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Editorial 

É surpreendente a abundância de eventos científicos realizados anualmente em Portugal, em 

especial considerando a dimensão do país e da sua comunidade científica. Organizados por 

entidades do meio académico (universidades, centros de investigação, associações científicas) 

e museus, mas também por municípios e diferentes entidades fora do meio político, 

congressos e palestras na área da Arqueologia aparentam ser cada vez mais diversos. De 

diferentes dimensões, com programas generalistas ou direcionados para temáticas muito 

específicas, a proliferação e diversidade de eventos atestam não só a vitalidade que a 

Arqueologia tem demonstrado nesta fase de mediatização e profissionalização pós-Foz Côa, 

mas também o grau de especialização que cada vez mais encontramos nos nossos 

investigadores. Mesmo considerando positivo o cenário ao nível da organização de eventos 

científicos, a presença e participação de alunos não parece ser satisfatória. Ainda que não 

existam números concretos, parece ser frequente o descontentamento acerca desta questão, 

especialmente dentro das universidades. Este cenário é preocupante, considerando que os 

congressos e palestras são parte crucial da formação de qualquer cientista, sendo momentos 

de contacto privilegiado com investigadores experientes e constituindo oportunidades para os 

próprios estudantes participarem no debate científico. Como tal, é importante fomentar a 

incorporação de eventos científicos na formação dos futuros arqueólogos, desde as suas 

etapas iniciais, seja através de benefícios curriculares, apoios financeiros, ou outras soluções 

que urge encontrar. É certo que existe um problema, convém que a comunidade académica – 

e não só – tente entender as causas e comece a discutir possíveis soluções.  

No que diz respeito ao presente número dos Cadernos do GEEvH, este reflecte uma vez 

mais o seu carácter multidisciplinar. O primeiro artigo, por Maria Teresa Ferreira e colegas, 

revisita o cemitério de escravos do Valle da Gafaria em Lagos dos séculos XV a XVII dC, com o 

objectivo de apresentar novos dados acerca do sexo e idade à morte destes indivíduos. O foco 

da segunda contribuição deste número, a cargo de Ana Rufino e colegas, mantém-se neste 

sítio fascinante, agora apresentando um caso de estudo referente às peculiares assimetrias 

mandibulares de um dos indivíduos da Gafaria e discutindo as suas implicações ao nível 

funcional. As terceira e quarta contribuições, ambas a cargo de Luís Miguel Marado e Cristina 

Braga, levam-nos ao Norte de Portugal e fazem-nos recuar até à Bracara Augusta dos séculos I 

a III dC. O estudo detalhado de várias cremações provenientes da necrópole da Via XVII é aqui 

apresentado em dois artigos distintos que nos fornecem novos dados acerca das práticas 

funerárias desta população. Finalmente, destacamos duas cartas aos editores, a primeira delas 

remetida por parte de Laure Spake e colegas, onde se apresentam alguns comentários acerca 

do artigo publicado por Carneiro e colegas no volume 6: “Uma questão de método: a idade 

gestacional do feto do Paleolítico Superior de Ostuni (Itália)”. A segunda carta aos editores 

corresponde à resposta destes últimos a esses mesmos comentários.  

Endereçamos um agradecimento especial a todos os autores que contribuíram para este 

número dos Cadernos do GEEvH. Esperamos que os nossos leitores apreciem a sua leitura 

tanto quanto nós apreciámos prepará-lo! 
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*** 

 

The number of scientific events held in Portugal is quite surprising, especially given the 

somewhat small size of this country’s scientific community. In the case of Archaeology, this 

kind of event is organized by a multitude of institutions, including academic ones (universities, 

research centres, scientific associations), museums, and municipalities, and proliferate widely. 

With varied scales and diverse topics, both generalist and specialized, this proliferation is a 

reflection of, not only the vitality of Portuguese Archaeology in this post-Foz Côa stage of 

media coverage and professionalization, but also of the increasing specialization of our 

researchers. Nonetheless, although this scenario is extremely positive, the pay out in terms of 

students’ attendance to these events seems to fall a bit short than expected.  Although we 

have no figures to enlighten us about this issue, a generalized discontent appears to be clear, 

especially within universities. This is a worrisome given that this kind of event is a critical 

component of any scientist’s training, since it provides privileged contact with experienced 

researchers involving students in the scientific debate. Therefore, it is important to foment the 

incorporation of scientific events in the training of future archaeologists right from the start, 

for example by giving them curricular credits or financial support. It is paramount that the 

scientific community starts discussing this problem in an attempt to find its causes as well as 

possible solutions to overcome it.  

 The present number of Notes in Human Evolution reflects its multidisciplinary focus. The first 

paper by Maria Teresa Ferreira and colleagues revisits the Lagos Valle da Gafaria slave 

cemetery from the AD 15-17th centuries with new data regarding the sex and age at death of 

these individuals. The second paper still focuses on this site, with Ana Rufino and colleagues 

presenting a case study of an individual’s peculiar mandibular asymmetries while discussing 

their possible functional impact. The following two papers, both authored by Luís Miguel 

Marado and Cristina Braga, take us back to the AD 1st-3rd centuries Bracara Augusta in the 

north of Portugal, to present us a detailed study of the cremations from the Via XVII necropolis 

thus providing us with new data about this population’s funerary practices.  Last but not least, 

we highlight two letters to the editors, one of them by Laure Spake and colleagues 

commenting on the paper published by Carneiro and colleagues in volume 6: “Uma questão de 

método: a idade gestacional do feto do Paleolítico Superior de Ostuni (Itália)”. The second 

letter corresponds to these latter authors’ response to those very same comment. 

We wish to endorse a special thanks to all authors who contributed with their valuable papers. 

We hope the readers enjoy this number as much as we’ve enjoyed preparing it! 
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