
                                                           

 

 

 

Acta – Reunião 21 de Abril de 2022 

No dia 21 de Abril de 2022, pelas 16.30, reuniram na sede da Associação dos Arqueólogos Portugueses, os 

membros do júri do Prémio Eduardo da Cunha Serrão (7ª edição). 

A reunião foi presidida pelo Presidente da Direcção da Associação dos Arqueólogos Portugueses – Dr. José Morais 

Arnaud – e composta pelos membros da Direcção – Professora Doutora Mariana Diniz e Doutora Andrea Martins, 

bem como pelos especialistas convidados – Professor Doutor José d’Encarnação e Professor Doutor Francisco 

Sande Lemos. 

Os membros do júri apresentaram os seus pareceres relativamente aos trabalhos analisados, tendo deliberado 

por unanimidade: 

 

- Atribuição do Prémio Eduardo da Cunha Serrão, categoria de Doutoramento, à tese intitulada A Arqueologia em 

Portugal entre o final do século XX e o início do século XXI (1970 – 2014), da Doutora Jacinta Bugalhão. 

- Atribuição de Menção Especial, categoria de Doutoramento, à tese intitulada Neanderthal Diets in Portugal: 

Small and Large Prey Consumption during the Marine Isotope Stage 5 (MIS-5) da Doutora Mariana Vilas Boas de 

Castro Nabais.  

 

- Atribuição do Prémio Eduardo da Cunha Serrão, categoria de Mestrado, à dissertação intitulada Em busca de 

"body worlds: Representação (e evocação) do corpo humano em objetos pré e proto-históricos da Península Ibérica 

da Drª Ana Filipa Amor dos Santos.  

- Atribuição de Menção Especial, categoria de Mestrado, à dissertação intitulada Representações antropomórficas 

na arte móvel da Proto-História do Vale do Sabor (Trás-os-Montes Oriental) da Drª Andreia Marisa Barros Silva. 

 

Os membros do júri referiram ainda a excelente qualidade intrínseca das restantes teses submetidas a concurso, 

devidamente comprovada, aliás, por terem sido aprovadas pelo júri académico que as sancionou, recordando que, 

no caso do presente Prémio, o que está em causa é o valor relativo dos trabalhos apresentados, mormente tendo 

em conta a sua originalidade e maior contribuição para o progresso e inovação da ciência arqueológica. 

Terminaram formulando votos dos maiores sucessos profissionais a tod@s @s candidat@s desta 7ª Edição do 

Prémio Eduardo da Cunha Serrão. 

 

Lisboa, 21 de Abril de 2022  

O Presidente da Direcção da Associação dos Arqueólogos Portugueses  

 

José Morais Arnaud  


