NÚMERO 1

cadernos do arquivo municipal
REVISTA CIENTÍFICA		

2.ª SÉRIE

LANÇAMENTO DO N.º 1 - LISBOA JOANINA (1700-1750)

O Arquivo Municipal de Lisboa vai lançar o primeiro número da 2.ª série dos Cadernos do Arquivo Municipal,
no próximo dia 27 de junho, pelas 18:30h, na Sala do Arquivo nos Paços do Concelho.

A primeira série iniciada em 1997, contou com dez números publicados. A nova série que agora inaugura dedica
o seu primeiro número ao tema Lisboa Joanina (1700-1750), e apresenta-se em versão digital disponível online
permitindo um acesso fácil à informação e alargando o seu potencial de difusão.

Com renovação ao nível da imagem, alteração na periodicidade que passa a semestral (junho/dezembro) esta
2.ª série, será mais abrangente incluindo artigos escritos por investigadores internos e externos à instituição,
nacionais e estrangeiros.

Com o presente número, assume o caráter de revista científica, respondendo às exigências dos repositórios
internacionais de modo a ser indexada, num futuro próximo, nas bases de dados de revistas científicas.
Pretende-se que os Cadernos do Arquivo Municipal se afirmem como uma revista de referência junto da
comunidade científica através da divulgação de estudos académicos, projetos de investigação e fontes de pesquisa
que tenham por base o acervo do Arquivo Municipal de Lisboa.

A nova linha editorial centra-se na edição de números temáticos, cada um da responsabilidade de um investigador
membro do Conselho Científico da revista. Para o primeiro número desta nova série foi convidado o professor
doutor Hélder Carita, colaborador de longa data do Arquivo Municipal de Lisboa, grande conhecedor do seu
acervo documental e estudioso da história de Lisboa.

O tema escolhido - Lisboa Joanina 1700-1750 - incide sobre uma época incontornável da história da cidade de
Lisboa, bem documentada pelo acervo do Arquivo Municipal. Os livros de consultas, decretos e avisos emitidos
pelos monarcas, os documentos decorrentes da administração da cidade como os assentos e ordens do Senado,
provimento de ofícios e a almotaçaria, a par de súmulas de leis, posturas, regimentos, entre muitos outros,
demonstram a riqueza documental do Arquivo para o estudo da época joanina.
De modo a conferir acreditação científica à publicação, foi constituído um Conselho Científico composto por
investigadores doutorados, de reconhecido mérito e com elevada experiência em publicações científicas: André
Teixeira, Armando Carvalho Homem, Dejanirah Couto, Edite Alberto, Hélder Carita, Jorge Fonseca, José Subtil,
Julio Cerdá Diaz, Maria Fernanda Bicalho, Raquel Henriques da Silva, Sílvio Toledo Neto e Teresa Leonor Vale.
Todos os artigos propostos para esta revista são sujeitos a avaliação por uma Comissão Externa de Avaliadores
(assegurando o anonimato dos autores).

Nos próximos números contaremos com a colaboração como coordenadores científicos, dos Professores Doutores
José Subtil (nº 2 - Poder central e poder local), Jorge Fonseca (nº 3- Lisboa na encruzilhada de povos e culturas)
e André Teixeira (nº 4 - Lisboa e Ceuta: 600 anos), para os quais se aceitam propostas de artigos até 31 de julho
próximo, 31 janeiro e 31 de julho de 2015, respetivamente.
As normas de submissão dos artigos podem ser consultadas em:
http://arquivomunicipal.cm-lisboa.pt/cmgestao/include/imagedisp.asp?id=2879
http://arquivomunicipal.cm-lisboa.pt

https://www.facebook.com/arquivo.mun.lisboa

