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INSTRUÇÕES PARA OS AUTORES

Submissão e aceitação
Os potenciais autores são encorajados a submeter manuscritos, dentro do 

âmbito da Linguarum Arena. Os artigos submetidos devem ser inéditos e não 
devem ter sido submetidos para publicações noutro local.

Todos os texto submetidos são entregues a pelo menos dois avaliadores 
anónimos.

Para a submissão inicial (i.e, antes da aceitação), deverão ser enviadas 
ao Editor três cópias impressas, sem qualquer identificação do autor. Os 
manuscritos submetidos deverão seguir, tanto quanto possível, as indicações 
formais fornecidas nesta folha de estilo, excetuando no que se refere à 
identificação do autor. Os potenciais autores deverão fazer um esforço para 
também não serem identificáveis pelas referências dos respetivos textos. 
Todos os textos deverão ser acompanhados por uma página separada com o 
título, o nome do autor e a filiação institucional, bem como com a morada 
para onde deverão ser enviadas as provas e correspondência editorial. 
Incluir, por favor, telefone, fax e endereço eletrónico. No caso de textos 
em coautoria, os contactos do primeiro autor serão usados para ulterior 
correspondência.

Depois de um artigo ter sido aceite para publicação, os autores devem 
apresentar uma versão final como adianta se específica, respeitando 
integralmente as instruções disponibilizadas nesta folha de estilo.

Número de cópias (de um artigo aceite): duas cópias impressas + uma 
cópia eletrónica (CDrom ou anexo a email, de preferência). É essencial que 
a versão eletrónica corresponda exatamente à cópia em papel. Para as cópias 
eletrónicas enviadas por e-mail, em anexo, deve ser também enviada, por 
correio convencional, uma versão em papel.

Processador de texto e outro software: MS Word parar Windows (DOC 
ou RTF file). Para artigos com símbolos ou figuras específicos (transcrição 
fonética, árvores sintáticas, etc.), requer-se uma versão em PDF (além da 
versão em DOC ou RTF). Além disso, deve ser dada indicação precisa ao Editor 
sobre o software utilizado. Recomenda-se o uso de fontes e software SIL para 
a preparação dos manuscritos.

Estilo
As versões finais dos textos aceites devem respeitar as seguintes 

especificações. 
O Editor reserva-se o direito de devolver o manuscrito aos autores para 

eventuais correções, se estas normas não forem respeitadas. 
Consulte, por favor, números recentes de Linguarum Arena para ver 

exemplos das instruções.
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Extensão
Fica ao critério do Editor considerar para publicação contributos que 

saiam da extensão indicada como ideal. A extensão indicada não inclui título, 
identificação dos autores, resumo, palavras-chave, lista final de referências ou 
apêndices. Outro género de artigos poderá ser aceite.

Artigos: a extensão desejável para artigos é de 15 páginas A4, aproximadamente, 
Times New Roman 12 pontos, espaçamento duplo, 2.5 cm em todas as margens. 
Os artigos devem dar conta de tópicos ou investigações originais.  

Notas de investigação: a extensão desejável para notas de investigação é de 
8 páginas A4 aproximadamente, Times New Roman 12 pontos, espaçamento 
duplo, 2.5 cm para todas as margens. As notas de investigação podem incluir 
breves relatos de pesquisa ou reportar trabalho de interesse, anunciando um 
artigo mais abrangente. 

Recensão de livro / Software / Página web: A extensão desejável para 
recensões é de 4 páginas A4, aproximadamente, Times New Roman 12 
pontos, espaçamento duplo, 2.5 cm para todas as margens. As recensões são, 
geralmente, solicitadas pelo Editor; no entanto, serão bem-vindas ofertas 
para a recensão de livros recentes, software, páginas web. Entre por favor 
em contacto com o Editor se deseja publicar uma recensão. Cada recensão 
deverá especificar de forma completa os elementos bibliográficos do livro a 
apresentar (título, autor(es), editor(es), local e data de publicação, editora, 
número de páginas, edição, capa dura/brochura, ISBN). As recensões de 
software devem especificar todos os pormenores técnicos e quanto à autoria 
(designação comercial, autores, copyright, número da versão, requisitos do 
sistema operatório para computador). A recensão de páginas Web deverá 
fornecer todos os pormenores sobre o servidor onde estão alojadas, os autores, 
o endereço http e a data de acesso.

Línguas
Os artigos devem ser escritos em inglês, francês, espanhol ou português. 

Poderão ser aceites contributos noutras línguas de grande difusão. As 
contribuições em inglês podem usar a ortografia inglesa ou americana, desde 
que sejam usadas de forma consistente. Não hifenizar as palavras inglesas. 
Os contributos em português podem usar a variante portuguesa ou brasileira, 
desde que consistentemente utilizadas. 

Instruções para os autores
Layout
Margens: 2.5 cm de todos os lados. Use formato A4 para os exemplares 

impressos.
Fonte: Times New Roman, 12 pt. Para citações longas e legendas: 11 pt (ver 

abaixo).
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Espaçamento das linhas: espaçamento duplo, exceto para os resumos e 
palavras-chave, quadros e figuras, citações longas e lista de referências (em 
que deve ser usado espaçamento simples).

Número de página: o número de página deve estar no final da página, 
centrado.

Símbolos fonéticos: as transcrições fonéticas e fonémicas devem ser feitas 
de acordo com as convenções IPA. Usar, de preferência, os símbolos SIL.

Título, identificação do autor, resumo e palavras-chave: no cimo da 
primeira página: título do artigo. Times New Roman, 18 pt, negrito, centrado, 
capitalização normal.

. linha em branco (18 pt)

. Nome(s) do(s) autor(es) (nome(s) e apelido(s)). Times New Roman, 16 
pt, normal, centrado, capitalização normal. Um autor por linha. Para cada 
nome de autor, numa linha separada por baixo do nome do autor, fornecer 
um endereço de e-mail (Times New Roman, 12 pt, normal, centrado). Na 
linha seguinte, indicar a filiação institucional do autor (instituição, país, 
nome do país entre parênteses). Times New Roman, 14 pt, itálico, centrado, 
capitalização normal.

. Linha em branco (14 pt)

. Resumo na língua do artigo. Times New Roman, 11 pt, normal, justifi cado. 
Até cerca de 500 palavras, aproximadamente. Título (11 pt, na primeira linha 
do texto do resumo): RESUMO. ABSTRACT.  ou RÉSUMÉ. (consoante a língua 
usada).

. Linha em branco (11 pt)

. Palavras-chave. Times New Roman, 11 pt, normal, justificado. Até 6 
palavras-chave na língua do artigo. Título (11 pt, primeira linha das palavras-
chave): PALAVRAS-CHAVE. KEYWORDS., MOTS-CLÉ.  (consoante a língua 
usada).

. Linha em branco (11 pt)

. Resumo em inglês (se a língua original não for o inglês). Times New 
Roman, 11 pt, normal, justificado. Até 500 palavras, aproximadamente. Título 
(11 pt, na primeira linha do texto do resumo): ABSTRACT.

. Linha em branco (11 pt)

. Palavras-chave em inglês (se a língua original não for o inglês). Times New 
Roman, 11 pt, normal, justificado. Até 6 palavras-chave em inglês (se a língua 
original não for o inglês). Título (11 pt, primeira linha linha das palavras-
chave): KEYWORDS.

. 2 linhas em branco (12 pt)

. Texto
Notas e agradecimentos: as notas de rodapé no texto devem ser 

identificadas por números em formato superscript (superior à linha) e listadas 
consecutivamente no final de cada página.
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Os agradecimentos devem ser feitos preferencialmente numa primeira 
nota, assinalados com asterico (esta nota deve ser introduzida imediatamente 
depois da última palavra do título).

Títulos das secções: todas as secções e subsecções deverão ter um título.
Os títulos das secções devem ser numerados da seguinte forma: 
1 – Título de secção
1.1 – Título de subsecção, nível 1
1.1.1 – Título de subsecção, nível 2
Exemplos, tabelas, figuras, etc.: exemplos, tabelas, figuras devem ser 

inseridas no texto e numeradas sucessivamente em numeração árabe. Cada 
tabela e figura deve ter um título, por baixo (Times New Roman, 12 pt, 
espaço simples, alinhado à esquerda) consoante os exemplos que se seguem:

TABELA 1 – Título da tabela
FIGURA 1 – Título da figura.
As legendas devem aparecer por baixo da figura ou tabela: Times New 

Roman, 11 pt, espaço simples.
Na versão impressa e na cópia eletrónica, as tabelas e fi guras devem ser 

incluídas nos locais onde deverão estar. Em folhas e documentos separados (DOC/
RTF e PDF), devem ser disponibilizadas cópias adicionais das tabelas e fi guras (1 
fi gura ou tabela em cada página A4). Estas versões adicionais deverão ter qualidade 
de imagem (boa defi nição a preto e branco, laser ou impressora de jato de tinta de 
alta defi nição). A letra deve ser sufi cientemente grande para ser legível depois de 
reduzida. Só serão aceites para publicação fi nal tabelas e fi guras a preto e branco.

Itálico: Não sublinhar termos ou palavras enfatizadas; devem ficar em 
itálico. O negrito ou as versaletes também podem ser usadas.

Citações: Citações curtas devem ser incluídas no texto, entre marcas de 
citação (Times New Roman, 12 pt). Citações maiores devem começar uma nova 
linha com avanço, em Times New Roman, 11 pt, espaço simples, sem marcas 
de citação (aspas). Depois de cada citação longa, deve ser indicada a fonte 
(alinhada à direita, Times New Roman, 11 pt, espaçamento simples), seguindo 
as indicações da folha de referências (ver abaixo). Dentro de uma citação, uma 
supressão de uma passagem original deve ser assinalada por [...].

Dados Experimentais: Os autores devem fornecer informação suficiente 
para permitir a replicação da investigação. Os resultados estatísticos devem 
ser claramente indicados, seguindo as normas da American Psychological 
Association. Dar a idade cronológica dos sujeitos em anos, anos: meses ou 
anos: meses.dias (quando for apropriado).

Referências no texto: a referência no texto deve ser ao nome do autor e à data. 
Quando apropriado, indicar capítulo / secção relevante, ou, preferencialmente, 
número das páginas (ver exemplos a seguir).
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Segundo Tusón (2010: 21)…
Paradoxalmente ou não, “la forma mercantilizada de estar e relacionarse se 

va imponiendo en la universidad y, además, lo hace con nuestro consentimiento 
y con una naturalidad asombrosa” (Boada 2010: 199-200).

… o que parece indicar que existem limites à democratização da investigação 
educacional (Jiménez Raya & Vieira 2008).

Para artigos em coautoria, incluir ‘&’ antes do nome do último autor (ver 
exemplo acima). 

Para artigos com três e mais autores, indicar todos os nomes dos coautores 
na primeira menção; a partir daí, indicar o nome do primeiro autor, ‘et al.’ (em 
itálico) e data de referência: (Jiménez Raya et al. 2007)

 
Todas as comunicações pessoais devem ser identificadas com ‘p.c.’ depois 

do nome da fonte e ter uma data (se possível) (e. g.: Lopes p.c. 2004).

Lista de referências
As referências devem ser ordenadas alfabeticamente pelo autor, no final do 

artigo. Escrever por favor REFERÊNCIAS (Times New Roman, 12 pt, negrito, 
versaletes, alinhado à esquerda) antes da primeira referência. Deve haver uma 
linha em branco (12 pt) imediatamente acima e abaixo deste título. Todas as 
referências Times New Roman 12 pt, espaçamento simples, indentadas, como 
nos exemplos seguintes. Para referências com mais de um autor, usar ponto e 
vírgula (;) para separar cada autor.

Não usar ‘&’ para separar nomes de coautores ou ‘et al.’ na lista de referências, 
embora essas convenções sejam admitidas no texto. Não pôr em maiúsculas 
os nomes dos autores; para o primeiro nome e o do meio, indicar apenas as 
iniciais. As várias publicações de um autor no mesmo ano devem ser numerada 
consecutivamente com um a, b, c… minúsculo e em redondo, depois do ano 
de publicação. Ver, por favor, os exemplos seguintes, enquanto convenções de 
estilo para a lista de referências. Verificar, por favor, cuidadosamente, para 
ter a certeza de que todas as referências incluídas no texto estão na lista de 
referências final e vice-versa.

- Livros:
Bhabha, H. 1994. The location of culture. London: Routledge.
Outros dados relevantes (reedição, tradução, edição em brochura, etc.) 

podem ser indicadas no final da referência, entre parênteses. 
- Artigos em revistas:
Capucho, F. 2008. L’intercompréhension est-elle une mode? Du linguiste 

citoyen au citoyen plurilingue. Pratiques. 139-140: 238-250
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- Capítulos em livros:
Grosjean, F. 1992. Another view of biligualism. In: Harris, Richard J. (Ed.). 

Cognitive processing in bilinguals. Amsterdam, London, New York, Tokyo: 
North-Holland, 51-62.

Não incluir o volume editado como entrada separada na lista de referências, 
a não ser que tenha havido uma referência explícita a ele no texto. Neste último 
caso, proceder como indicado: 

Dutka Mankowska, A.; Bogacki, K. 2005. (Eds.). Les relations sémantiques 
dans le lexique et dans le discours. Warszawa: Uniweresytet Warszawski.

- Documentos retirados da Internet:
Para documentos que também existem em versão publicada, dar, sempre 

que possível, todos os pormenores bibliográfi cos (segundo as regras acima 
mencionadas) e os pormenores eletrónicos necessários:

Wood, D.; Bruner, J.; Ross, G. 1976. The Role of tutoring in problem solving. 
Journal of Child Psychology and Psychiatry. 17: 89-100. 

Disponí vel em http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic862383.files/
Wood1976.pdf,

acedido em 18/04/2015.
Para documentos não disponíveis em versões impressas:
Skehan, P. 2002. Individual differences in second and foreign language 

learning. Consultado em  junho 12, 2014, from the World Wide Web: 
http://www.lang.http://www.lang.ltsn.ac.uk/resources/goodpractice.
aspx?resourceid=9ltsn.ac.uk/resources/goodpractice.aspx?resourceid=91.

- material não publicado e outras fontes:
Dar o máximo de pormenores possíveis. Para manuscritos inéditos 

ou mimeografados, considerá-los como livros e indicar ‘ms’ em vez da 
identificação da publicação. Para artigos já submetidos ou no prelo, fazer 
como se fossem artigos e acrescentar informação como ‘a publicar’, ‘no prelo’, 
‘em preparação’. 

Apêndices
Quando absolutamente essencial, pode ser incluída uma secção final 

com apêndices, depois da lista de referências. Esta secção pode conter items 
experimentais, corpora ou materiais icónicos relevantes para a ilustração 
dos pontos de vista do autor ou para a demonstração dos resultados 
experimentais. Os apêndices serão ordenados consecutivamente com letras 
maiúsculas (Apêndice A, B, C...). O Editor reserva-se o direito de avaliar os 
apêndices como irrelevantes e, em consequência, para sugerir a sua supressão 
da publicação final. A inclusão de uma secção de apêndices deve ser encarada 
como excecional.
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Instruções para os autores
Correção de provas
Uma vez que uma artigo seja reformulado segundo as sugestões dos 

avaliadores e que a sua versão final seja aceite, não serão permitidas alterações 
substanciais. Habitualmente, as provas são corrigidas pelo Comité Editorial. 
Em todo o caso, o Editor pode pedir ao autor para rever um conjunto de páginas 
das provas. Só alteração para correção de erros de impressão serão permitidas 
nessa fase.  

Direção para correspondência
Para submissão e publicação de artigos, assim como para qualquer outro 

assunto relacionado com a Linguarum Arena, por favor, contactar o Editor:

Prof. Maria da Graça Castro Pinto
Universidade do Porto – Faculdade de Letras
Via Panorâmica, s/n
PT – 4150-564 PORTO
Portugal
Telef. +351-22-607 71 00
Fax +351-22-609 16 10
E-mail: mgraca@letras.up.pt
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INSTRUCTIONS TO AUTHORS

Editorial policy
The Linguarum Arena accepts proposals for publishing papers on any 

language didactic topic. Papers from either fundamental or applied research will 
equally be considered for publication, no matter the theoretical background of the 
submitted studies. 

Submission and acceptance
Prospective authors are encouraged to submit manuscripts within the scope of 

Linguarum Arena. Submitted papers must be previously unpublished – though 
revised versions or translations of previously published texts can be exceptionally 
admitted as candidates for publication – and must not be under consideration for 
publication elsewhere.

All submissions are transmitted to at least two anonymous referees.
For initial submission (i. e., prior to acceptance), three printed copies of the 

manuscript should be sent to the Editor, without any authors’ identifi cation. The 
submitted manuscript should follow as much as possible the formal indications 
given in this style sheet, except for the authors’ identifi cation. Eff orts should be 
made by the prospective authors so that they should not be identifi able from 
references in the texts either. All items should be accompanied by a separate title 
page, giving each author’s name and affi  liation, together with an address to which 
proofs and editorial correspondence can be sent. Please also include phone, fax 
and e-mail address. For co-authored papers, fi rst author’s contacts will be used in 
further correspondence.

After a paper is accepted for publication, authors must present a fi nal version 
as specifi ed below and in full accordance with the instructions provided by this 
style sheet.

Number of copies (of an accepted paper): Two printed copies + One electronic 
copy (CDROM or e-mail attach are preferred). It is essential that the electronic 
version match the hard copy exactly. For electronic copies sent by e-mail as 
attached fi les, hard printed copies have to be sent by airmail as well.

Word processors and other software: MS Word for Windows (DOC or RTF 
fi le). For papers with specifi c symbols or fi gures (phonetic transcription, OT 
tableaux, syntax trees a.s.o.), a PDF version (in addition to a DOC or RTF version) 
is required. Moreover, clear indication of the used software must be given to the 
Editor. SIL fonts and software are recommended for preparing the manuscripts.

Style
Final versions of accepted papers will observe the following specifi cations.
The Editor reserves the right to return the manuscript to the authors for any 

corrections when these norms are not respected.
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Please consult recent issues of the Linguarum Arena to see examples of the 
guide-lines.

Length
At the Editor’s discretion, contributions outside the indicated ranges can be 

considered for publication. The indicated ranges do not include title, authors’ 
identifi cation, abstracts, keywords, fi nal reference list or appendices. Other paper 
categories can be accepted.

Articles: The preferred length of articles is 15 A4 pages approximately, Times 
New Roman 12 points, double spacing, 2.5 cm margins on all sides. Full-length 
articles should deal with original topics or research.

Research notes: The preferred length of research notes is 8 A4 pages 
approximately, Times New Roman 12 points, double spacing, 2.5 cm margins 
on all sides. Research notes could include brief accounts of research or report 
important work in advance of a more comprehensive paper.

Book/Software/Webpage reviews: The preferred length of reviews is 4 A4 
pages approximately, Times New Roman 12 points, double spacing, 2.5 cm margins 
on all sides. Reviews will normally be commissioned by the Editor; nevertheless, 
off ers to review recent books, software or webpages are welcomed. Please get in 
touch with the Editor if you wish to publish a review. Each book review should 
specify full bibliographic details of the reviewed book (title, author(s)/editor(s), 
place and year of publication, publisher, number of pages, edition, hardback/
paperback, ISBN). Software reviews should specify full authorial and technical 
details (commercial designation, authors, copyright owner, version number, 
required computer operating system). Webpage reviews should give all necessary 
details regarding the web host, page creators, http address and date of retrieval.

Languages
Papers must be written in English, French, Spanish or Portuguese. Contributions 

in other widespread languages may be also accepted. Contributions in English may 
use either British or American spelling, provided it is used consistently. Do not 
hyphenate English words. Contributions in Portuguese may use either Portuguese 
or Brazilian spelling, provided it is used consistently.

Instructions to authors
Layout
Margins: 2.5 cm on all sides. Use A4 format for the printed copies.
Font: Times New Roman, 12 pt. For long quotations and captions: 11 pt (see 

below).
Line-spacing: Double-spacing, except for abstracts and key-words, tables and 

fi gures, long quotations and reference list (where single-spacing should be used).
Page numbers: Page numbers at page bottom, centred.
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Phonetic symbols: Phonetic and phonemic transcriptions must adhere to IPA 
conventions. SIL fonts are preferred.

Title, authors’ identifi cation, abstract and keywords: u.Top of fi rst page: Title 
of the paper. Times New Roman, 18 pt, bold, centred, normal capitalisation.

. Empty line (18 pt)

. Author(s)’ name(s) (name(s) and surname(s)). Times New Roman, 16 pt, 
regular, centred, normal capitalisation. One author per line. Together with each 
name, in a separate line underneath the author’s name, give an e-mail address 
(Times New Roman, 12 pt, regular, centred). In the following line, indicate author’s 
affi  liation (institution, country, with the country’s name in brackets). Times New 
Roman, 14 pt, italics, centred, normal capitalisation.

. Empty line (14 pt)

. Abstract in the paper’s language. Times New Roman, 11 pt, regular, justifi ed. 
Up to 500 words approximately. Heading (11 pt, fi rst line of the abstract text): 
ABSTRACT., RÉSUMÉ. or RESUMO. (depending on the used language)

. Empty line (11 pt)

. Keywords. Times New Roman, 11 pt, regular, justifi ed. Up to 6 keywords in 
the paper’s language. Heading (11 pt, fi  rst line of the abstract text): KEYWORDS., 
MOTS-CLÉ. or PALAVRAS-CHAVE. (depending on the used language)

. Empty line (11 pt)

. Abstract in English (if original language diff erent from English). Times New 
Roman, 11 pt, regular, justifi  ed. Up to 500 words approximately. Heading (11 pt, 
fi rst line of the abstract text): ABSTRACT.

. Empty line (11 pt)

. Keywords in English (if original language diff erent from English). Times 
New Roman, 11 pt, regular, justifi  ed. Up to 6 keywords in the paper’s language. 
Heading (11 pt, fi rst line of the abstract text): KEYWORDS.

. 2 empty lines (12 pt)

. Text
Notes and acknowledgements: Footnotes in the text should be identifi ed by 

superscript numbers and listed consecutively at each page bottom.
Acknowledgements should be made preferably in a fi rst note, marked with an 

asterisk (this note should be introduced immediately after the title’s last word).
Section headings: All sections and subsections should have a heading.
Section headings should be numbered as in the following:
1 – Section title
1.1 – Subsection title level 1
1.1.1 – Subsection title level 2
Examples, tables, fi gures, etc.: Examples, tables and fi gures should be inserted 

in the text and numbered consecutively with Arabic numerals. Each table and 
fi gure should have a title, at its bottom (Times New Roman, 12 pt, single-spacing, 
left-aligned) according to the following examples.
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TABLE 1 – Title of table
FIGURE 1 – Title of fi gure.
Captions must occur at the fi gure or table bottom: Times New Roman, 11 pt, 

single-spacing.
In the full printed version and in the electronic copy, tables and fi gures must be 

included in their intended locations. On separate sheets and separate fi les (DOC/
RTF and PDF), additional copies of tables and fi gures should be provided (1 fi gure 
or table per A4 page). These additional versions may fi t camera-ready quality 
(clear black print, laser or high quality ink-jet printer). Their lettering should be 
large enough to be legible after reduction. Only black and white tables and fi gures 
can be accepted for fi nal publication.

Italicisation: Do not underline examples or emphasised terms; these should be 
italicised. Bold type or small capitals can also be used.

Quotations: Short quotations are included in the text, enclosed in quotation 
marks (Times New Roman, 12 pt). Longer quotations should begin a new line 
and be indented, in Times New Roman, 11 pt, single space, without any quotation 
marks. After each long quotation, its source must be indicated (right-aligned, 
Times New Roman, 11 pt, single-space), following the bibliographical references 
style (see below). Inside a quotation, a suppression of any original passage should 
be marked with [...].

Experimental data: Authors should supply suffi  cient information to enable 
replication of investigations. Statistical results must be clearly indicated, following 
the norms of the American Psychological Association. Give subjects’ chronological 
ages in years, years:months or years:months.days (when appropriate).

References in the text: Reference in the text should be to author’s name and 
date. When appropriate, indicate relevant chapter/section or, preferably, page 
numbers (see following examples).

According to Lloyd (1987: 235)...
Homo erectus probably marks the transition from high to low laryngeal 

positions (Deacon 1997: 56 ff .).
Infants seem to be more focused on the native contrasts (Werker & Tees 1992; 

Werker, Gilbert, Humphrey & Tees 1981).
For co-authored papers, include ‘&’ before the last author’s surname (see 

example above). For papers with three or more co-authors, indicate all co-
authors’ names in the fi rst mention; thereafter, indicate fi rst author’s name, ‘et al.’ 
(italicised) and date of reference: Mandel et al. (1996)

All personal communications should be identifi ed as ‘p.c.’ after the source 
name and given a date (if possible) (e. g.: Andrews p.c. 2004).

List of references
References should be listed alphabetically by author at the end of the article. 

Please type REFERENCES (Times New Roman, 12 pt, bold, small capitals, left-
aligned) before the fi rst reference. An empty line (12 pt) should be kept immediately 
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above and underneath this heading. All references in Times New Roman 12 pt, 
single-spacing, indented, as in the following examples. For references with more 
than one author, use a semicolon (;) to separate each author.

Do not use ‘&’ to separate co-authors’ names or et al. in the reference list, 
although these conventions are admitted in the text. Do not capitalise authors’ 
surnames; for authors’ fi rst and middle names, indicate their initials only. Same 
author’s publications in the same year must be numbered consecutively with a 
small, non-italicised a, b, c... after the publication year. Please see the following 
examples as style conventions for the reference list. Please check carefully in order 
to be sure that any reference in the text is included in the fi nal reference list and 
vice-versa.

- Books:
Kleiber, G. 1987. Du Côté de la Référence Verbale. Les Phrases Habituelles. 

Berne: Peter Lang.
Other relevant dates (reprint, translation, paperback edition a.s.o.) may be 

indicated at the end of reference, in brackets.
- Papers in journals:
Dubský, J. 1984. El Valor Explícito de las Construcciones Verbales y 

Verbonominales del Español. Español Actual. 41: 13-20.
- Chapters in books:
Hausmann, F.-J. 1985. Kollokationen im Deutschen Wörterbuch. Ein Beitrag 

zur Theorie des Lexikographischen Beispiels. In: H. Bergenholtz; J. Mugden 
(Eds.). Lexikographie und Grammatik. Tübingen: Niemeyer, 118-129.

Do not include the edited volume as a separate entry of the reference list, unless 
it is explicitly referred to as such in the text. In this latter case, proceed as follows:

Bergenholtz, H.; Mugden, J. (Eds.). Lexikographie und Grammatik. Tübingen: 
Niemeyer.

- Documents retrieved from the Internet:
For documents that are also available as printed publications, give, whenever 

possible, all bibliographical details (following the abovementioned rules) and the 
electronic retrieval details:

Zeichner, K. M. 1983. Alternative paradigms of teacher education. Journal of 
Teacher Education. 34 (3): 3-13. Retrieved January 25, 1996,

from the World Wide Web:
http://www.apa.org/journals/zeichner.htmhttp://www.apa.org/journals/

zeichner.html.
For documents not available as printed publications:
Skehan, P. 2002. Individual diff erences in second and foreign language 

learning. Retrieved April 19, 2005, from the World Wide Web: http://www.
lang.http://www.lang.ltsn.ac.uk/resources/goodpractice.aspx?resourceid=9ltsn.
ac.uk/resources/goodpractice.aspx?resourceid=91.

- Unpublished material and other sources:
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Give as many details as you can. For unpublished manuscripts or mimeographs, 
consider them as books and indicate ‘ms’ instead of publisher’s identifi cation. For 
submitted or forthcoming papers, treat them as papers and supply information 
such as ‘forthcoming’, ‘in press’ or ‘in preparation’.

Appendices
When absolutely essential, a fi nal section of appendices can be included after 

the reference list. This section may contain experimental items, corpora or iconic 
materials relevant for the illustration of the authors’ points of view or for the 
demonstration of experimental results. Appendices are ordered consecutively 
with capital letters (Appendix A, B, C...). The Editor reserves the right to judge 
any appendix irrelevant and therefore to suggest its suppression from the fi nal 
publication. The inclusion of a section of appendices should be regarded as 
exceptional.

Instructions to authors
Proofreading
Once a paper is reformulated on the basis of the referees’ suggestions and its 

fi nal version is accepted, no substantial modifi cations will be allowed. Normally, 
all proofreading will be carried out by the Editorial Committee. Nonetheless, the 
Editor can ask the author to review a set of page proofs. No alterations other than 
of printer’s errors will be admitted at this stage.

Address for correspondence
For paper submission and publication, as well as for any subject related with 

the Linguarum Arena, please get in touch with the Editor:

Prof. Maria da Graça Castro Pinto
Universidade do Porto – Faculdade de Letras
Via Panorâmica, s/n
PT – 4150-564 PORTO
Portugal
Teleph. ++351-22-607 71 00
Fax ++351-22-609 16 10
E-mail: mgraca@letras.up.pt
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