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Mensagem do CEO 

Comunidade Científica de Língua Portuguesa 

Caras e caros membros, 

Em nome de todos na Ponteditora, desejo que se encontrem de boa saúde e seguros, mantendo a esperança inabalável num 

futuro melhor, inobstante as circunstâncias.  

De facto, estamos conscientes da gravidade do momento que vivemos. A pandemia covid-19 está a ameaçar a humanidade e, 

mais grave ainda, constitui apenas uma entre tantas outras ameaças que pairam sobre nós, em resultado das alterações 

climáticas. 

Neste contexto, talvez mais do que nunca antes, destacam-se: Por um lado, a importância da ciência. Por outro lado, a 

necessidade de desenvolvimento de uma verdadeira comunidade global, multicultural e multidisciplinar, que intervenha e 

defenda, tanto as pessoas, como o planeta. 

Destarte, este é um tempo de desafios e incerteza quanto ao futuro. Ainda assim, é, também, um tempo de oportunidades, da 

robótica ao 5G, entre outras inovações e disrupções no quadro da indústria 4.0. 

Nesta aceção, independentemente das dificuldades, das quais, certamente, emergiremos mais fortes, deixo o repto da resiliência 

e o convite à participação na construção de novos paradigmas. Da nossa parte, e no âmbito da nossa missão, tudo faremos 

para: contribuir para a formação de uma rede transnacional de investigadores da CPLP e Diáspora de Língua portuguesa. 

Participar no processo de afirmação, a longo prazo, do português enquanto língua científica. Expandir os limites do conhecimento. 

Para concluir, resta-me convidá-los a lerem o nosso plano de atividades, bem como agradecer aos autores, editores, revisores 

e, sobretudo, aos leitores a confiança nos nossos produtos e serviços. Internamente, importa destacar e agradecer o trabalho de 

uma equipa, sem a qual a Ponteditora não se concretizaria. 

Atentamente, 

Eduardo Leite, Ph.D. 

 

“Se queres prever o futuro,  

estuda o passado” – Confúcio 
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Principais indicadores 

 

  

+ de 120

artigos científicos 
publicados, 

alguns citados em 
dissertações de 

mestrado e teses 
de doutoramento

21 
Indexações 

e3

8 
Indexações

Herança

+ de 70.000 
Visualizações 

dos artigos 
científicos

+ de 1.500 
artigos de 
opinião na 

aPátria - Jornal 
da Comunidade 

Científica de 
Língua 

Portuguesa

+ de 20.000 
contactos nas 
várias redes 

sociais e 
profissionais 
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Sobre a Ponteditora 

 

Não obstante as distâncias que nos separam, há o mar, a história e a língua que nos 

unem. Formamos uma rede transnacional de investigadores da CPLP e Diáspora de 

língua portuguesa. Partilhamos o gosto pela ciência. Trabalhamos conjuntamente para 

expandir os limites do conhecimento. 

 

Visão 

Formar uma pátria de língua portuguesa tendo por base a ciência. 

Beneficiar da dinâmica da globalização para cruzar fronteiras e mares, estabelecendo a 

ponte entre culturas, povos e cidadãos de múltiplas comunidades espalhadas pelo 

mundo. 

Responder aos desafios da sociedade contemporânea. 

 

Missão 

Produção e difusão de investigação técnica e científica em língua portuguesa. 

Contribuir para o conhecimento e o desenvolvimento tecnológico. Edição e distribuição 

digital de revistas, jornais e livros, entre outras publicações técnicas e científicas. 

Contribuir, a longo prazo, para o crescimento e reconhecimento internacional do 

Português enquanto língua científica 
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Conselho Científico 

 

Amélia Cristina Ferreira da Silva 

Doutora em Contabilidade, Universidade de Vigo. Professora no Instituto 

Superior de Contabilidade e Administração do Politécnico do Porto; 

CEPESE; CECEJ, Portugal. 

 

Cristiane Reis 

Doutora em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. 

Docente do ensino superior no Instituto de Estudos Comparados de 

Administração de Conflitos da Universidade Federal Fluminense (Rio de 

Janeiro, Brasil). Autora de diversos artigos científicos. 

 

Cristiano Santos 

Doutor e Mestre em Comunicação e Cultura. Professor Adjunto na Escola 

de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil. 

 

Isabel Lousada 

Doutora pela Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Nova de 

Lisboa. Investigadora Auxiliar da NOVAFCSH - integrada no CICS.NOVA e 

colaboradora do CLEPUL - Grupo de Investigação 6 - Brasil-Portugal: 

Cultura, Literatura e Memória. 

 

Jaci Guilherme Vieira 

Doutor em História pela Universidade Federal de Pernambuco e Pós Doutor 

pela Universidade Federal do Pará. Professor da Universidade Federal de 

Roraima, Brasil. 
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José Cristian Góes 

Doutor em Comunicação pela Universidade Federal de Minas Gerais, com 

doutorado sanduíche na Universidade do Minho. Professor na Universidade 

Federal de Sergipe.  

 

Michele Amorim Becker 

Doutora e mestra em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela Universidade 

Federal de Sergipe, Brasil. É pós-doutoranda na Université du Québec à 

Trois-Rivières, Canadá. 

 

Michele da Silva Tavares 

Doutora em Comunicação pela Universidade Federal de Minas Gerais. 

Professora de Jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto, Brasil. 

Integrante do Grupo de Pesquisa em Mídia e Interações Sociais. 

 

Pedro Quartin Graça 

Doutorado em Políticas Públicas - PhD. Professor Auxiliar do ISCTE – 

Instituto Universitário de Lisboa. Investigador do DINÂMIA´CET do ISCTE – 

IUL e do CIIMAR. 

 

Sofia Gomes 

Doutora em Ciências da Comunicação pela Universidade do Minho, na área 

do Jornalismo em Saúde. É investigadora do Centro de Estudos de 

Comunicação e Sociedade (CECS) em Braga, Portugal. 

 

Tiago Salgado 

Doutor em Comunicação pela Universidade Federal de Minas Gerais, com 

doutorado sanduíche na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de 

Paris e é pós-doutorando na PUC/Minas Gerais, Brasil. 
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Equipa Ponteditora 

 

Gestão/gerência (não remunerada) 

Doutor Eduardo Leite 

 

Coordenação Geral 

Doutorando Luís Sardinha 

 

Integram na equipa Ponteditora os seguintes elementos 

Dra. Fabiana Félix 

Dra. Andreia Carvalho 

Dra. Rita Ezequiel  
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Parcerias e Protolocos 

A Ponteditora, alinhado com a sua missão, visão e valores tem vindo a estabelecer 

diversas parcerias e protolocos estratégicos, com entidades locais, regionais, nacionais 

e internacionais, frutíferos, com impactos positivos na sociedade em geral. A Ponteditora 

participa ativamente para a difusão do conhecimento científico. 

Assim apresentamos os nossos parceiros: 

 

 

https://www.ani.pt/ 

 

https://www.iscap.pt/ceos/index.php 

 

http://www.ceaa.pt/ 

 

http://www.clepul.eu/Contact 

 

https://www.isal.pt 

 

https://www.memoriaarte.com.br/ 

https://www.ani.pt/
https://www.iscap.pt/ceos/index.php
http://www.ceaa.pt/
http://www.clepul.eu/Contact
https://www.isal.pt/
https://www.memoriaarte.com.br/
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https://www.rnlp.me/ 

 

http://spess18.blogspot.com/ 

 

https://startupmadeira.eu/ 

 

 

  

https://www.rnlp.me/
http://spess18.blogspot.com/
https://startupmadeira.eu/
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Objetivos: 

 

Curto Prazo: 

 Consolidar e expandir as publicações.  

 Desenvolver um banco de dados para catalogação e registo de teses de 

doutoramento e dissertações de mestrado. 

 Criar uma versão em inglês de todas as publicações. 

 Aumentar o número de investigadores. 

 Aumentar as indexações internacionais, especialmente Scopus e ISI. 

 

Médio Longo Prazo: 

 Lançar o banco de dados e serviços académicos. 

 Desenvolver um método para uma escala de avaliação e reconhecimento da 

investigação. 

 Entrar no mercado dos livros e manuais técnicos. 

 Patrocínios e estabelecimento de um prémio científico. 

 Aumentar o número de Editores/Agentes, cobrindo todos os países da CPLP e 

entrar em novas comunidades da Diáspora. 

 Intermediar parcerias globais de conhecimento através da LP. 

 Promover a ligação entre empresas e investigadores no espaço da LP. 

 

Longo prazo: 

 Formar uma rede transnacional de investigadores de Língua Portuguesa para 

desenvolvimento conjunto de projetos, assentes na inovação e transferência de 

tecnologia para o mercado. 

 Contribuir para o crescimento do português enquanto língua científica. 

 

  



 

 - 11 

- 

Startup Madeira |Campus da Penteada | 9020-105 Funchal | Madeira 

https://ponteditora.org | Telefone: +351 291 723 | Email: geral@ponteditora.org 

 

Declaração de Ética 

 

A credibilidade de uma editora depende dos valores que norteiam a sua atuação no 

mercado e da relação de confiança estabelecida com os autores e os leitores. Neste 

sentido, a Ponteditora adota uma postura de mercado assente nos valores seguintes: 

I – Justiça no tratamento e apreciação dos manuscritos 

Equidade na apreciação e tratamento minucioso de todos os manuscritos, livre de 

qualquer preconceito racial, social, linguístico, religioso ou cultural, entre outros. Para 

aumentar a fiabilidade e segurança dos procedimentos, são requeridas avaliações 

cegas, recorrendo a avaliadores portadores de currículos relevantes no domínio de 

conhecimento dos manuscritos propostos. 

Emissão de pareceres completos que evidenciem claramente os aspetos que 

fundamentam as opiniões dos revisores. No caso de aceitação, podem ser, ainda, 

colocadas à consideração dos autores eventuais melhorias, considerando uma maior 

experiência comercial do mercado livreiro, por forma a contribuir para uma maior 

probabilidade de sucesso editorial. 

Já no caso de pareceres desfavoráveis à publicação e respetiva rejeição do manuscrito, 

serão claramente identificadas as principais debilidades do texto. 

II – Liberdade de apreciação do conteúdo dos manuscritos 

Livre e independente face à política, religião e economia. A linha editorial centra-se no 

conhecimento, aberta a inovar, relativamente aos paradigmas instituídos. 

III – Competência e adequação dos revisores 

Os revisores são designados em função da formação académica, experiência e 

competência profissional. No seu conjunto, os revisores devem evidenciar aptidões 

acima da média para reverem e se pronunciarem sobre os manuscritos submetidos. Não 

obstante uma seleção prévia dos revisores, estes podem declinar o convite à avaliação 

do manuscrito, caso não se sintam, por alguma razão, habilitados a reverem o texto. 

IV – Identificação dos revisores e editores como fator de transparência no 

processo de revisão e decisão 

Os revisores, bem como o editor responsável pela decisão final, são identificados no 

parecer, seja favorável ou desfavorável à publicação do manuscrito. As decisões estão 

sujeitas a opiniões contrárias, mas não admitem recurso. 

V – Revisão, edição e publicação dentro dos prazos previamente estabelecidos 

entre a editora e os autores 

Cumprimento escrupuloso dos prazos de revisão, edição e publicação dos manuscritos. 

Atrasos devem ser devidamente justificados, sob pena de alteração do revisor e 

eliminação da lista para revisões futuras. 

VI – Emissão de pareceres construtivos 

Os revisores e editores comunicam sempre as suas decisões, de forma construtiva, 

motivando os autores a continuarem a escrever  
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A Ponteditora 

 

 

 

 

 

 

 

“Viajar? Para viajar basta existir. Vou de dia para dia, como de 

estação para estação, no comboio do meu corpo, ou do meu destino, 

debruçado sobre as ruas e as praças, sobre os gestos e os rostos, 

sempre iguais e sempre diferentes, como, afinal, as paisagens são. 

Se imagino, vejo. Que mais faço eu se viajo? Só a fraqueza extrema 

da imaginação justifica que se tenha que deslocar para sentir.” 

Livro do Desassossego por Bernardo Soares. Vol.II.  

Fernando Pessoa. 
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E3 

 

Sob o lema de Fernando Pessoa: “Minha pátria é a língua portuguesa”, a e3 – Revista 

de Economia, Empresas e Empreendedores na CPLP, também conhecida pelas 

formas abreviadas de e3 ou Revista e3, é uma publicação vocacionada para a difusão 

da ciência em Português, atuando no espaço da lusofonia e da comunidade dos países 

de língua portuguesa. A linha editorial centra-se na área dos negócios, transversal a 

disciplinas como a economia, gestão, contabilidade, finanças, recursos humanos, 

marketing, entre outras. 

A e3 disponibiliza os dados e publicações em regime de acesso aberto. Atua no 

mercado editorial, numa lógica de responsabilidade social científica e de transferência 

de conhecimento para a sociedade. 

Esta revista, com início em 2015, encerra o ano de 2020 com seis volumes publicados 

e cerca de cinquenta artigos publicados. 

Figura 1 - Principais temas publicados na revista e3 

 

Os principais temas publicados foram gestão e economia (figura 1). 

 

 

Educação
2%

Economia
24%

Gestão
43%

Marketing
9%

Contabilidade
6%

Auditoria
2%

Política
7%

Liderança
7%

Educação Economia Gestão Marketing

Contabilidade Auditoria Política Liderança
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Desde a sua primeira publicação em 2015, foram apresentados cerca de 50 artigos, 

destacando-se mais de 60 mil consultas destes artigos. Com citações em dissertações 

de mestrado e teses de doutoramento, salienta-se o facto de alguns artigos 

apresentarem mais de 7 mil visualizações.    

Este espaço de difusão científica apresentou inúmeros reconhecimentos através de 

importantes e variadas indexações: 

ERIHPLUS 

 

Indexcopernicus 
 

Journal TOCs 

 

Dialnet 

 

DOAJ Directory of Open Access 

Journals  

Sumários.org - Sumários de 

Revistas Brasileiras  

RCAAP - Repositório Científico de 
Acesso Aberto de Portugal 

 

REDIB - Red Iberoamericana de 

Innovación y Conocimiento 

Científico 
 

OCLC WorldCat 

 

Scilit 

 

Princeton 
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Directory of Reserach Journals 

Indexing 

 

Scientific Indexing Services 

 

EuroPub – Directory of Academic 

and Scientific Journals 

 

Google Scholar 

 

Latindex - Sistema Regional de 

Información en Línea para 

Revistas Científicas de América 

Latina, el Caribe, España y 

Portugal 

 

MIAR - Matriz de Información para 

el Análisis de Revistas  

Diadorim 

 

QUALIS CAPES - Interdisciplinar 

 

Crossref 

 

Open Academic Journals Index 
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Herança 

 

A Herança – Revista de História, Património e Cultura é uma revista semestral 

dedicada à pluralidade de temas que envolvem a História, o Património e a Cultura. 

Abrangerá as várias vertentes do conhecimento com especial relevo para a História, 

Arqueologia, Arquitetura, História da Arte, Teoria da Arte, Museologia e Museografia, 

Estudos Curatoriais, Inventário e salvaguarda do Património, Ciências do Património, 

Conservação e Restauro, Gestão e Estudos da Cultura e Turismo Cultural. Com a 

finalidade de divulgar estudos apoiados em perspetivas alargadas e pluridisciplinares, 

que se destaquem pela sua qualidade e originalidade, os artigos científicos serão 

publicados em Português, destinados a investigadores e profissionais da área das 

Ciências Sociais e Humanas em Portugal, na CPLP e na Diáspora de língua portuguesa. 

Ao longo de três anos de publicações semestrais, soma mais de 20 publicações, sendo 

que os temas principais são património e cultura (figura 2). 

Figura 2 - Principais temas publicados na Revista Herança 

 

Importa salientar que a presente revista apresenta distintos reconhecimentos através de 

várias indexações: 

Crossref 

 

Património
52%

Cultura
19%

História
14%

Arte
5%

Outros
10%

Património Cultura História Arte Outros
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Latindex - Sistema Regional de 

Información en Línea para 

Revistas Científicas de América 

Latina, el Caribe, España y 

Portugal 

 

MIAR - Matriz de Información para 

el Análisis de Revistas  

Directory of Research Journals 

Indexing 

 

Directory of Open Acess Journals 

 

Journal TOCs 

 

Red Iberoamericana de 

Innovación y Conocimento 

Científico  

Scilit 
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Naus 

 

Como estratégia de gestão, em 2020 a Ponteditora decidiu combinar as mais-valias 

das revistas Herança e Naus numa só revista, tendo esta iniciativa sido comunicada a 

todos os interessados: 

“Comunidade Científica de Língua Portuguesa   

Caras e caros membros 

 

Em nome de todos na Ponteditora, desejamos que se encontrem com saúde e 

em pleno exercício das vossas funções profissionais. 

 

Como é do conhecimento da comunidade em 2015, iniciámos no Brasil, com a 

e3 – revista de economia, empresas e empreendedores na CPLP, o projeto que 

em 2018, já no Funchal, se estendeu a outras áreas do conhecimento com a 

fundação de novos periódicos, como a Herança, revista de história, património 

e cultura, a Naus, revista lusófona de estudos culturais e comunicacionais e, 

ainda, o J2 – jornal jurídico, para além do jornal diário de opinião e notícias da 

CPLP a Pátria - jornal da comunidade científica de língua portuguesa.   

 

Com a missão de produzir e difundir investigação técnica e científica em língua 

portuguesa e a visão de contribuir para a formação de uma pátria de língua 

portuguesa tendo por base a ciência.  

 

O desafio era grande, mas gradualmente os objetivos têm sido alcançados, 

graças à colaboração dos vários editores, membros do conselho científico, 

revisores e autores. As publicações tornaram-se uma referência, sendo os textos 

amplamente consultados e referidos na nossa comunidade académica. Fica o 

nosso profundo agradecimento, parabéns. 

 

Dando sequência ao desafio, continuámos a trabalhar para derrubar barreiras na 

nossa própria comunidade e criar pontes com outras comunidades científicas a 

nível internacional.  

 

Neste sentido, e no âmbito do projeto de internacionalização 

INTERNACIONALIZAR 2020 II (Portaria n.º 29/2018) Projeto n.º M1420-03-
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0752-FEDER-000071, as revistas passarão brevemente a bilingues, português 

e inglês, abrindo ao mundo a possibilidade de publicar nos nossos periódicos. 

 

Concomitantemente, anunciamos a partir de 1 de dezembro de 2020 a fusão das 

Revistas Herança e Naus, no sentido de criar uma “super publicação”, com a 

qual se prevê alcançar mais e melhores base de dados indexantes, bem como a 

passagem num futuro próximo a uma periodicidade trimestral.  

Assim, da fusão resultarão benéficos claros para todos os stakeholders, 

procurando proteger os interesses dos autores, revisores e editores. A nova 

equipa constituída irá trabalhar em conjunto para continuar a garantir o nível de 

excelência reconhecido por toda a comunidade científica.  

 

As referidas mudanças começarão a ser visíveis nos próximos dias, para as 

quais pedimos a vossa melhor compreensão. 

 

Agradecemos toda a vossa atenção e colaboração com este projeto.  

 

Os nossos melhores cumprimentos,  

 

Ponteditora” 
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J2 

 

O Jornal Jurídico (J2) é uma publicação académica semestral, tendo por missão a 

divulgação de trabalhos científicos da área do Direito, sendo transversal às diversas 

áreas que o integram, numa vertente metodológica crítica e progressista, bem como de 

pesquisas interdisciplinares e correlacionadas com o campo jurídico, sempre na 

perspetiva de divulgar ao mais alto nível a língua portuguesa na CPLP. 

A sua génese remonta ao ano de 2018 e já conta com cerca de 17 publicações com 

vários temas que vão desde mediação de conflitos, à reflexão sobre a própria profissão. 

 

Este espaço de difusão científica apresentou inúmeros reconhecimentos através de 

importantes e variadas indexações: 

Crossref 
 

Scilit 

 

Journal TOCs 

 

ResearchGate 

 

https://search.crossref.org/
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JIM 

 

O JIM – Jornal de Investigação Médica, periódico semestral, tem como missão a 

divulgação e publicação de trabalhos científicos originais e de revisão na área da 

Biomedicina, abrangendo várias áreas do conhecimento dos profissionais da área da 

saúde e ajudando os mesmos a tomar melhores decisões no que toca ao bem-estar. O 

periódico destina-se a estudantes, professores, investigadores e profissionais, dispondo 

de artigos escritos em Português, de forma a poder contribuir para o desenvolvimento 

da investigação Biomédica em Portugal, na CPLP e na Diáspora de língua portuguesa 

pelo mundo. 

O JIM explora diversos temas, do tratamento à prevenção da doença; biologia humana; 

nutrição e alimentação; saúde e ambiente; educação médica; publicando artigos 

originais, artigos de revisão, casos clínicos, editoriais, entre outros. 

Lançada em 2020, tendo com o editor-chefe Doutor Diego Gomes, fecha o ano com 7 

publicações atuais e centradas no ser humano.   

Com a entrada da Doutora Cristina Vaz de Almeida para editora adjunta, pretende-se 

consolidar o periódico e, a breve prazo, no sentido de melhor apresentar o jornal e 

alargar o escopo a outras áreas da saúde e profissionais. 
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A Pátria 

 

Desconhece-se quem pela primeira vez revelou o uso das letras. No entanto, de acordo 

com Tomas Hobbes, em Leviatã, assume-se que foi Cadmus, filho de Agenor, Rei da 

Fenícia, que as trouxe para a Grécia. Segundo o autor, trata-se de uma invenção 

fecunda para prolongar a memória dos tempos passados, e estabelecer a conjunção da 

humanidade, dispersa por tantas e tão distantes regiões do planeta Terra. 

Na prática, traduz-se num instrumento que reflete a cuidadosa observação dos diversos 

movimentos da língua e outros órgãos da fala, que consiste em codificar e estabelecer 

tantas diferenças de caracteres quantas as necessárias para mais tarde se recordar. 

Deste ponto de vista, a língua é uma convenção resultante de um processo dinâmico 

formado a partir das experiências e do convívio uns com os outros, com o objetivo de 

facilitar a compreensão e gradualmente nos ligarmos, independentemente do lugar onde 

nos encontramos no mundo. 

Foi neste âmbito que criámos, em 2016, a Ponteditora, a pensar unicamente na língua 

portuguesa e nos seus falantes dispersos pela CPLP e Diáspora de língua portuguesa 

pelo mundo. Na sequência, em 2017, fundámos as revistas Herança, Naus e o Jornal 

Jurídico, assim como a Pátria – Jornal da Comunidade Científica de Língua Portuguesa, 

sem referir a e3, publicada no mesmo âmbito desde 2014. 

Não obstante isso, especialmente a Pátria, tem sido muito vinculada à CPLP, tendo, 

especialmente, a partir dos textos de Cristian Góes, do Brasil, e Teotónio Souza, da 

Índia, gerado um intenso debate em termos de prós e contras da CPLP, levando-os a 

concluir, entre outros aspetos, o seguinte: Apesar de uma história e língua em comum, 

são tantas as feridas abertas dos processos de colonização que nunca chegaremos a 

formar uma comunidade plena, umas vezes por desconfiança das intenções dos 

membros, outras por falta de interesse, especialmente dos brasileiros, como referiu 

Cristian Góes e reforçou Teotónio Souza, ilustrando com a falta de interesse dos 

Goeses, tanto pela língua, como pela cultura portuguesa. Tais argumentos têm servido, 

também, para justificar, em termos práticos, os atrasos na concretização da CPLP, 

impedindo que esta se torne uma realidade e beneficie os cidadãos, conferindo-lhes 

maior mobilidade e oportunidades profissionais. Em vez disso, o projeto CPLP está 

praticamente reduzido à política e aos políticos. 

Conhecemo-nos a partir das explorações marítimas e relacionamo-nos nos séculos 

seguintes. Relação essa que, de resto, se mantém até hoje. Quer se goste ou não, como 
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qualquer outro compromisso longo, a nossa relação de povos tem episódios muito 

positivos, mas, obviamente, tem também casos muito negativos de abusos de posição 

dominante, exploração, entre outros aspetos de uma história em comum. 

Mas, enfim, tudo faz parte da nossa história, da qual não podemos fugir às nossas 

responsabilidades, se possível evitando repetir os erros e potenciando as vantagens. 

Há, entre nós, um espaço grande e um tempo mais do que suficientes, potencialmente 

geradores de grandes temáticas, que suscitam acesos debates e reflexões abstratas. 

Por outras palavras, um significativo campo de trabalho para o conhecimento. Ao 

fundarmos a Pátria, não obstante a semelhança das siglas da Pátria – Jornal da 

Comunidade Científica de Língua Portuguesa (JCCLP) e da Comunidade dos Países de 

Língua Portuguesa (CPLP), suscetíveis de uma, eventual, associação, não temos 

qualquer objetivo político, nem outros interesses, que não sejam a ciência, a literatura, 

a cultura, as artes e o conhecimento em geral. Neste âmbito, damos total liberdade aos 

nossos autores de se expressarem, apresentado a diversidade de opiniões que nos 

formam e complementam, sem qualquer interesse de formar uma corrente única ou 

dominante, mas antes as várias correntes de opinião. 

Após um curto período de existência da Pátria, podemos já concluir que os nomes das 

coisas que nos afetam, isto é, que nos agradam ou desagradam, são substancialmente 

diferentes de uns para os outros. É normal que assim seja, dado que os homens não 

são igualmente afetados pelas mesmas coisas, por terem significados muito diferentes. 

Com efeito, todos os nomes são impostos para significar nossas conceções, e todas as 

nossas afeições nada mais são do que conceções. Assim, quando concebemos as 

mesmas coisas de forma distinta, dificilmente podemos evitar denominá-las de forma 

diferente. Muito embora, como referimos acima, a natureza do que concebemos seja a 

mesma, contudo a diversidade de nossa receção dela, no que se refere às diferentes 

constituições do corpo, e aos preconceitos da opinião, dá a tudo a ênfase das nossas 

diferentes paixões. 

Em termos práticos, queremos com isto dizer que, não obstante o uso de uma 

convenção comum, os significados que um homem imagina, influenciados pelas suas 

experiências e interesses próprios, podem não ser coincidentes com os significados dos 

seus locutores. As faculdades e os defeitos dos homens, são disso um exemplo 

concreto. Um homem pode chamar sabedoria àquilo que outro homem chama medo, 

atrocidade o que para outro é justiça, e assim sucessivamente. 

Assim, a Pátria surge originalmente de múltiplas Nações, publicando a diversidade de 

opiniões, transversal a todos os assuntos que nos afetam, incluindo, naturalmente, a 
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CPLP, tão eloquentemente apresentado e discutido pelos colegas Cristian Góes e 

Teotónio Souza. 

Conclui-se que o mundo é grande e diverso, mas convive-se numa faixa estreita entre 

um lado e o outro, sendo, por vezes, difícil passar agradando a ambos os lados. Por 

outro lado, verifica-se que, por vezes, não se agrada nem a um lado, nem a outro. Talvez 

isso se deva ao facto de se apresentarem opiniões próprias. 

Leite, E. (2018, dezembro 7). A Pátria, um espaço de opiniões próprias. Jornal a Pátria. Recuperado em 

https://apatria.org/ciencias/a-patria-um-espaco-para-opinioes-proprias/ 

 

https://apatria.org/ciencias/a-patria-um-espaco-para-opinioes-proprias/
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Ano em perspetiva 

 

“Vivo sempre no presente. O futuro, não o conheço. O passado, já o 

não tenho. Pesa-me um como a possibilidade de tudo, o outro como 

a realidade de nada.” 

in Livro do Desassossego por Bernardo Soares. Vol.I. 

Fernando Pessoa. 

O ano de 2020 foi intenso. Foi um período de crescimento e amadurecimento de todos 

os atores sociais a uma escala global. Presenciou-se na primeira pessoa algo que ficará 

para a história do ser humano. A pandemia de COVID-19, causada pelo coronavírus 

SARS-CoV-2, testou a superação de milhões. Destacam-se imagens que ficarão, por 

certo, na memória coletiva de todas as nações: o primeiro caso de infeção, a primeira 

vítima mortal, o primeiro curado e agora, na reta final do ano civil, a vacina.  

A par, salienta-se a luta pela igualdade de direitos e diminuição da discriminação. O 

falecimento de George Floyd marcou o início de uma onda de protestos contra o 

racismo. Foram várias as vítimas mortais de discriminação e violência sustentada pelo 

racismo, nos vários países, incluído Portugal. Para 2021, está prevista, em Portugal, a 

criação de um Observatório de combate ao racismo e à xenofobia.  

2020 ficou ainda marcado por outros eventos, tais como: saída formal do Reino Unido 

da União Europeia; uma forte explosão na região portuária de Beirute, Líbano, sendo a 

causa apontada a um armazém contendo nitrato de amónio, gerando energia 

equivalente a um terramoto de 3,3 Richter; Joe Biden vence a eleições presidenciais 

dos Estados Unidos da América; A NASA e a SpaceX lançam a missão SpaceX Crew-

1 do Complexo de Lançamento 39A do Kennedy Space Center para a EEI, o primeiro 

voo operacional da cápsula Crew Dragon. 

O período de contingência excecional levou a medidas excecionais. A resiliência de 

todas as nações foi testada ao limite. A perseverança demonstrou a capacidade de 

adaptação do ser humano. Estamos todos de parabéns!  

Para a Ponteditora, o ano de 2020, foi um ano que assinalou o término de um capítulo 

e o princípio de outro.  
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Em síntese, sabemos que para muitos de nós foi um ano difícil e frustrante, mas é 

sobretudo nestes anos que importa continuar a trabalhar e não perder a esperança num 

futuro sempre melhor, evidenciando resiliência. Apesar de tudo, talvez pelo 

posicionamento da Ponteditora, ciência e digital, alinhada com as tendências mundiais, 

nunca parámos de trabalhar, mesmo quando o mundo ficou em suspenso. Fruto de um 

trabalho conjunto de uma equipa de autores, revisores, editores e conselheiros, 

seguimos a trabalhar e a proporcionar leituras diariamente atualizadas. Desta forma, 

esperamos continuar a fazer a ponte e a fortalecer laços entre os colegas da nossa 

comunidade, respeitando os nosso leitores e seguidores. 

 

As nossas perspetivas futuras 

 

Após várias reuniões e consultas de opiniões entre os demais envolvidos neste projeto, 

a administração da Ponteditora, define uma estratégia assente em 3 pilares: 

 

 

 

  

Ponteditora

Conhecimento

InovaçãoValorização
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Conhecimento  

 

A Ponteditora pauta as suas atividades pela valorização contínua da produção de 

conhecimento científico de qualidade. As várias indexações obtidas pelas revistas 

científicas, que a Ponteditora detém, são reflexo desse esforço. Nos próximos anos a 

Ponteditora irá reforçar o seu esforço e iniciar um projeto de valorização dos seus 

ativos.  

A Ponteditora ambiciona que estas sejam reconhecidas como uma referência pela 

qualidade do Conhecimento produzido.  

Considerando que a atividade de investigação é mensurada pela qualidade e impacto, 

a Ponteditora estabeleceu, como um dos objetivos para o próximo triénio, obter a 

indexação das suas revistas em bases de referência internacionais, reconhecidas pela 

seleção criteriosa dos seus conteúdos nomeadamente no que diz respeito à revisão por 

pares e às questões éticas. 

 

Inovação  

 

Com o intuito de fortalecer a relação da Ponteditora com os seus autores, editores e 

revisores, a Ponteditora irá implementar um conjunto de medidas que pretendem 

facilitar o ato de publicação e revisão, a saber: 

 Desenvolver um template para submissão de artigos. Não obstante todas as 

suas revistas exibirem na sua página um conjunto de normativas, quanto à 

formatação dos conteúdos dos artigos a serem submetidos, iremos disponibilizar 

um modelo (documento Word) com os campos pré formatados para facilitar a 

submissão dos artigos. 

 Numa perspetiva de uniformização de conteúdos de revisão, tanto para os 

autores como para os revisores, procederemos ao desenvolvimento de um 

formulário de fácil preenchimento, que permitirá avaliar a submissão e 

apresentar uma informação clara aos autores sobre o pretendido.  
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Valorização  

 

Os meios digitais fazem parte do nosso quotidiano. A presença digital da Ponteditora, 

contribuiu para o estabelecimento de pontes internacionais entre os diversos elementos 

que contribuem para as nossas revistas. Numa tentativa de aumentar estas pontes de 

contacto, a Ponteditora pretende valorizar ainda mais os conteúdos e conhecimento 

publicado, bem como criar uma relação mais próxima entre editores, revisores e autores 

nas várias revistas.  

Assim estabeleceu como importante: 

 Criar momentos de partilha de conhecimento entre comunicado Ponteditora e 

sociedade em que se insere. A Ponteditora desafia-se a criar eventos 

periódicos, através de tertúlias, nas quais se pretende partilhar conhecimento e 

propiciar reflexões a todos os participantes. Pretende-se assim criar um conjunto 

de mesas redondas onde a partilha de experiências e diferentes realidades seja 

o ponto unificador. Os oradores, dos vários pontos do globo, poderão ser 

embaixadores e cooperar nas comunicações. Pretende-se personalizar as 

palavras e cogitações. Aproximar pessoas é o mote para este desafio, 

pretendendo-se criar valor através da partilha de conhecimento. A cada orador 

será solicitado falar sobre um tema de forma livre e que acrescente valor aos 

presentes em cada sessão. Ao painel poderá ser sempre acrescentado figuras 

locais de renome cuja experiência contribua para o enriquecimento da sessão. 

As sessões poderão ser anunciadas e transmitidas em diretos nas redes sociais, 

para que a barreira física da distância seja reduzida a zero.  
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E3 

Sob o lema de Fernando Pessoa: “Minha pátria é a língua portuguesa”, a e3 – Revista 

de Economia, Empresas e Empreendedores na CPLP, 

abreviadamente e3 ou Revista e3, tem por missão fomentar a ciência em português para 

o setor dos negócios, como forma de estimular o empreendedorismo e os negócios entre 

as economias dos países da CPLP. A linha editoria desta revista centra-se na área dos 

negócios, transversal a disciplinas, tais como a economia, gestão, contabilidade, 

finanças, recursos humanos, marketing, entre outras.  

A e3 é uma revista com periodicidade semestral e acesso aberto, do portefólio de 

publicações científicas da Ponte Editora, sendo difundida online por todo o mundo e 

impressa nos países da CPLP e Diáspora de língua portuguesa, com uma tiragem de 

1.000 exemplares e aproximadamente 100 páginas.  

O procedimento de avaliação dos artigos submetidos à e3 é assegurado pelo processo 

designado por arbitragem científica ou por revisão pelos pares, sendo adotada uma 

política de crítica construtiva, de forma a que os comentários dos revisores possam 

contribuir para a qualidade das publicações, auxiliando a diferenciar qualitativamente 

a e3. Esta revista conta já com diversas indexações, pretendendo-se dar início ao 

processo de solicitação da indexação Scopus.  

A e3, cumprindo o seu desígnio de produção e difusão de investigação técnico-científica 

e o desenvolvimento tecnológico, encerrou o ano de 2020 com cerca de 50 artigos 

publicados. Até ao presente foi possível, graças à colaboração dos vários editores, 

revisores e autores, a publicação de vários artigos que têm sido amplamente 

consultados e referidos na nossa comunidade académica.  

Em 2021, eu, Áurea Sousa, e o Luís Sardinha, assumimos, após convite e ponderação, 

os cargos de editora-chefe e editor adjunto, respetivamente. Iremos continuar a 

trabalhar para criar pontes entre a várias comunidades.  

Acreditamos que será o início de um novo capítulo, em que as relações serão mantidas 

com resultados profícuos e plenos.  Fica o compromisso de dinamizar iniciativas dentro 

deste âmbito no futuro, convergindo num objetivo comum: praticar investigação de 

qualidade e difusão do conhecimento. 

 

Editora-Chefe: 
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Áurea Sandra Toledo de Sousa (Doutorada em Matemática, na especialidade de 

Probabilidades e Estatística, pela Universidade dos Açores, 2006; Mestre em 

Estatística e Gestão de Informação, pela Universidade Nova de Lisboa, 1997; e 

Licenciada em Matemática, pela Universidade dos Açores, 1992. Leciona na 

Universidade dos Açores desde 1992 e é investigadora do Centro de Estudos de 

Economia Aplicada do Atlântico (CEEAplA) desde 2011. Atualmente, é membro 

da Sociedade Portuguesa de Estatística (SPE), da Associação Portuguesa de 

Classificação e Análise de Dados (CLAD), da Associação Portuguesa para o 

Desenvolvimento Regional (APDR), da Regional Science Association 

International (RSAI) e da Interdisciplinary Social Sciences Research Network.) 
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Herança 

«Em boa companhia, tudo se faz melhor.» 

Fazendo jus ao nome com que foi criada, a Herança recebe a Naus, fechando uma 

década e abrindo outra, em 2021. Para este ano desejamos poder consolidar os 

alicerces nos quais a revista se constituiu uma publicação de interesse para as áreas 

em apreço. Naturalmente singrou percorrendo um caminho em que as diferentes 

valências, das artes às ciências sociais e humanas, se foram entrelaçando acolhendo a 

interdisciplinaridade como uma alavanca para o seu crescimento e robustecimento.  

O futuro será a possibilidade para tornarmos melhor cada número da publicação criada, 

para gerar e difundir conhecimento, ao serviço das e dos leitores. 

Estamos convictos de que a equipa reunida pela Ponteditora está empenhada em fazer 

progredir, em alcance e prestígio, a Herança – revista de História, Património e Cultura, 

através da aplicação dos recursos humanos e tecnológicos mais adequados, primando 

pela inovação e convocando a criatividade, de harmonia com o espírito com que foi 

idealizada.  

A materialização dos nossos intuitos será permitida pelas parcerias estabelecidas desde 

cedo, tais como o Centro de Estudos Arnaldo Araújo, a Sociedade Portuguesa de 

Estudos do Século XVIII e a «Memória e Arte», articulando com outras congéneres e/ou 

complementares nos países que constituem a comunidade de falantes da língua 

portuguesa.  

O diálogo entre as interfaces da Herança-Naus intensificar-se-á criando novas sinergias 

e fomentando novas alianças, desde logo passando da escrita ao registo áudio, sendo 

os artigos e os temas publicados, o mote para programas de rádio, como o recém-

criado: «Mulheres de palavra: tear de mundos» visibilizando a parceria com a RNLP – 

Rádio Nova da Língua Portuguesa, expandindo o universo da leitura para o da escuta, 

nos quatro cantos do mundo, em português e com diversos sotaques. 

Desafio imenso é o trabalho que temos pela frente, queremos torná-lo também aliciante, 

ciente de sermos um grupo heterogéneo, no qual a diferença é respeitada e onde o 

espírito inclusivo e colaborativo tornará exequível a missão de levar mais longe o 

conhecimento e, com ele, a/s cultura/s, em português. 
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Editora-Chefe: 

 

Isabel Lousada (Investigadora Auxiliar de nomeação definitiva da NOVA FCSH. 

Licenciada, Mestre e Doutora pela Universidade Nova de Lisboa tem feito o seu 

percurso académico na interseção das áreas científicas nas quais se inscrevem 

os Estudos sobre as Mulheres. Atualmente integrada no CICS.NOVA é também 

investigadora colaboradora do CLEPUL - Grupo de Investigação 6 - Brasil-

Portugal: Cultura, Literatura e Memória, no qual co-coordena o projeto “Senhoras 

do Almanaque”, com Vania Pinheiro Chaves. Na CIDH - Cátedra Infante D. 

Henrique coordena com Isabel Baltazar o grupo de investigação MCCLA - 

Mulheres, Cultura, Ciências, Letras e Artes. Sócia fundadora do MIMA - Museu 

Internacional das Mulheres - Associação; Conselheira da CIG – Comissão para 

a Cidadania e Igualdade de Género. Membro da Direção do Sub-grupo WWIH - 

Women Writers in History da rede DARIAH; Vice-Presidente da AMONET - 

Associação Portuguesa de Mulheres Cientistas; Vogal da Secção de História da 

Medicina da SGL - Sociedade de Geografia de Lisboa). Membro da SPESXVIII 

– Sociedade Portuguesa de Estudos do Século XVIII, atualmente na Presidência. 

Sócia da APE – Associação Portuguesa de Escritores e do P.E.N. Clube 

Português). 
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J2 

 

É com enorme satisfação que vemos a nossa Revista Jurídica J2 crescer. Cada vez 

mais temos procura dos autores, bem como de organizadores de Congressos científicos 

que se interessam por publicar os resultados das pesquisas em nossa J2, bem como o 

aumento de leitores. Isso nos deixa imensamente feliz, pois sabemos que caminhamos 

em direção a passos cada vez mais importantes na nossa jornada académica, chegando 

de forma primorosa e com qualidade a toda comunidade científica lusófona. 

Alguns pontos que considero importante para a Revista, sendo que alguns já foram 

previstos acima: 

1. Formulário padrão para os autores para submissão dos artigos; 

2. Padronização entre as regras de submissão e as diretrizes aos autores (um 

determina espaço 1,5 e outro espaçamento duplo); 

3. Envio de resposta padrão aos autores, como nota de agradecimento, indicando 

brevemente os próximos passos (revisão por pares e posterior decisão) 

4. Formulário padrão e direto aos revisores, de modo que os elementos centrais 

sejam observados e respondidos no sentido de estarem presentes ou não no 

artigo submetido e que está a ser avaliado; 

5. Declaração aos revisores de participação enquanto revisor da J2; 

6. Entrar em contato com os organizadores de Congressos, bem como centros de 

investigação, para verificarmos o interesse em formar parceria para participação 

7. Solicitação de mais indexadores para maior robustez académica da J2. 

Assim, não obstante outras ideias possam surgir, bem como mesclar com as que 

advierem das outras revistas, creio que a Revista Jurídica J2 tem uma perspectiva de 

crescimento enorme e cada vez mais ser um contributo de relevância à comunidade 

académica. 
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Editora-Chefe: 

 

Cristiane Reis (PhD em Direito e Sociologia pela Universidade de Coimbra, com pós-

doutoramento no Centro de Estudos Sociais da mesma Universidade. Mestre em 

Ciências Criminais pela Universidade Cândido Mendes - Rio de Janeiro, Brasil - 

com especialização em Direito Público. Docente do ensino superior no Instituto 

de Estudos Comparados de Administração de Conflitos da Universidade Federal 

Fluminense - Rio de Janeiro, Brasil. Mediadora de conflitos com certificado 

internacional e inscrita na lista do Ministério da Justiça de Portugal. Autora de 

diversos artigos científicos em revistas nacionais e internacionais, com ampla 

participação em Congressos na área do Direito, Criminologia, da Sociologia 

Jurídica e Sociologia Criminal.) 
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JIM 

 

A revista JIM recém-chegada à comunidade científica já se instalou dentro das 

Universidades Brasileiras e Portuguesas com conteúdo relevante e inovador, que 

contribui para a aplicação da teoria no campo de trabalho de profissionais da saúde. O 

conteúdo produzido passou por revisão criteriosa e renomados pesquisadores 

apresentaram suas contribuições para comunidade. 

Trabalhos científicos referentes a manutenção da vida saudável, comunicação na saúde 

até contribuições para prevenção e tratamento do COVID-19. Entendemos que um 

jornal transdisciplinar favorece o entendimento global da saúde e permite condutas mais 

assertivas entre os profissionais que trabalham para melhora da vida e do bem-estar. 

Atualmente, trabalhamos para alcançar um público maior, contando com a contribuição 

de renomados pesquisadores da língua portuguesa. A captação de trabalhos ainda 

depende do esforço dos editores, mas a revista está começando a chegar em influentes 

professores e pesquisadores, que ministram aulas em cursos de graduação do ensino 

superior e pós-graduação Lato e Stricto Senso. 

No futuro, pretendemos abrir chamados para temas específicos e direcionar os artigos 

para temas atuais e de interesse público. Para isso, o uso das redes sociais e citação 

dos trabalhos publicados serão cruciais para aumentar a visibilidade e sucesso dessa 

relevante revista científica de língua portuguesa. 

 

Editor-Chefe: 

 

Diego Viana Gomes (Pós-Doutor pelo Instituto de Nutrição da UFRJ; Doutor em Ciências 

e Mestre em Educação Física pela UFRJ. Especialista em Treinamento 

Desportivo. Coordenador e professor do ensino superior.) 
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APátria 

 

A Pátria é um jornal de vocação universalista que, desde há vários anos, tem procurado 

veicular o conhecimento produzido pela comunidade científica de língua portuguesa. 

Transversal aos vários domínios do conhecimento científico, este jornal continuará a 

apostar em três principais valências: um espaço de publicação científica que versa as 

problemáticas das sociedades contemporâneas; um espaço noticioso sobre a 

atualidade científica e cultural global, com especial destaque para os países lusófonos; 

e um projeto curatorial de uma galeria de arte online, que versa  linguagens estéticas 

contemporâneas, estabelecendo para o efeito novas sinergias com instituições culturais. 

Sob o mote da autoria do escritor e poeta Fernando Pessoa, “Minha pátria é a língua 

portuguesa”, A Pátria – Jornal da Comunidade Científica de Língua Portuguesa tem por 

objeto a promoção da reflexão, tendo por valores a Liberdade de pensamento e 

Respeito pela diferença, assegurando os princípios éticos e deontológicos da 

investigação científica e do jornalismo.  

A participação regular de todos - mais de sete dezenas de colunistas - permitirá catalisar 

este projeto da Ponte Editora, potenciando novos e maiores impactos e adicionando 

valor no conhecimento académico.  

A diversificação dos núcleos de conhecimento dos vários domínios do pensamento e 

investigação e a ampliação do universo geográfico dos colunistas, poderá permitir o 

desenvolvimento de novas sinergias com instituições do ensino superior e centros de 

investigação de todo o mundo, em especial da lusofonia.  

É objetivo desta linha editorial, prosseguir com a visão estratégica definida para o triénio, 

incentivando a partilha de conhecimento, ativando novas parcerias entre instituições 

académicas, culturais e da área da comunicação social, aproximando pensadores, 

mobilizando-os a atuar na comunidade onde se inserem.  

A Cultura e a Ciência serão cada vez mais preponderantes no nosso futuro enquanto 

coletivo. Acredito que, através delas e da nossa atuação, consigamos transformar a 

nossa sociedade global, tornando-a mais justa, mais inclusiva, tolerante e mais solidária.  
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Editor-Chefe: 

 

Diogo Goes (Professor Assistente convidado do ensino superior no Instituto Superior de 

Administração e Línguas da Madeira - ISAL. Leciona História da Arte e História 

de Portugal na Licenciatura de Turismo do ISAL. Investigador no CI-ISAL, Centro 

de Investigação Científica do ISAL. Curador residente, programador e produtor 

artístico da Galeria Marca de Água. Diretor de eventos, imagem, comunicação e 

marketing no ramo empresarial e associativo. Consultor e Gestor de 

organizações e projetos culturais. É Vice-Presidente para as atividades e 

eventos da Direção da Associação de Antigos Alunos da Escola da APEL. 

Responsável pela imagem e comunicação das conferências "TEDx Funchal" 

(2017) e "Madeira 7 Talks" (2018, 2019, 2020), "Regional Helix" (2020). Editor-

chefe d'A Pátria - Jornal da Comunidade Científica de Língua Portuguesa. É 

colunista no Jornal Económico e na Revista Saber Madeira. Licenciado em Artes 

Plásticas - Pintura pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, tem 

Formação Avançada em Gestão e Financiamento de organizações e projetos 

culturais, em Metodologias de investigação e nas áreas da Pedagogia. Como 

artista plástico realizou mais de cinquenta exposições individuais e participou em 

mais de duas centenas de exposições colectivas em todo o país e estrangeiro. 

Está representado na Galeria AP'ARTE, no Porto e pela Zet Gallery Group dst, 

em Braga. Recebeu o Apoio Mecenático da Fundação Millennium BCP para a 

realização do ciclo de exposições "Osculum / Totem" no biénio 2014/2016. 

Integrou as representações portuguesas à Bienal de Milão 2015 - "Mediterrânea 

17", no âmbito da EXPO Milão'2015 e na VI Bienal de Jovens Criadores da 

CPLP, em Salvador da Bahia (2013). Em Portugal, participou nas bienais de Gaia 

e de Cerveira entre outras. Recebeu prémios e bolsas.) 
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Os nossos agradecimentos 

 

“Valeu a pena? Tudo vale a pena 
Se a alma não é pequena. 

Quem quer passar além do Bojador 
Tem que passar além da dor.” 

 
Fernando Pessoa, X. MAR PORTUGUÊS 

 

 

O sucesso da Ponteditora é reflexo de todos os intervenientes no seu Universo. Tal 

como se afirma no seu desígnio, a Ponteditora pretende constituir uma “travessia para 

o conhecimento”.  

Assim, não poderíamos deixar de agradecer aos autores de todas as publicações, que 

nos confiaram os seus trabalhos, acreditando nas nossas revistas.  

Igualmente agradecemos, o esforço de todos os nossos revisores, que trabalham, 

incessantemente, em prol de um rigor e da qualidade científica.  

Aos editores, editores assistentes, editores adjuntos e diferentes membros dos 

conselhos científicos, o nosso mais sincero reconhecimento e agradecimento. A vossa 

dedicação é contagiante e motivante, fazendo-nos acreditar.  

À equipa Ponteditora, obrigado por tudo. 

 

Obrigado.  

 Ponteditora    

 

 

 


