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Nota informativa: 
origem editorial dos textos deste 
volume

O capítulo “Da Psicolinguística: um verbete que se tornou ensaio” foi ori-
ginalmente publicado em: G. M. Rio-Torto, O. M. Figueiredo & Fátima Silva 
(Coord.). Estudos em homenagem ao Professor Doutor Mário Vilela. Porto: Facul-
dade de Letras da Universidade do Porto, 2005, I Volume, pp. 571-583.

O capítulo “No princípio era a comunicação” foi originalmente publicado 
em: R. Nunes (Coord.). Perspectivas na integração da pessoa surda. Coimbra: Grá-
fica de Coimbra, 2000, pp. 221-239.  

O capítulo “O professor de português perante os desafios actuais e os pro-
blemas de (i)literacia” foi originalmente publicado em: Português. Propostas 
para o futuro 1: Transversalidades. Lisboa: Associação de Professores de Portu-
guês, 1999, pp. 9-31.

O capítulo “Ensino da língua (portuguesa): uma profissão com futuro” foi 
originalmente publicado em: N. B. Bastos (Org.). Língua portuguesa em calidos-
cópio. São Paulo: EDUC – Editora da PUC-SP, 2004, pp. 283-317.  

O capítulo “O oral e a escrita: um espaço de linguagem aberto à interacção 
de ritmos” foi originalmente publicado em: Revista da Faculdade de Letras do 
Porto. Língua e Literaturas. II Série, Vol. XXII, 2005, pp. 337-372.

O capítulo “ICT Implications in a learning setting” foi originalmente publi-
cado em: M. da G.Pinto & J. Veloso (Eds.). Linguistic diversity and new commu-
nication media in a multicultural Europe. Porto: Faculdade de Letras da Universi-
dade do Porto, 2004, pp.59-75.

O capítulo “O interesse prático da Linguística Aplicada e a sua abrangência 
em termos de pesquisa” foi originalmente escrito para um livro, ainda inédito, 
a publicar pela UNICSUL (São Paulo, Brasil).

O capítulo “Second language acquisition: a multifaceted process in per-
manent search of valid and reliable findings” foi originalmente apresentado 
na XVIIIth International Conference on Foreign and Second Language Acquisition. 
Multi-disciplinary perspectives of SLA studies (Szczyrk, Polónia, Maio de 2006), 
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tendo sido aceite para publicação nos respectivos “Selected Papers” (volume 
ainda inédito)

O capítulo “The Orient-Express or Inter-Rail: A brief metaphorical look 
at foreign langauge learning as part of a general learning process” foi origi-
nalmente publicado em: P. Ilieva-Baltova & K. Petrova (Eds). Psycholinguistic 
Studies. Papers in honor of Prof. Dr. Tatiana Slama-Cazacu. Sofia: Riva, 2007, pp. 
127-150.




