21:00h. / Jorge Leandro Rosa
“AS ESTÉTICAS DA LINHA: PARA ALÉM DO PRINCÍPIO DA IMAGEM. ALGUMAS 
CONSIDERAÇÕES NOS LIMITES DO ANTROPOLÓGICO”

Com a publicação da sua tradução de “O Prazer no Desenho” de Jean-Luc Nancy, 
um dos grandes filósofos do nosso tempo, o conferencista propôs-se entender 
o ímpeto próprio do desenho a outros planos de contemporaneidade onde a 
linha prossegue o seu curso surpreendente. Daí que se fale aqui de estéticas da 
linha, por contraponto ao domínio estético, analítico e ideológico das imagens.
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Palestrante: Jorge Leandro Rosa é ensaísta e tradutor. Doutorado em Ciências da 
Comunicação, pela Universidade Nova de Lisboa. Escreve sobre a cultura, a polí-
tica, a ecologia e as artes contemporâneas nas suas relações com o Antropo ceno. 
Colaborou e colabora com várias publicações periódicas, e publicou  dezenas de 
ensaios assim como diversos livros. Traduziu Jean-Luc Nancy, Emanuel Coccia, 
John Berger, Jacques Rancière, Georges Didi-Huberman, entre outros. Tem 
vindo a organizar diversos colóquios internacionais dedicados ao pensamento 
das catástrofes, à Geopoétoca, e à obra de Kenneth White. É investigador do 
Instituto de Filosofia da FLUP.

YouTube: <https://youtu.be/h9pZ-bC-pYM> e <https://youtu.be/ajyvfeWjaG0>.

21.10.21 / 21:00h. / José Carlos Pinto da Costa
ARTIFÍCIOS DE VALOR: CONVITE PARA PENSAR A ANTROPOLOGIA DAS 
PRÁTICAS AVANÇADAS”

No âmbito da Ação COST European Forum for Advanced Practices (EFAP), 
são propostas estratégias para definir o valor comum dos modos de fazer. Estas 
estratégias passam por enquadrar o valor social destas práticas no centro da 
agenda política europeia promovendo o diálogo entre as ciências, as humani-
dades, a arte e as práticas sociais em geral. O objetivo desta conferência foi o 
de refletir sobre as possibilidades e as potencialidades desta realização.

Palestrante: José Carlos Pinto da Costa é investigador do Centro em Rede de Inves-
tigação em Antropologia, relacionado com a Universidade Nova de Lisboa, 
Faculdade de Ciências sociais e Humanas (CRIA-FCSH). Os seus interesses 
de investigação têm sido centrados na análise dos processos de inovação dos 
cuidados e dos sistemas de saúde, tendo publicado alguns artigos e apresentado 
algumas comunicações sobre este tema. Desde 2019 integra o comité de gestão 
da Ação COST European Forum for Advanced Practices (EFAP).

YouTube: <https://youtu.be/Td4GpHNivUc>.

18.11.21 / 21:00h. / Vítor Oliveira Jorge
“EM QUE CONSISTE O DESEJO HUMANO?”

O título desta conferência inclui, deliberadamente, para efeitos de divulgação,  
um pleonasmo. Na verdade, o desejo é algo de exclusivo do ser humano; os 
animais são dotados de instinto, são movidos pelo instinto, e não pelas pulsões 
e pelo desejo. Esse foi um dos contributos decisivos de Freud, o criador da 
psicanálise e o inventor do inconsciente, nos inícios do século XX, cuja  prática 
e teorização foram depois aprofundadas por numerosos autores, numerosos 
psicanalistas, entre os quais avulta o nome de Jacques Lacan. A psicanálise é 
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uma prática clínica e um saber que têm o máximo expoente em Lacan e seus 
continuadores, desde logo o seu genro, Jacques-Alain Miller, seu testamentário 
intelectual, que tem vindo a prestar um serviço imenso à humanidade publi-
cando os seminários de Lacan, que não ficaram escritos por este. O VI desses 
seminários, datando de 1958 e 1959, chama-se precisamente “O Desejo e a sua 
Interpretação”. Com a ajuda e orientação preciosas do Prof. Doutor José Martinho 
(Antena do Campo Freudiano, Portugal) o autor tem vindo, com outros colegas, 
a estudá-lo desde outubro de 2020, tendo a agradecer o que aprendeu, na leitura 
linha por linha desse livro de 600 pp., a esta enriquecedora experiência. Claro 
que sendo a linguagem, por um lado, o que radicalmente nos aparta dos restantes 
animais, e, por outro, a entrada no simbólico (no sentido lacaniano) que essa 
linguagem nos permite — passando da demanda inicial para satisfação das neces-
sidades que o infans, o desprovido de fala, faz à sua mãe — para a aquisição 
na linguagem e portanto, como sujeito falado e falante, adquirir a capacidade 
de formular desejos, isso não pode deixar de ter uma profunda repercussão na 
nossa conceção do humano e do laço social, e portanto na antropologia. É nesse 
sentido, como arqueólogo da pré-história que sempre situou os seus estudos na 
margem entre a natureza e a cultura, que me  interessei e interesso profundamente 
pela psicanálise, porque ela permite ultrapassar as banais teorias da psicologia 
do desenvolvimento e entrar  naquilo que mais constitutivamente está na base 
do humano e do que o torna um  animal único à superfície da Terra. É para 
 entender esse ser do desejo que é o ser humano, ser de um desejo nunca satisfeito  
(a sua satisfação completa, sem portanto apelar a mais nenhum desejo, implicaria 
a eliminação do ser humano), ser que o que deseja é desejar, que me lancei 
nestes estudos complementares da minha formação inicial como arqueólogo, que 
primeiro, já há muito, lançou mão da antropologia tout court, e que depois, mais 
recentemente, percebeu que essa antropologia ficava coxa sem a contribuição 
lacaniana. Esta é uma autêntica revolução. É isso, esquematicamente, o que 
motiva a presente conferência.

Palestrante: investigador do IHC-FCSH-UNL / Presidente da direção da SPAE.
YouTube: <https://youtu.be/QTQi2Le23r8>.

09.12.21 / 21h. / Cristiano Pereira
“AS CHEGAS DE BOIS NO NORTE DE PORTUGAL: MEMÓRIA, 
ETNOGRAFIA E SALVAGUARDA”

Nas últimas décadas, o mundo rural português conheceu acentuadas alterações 
económicas, sociais e demográficas. No caso das zonas rurais do Norte de 
Portugal, estas alterações contribuíram para o fim do comunitarismo, e assim 
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para o fim do boi povo, peça fulcral nas chegas de bois, ou seja, nos  combates 
de touros que simbolizavam o combate entre duas aldeias contundentes. Assim, 
procura-se aqui abordar qual o atual estado das chegas de bois e quais as 
principais alterações que esta manifestação conheceu com o passar dos anos. 
Dando-se destaque às críticas apontadas a estes combates, bem como às medidas 
que têm sido tomadas para salvaguardar as chegas de bois.

Palestrante: Cristiano Pereira é licenciado em História pela Universidade do Minho, 
Universidade em que adquiriu o grau de Mestre em Património e Turismo Cultural, 
com uma dissertação sobre as chegas de bois em Montalegre. Este trabalho deu 
origem a uma exposição etnográfica realizada no Ecomuseu de Barroso – Casa 
do Capitão (Salto). Atualmente frequenta o programa de doutoramento FCT em 
Antropologia: Políticas e Imagens da Cultura e Museologia, continuando a sua 
investigação sobre chegas de bois, agora no Norte de Portugal.

YouTube: <https://youtu.be/FO6GmxardF8>.

Na sequência deste trabalho, procuraremos em 2022 prosseguir com regularida-
de as nossas conferências, pela net ou presencialmente, conforme as circunstâncias 
sanitárias o impuserem, e dar continuidade a uma série de tarefas em curso, entre as 
quais manter e incrementar o diálogo com toda a comunidade científica portuguesa 
e estrangeira na medida das nossas possibilidades.

Não encaramos a antropologia – como, aliás, qualquer outra “disciplina” — como 
uma tarefa fechada, uma ciência rígida ao modo de séculos passados, com um método 
e um objeto pré-determinados, mas antes como um imenso conjunto de pontos de 
vista estratégicos sobre o “mundo”, sempre em debate entre si, e onde cabe tudo o 
que possa enriquecer esse debate, conjugando — sem querer convencer ninguém… 
— aquilo que à partida aparece como contraditório, ou seja, uma grande atenção à 
fala do Outro, ao que ele tem para nos ensinar, e uma vontade determinada de eleger 
uma perspetiva própria a cada um(a), que lhe permita orientar-se com perseverança 
e rigor na confusão de uma época que experimenta uma das maiores mutações de 
toda a história da humanidade. Porque o mais difícil é mesmo essa conjugação, a de 
uma flexibilidade que se não confunde com laxismo, e o de uma determinação que 
se não afirma como dogmatismo.

Dezembro de 2021
Vítor Oliveira Jorge, em nome da Redação


