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Prefácio
Após o encontro do Segundo HAREM realizado no dia 7 de Setembro de 2008, em Aveiro,
demos início ao processo de edição da presente obra, que documenta o Segundo HAREM
na perspectiva quer dos organizadores quer dos participantes.
À semelhança do que aconteceu com outros livros editados pela Linguateca, como seja
o primeiro livro sobre avaliação conjunta em português, que inclui a descrição das primeiras Morfolimpíadas, e o livro que documenta o Primeiro HAREM, esse processo decorreu
em várias fases, visando aumentar a qualidade científica do material que agora apresentamos. Assim, após termos recebido a primeira versão dos capítulos, demos início à sua
revisão cruzada pelos outros autores. Convidámos outros investigadores não envolvidos
no Segundo HAREM, constituindo uma comissão científica, para colaborar também nesse
processo, de forma a que, cada capítulo fosse revisto por dois investigadores pelo menos.
Em seguida, todos os capítulos foram revistos pelas editoras e, por fim, efectuámos as
tarefas de edição propriamente dito.
No fim deste processo, não poderíamos estar mais gratas a todos os autores e membros
da comissão científica, constituída por Alberto Simões, Cláudia Oliveira, Graça Nunes,
Luís Costa, Mário J. Silva, Max Silberztein e Violeta Quental, pelas recensões construtivas
que elaboraram e por terem cumprido a nossa sugestão de calendário apertado.
Dedicamos um agradecimento especial a Cláudia Freitas, Hugo Gonçalo Oliveira e
Paula Carvalho pelo seu empenho entusiasmado e criativo na organização do Segundo
HAREM, e a todos os participantes pelos muitos comentários, propostas e sugestões que
deram sentido a esta avaliaçõa conjunta.
Estamos também gratas ao David Cruz pela sua colaboração inicial na organização, ao
Paulo Rocha por ter dado início ao serviço de catalogação de publicações da Linguateca, e
ao Luís Miguel Cabral por ter criado a partir daí o SUPeRB que facilitou muito o processo
de elaboração da bibliografia.
Em meu nome individual, agradeço à Diana Santos por me ter dado não só a oportunidade de colaborar na organização do Segundo HAREM mas, sobretudo, por me ter
convidado a editar com ela este livro, e por ter tido a paciência e disponibilidade que me
permitiram concluir o doutoramento, o que, infelizmente, estendeu o processo de edição
além do inicialmente previsto.
Embora de facto a versão final do livro só tenha ficado pronta em 2009, insistimos em
publicá-lo com data de 2008 devido a nos termos comprometido a tal através da Linguateca
(cujo financiamento terminou em Dezembro) e o termos publicitado junto dos autores com
essa data.
Resta-nos agradecer a todos quantos tornam a Linguateca possível, e acusar com gratidão o financiamento recebido do governo português e da União Europeia, e executado
i

pela FCCN, através dos projectos POSC 339/1.3/C/NAC (2006-2008) e assim como o da
UMIC, em 2009.
Esperamos que este livro possa constituir uma prova de que houve avanço substancial
na área do reconhecimento de entidades mencionadas em relação ao anterior HAREM,
assim como servir demonstração plena de que a Linguateca teve real utilidade e tem capacidade de organização de avaliações conjuntas. Desejamos, assim, que o conhecimento
oferecido neste livro venha contribuir para a organização de um Terceiro HAREM, se tal
se vier a considerar suficientemente útil.

Porto, Julho de 2009
As editoras,
Cristina Mota e Diana Santos

