Em jeito de apresentação

Esta obra surge na sequência de uma palestra/debate que teve lugar no Arquivo Municipal de
Ponte de Lima, em 23 de abril de 2014, e que se insere num vasto conjunto de iniciaBvas de
âmbito cultural, reﬂecBndo a importância que o pelouro da cultura do Município de Ponte de
Lima atribuí à valorização e divulgação da sua história local e das suas gentes, enquanto parte
integrante do seu legado patrimonial e garante da memória colecBva, contribuindo desta
forma para o conhecimento do passado, para melhor compreender o presente e o futuro.
As reﬂexões emanadas durante o evento, que agora se materializam sob a forma de livro,
consBtuem um importante contributo para um conhecimento mais alargado e aprofundado
sobre o Integralismo Lusitano, movimento doutrinário e políBco do início de século XX, com
origem no meio académico da Universidade de Coimbra, e sobre um dos seus fundadores –
Adriano Xavier Cordeiro, natural da freguesia de Arcozelo, concelho de Ponte de Lima.
Sobre os autores oferece-me referir que o Dr. José Aníbal Castro Marinho Soares Gomes,
também limiano, tem dedicado grande parte do seu estudo à história local, sendo exemplo
disso a vasta obra publicada – “A Vila de Ponte de Lima na DinasBa de Aviz”, “Marqueses de
Ponte de Lima, Descendentes de Pedro Álvares Cabral”, “D. Teresa e a Vila de Ponte”, “Ponte de
Lima na crise dos séculos XVI e XVII - alguns registos”, “Alguns Registos de Cartas de Brasão de
Armas e Títulos Nobiliárquicos de Ponte de Lima e Seu Termo’’, “Para a História da Nobreza
Titulada de Ponte de Lima’’, “Reinaldo Varela” –, e à invesBgação na área da Genealogia, sendo
membro de presBgiadas associações de genealogia e heráldica.
É membro fundador do Ins$tuto Limiano - Museu dos Terceiros (Ponte de Lima), da Real
Associação de Viana do Castelo, sendo o actual Presidente da Direcção, e da Causa Real, da
qual é membro da Direcção Nacional.
Quanto ao Prof. Doutor Armando Malheiro da Silva, digníssimo docente da Faculdade de Letras
da Universidade do Porto, tem-se destacado não apenas no âmbito da História Contemporânea
mas também na área da Ciência de Informação, cujo desenvolvimento cienkﬁco muito deve ao
seu empenho, dedicação, conhecimento e à vasta produção cienkﬁca que tem vindo a publicar,
sendo hoje as suas obras, indubitavelmente, uma referência obrigatória para todos os
proﬁssionais da informação, a nível nacional e internacional.
Resta-me considerar que é um enorme orgulho e um privilégio poder fazer a abertura desta
obra, esperando estar à altura de tão presBgiantes autores e de tão importante contributo para
a Cultura Portuguesa que aqui nos trazem.
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