GpOIU)UGALdtfPE~
GBibliotecadeEtnografia eAntropologia

R

esultado de uma
investigac;ao sociologica realizada no Baixo Minho,
este e urn livro sobre £amilias camponesas no
passado e no presente. Depois de reconstituir a
estrutura social e as formas de vida domestica na
sociedade rural dos anos 30 e 40, a Autora procura
compara-las com as do presente e trac;ar as
principais tendencias de mudanc;a familiar ao
longo das ultimas decadas. Vai depois retratar em
pro£undidade, primeiro.no passado e de
presente, a dinamicainterna d
iavractores. Estolhe para isso difp r1>~
r~ul~ando
vIo, nas
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Dois criterios presidem a escolha dos tftulos desta colec~ao, criterios esses ja sugeridos no
pr6prio nome que a encabe~a - Portugal de Perto. Em primeiro lugar, todos eles se report am
ao espa~o portugues, estudando os mais diversos aspectos da sua cultura (poderfamos dizer:
das suas culturas). Em segundo lugar, esse estudo e feito mais ou menos de perlO, com base
num trabalho de recolha directa, e prop6e-se, algumas das vezes, trazer para mais perlo falias
do real descuradas ou desconhecidas. Tudo isso nos limites de uma area disciplinar que, grosso
modo, vai da Etnografia aAntropologia, e dirigindo-se nao s6 aos estudiosos e especialistas,
como tambem a curiosidade do grande publico.
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Em primeiro lugar, as familias (cujos nomes alteramos) de Lemenhe e de
Gondifelos que me receberam em casa e nos campos, aturando as minhas visi
tas e perguntas, ensinando-me com paciencia 0 valor da terra e 0 trabalho
agricola; sem a sua participa~ao e 0 seu apoio, este livro nao teria certamente
existido.
As pessoas amigas de Lemenhe, Ant6nio Barbosa, Laura, Saozinha e 0 Sr.
Ferreira, David, Micas e os seus tios, Margarida eManuel, Avelino, Fatima e
a sua filha Maria do Carmo, Sao e Manuel, Jose e Dores, Joaquim e Helena,
o meu profundo agradecimento; a sua amizade, entusiasmo e saber foram
indispensaveis ao longo destes anos.
A Camara de Vila Nova de Famalicao, pelo apoio sempre manifestado;
aos parocas e as Juntas de freguesia de Lemenhe e Gondifelos e, em especial,
a Laurentino da Silva Braga, a Ant6nio Gomes da Costa, a Miguel Oliveira
da Costa e a Manuel Oliveira Santos, por nos terem fornecido a documenta
~ao disponlvel,pelas informa~6es prestadas e pela dedica~ao inesgotavel na
ajuda a recolha e ao controlo dos registos das familias.
Ao Professor Jean Kellerhals, orientador da tese de doutoramento, agra
de~o a leitura atenta, as sugestoes e as criticas; 0 seu modo rigoroso de enten
der 0 trabalho de investiga~ao , a autonomia intelectual que exige dos seus
alunos e pares, marcaram com certeza esta pesquisa, tornando-a porventura
menos imprecisa e mais pr6xima das realidades rural e familiar at delineadas.
Diversas pessoas acompanharam e deram urn apoio inestimavel a este
projecto nas suas diferentes fases. No ISCfE, 0 seminario de sociologia rural
de Manuel Villaverde Cabral, assim como 0 de Raul !turra sobre 0 problema
da transi~ ao, estirnularam muitas das interroga~oes subjacentes a este traba
!ho. Nos seminarios do Grupo de Estudos de Sociologia da Familia discuti e
estudei, com Ana Nunes de Almeida, Maria das Dores Guerreiro e Analia
Torres, os temas e problemas da sociologia da famIlia. Joao Ferreira de
Almeida e Ant6nio Firmino da Costa influenciaram algumas das estrategias
de pesquisa, em particular sobre famIlia e classe social, que informam este

