
novidades editoriais  ● new releases

EDIÇÕES CHAM /
CHAM Publishers

Jan-Jun 2020



SENHORES E ESCRAVOS NAS 
SOCIEDADES IBERO-ATLÂNTICAS

Estudos & Documentos 26

Maria do Rosário Pimentel, 
Maria do Rosário Monteiro (coords.)

Lisboa/Vila Nova de Famalicão: CHAM/Húmus,
2019, 438p.
ISBN 9789897553172
e-ISBN 9789898492760

“A colecção Estudos & Documentos (E&D) do CHAM 
publica trabalhos originais resultantes da investigação 
científica nas Humanidades, nas mais variadas 
cronologias e esferas disciplinares.
Este volume discute, sob diversas perspectivas, a 
problemática da relação entre senhores e escravos nas 
sociedades ibero-atlânticas, desde o século XVI até à 
época contemporânea, oferecendo ao leitor uma visão 
abrangente e cientificamente fundamentada.”

#CHAMpublica
#CHAMpublishes
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ANAIS DE HISTÓRIA DE ALÉM-MAR
Vol. XX (2019)

Lisboa/Vila Nova de Famalicão: CHAM/Húmus,
2019, 342p.
ISSN 0874-9671

“Com este número completam-se vinte anos de 
publicação ininterrupta dos AHAM. [...] a nossa revista 
continua a caracterizar-se por uma fortíssima 
dimensão internacional, ao mesmo tempo que 
prossegue a sua missão de ser um fórum de debate e 
análise sobre o tema geral da globalização 
desencadeada no século XV pelos Portugueses que 
logo se tornou num fenómeno de dimensão mundial. 
[...] Neste número assinalamos o quinto centenário do 
início da expedição idealizada por Fernão de 
Magalhães, que viria a ser uma peça fundamental para 
a percepção da verdadeira dimensão do planeta e para 
o conhecimento de que a maior parte da sua superfície 
é coberta pelo grande oceano. O dossier coordenado 
por Dejanirah Couto e Rui Loureiro traz novos 
contributos para este tema que queda sempre 
incompleto nos nossos espíritos.”

#CHAMpublica
#CHAMpublishes
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PUBLICAR NAS EDIÇÕES CHAM /
Publishing with us

BENEFÍCIOS para os autores  /  BENEFITS to authors

ACESSO ABERTO / Open Access

Publicações disponíveis em Acesso Aberto sob Licença Internacional Creative Commons Atribuição 
4.0 (CC BY 4.0).

Publications available in Open Access under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
(CC BY 4.0).

REVISÃO POR PARES / Peer Review

As propostas são submetidas a arbitragem científica externa, em regime de revisão duplo-cega.

Proposals are submitted to external evaluation, through a double-blind peer review process.

SEM CUSTOS / Free of Charges

A submissão de trabalhos é gratuita. Não há encargos associados ao processamento ou publicação de 
artigos.

Submissions are free. There are no charges associated with processing or publication of articles.

DOI - Digital Object Identifier

Previsto para 2020.

Expected from 2020.

INDEXAÇÃO / Indexation

Todas as revistas estão indexadas em bases de dados internacionais ou em fase de indexação.

All journals are indexed in international databases or in the process of indexation.

Submissões são bem-vindas, contacte-nos
Submissions are welcome, contact us
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