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Espaço da Direcção
Os linguistas e todos os que se interessam pelos estudos da linguagem 

passam a dispor, a partir de 2006, do primeiro volume da revista 
Linguística – Revista de Estudos Linguísticos da Universidade do Porto, 
da responsabilidade conjunta da Secção de Linguística do Departamento 
de Estudos Portugueses e de Estudos Românicos da Faculdade de Letras 
da Universidade do Porto e do Centro de Linguística da Universidade do 
Porto.

Trata-se de uma publicação, com uma periodicidade de momento 
anual, inteiramente consagrada a trabalhos de investigação fundamental 
e aplicada na área da Linguística ou em outras disciplinas relacionadas 
com a linguagem e as línguas naturais.

Na qualidade de primeira directora da revista e ciente do que esse 
cargo representa em termos de um desafi o feito de uma responsabilidade 
conjugada no plural, julguei de interesse que este primeiro volume fosse 
um espaço partilhado por especialistas portugueses e estrangeiros que, 
ao longo dos últimos anos, se têm reunido com um objectivo muito 
particular: conciliar a produtividade com a qualidade científi ca sem 
esquecer a apreciação das pesquisas realizadas por parte dos seus pares 
e a sua divulgação junto de um público que se pretende cada vez mais 
abrangente.

A todos quantos colaboraram neste volume, deixo o meu apreço 
pelos contributos enviados e pelo modo tão colegial como responderam 
ao meu pedido de colaboração.

Retomando a ideia inicial de espaço, agradar-me-ia que esta revista, 
para além de publicar trabalhos que possam vir a ser submetidos à 
Comissão Científi ca para apreciação e aprovação ou reformulação, fosse 
igualmente um local de debate entre os autores dos artigos sobre as várias 
áreas da Linguística e possíveis comentários que nos venham a chegar 
sobre os mesmos, num espírito de cooperação científi ca que se espera 
elevado, aberto e saudável. Reservamo-nos porém o direito de avaliar 
a importância científi ca do material que nos possa ser remetido, sob a 
forma de comentários ou de cartas.

A Direcção da revista estará também receptiva à publicação de 
notas ou recensões de publicações que lhe sejam enviadas, sempre que 
especialistas das áreas tratadas nessas publicações se disponibilizem para 
o fazer.
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Este volume da revista é de cunho geral, o segundo pretende-se que 
seja temático e estamos, desde já, receptivos a propostas de publicação 
em volumes ulteriores de artigos, notícias, notas e recensões, que terão 
naturalmente de obedecer às normas inclusas neste volume.

A revista Linguística – Revista de Estudos Linguísticos da Universidade 
do Porto, ao aceitar trabalhos redigidos em português, francês, inglês ou 
eventualmente em outras línguas, torna não só possível a publicação 
de conhecimentos provindos de uma comunidade científi ca que se 
deseja o mais alargada possível, mas também assegura dessa forma a 
sua divulgação junto de um público mais numeroso em virtude de a sua 
oferta ser multilingue.

Além disso, espera-se que esta revista possa motivar a desejada 
permuta com outras revistas através das suas Comissões Editoriais.

Espera-se que o presente volume mereça o melhor acolhimento por 
parte da comunidade linguística e suscite futuras colaborações. 
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