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Editorial 

 

A Omni Tempore é uma publicação promovida por estudantes da Licenciatura em 

História da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Nascida em 2014, viu o seu 

primeiro volume publicado em 2017, fruto do trabalho das primeiras comissões editorial 

e científica. Desde a sua criação, possui uma ligação aos Encontros da Primavera, 

servindo como meio de publicação dos trabalhos apresentados nestes. O evento conta já 

com 14 edições e centenas de apresentações, funcionando como uma primeira experiência 

de comunicação científica para os estudantes. Desta feita, é-lhes possibilitada a 

oportunidade de expor os resultados das suas investigações, desenvolvidas no âmbito das 

unidades curriculares seguintes: Seminário de História Medieval, Moderna e 

Contemporânea.  

Como é tradição, a publicação segue a divisão criada pelos Seminários e pelos 

próprios Encontros da Primavera, subdividindo-se em três grandes áreas: Época 

Medieval, com quatro artigos; Época Moderna, com dois; e Época Contemporânea, com 

seis. A presente edição enquadra-se no XIV Encontro da Primavera, que decorreu no 

Departamento de História e de Estudos Políticos Internacionais (DHEPI), na FLUP, nos 

dias 23 e 24 de maio de 2019.  

Como é habitual desta publicação e para dar continuidade, todos os textos 

publicados foram sujeitos a uma dupla avaliação anónima, tendo sido convidados 

18 especialistas de diferentes áreas, países de origem e centros de investigação, nacionais 

e internacionais. Isto permite que a Omni Tempore se aproxime dos habituais modelos de 

exigência das publicações científicas.  

Neste sentido, é importante realçar que a Omni Tempore é o resultado do esforço e 

do empenho não só dos alunos de História, como, também, dos membros das comissões 

editorial e científica. Esperamos que a publicação continue permitindo esta experiência e 

visibilidade aos futuros novos investigadores.   

Concluindo, gostaríamos de agradecer a todos os revisores que se dispuseram 

a analisar os artigos, aos professores da Licenciatura em História, em especial aos 

professores dos seminários, assim como ao Dr. João Leite, Diretor da Biblioteca da 

FLUP.  


