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A revista Orientes do Português é editada pelo Centro Pedagógico e Científico da Língua Portuguesa do Instituto Politécnico de Macau
e pela Universidade do Porto com o objectivo de promover, a partir do Oriente, a publicação da investigação científica que se realiza
no âmbito dos estudos do português.
Com periodicidade anual e livre acesso, trata-se de uma revista técnico-científica que tem como missão divulgar o conhecimento
científico produzido por investigadores, docentes e outros profissionais da língua portuguesa, em particular os que a ensinam como
língua estrangeira na China e demais países asiáticos, mas aberta, igualmente, a investigadores com outras origens.
A revista está aberta a contribuições com metodologias de investigação e correntes de pensamento científico diversas em áreas
relacionadas com:
■ a linguística portuguesa;
■ o contacto do português com outras línguas;
■ o ensino e aprendizagem do português como língua não materna;
■ as manifestações artísticas, literárias e culturais dos territórios e comunidades onde a língua portuguesa tem influência.
A revista publica textos em português e em inglês.
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Direitos Autorais: A revista Orientes do Português segue a matriz definida na licença Creative Commons 4.0. Assim se possibilita que
os trabalhos publicados sejam acessíveis a um maior número de leitores. Desta forma, ao remeter o seu trabalho para publicação, cada
autor está implicitamente a aceitar que, caso o seu artigo venha a ser publicado na revista Orientes do Português, qualquer pessoa poderá
efetuar o download e utilizar o trabalho publicado como fonte ou como referência desde que sejam mencionados os autores e a revista.

