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Apresentação

Em 5 de julho de 2008, faleceu o Prof. Braz Augusto Aquino
Brancato, fundador de Estudos Ibero-Americanos. A imagem abai-
xo reproduz o ato solene de lançamento da revista, em 1975,
aparecendo o então Reitor da Pontifícia Universidade Católica,
Ir. José Otão, examinando um exemplar, o co-fundador da revista,
Ir. Elvo Clemente, falecido em 2007, à esquerda na foto. O Prof.
Braz Brancato é o terceiro, da esquerda para a direita.
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Como não podia deixar de ser, este número de Estudos Ibero-
Americanos é dedicado à memória do colega Braz, que traçou os
rumos da revista e a dirigiu por muitos anos. Esperamos que o
fruto da semente plantada pelo colega há mais de 30 anos se
mantenha vigoroso por muito tempo, trazendo para o mundo



acadêmico informações e discussões de qualidade sobre a História
do mundo ibérico e ibero-americano.

Apresentamos neste número um dossiê sobre história eco-
nômica argentina, composto por sete artigos, organizado pelo
colega argentino Marcelo Rougier, a quem agradecemos pela
gentileza. Após o dossiê, ainda foi possível acomodar textos sobre
outros temas – tentamos privilegiar artigos sobre história da
intelectualidade. Esperamos que o conjunto agrade, e traga algum
proveito para os leitores.

RENÉ E. GERTZ
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