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EDITORIAL

O n.º 5 da Revista CEM sai no ano em que a FCT procede à avaliação das unidades de
investigação, num processo associado à submissão do Projecto Estratégico de cada centro
para os anos 2015-2020. Tal como os números anteriores, a revista espelha, mais uma vez, o
trabalho desenvolvido pelos investigadores do CITCEM, assim como de outros Colegas que
colaboram estreitamente connosco, sobre um dos temas que tem vindo a constituir, há já
alguns anos, um dos pontos centrais da investigação da Unidade. De facto, «População e
Saúde» é não só um ponto de chegada de um trabalho já desenvolvido, mas sobretudo um
ponto de partida para mais investigações. Não é por acaso que uma das Linhas Temáticas
propostas à FCT no referido Projecto Estratégico tenha exactamente esse título, a par de
outros que igualmente têm constituído pontos-chave do muito que se tem estudado no
âmbito do CITCEM, como sejam «Culturas marítimas e ambiente», «Coesão territorial» e
«Diversidade e transversalidade cultural».

De facto, desde o seu início que o CITCEM inclui um grupo de investigação que tem
vindo a consolidar os estudos sobre Demografia Histórica, abrindo o tema à História Social
e da Família, abordando a temática numa perspectiva de microanálise que visa compreen-
der as dinâmicas demográficas e sociais da população portuguesa. Os investigadores procu-
raram, e assim continuará certamente, conhecer a evolução da relação entre o uso de vários
espaços territoriais e a distribuição das populações, tanto em fases de declínio como de
desenvolvimento. Também no âmbito da unidade, alguns investigadores, sobretudo jovens,
têm vindo a desenvolver estudos relacionados com a história da saúde, que, complementam
o conhecimento da evolução demográfica portuguesa num tempo mais ou menos longo. De
um e de outro assunto, os artigos que se publicam dão testemunho.

Durante o ano de 2014 o CITCEM continua a organizar encontros e colóquios, e a pro-
mover a participação dos seus membros nos mais diversos acontecimentos científicos, em
Portugal e no estrangeiro, apesar do constrangimento financeiro de todos conhecidos. A
publicitação do trabalho realizado aquém e além fronteiras, nomeadamente através da dis-
ponibilização online dos trabalhos publicados pelo CITCEM é, a par da participação em
projectos conjuntos e redes com outras unidades de investigação, um dos objectivos que,
mais uma vez, nos propomos atingir. Apenas alcançando um público mais alargado será pos-
sível contribuir para o desenvolvimento de estratégias de disseminação do conhecimento e
para a realização de parcerias com instituições públicas e privadas, tais como municípios,
museus, associações culturais e empresas.



Cumpre, ao terminar esta breve apresentação, agradecer aos autores, bem como aos
especialistas que participaram na revisão científica dos textos deste número da CEM, em
especial aos nossos Colegas Jorge Fernandes Alves e Carlota Santos, que assumiram a coor-
denação do volume. Mais uma vez, o apoio financeiro da FCT foi fundamental para a con-
cretização desta publicação. Agradecemos também à Biblioteca Central da Faculdade de
Letras do Porto, nas pessoas do Dr. João Leite e da D. Ana Paula Soares, pelo papel desem-
penhado nos processos de indexação internacional da Revista e de arbitragem científica.
Finalmente, uma palavra para a Dra. Marlene Cruz que continua a assegurar todo o traba-
lho «invisível» do secretariado do CITCEM (bem como de parte do da Revista), bem como
para a Dra. Paula Montes Leal, que embora mais afastada fisicamente, continuou, com o pro-
fissionalismo que todos lhe reconhecem, a cuidar de todos os pormenores e providenciar
para que este número da Revista se concretizasse.

Maria Cristina Cunha
(Coordenadora do CITCEM)
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