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Editorial 

 

No momento em que este editorial está a ser escrito, encontramo-nos em novo período de 

candidaturas a bolsas de investigação promovido pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. O 

presente concurso inova em relação aos anteriores no sentido em que os sub-critérios de 

avaliação foram definidos a priori. De particular nota é o facto da exigência em termos de 

currículo ser cada vez maior, sendo que um dos pré-requisitos para a candidatura obriga a que 

os candidatos a bolsas de doutoramento apresentem um registo de publicações 

cientificamente arbitradas. Podemos afirmar que – pelo menos ao nível de algumas das 

ciências sociais e humanas que normalmente se enquadram no âmbito dos Cadernos do 

GEEvH (CdG), como a Antropologia ou a Arqueologia – isto constitui uma novidade e obriga a 

uma reflexão nos departamentos ligados a estas áreas, visto não existir ainda uma verdadeira 

dinâmica de publicações em revistas com arbitragem científica ao nível dos alunos de 

mestrado. Grande parte dos sub-critérios foca-se também em outros tipos de publicações, por 

isso estas são fundamentais para aumentar as probabilidades de conquistar uma bolsa. 

Acreditamos que os CdG assumem particular destaque neste capítulo, visto que é um suporte 

apelativo para os estudantes que procuram uma primeira publicação. Aceita textos 

provenientes da literatura cinzenta, tem um âmbito alargado, publica em várias línguas e 

oferece revisão por pares. Encorajamos por isso os estudantes a submeter os seus trabalhos. 

No primeiro artigo deste CdG, Rita Gaspar e os seus colegas apresentam-nos em primeira mão 

os vestígios de uma ocupação pleistocénica descobertos durante as intervenções 

arqueológicas no Vale do Sabor. Num outro registo, Vanessa Campanacho e os seus colegas 

expõem o enterramento não-ortodoxo de um indivíduo que provavelmente viveu na Lisboa do 

século XVI e que apresentava lesões ósseas pouco comuns. Além disso, Luciana Sianto e Ana 

Luísa Santos apresentam directrizes muito úteis para a recolha de amostras, durante 

escavações arqueológicas, visando estudos paleoparasitológicos e de paleodieta, áreas ainda 

pouco desenvolvidas em Portugal.  

Este número dos CdG fica inexoravelmente marcado pelo recente falecimento da primatóloga 

Cláudia Sousa. A sua actividade de docência e investigação deixou escola, principalmente na 

Universidade Nova de Lisboa e na Universidade de Coimbra. Os CdG não podiam deixar passar 

o momento sem prestar uma homenagem neste número, e fizeram-no através da escrita 

emocionada de duas das suas ex-alunas – Renata Mendonça e Susana Carvalho.  

Ficam aqui os agradecimentos habituais aos autores que generosamente contribuíram com os 

seus textos para este CdG e convidamos os leitores a submeterem os seus próprios trabalhos. 

Esperamos que estes Cadernos sejam do vosso agrado. 
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At the time this editorial is being written, the Portuguese Foundation for Science and 

Technology is now accepting applications for studentships and fellowships. This call brings 

novelty, since the evaluation sub-criteria have been established a priori, which was not the 

case previously. In particular, it demands for more competitive CVs since candidates must 

already have a record of peer-reviewed publications. At least for the Portuguese panorama, 

this is not customarily done within some of the major scientific fields that fit into the scope of 

the Cadernos do GEEvH (CdG) – such as Anthropology and Archaeology. Therefore, such 

requirement will forcibly lead academic departments to some meditation and adaptation to 

them. Failing to do so, will undermine the chances of their students to be funded further down 

the road. Most of the evaluation sub-criteria focus on other sort of publications, so these are 

critical to enhance students’ chances to obtain a grant. We believe that CdG play an important 

role in this department because it is an attractive forum for students who are looking for a first 

publication. It can publish papers originally coming from grey literature, it has a wide scope, it 

publishes in several languages and it is peer-reviewed. Therefore, students are encouraged to 

submit their papers. 

In the first article of this CdG, Rita Gaspar and her colleagues present, first-hand, their findings 

regarding a Pleistocene occupation. The paper from Vanessa Campanacho et al. focuses on a 

deviant burial from an individual who probably lived on the 16th century Lisbon and displayed 

several uncommon bone lesions. Luciana Sianto and Ana Luísa Santos prepared useful 

guidelines for sample collection in archaeological contexts for palaeoparasitological and 

palaeodiet analyses, fields that are yet poorly explored in Portugal. 

This issue is inevitably marked by the recent passing of primatologist Cláudia Sousa. Her 

teachings and research were very influent, especially at the Universidade Nova de Lisboa and 

the Universidade de Coimbra. Therefore, CdG honors her memory through the testimony of 

two of her former students - Renata Mendonça and Susana Carvalho. 

As always, we express our gratitude to the authors who so generously contributed with their 

papers and we invite the readers of this issue to come up with their own submissions. We 

hope that these Cadernos will be to your liking.  
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