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PREÂMBULO

 Finalmente, aqui está o segundo volume dos TAE publicado directamente online. 

 Julgamos que a diversidade dos assuntos que toca, e a qualidade dos autores que nele nos dão a 
honra de colaborar, vêm na linha da tradição do rigor científico e informativo dos TAE. Tal não obsta porém 
a que de futuro procuremos integrar a revista num sistema de indexação, assunto que estamos a estudar, 
para que ela possa granjear um acrescido interesse de maior número de autores e de leitores.

 Este número refere-se, como se sabe, ainda ao ano de 2013. Compensando de certo modo uma 
baixa dinâmica da associação nesse ano, no momento em que escrevo já se realizaram uma série de 
actividades em 2014, incluindo eleições para os corpos sociais do triénio 2014-2016, além de outras 
divulgadas no nosso blogue e na página do facebook, e ainda outras que serão publicitadas em breve.

 Mais uma vez pedimos a todos os nossos colaboradores e sócios que divulguem a revista online 
e que contribuam para ela, propondo trabalhos, participando nas actividades da SPAE, de forma realista, 
isto é, ajustada aos pequenos meios de uma associação que, apesar da sua tradição, é hoje uma entidade 
pequena e com dificuldades de manutenção. Uma actividade persistente e de equipa é, nos tempos que 
correm, ao nível não lucrativo, muitíssimo difícil de manter. Veja-se por exemplo o esforço abnegado do 
nosso jovem consócio que trata toda a parte gráfica da revista (os seus numerosos afazeres naturalmente 
tornaram difícil a publicação deste volume mais cedo, como ele e todos nós gostaríamos), a quem muito 
agradecemos, para já não referir a generosidade de todos quantos connosco colaboram gratuitamente para 
podermos levar a cabo não só a continuidade desta revista de ciências sociais e humanas, como outras 
atividades científicas da SPAE, que julgamos deverão cada vez mais ser efectuadas em parcerias inter e 
transdisciplinares.

 Aceitamos aqui, como é sabido, textos em português, espanhol, francês e inglês. Procuraremos 
também mal isso seja possível ir colocando online outros volumes anteriores da revista; aí a dificuldade tem 
resídido na conversão de volumes antes formatados em sistemas informáticos que rapidamente caíram em 
desuso,  dificultando a sua conversão em pdfs agora publicáveis. A velocidade com que a tecnologia evolui 
é hoje, muitas vezes, grave factor de embaraço na conservação e transmissão da informação, factor bem 
conhecido. Sobretudo quando os meios financeiros escasseiam. Desejaríamos ter todos os TAE publicados 
em papel, online, e ainda não perdemos a esperança de encontrar uma instituição que nos consiga resolver 
o problema, sem custos.

 Naturalmente, a utilização dos trabalhos publicados nesta revista de acesso livre e gratuito está 
sujeita às normas constantes das leis que regulamentam os direitos autorais. 
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