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O

riginalmente sediada no Brasil, esta
revista tem se dedicado a promover
estudos interdisciplinares, especialmente entre história e economia, e incentivar
estudos comparativos, especialmente aqueles
envolvendo o Brasil. Sentimos que o Brasil, um
país de proporções continentais, olhou muito
para dentro e muito pouco para o mundo exterior.

O

riginally based in Brazil, this journal has dedicated itself to promoting
inter-disciplinary studies, especially
between history and economics, and to encouraging comparative studies, especially those involving Brazil. We have felt that Brazil, a country
of continental proportions, has looked too much
inwards and too little to the outside world.

Há dois anos, o editor mudou-se para
Lisboa e decidimos aproveitar esta oportunidade para ampliar a participação de pesquisadores
deste lado do Atlântico. Estamos satisfeitos por
ter a Universidade de Extremadura, de Badajoz
(UNEX), Espanha como co-patrocinadora desta revista. Esta instituição traz uma vasta experiência na publicação de revistas acadêmicas e
orientará a nossa revista através do processo de
acreditação na Europa. Esperamos que o credenciamento europeu torne esse periódico ainda
mais atrativo para historiadores e economistas
brasileiros.

Two years ago, the editor moved to Lisbon, and we decided to use this opportunity to
expand the participation of researchers from this
side of the Atlantic. We are pleased now to have
the Universidad de Extremadura, of Badajoz
(UNEX), Spain as a co-sponsor of this journal.
This institution brings extensive experience in
the publication of academic journals and shall
guide our journal through the process of accreditation in Europe. We expect that European accreditation shall make this journal an even more
attractive venue for Brazilian historians and
economists as well.

Temos frequentemente publicado artigos
em espanhol recebidos de professores da Espanha e da América espanhola. Esperamos que a
proporção de contribuições nesta língua aumente
agora. Publicámos trabalhos de qualidade relacionado à história e economia, e dois dos nossos
artigos mais memoráveis analisaram o transporte de azeite do Vale do Guadalquivir para a
Grã-Bretanha romana e a circulação de ideias e
tecnologias entre a França e a Grã-Bretanha no

We have often published articles in Spanish received from professors from both Spain
and from Spanish America. We expect the proportion of contributions in this language now
to increase. While we publish any quality work
relating to history and economics, and two of
our most memorable articles include one on the
transportation of olive oil from the Guadalquivir
Valley to Roman Britain and another comparing
technology in France and Great Britain at the
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tempo da Revolução Francesa. Agora esperamos
uma concentração geográfica na América Latina,
na Ibéria e na África lusófona.

time of the French Revolution, we now expect
a geographic concentration on Latin America,
Iberia, and Lusophone Africa.

Esperamos e temos a expectativa que a
nossa nova ligação ibérica torne este jornal mais
internacional, o que tem sido uma das nossas
principais preocupações desde o início.

We hope and expect that our new Iberian
connection will make this journal more international which has been a main concern since the
beginning.
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