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Surge este volume da Revista de Guimarães com algum atraso 
que importa justificar.  

A elaboração do programa com que foi assinalado o primeiro 
centenário de Francisco Martins Sarmento iniciou-se em 1997 e a sua 
concretização desde logo evidenciou exigências que passaram a 
constituir uma preocupação constante e prolongada da Direcção. E não 
se tratava apenas dos meios materiais que era necessário conseguir e 
disponibilizar mas principalmente dos apoios humanos indispensáveis à 
concretização dos diferentes actos que ao longo de quase um ano 
iriam absorver todas as nossas energias e capacidades. 

A pequena equipa de funcionários vinha sendo preparada, desde 
1994, para conseguir uma quase auto-suficiência de serviços nas 
diferentes áreas-chave por que se desenvolve a actividade desta 
Sociedade (com relevância para a realização de exposições e 
processamento de textos). Pese embora o enorme esforço que lhe foi 
exigido, particularmente em relação à organização do Congresso de 
Proto-História Europeia, destaque-se o pesado trabalho que constituiu 
o processamento de uma grande variedade de textos de apoio que foi 
necessário produzir em curto espaço de tempo. Isto sem falar no 
constante apoio às exposições. 
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Por outro lado, o conjunto de documentação relacionada com o 
Congresso, ou durante ele distribuída, acentuou as dificuldades que a 
publicação de Antíqva (Etnografia e Arqueologia) só por si constituía. 

E é bom não esquecermos o enorme esforço financeiro que foi 
necessário realizar para conseguir levar a bom termo tão importante 
actividade editorial, já de si agravada com uma elevada produção 
tipográfica como foi a que serviu organizativamente o Congresso, sem 
esquecer os textos que lhe serviram de apoio. 

E no horizonte próximo da actividade editorial perfilava-se a 
publicação das Actas do Congresso (dois volumes constituindo um 
número especial da Revista de Guimarães) que só não saíram mais 
cedo porque não recebemos atempadamente os textos de algumas 
conferências e comunicações apresentadas. 

E é neste conjunto de razões que temos de encontrar a 
justificação para o atraso da publicação dos números 107 e 108 da 
nossa Revista, que, finalmente, chegarão às mãos dos nossos leitores, 
respectivamente, em Fevereiro e Abril do próximo ano. 
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