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Encontra-se aberto o prazo para envio de propostas de artigos para o próximo número da 

Anglo Saxonica III: 17, a publicar na primavera de 2018. 

A Anglo Saxonica é uma revista multidisciplinar com arbitragem científica e indexada na Scopus, ERIH PLUS 

e MLA Directory of Periodicals, que visa a disseminação da investigação relacionada com os campos de 

pesquisa do Centro de Estudos Anglísticos da Universidade de Lisboa, contribuindo para o diálogo entre áreas 

geoculturais de língua inglesa. 

O próximo volume incluirá o resultado de investigação científica no âmbito da LITERATURA, da CULTURA, da LINGUÍSTICA, 

dos ESTUDOS INTER-ARTES E INTERMEDIAIS, dos ESTUDOS DE RECEPÇÃO E DE TRADUÇÃO, entre outros. Os artigos poderão 

ser escritos em inglês ou em português e serão sujeitos à apreciação dos membros do Conselho Editorial, 

através de um processo de blind peer-review. 

A extensão dos artigos propostos deverá situar-se entre as 5000 e as 7000 palavras. Deverão ser enviados 

ATÉ AO DIA 18 DE NOVEMBRO, para o seguinte endereço electrónico: anglosaxonica@gmail.com 

 

Os autores devem ter em conta as seguintes indicações: 

• Os artigos deverão ser enviados em ficheiro word, seguindo o estilo de formatação MLA mais recente, 

e a folha de estilo da revista (disponível em: http://ulices.letras.ulisboa.pt/wp-
content/uploads/2016/07/AS-stylesheet-aug-2018-2.pdf).  

 

• Deverá ser enviada a indicação completa da afiliação dos autores (Ex: Universidade, Faculdade e 

Departamento/Centro), e outras informações institucionais relevantes (Ex.: morada [código postal, 

cidade, país], endereço de email e, no caso de autor correspondente, a respetiva morada completa) 

      • Deverá, ainda, ser enviado um resumo (até 200 palavras) em inglês e noutra língua (português, 

francês, espanhol, italiano ou alemão), e cinco palavras-chave; 
 

     • Solicita-se, também, o envio de uma nota biográfica (até 100 palavras) em inglês ou português. 

 
As propostas que não respeitem as normas acima indicadas não serão consideradas para 

publicação. 

*** 

As notificações de aceitação/rejeição serão enviadas num prazo de sessenta dias após a receção do artigo. 

CEAUL/ULICES – University of Lisbon Centre for English Studies 

Alameda da Universidade – Faculdade de Letras 

1600-214 Lisboa | Portugal 

 

anglosaxonica@gmail.com 

mailto:anglosaxonica@gmail.com
http://ulices.letras.ulisboa.pt/wp-content/uploads/2016/07/AS-stylesheet-aug-2018-2.pdf
http://ulices.letras.ulisboa.pt/wp-content/uploads/2016/07/AS-stylesheet-aug-2018-2.pdf

