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APRESENTAÇÃO - PRESENTACIÓN
O leitor tem mais uma vez em suas mãos um novo número do periódico
Lingüística. Nesta oportunidade, o fascículo traz um conteúdo verdadeiramente
variado, i. e., artigos de muitas temáticas e enfoques diferentes. Como já disse
em outras oportunidades antes, esse é o verdadeiro perfil da nossa revista:
nenhuma limitação para os temas, desde que tratem de questões atinentes à
linguagem lato sensu. O único critério para a aceitação dos manuscritos que
chegam para publicação é a qualidade do texto.
Hoje os artigos publicados representam diversas disciplinas e tendências
da linguística atual: dois deles sobre questões literárias, tema pouco
frequentado pelos autores que publicam conosco; dois sobre gramática do
espanhol; um sobre lexicografia (e também gramática) do espanhol em
relação a um texto antigo sobre horticultura; outro sobre linguística aplicada a
textos jurídicos, linha na qual publicamos em outras oportunidades também, e,
finalmente, um trabalho de linguística histórica do português brasileiro em
relação à formação dos tempos futuros. Espero que o leitor desfrute desses
conteúdos, trabalhados e revisados com capricho.
Acho importante, também, informar sobre uma modificação no grupo de
colaboradores do periódico: o Dr. Gaston Hilgert (Universidade Presbiteriana
Mackenzie, São Paulo), depois de muitos anos encarregado da seção
RESENHAS, deixa essa responsabilidade. Desejo agradecer com ênfase o
trabalho desinteressado e eficaz de Gastón durante o período em que fez esse
trabalho.
A nova organização da seção RESENHAS prevê a colaboração de três
colegas sócios da ALFAL: da Dra. Alejandra Regúnaga (Universidad Nacional de
La Pampa, Argentina) vai se ocupar das publicações da América Latina; o Dr.
Alfonso Zamorano Aguilar (Universidad de Córdoba, Espanha), daquelas de
Europa e Japão; e Germán Canale (Universidad de la República, Montevideo,
Uruguay), dos livros publicados nos Estados Unidos. Os colegas começam seu
trabalho já neste número. Desejo aos três êxito no novo trabalho em favor da
ALFAL e lhes agradeço ter aceitado o convite para colaborar com a revista.
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