Editorial

A Omni Tempore é uma publicação promovida por estudantes da Licenciatura
em História da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. O seu conteúdo é o
resultado da investigação desenvolvida nos seminários de História medieval, moderna e
contemporânea, inseridos no 3.º ano do 1.º ciclo de estudos. Aos três números
anteriormente publicados, em suporte digital, soma-se agora o presente, garantindo-se a
continuidade deste projeto.
Pretende-se assim disponibilizar aos estudantes uma plataforma que os incentive
a darem o primeiro passo no mundo da investigação científica, através da oportunidade
de exporem os seus trabalhos finais, resultantes de um longo ano de pesquisa e na
sequência de uma primeira experiência de apresentação pública, em que, rodeados por
professores, colegas de curso e outros, viram os seus trabalhos serem comentados pelos
seus pares, nos já habituais Encontros da Primavera. Todos os textos que se seguem
foram apresentados na XIII edição deste evento, realizada entre os dias 17 e 18 de maio
de 2018.
Na senda do que tem vindo a ser a marca das diferentes comissões editoriais, na
contínua procura de aproximação da Omni Tempore aos modelos de exigência de uma
publicação científica, todos os textos que aqui veem a luz foram sujeitos a uma dupla
avaliação anónima, tendo sido convidados mais de 30 especialistas de diferentes áreas,
países de origem e centros de investigação, nacionais e internacionais.
Paralelamente, este projeto resulta do esforço e empenho dos alunos da
Licenciatura em História, mas, sobretudo, dos membros das Comissões Editorial e
Científica. A par das anteriores Comissões, exortamos para que a publicação continue
com o espírito estudantil que a fundou, dando experiência e visibilidade a novos
investigadores. Se este novo volume representa apenas mais uma etapa na história desta
publicação, esperemos que ela seja, para aqueles que dela fazem parte, a primeira de
muitas na sua vida científica.
Concluindo, não podemos deixar de agradecer a todos os revisores que
aceitaram fazer parte da construção do presente volume, esperando que levem consigo
um pouco do que é produzido na Licenciatura em História da FLUP. Agradecemos
ainda ao Dr. João Leite, Diretor da Biblioteca Central da FLUP, e à Dr.ª Helena
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Miranda, do Serviço de Documentação e Informação da mesma Instituição, por todo o
apoio técnico e disponibilidade provida. Por último, um especial obrigado à Prof.ª Dr.ª
Inês Amorim, Presidente do Departamento de História e de Estudos Políticos e
Internacionais, que ao longo deste último ano se demonstrou sempre disponível e que
nos auxiliou na resolução de diversos assuntos.
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