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PALAVRAS PRÉVIAS

A Oppidum atinge 10 anos de publicação. Uma década em que, 
por mérito próprio, alcançou justo reconhecimento nos meios 
culturais e académicos e se assumiu como instrumento participa-
tivo e transformador da história local e regional.

O itinerário, embora não isento de vicissitudes – o que valoriza 
ainda mais o projeto editorial –, acentua um contributo diferen-
ciador para o estado e desenvolvimento da historiografia, no qual 
se foram cruzando olhares de outras expressões científicas e cul-
turais, nomeadamente da economia, da política, da sociologia, da 
etnografia, da geologia ou da geografia.

Agregando dezenas de jovens investigadores e outros de con-
sagrada reputação, renovando e ampliando processos investiga-
tivos, conclusões e conhecimentos a partir de novas abordagens 
metodológicas, a Oppidum tem resgatado fontes e estudos, factos 
ou personalidades que, no âmbito da arqueologia, história e pa-
trimónio, exprimem o dinamismo da nossa comunidade e do nos-
so território.

O simbolismo do 10, número coletivo e multiplicador, expri-
mindo a inteireza e a perfeição, será, seguramente, motivador para 
a equipa editorial, a quem saúdo, especialmente o Dr. Manuel Nu-
nes, pelo entusiasmo que mantém renovado o sonho original.

Lousada, 3 de dezembro de 2016

Pedro Machado

Presidente da Câmara Municipal de Lousada
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