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Editorial 

Com a presente edição, a EXEDRA publica neste mês de julho de 2013 o número 7, o primeiro de 

dois previamente agendados para este ano. Este volume vem confirmar a crescente tendência desta 

revista – e uma das suas principais aspirações – a de se constituir como um veículo de estudos e de 

pesquisas oriundas de áreas multifacetadas dando, pois, voz a domínios científicos muito ecléticos. 

A presidir a este novo ciclo editorial estiveram, desde o começo, a vontade de consolidar este 

projeto editorial, a ambição de o tornar uma presença regular por entre as publicações congéneres e, 

também, o desejo de alargar este fórum de investigações a diferentes estabelecimentos de ensino 

superior, nacionais e estrangeiros, de modo a visibilizar os trabalhos que neles se vão 

desenvolvendo. 

De facto, a abrangência e a internacionalização constituem, desde a fundação da revista, uma 

finalidade e, simultaneamente, um objetivo que a cada número se tenta ultrapassar. De igual modo, 

esta renovada etapa do percurso confirma, ainda, a aposta na revisão científica externa. Este número 

é disso um bom exemplo, pois a totalidade dos textos aqui incluídos foram objeto de peer review.  

A consecução deste objetivo deve-se, pois, a um trabalho progressivo efetuado ao longo dos 

últimos meses, e de qual resultou a constituição de uma bolsa de revisores científicos que integra 

reputados professores, investigadores e especialistas nacionais e internacionais em distintos 

domínios. Esse acervo de colaboradores constitui, portanto, uma acrescida mais-valia para esta 

publicação, não só pela garantia da qualidade editorial em domínios específicos mas, também, pela 

garantia de isenção e de imparcialidade, valores e princípios tão caros quanto inestimáveis numa 

publicação desta natureza e fins. 

Há que salientar também que, a partir deste número, se cativa um espaço, necessário e útil, 

destinado às recensões e aos artigos de opinião. 

Por entre estas palavras introdutórias convém reafirmar a importância que a EXEDRA tem 

conferido aos números temáticos. Assim, e desde o começo, essa foi uma orientação e uma aposta 

que estiveram, constantemente, no horizonte das diferentes equipas editoriais, por se entender que 

ela pode constituir um modo privilegiado de divulgação científica, não só de estudos pioneiros e/ou de 

investigações que se vão concretizando dentro e fora das nossas fronteiras geográficas mas, 

também, pela oportunidade de textualizar e dar corpo a vários eventos científicos como os encontros, 

jornadas e simpósios que vão tendo lugar na esfera académica. 

Após a anterior edição de um número temático, em dezembro de 2012, a revista prepara-se para, 

logo após o verão, dar à estampa um outro, que se encontra em fase de ultimação e que, estamos 

em crer, fortalecerá esta viva componente investigativa. 

A terminar, uma nota obrigatória acerca do trabalho desenvolvido, ao longo dos últimos meses, no 

que toca ao desenho gráfico da revista e do sítio. Após um período de maturação de diferentes 

propostas, cremos que a solução gráfica agora disponibilizada reflete, por inteiro, a linha evolutiva da 

revista e o seu natural crescimento. Acreditamos que, tanto a renovação do logotipo, como o 

refrescamento da imagem gráfica contribuem, decisivamente, não apenas para a usabilidade da 

plataforma e, consequentemente para a facilitação da leitura como, sob muitos aspetos, transmitem, 

de maneira óbvia e transparente, o compromisso da revista entre o classicismo não conservador dos 

seus objetivos e propósitos, e a modernidade dos seus meios e suportes de design. 
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Tais melhoramentos contribuirão, decerto, para a legibilidade e sucesso da EXEDRA, fatores que 

são já mensuráveis no crescente número de artigos remetidos para publicação, e no significativo 

aumento de acessos e de consultas realizados dentro e fora do país.  

Agradecemos, pois, toda a colaboração prestada a este número, desejando que a leitura dos 

artigos que o compõem seja um ato enriquecedor e instrutivo. 

 

Maria de Fátima Neves  

 


