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«É preciso sair da ilha para ver a ilha. 

 Não nos vemos se não saímos de nós» 

(José Saramago) 

 

«[…] E se o piedoso Eneias navegou 

De Cila e de Caríbdis o mar bravo, 

Os vossos, mores cousas atentando, 

Novos mundos ao mundo irão mostrando»  

(Os Lusíadas, Canto II) 

 

2018 foi declarado pela UNESCO o Ano Europeu do Património Cultural proclamado para 

ser dedicado a celebrar a riqueza e a diversidade do património cultural europeu, a nível 

nacional, regional e local tendo por lema «Património: onde o passado encontra o futuro». 

Mas 2018 assinala ainda a presença de Herança – Revista de História, Património e 

Cultura, no quadro editorial português, com a chancela da Ponte Editora. 

 

Herança nasce, assim, com uma vocação de cariz universal, pois em si congrega mundos 

plurais e carregados simultaneamente de idiossincrasias, convocando autores e leitores a 

ultrapassarem barreiras, fronteiras e limites suscitando o diálogo entre disciplinas e linhas 

de pensamento. É consequentemente com enorme satisfação que abraçamos este desafio de 

manter vivo o interesse e a difusão de um veículo de informação como o que propomos, 

carregado de simbolismo, ligando passado, presente e futuro.  

 

Assim prosseguiremos, na certeza de procurar prestar um serviço dedicado a quem se 

empenha em «do longe fazer perto» e na partilha genuína de saberes. 

 

Neste segundo número contámos com colaborações muito diversificadas pelo que nos 

cumpre em primeiro lugar agradecer às e aos autores cujos artigos integram o volume 2 do 

Ano I e que, em nosso entender, só valorizam a vertente multidisciplinar na qual ancoramos 
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a nossa actuação. Seguindo os passos de anuários tão vetustos quanto os Almanaques, possa 

a leitura deste número ser «agradável e instructiva». 
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