
História – Revista da FLUP 
Breve nota sobre o Programa Editorial

A Revista da Faculdade de Letras – História foi fundada em 1970, no âmbito do Grupo 
de História (hoje Departamento de História e de Estudos Políticos e Internacionais – DHEPI) 
da Faculdade de Letras da Universidade do Porto (FLUP) e é editada com periodicidade anual 
desde 1984, agora também em formato electrónico (disponível em http://ler.letras.up.pt/).

Com o presente número dá-se início a uma nova série editorial, à adopção de um 
novo processo de arbitragem científica e a uma nova designação, a de História – Revista da 
FLUP, mantendo-se, contudo, a sua missão original de apoio à inovação e disseminação de 
conhecimento científico. Vocacionada para a divulgação de trabalhos resultantes de investi-
gação original na área das Ciências Sociais e das Humanidades, em especial no domínio da 
História, a Revista também acolhe estudos de outras áreas do conhecimento, convergentes 
com o teor dos dossiers temáticos.

São finalidades da História – Revista da FLUP:

–  Divulgar trabalhos originais de investigadores nacionais e estrangeiros, a integrar nos 
dossiers temáticos de cada número e na secção “Outros Estudos”; 

–  Promover estudos comparativos e interdisciplinares;
–  Proporcionar um espaço de divulgação da produção historiográfica de investigadores 

e estudantes de pós-graduação do DHEPI (Departamento de História e de Estudos 
Políticos e Internacionais da FLUP) e de outras actividades científicas e académicas.

Os artigos publicados são submetidos a procedimentos de arbitragem científica, a cargo 
de especialistas portugueses e estrangeiros.

A direcção, a gestão executiva e a consultoria científica da Revista são asseguradas 
pelo seu Director, por inerência o Presidente do DHEPI, pela Comissão Editorial e pelo 
Conselho Consultivo, respectivamente.

Compete à Comissão Editorial da Revista definir o calendário e alinhamento editoriais, 
proceder à organização de cada número da Revista, coordenar o dossier temático e solicitar 
pareceres aos membros do Conselho Consultivo. Compete-lhe ainda lançar o pedido de 
colaboração (call for papers), incentivar a submissão de artigos por autores especialistas do 
domínio de estudos de cada dossier temático, propor a designação de revisores para cada 
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artigo em conformidade com as respectivas áreas de especialidade e gerir todo o processo 
de avaliação científica e de organização editorial.

Ao Conselho Consultivo, formado por investigadores nacionais e estrangeiros de reco-
nhecido mérito, compete apreciar as linhas fundamentais de orientação editorial da revista, 
propor alterações da linha editorial e emitir pareceres sobre qualquer questão colocada pela 
direcção da revista. 

A edição da Revista conta com o financiamento da Faculdade de Letras da Universidade 
do Porto, com o financiamento da FCT e com o apoio da Biblioteca da Faculdade de Letras 
da Universidade do Porto, nomeadamente na organização do processo de arbitragem, na 
organização da edição em linha e nos procedimentos de indexação internacional.

A História – Revista da FLUP publica artigos em cinco línguas (português, castelhano, 
francês, italiano e inglês), está classificada no ERIH da European Science Foundation e no 
CAPES (Brasil), indexada no Latindex e na EBSCO.

A Revista dispõe de uma página electrónica (em http://web.letras.up.pt/revista.historia).

A Comissão Editorial


