
novidades editoriais  ● new releases

EDIÇÕES CHAM /
CHAM Publishers

Jul-Set 2020

http://www.cham.fcsh.unl.pt/
http://www.cham.fcsh.unl.pt/
http://www.cham.fcsh.unl.pt/
http://www.cham.fcsh.unl.pt/


CHI FA QUESTO CAMINO È BEN NAVIGATO.

CULTURAS E DINÂMICAS NOS PORTOS DE 

ITÁLIA E PORTUGAL (SÉCS. XV-XVI)

Estudos & Documentos 27

Nunziatella Alessandrini, Mariagrazia Russo,

Gaetano Sabatini (coords.)

Lisboa/Vila Nova de Famalicão: CHAM/Húmus,

2019, 174 p.

ISBN 9789897554568

e-ISBN 9789898492739

Os textos inéditos que agora se publicam debruçam-se 

sobre a realidade portuária luso-italiana desde a época 

tardo-medieval até ao início da época moderna, 

destacando uma abordagem interdisciplinar que 

desvenda pormenores outrora despercebidos.

A colecção Estudos & Documentos (E&D) do CHAM 

publica trabalhos originais resultantes da investigação 

científica nas Humanidades, nas mais variadas 

cronologias e esferas disciplinares.
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A DONDE NEPTUNO REINA: WATER, 

GODS AND POWER DURING THE 

MODERN ERA (16TH-18TH CENTURIES)

Estudos & Documentos 28

Pilar Diez del Corral Corredoira (coord.)

Lisboa/Vila Nova de Famalicão: CHAM/Húmus,

2019, 234 p.

ISBN 9789897554575

e-ISBN 9789898492753

Desde tempos imemoriais que o elemento água tem 

sido associado com poder. A intenção deste livro é

aprofundar o entendimento da conexão entre água e 

poder através de uma série de estudos de caso que 

nos darão informação sobre a enorme versatilidade 

deste assunto.

A colecção Estudos & Documentos (E&D) do CHAM 

publica trabalhos originais resultantes da investigação 

científica nas Humanidades, nas mais variadas 

cronologias e esferas disciplinares.

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

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

Não há encargos associados à submissão, processamento e publicação de manuscritos.

There are no charges associated with submission, processing or publication of manuscripts.

DOI - Digital Object Identifier

Previsto para 2021.

Expected from 2021.

INDEXAÇÃO / Indexation

Todas as revistas estão indexadas/referenciadas em bases de dados internacionais.

All journals are indexed/refereed in international databases.

POLÍTICA DE AUTO-ARQUIVO / Self-archiving Policy

É permitido o depósito da versão final do editor.

Authors are allowed to deposit the publisher's version.

Submissões são bem-vindas, contacte-nos.

Submissions are welcome, contact us.

Conheça as nossas colecções.

Find out more about our collections.
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