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A Islenha é uma Revista cultural, em suporte papel, de periodicidade semestral (Janeiro a
Junho/Julho a Dezembro), para publicação de ensaios/artigos dedicados a assuntos, temas e
motivos (culturais) das sociedades insulares atlânticas.
Tendo como principal objectivo a publicação de artigos dedicados a assuntos das sociedades insulares atlânticas, a Islenha tem sido um repositório acrescido de ensaios de âmbito
alargado a temáticas lusófonas, naturalmente com especial destaque para artigos que tratam
de matérias madeirenses, açorianas e cabo-verdianas.
Propriedade da Direcção Regional da Cultura, Governo da Região Autónoma da Madeira,
a Islenha não é um órgão da DRC, não obedece nos seus conteúdos a qualquer orientação institucional de sentido político e ideológico, e serve a Cultura lato et stricto sensus, gozando assim
da autonomia editorial comum nestes casos e devidamente expressa nas NORMAS GERAIS
DE COLABORAÇÃO que a regem, publicadas (desde a revista 48) no final de cada edição:
A decisão final sobre a sua publicação é da exclusiva responsabilidade da Direcção da Revista,
que notifica os autores da aceitação das propostas de artigos e que, posteriormente, indica o número
da Islenha em que os mesmos serão publicados.
Os textos são da inteira responsabilidade dos autores, não sendo devolvidos artigos não
solicitados.

Embora em suporte papel, a Revista Islenha não se coíbe da divulgação de números
(esgotados) e textos por outros suportes, mas, como não podia deixar de ser, e em ambos os
casos, respeita os Direitos de Autor, a Lei de Imprensa e demais enquadramentos jurídicos
que regulam a edição.
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Periodicidade
A Islenha é de periodicidade semestral (Janeiro a Junho/Julho a Dezembro) e tem um
percurso editorial desde 1987 (dezembro), ininterrupto.
Embora não formalmente instituídas, podemos falar em III Séries, correspondentes às
direcções que a Revista tem tido:
Série I - da nº 1 à nº 30: Direcção de Nelson Veríssimo;
[Direção Interina, nº 31;
Série II - da nº 32 à nº 41: Direcção de Jorge Pestana;
Série III - a partir da nº 42: Direcção de Marcelino de Castro.
Tiragem aCtual
1200 exemplares.
Âmbito (Geográfico)
Regional, Nacional, Europeu (e Comunidades Portuguesas em outras partes do Estrangeiro).
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