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EDITORIAL

Desde a sua origem, o CITCEM – Centro de Investigação Transdisciplinar «Cultura,
Espaço e Memória» tem como um dos seus principais objectivos a promoção do conhe-
cimento interdisciplinar em diversas áreas, mas em especial nas Humanidades. Cumprindo
essa missão, ao longo de 2012 foram numerosos os textos dados à estampa que reflectem o
trabalho efectuado pelos investigadores da unidade, frequentemente em colaboração com
colegas pertencentes a outras unidades e instituições de ensino superior que não a UP e a
UM. O n.º 3 da Revista CEM/Cultura, Espaço & Memória é mais um dos resultados
alcançados: aqui, à transdisciplinaridade procurou-se associar a diversidade cronológica,
tendo o mote para o tema central da Revista – Religião e Liberdade – surgido com a
comemoração, ocorrida no ano passado, do centenário da Lei de Separação do Estado das
Igrejas. Não deixa de ser igualmente significativo o facto deste número incluir, mais uma vez,
trabalhos de jovens investigadores e estudos de investigadores já consagrados, bem como, na
varia, se reunirem artigos que focam diferentes aspectos da História e da Literatura,
contribuindo deste modo para  a divulgação de uma cultura académica diversificada.

O presente número da revista CEM será, tal como os anteriores, disponibilizado
online, em open access, com o objectivo de tornar mais acessível a publicação e promover a
divulgação de resultados de investigação e de estudos de temáticas variadas, traduzindo,
deste modo, a dinâmica própria da diversidade interdisciplinar que caracteriza o CITCEM.

Não podemos deixar de agradecer aos autores, bem como aos especialistas que
participaram na revisão científica dos textos que compõem o presente número da CEM,
em especial ao nosso colega Pedro Vilas Boas Tavares, que assumiu a responsabilidade da
coordenação do dossiê temático. Em ano de dificuldades várias, o apoio financeiro da
FCT reveste-se de uma importância ainda mais determinante para a publicação deste tipo
de textos. Igualmente de assinalar é o papel que a Biblioteca Central da Faculdade de
Letras do Porto, na pessoa do Dr. João Leite, desempenhou, nos processos de arbitragem
científica e de indexação internacional da Revista. Finalmente, ficamos devedores ao
secretariado do CITCEM (e, neste caso concreto, também da Revista) Paula Montes Leal
e Marlene Cruz, que com o profissionalismo que todos lhe reconhecem, cuidaram de
todos os pormenores para que este volume chegasse a bom porto.
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