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PREÂMBULO

Este número da nossa revista sai para a luz e para os olhos dos leitores e 
leitoras numa época que não previmos, que ninguém podia prever, que afeta tudo 
e todos/as, não só em Portugal como no mundo: uma pandemia que fez com que 
a nossa associação, em 2020, apenas tivesse realizado duas atividades públicas, 
uma por colegas galegos em janeiro, outra por colegas do Porto em fevereiro.

A primeira efetuou-se no dia 25 de janeiro de 2020, e contou com a colabo-
ração do Prof. González Reboredo, intitulando-se “O Teatro Popular: Mouros e 
Cristãos. Apresentação do Livro do antropólogo Xosé Manuel González Reboredo, 
para uma proposta de leitura”. O livro foi apresentado pelo seu autor, Professor 
Emérito da Universidade de Santiago de Compostela e membro da direção do 
Museu do Povo Galego, Santiago de Compostela; e de Santi Veloso, Presidente da 
Associação Ponte... Nas Ondas, Galiza, o qual falou sobre “Discutir o Património 
Imaterial entre Portugal e Galiza. A experiência da Associação Ponte... nas  Ondas”. 
Cf. <https://www.facebook.com/events/999012493782466> e <https://www.facebook.
com/events/1352419894932116>.

A segunda realizou-se no dia 29 de fevereiro de 2020 e teve como  autores 
os Professores Jorge Ricardo Pinto (docente do ISCET e membro integrado do 
CEGOT – Centro de Estudos em Geografia e Ordenamento do Território da 
Univer sidade do Porto) e José Alberto Rio Fernandes (Professor catedrático da 
Faculdade de Letras do Porto), que falaram sobre “O Porto (do futuro) visto desde 
(o passado e o presente d)as ilhas de S. Vítor”. Cf. <https://www.facebook.com/
events/725638051260917>.

Ambas se efetuaram com enorme êxito, no auditório do Museu Nacional de 
Soares dos Reis, no Porto, e foram depois publicadas e divulgadas em vídeo na 
página do Facebook da SPAE, o melhor meio de estar a par das nossas atividades, 
presentes e passadas: <https://www.facebook.com/Spae-Sociedade-Portuguesa-De
-Antropologia-E-Etnologia-242375295851375>.

Já temos saudades desses tempos de convívio e aprendizagem; mas, confinados, 
não podemos contudo parar. Assim, a direção da SPAE tem reunido por zoom, e 
pelo mesmo método foi também apresentada já a primeira conferência de 2021, 
pelo Dr. Francisco Melo Ferreira, sobre o Prof. Manuel Viegas Guerreiro, estando 
prevista a segunda, pela Doutora Clara Saraiva, sobre Benjamim Pereira, para o 
dia 25 de março de 2021, e uma terceira, da Doutora Lina Santos Mendonça, 
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para 22 de abril, sobre matéria a anunciar (todas com começo às 21h., por zoom, 
devendo os/as interessados/as em assistir/participar comunicar tal intenção para o 
e-mail da SPAE: spae.antropologia@gmail.com).

Quanto a este número da revista, não poderia, cremos, ter matéria mais  variada, 
e na linha de qualidade que tem caracterizado os TAE. São aqui publicados dezoito 
trabalhos, uns no âmbito da história, outros sobre problemáticas contemporâneas 
que, na sua heterogeneidade, muito nos importam, outros no domínio da etnologia, 
tanto de Portugal como do Brasil, e outros ainda refletindo sobre teoria arqueológica.

Portanto, nem a escassez de recursos financeiros (as quotas dos nossos sócios, 
que são apenas de 20 € anuais...), nem a pandemia até agora nos pararam, estando 
em aberto novas conferências a programar definitivamente para os meses restantes 
deste ano e, claro, estando sempre a redação da revista aberta a propostas de novos 
textos inéditos para o volume de 2022.

<https://revistataeonline.weebly.com/submissatildeo-de-artigos.html>
Entretanto — e graças à colaboração da FLUP, a cuja diretora e nossa sócia, 

Prof.ª Fernanda Ribeiro, muito agradecemos, bem como ao Dr. João Leite, diretor 
da biblioteca da mesma Faculdade — já estão digitalizados todos os TAE, do 1 
(1919) ao 60 (2020), ainda faltando pôr alguns números online (a pandemia não tem 
ajudado nada...), aqui: <https://revistataeonline.weebly.com/volumes-anteriores.html>.

Também contamos com que a biblioteca doada pela SPAE à UP em 2016 
possa sair da nossa sede para destino definitivo e condigno mal a situação sani-
tária o permita.

Todos almejamos o momento em que, de pandemia, o mal que nos aflige 
passe a endemia, e em que seja possível de novo realizar atividades presenciais, 
nomeadamente Assembleias Gerais que estavam programadas e ficaram adiadas. 
Entretanto, o nosso balanço de contas relativo a 2020 foi enviado a todos os sócios, 
para que todos/as tenham consciência da nossa (muito frágil) situação financeira, 
de como dependemos do atempado pagamento de quotas e da aquisição de mais 
sócios para que a manutenção da nossa própria conta bancária não fique em causa.

Não queremos deixar de expressar aqui o nosso pesar pelo falecimento recente 
de uma pessoa digna de apreço que, através da cedência de instalações, bastante 
nos ajudou ao longo de muitos anos, sendo nosso sócio honorário: o Senhor Doutor 
Fernando Aguiar Branco, Presidente da Fundação Eng.º António de Almeida, no 
Porto; expressão que naturalmente se dirige primeiro que tudo à família enlutada, 
não esquecendo os diversos funcionários da Fundação que nos acolhiam geralmente 
aos sábados, para a realização de conferências e outras reuniões.
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A finalizar, contamos consigo, leitor/a, para cooperar conosco na manutenção 
e contínuo enriquecimento, reforço, deste espaço de liberdade e de alegria, no 
saber da antropologia, no sentido mais amplo, alargado, generoso desta ciência, 
ou, melhor, deste alargado leque de ciências a que nos dedicamos, numa época de 
tão profunda modificação, a que assistimos, do próprio conceito de humanidade.

Fevereiro de 2021
Vítor Oliveira Jorge


