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Nota editorial 

 

A fechar a calendarização de publicações regulares previamente estabelecida, vem a Exedra dar à 
estampa mais um número no qual se destacam vários textos no domínio da Formação e Educação e 
um dossiê temático na área da Comunicação e das Ciências Empresariais. 

Assim, disponibilizamos cinco artigos que abrangem domínios distintos do ensino, e cujo périplo 
passa pela didática da língua não materna no ensino superior, percorre os caminhos do texto literário 
e das potencialidades interpretativas na promoção e desenvolvimento do gosto literário e desemboca 
noutra área de capital importância, como é o ensino da matemática. 

Adicionalmente, e por resolução da comissão editorial, este volume inclui, como referimos, um 
apêndice temático versando alguns estudos que orbitam os domínios da Comunicação e das Ciências 
Empresariais. Esta seção é, pois, constituída por dois artigos e um caderno temático. O Dossiê 
Temático subordinado ao tema Comunicação Interna, Capitais Humanos e Mudança nas 
Organizações, integra seis artigos empíricos de diferentes autores em torno dos temas mencionados. 
Para além deste, a seção apresenta, ainda, dois artigos: um que efetua uma reflexão sobre algumas 
questões de natureza epistemológica e metodológica e das suas implicações na investigação 
turística, e outro que analisa o fenómeno da coopetição no âmbito business to business, evidenciando 
as suas razões, vantagens, desvantagens e critérios para que a mesma produza resultados. 

Convém realçar ainda que, por razões estatutárias, este número marca o fim do trabalho da atual 
equipa editorial. Independentemente deste facto, a Exedra continuará a perseguir um conjunto de 
metas previamente delineadas e que, entre outras, contemplam o alargamento das áreas científicas 
de publicação, a incorporação de contributos de instituições de ensino superior estrangeiras, bem 
como o estabelecimento de protocolos de colaboração regular com outras instituições congéneres 
dentro e fora de Portugal. 

Um dos desafios já alcançados até ao momento prende-se com a revisão e a arbitragem científica 
dos artigos submetidos e publicados e que é, atualmente, um objetivo plenamente atingido. 

A atual direção desenhou, também, e a seu tempo, algumas linhas-guia que poderão, certamente, 
ajudar a consolidar e a desenvolver esta revista e a afirmar o seu prestígio e alcance por entre outras 
publicações homólogas. De entre esses projetos, podemos apontar a reconfiguração dos números 
regulares, que passarão doravante a evidenciar uma feição monotemática, conferindo-lhes, 
gradualmente, uma coesão e unidade, certamente mais enriquecedoras, quer do ponto de vista 
orgânico, quer do alcance que a homogeneização científica trará a uma revista com este perfil. 

A par desta nova orientação editorial, a Exedra continuará a apostar significativamente na 
divulgação de números extra, não apenas para visibilizar a pesquisa produzida em diferentes 
domínios dentro da Escola Superior de Educação mas, ainda, para congregar a produção de variados 
especialistas nacionais e internacionais que têm em curso projetos de trabalho, de investigação e de 
divulgação científica. A Exedra dará, pois, voz a essas iniciativas e publicará, com regularidade, 
números especiais, quer sob proposta da comissão editorial, quer por sugestões provindas de 
entidades externas que no-las vão fazendo chegar. 
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Por fim, a atual direção deseja, reconhecidamente, agradecer a todos os colaboradores que, ao 
longo deste biénio, deram o seu inestimável contributo, quer na qualidade de autores, quer no papel 
sempre disponível de revisores externos. É graças a eles que o percurso desta publicação se pode 
manter a um ritmo regular e com crescente qualidade. 

Maria de Fátima 


