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Com a publicação deste número da  
Revista Portuguesa de Arqueologia dá  
o IGESPAR novamente continuidade  
a uma linha editorial que tendo precedido 
nas suas origens o próprio Instituto, foi  
por ele assumida como garante de uma 
prática cuja importância se reconheceu  
e se pretende assegurar para o futuro.  
Procurou-se dessa forma encarar  
o presente sem esquecer o passado naquilo 
que dele herdamos de mais positivo,  
evitando roturas que a prática veio  
há muito mostrar desajustadas para  
a credibilidade e operacionalidade  
da tutela do património arqueológico. 
Ao limitar tendencialmente a dimensão  
da revista e a sua qualidade gráfica  
aos padrões inicialmente estabelecidos, 
pretendeu-se, por outro lado, criar  
condições para a curto prazo se poder  
pôr em dia a sua publicação semestral.  
Evitando excessos que uma gestão corrente 
dos recursos existentes poderia por vezes 
eventualmente permitir, optou-se por 
garantir também a sustentabilidade que  
a própria importância do projecto exige.
Assumindo que a Revista Portuguesa  
de Arqueologia é um projecto editorial aberto  
à totalidade da comunidade arqueológica 
nacional, espera-se que o seu sucesso 
editorial se venha a traduzir num futuro 
próximo por uma participação cada vez  
mais alargada e diversificada dessa mesma 
comunidade, garantindo uma divulgação 
representativa das intervenções  
arqueológicas que um pouco por todo  
o país se vão realizando.

João Pedro Cunha ribeiro

Subdirector do IGESPAR
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