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− Ensaios originais, preferencialmente em Língua Portuguesa, com um máximo entre 15 a 30pp. A4,
incluindo figuras, tabelas, fotos, notas e bibliografia;
− Recensões de livros até 5pp A4 (ilustradas sempre com digitalização da capa do livro recenseado,
legendada com: Local de Edição, Ano, N.º de Páginas, ISBN ou ISSN.);
− Resumo de 5 a 10 linhas (c. de 160 palavras), para os ensaios;
− Indicação de 3 a 5 palavras-chave, para os ensaios;
− A página 1 deve conter a indicação de Título (centrado), de Autor (alinhado à direita), de afiliação ou
vinculação institucional (alinhadas à direita) e, sempre que possível, de e-mail;
− Processamento de texto em Word, Times New Roman, 12 pt, a espaço e meio, justificado;
− Transcrições no texto até 3/4 linhas, em itálico e dentro de aspas duplas; aspas simples para citações
no interior de citação e outros casos habituais;
− Citações extensas (com mais de 4 linhas) destacadas, com recuo relativamente à mancha gráfica do
texto principal em itálico e sem aspas, em Times New Roman, 10 pt, a espaço simples, e com indicação da fonte no final, dentro de parêntesis, como (Saraiva, 1986, p.35);
− Quando a menção de autor fizer parte do texto principal, indicá-lo da seguinte forma: “Saraiva (1976,
p.34) diz que…”; referência bibliográfica no corpo do texto dentro de parêntesis como (MUMFORD,
1949, p.257 ou BRAZÃO e ABREU, 2008, p.141);
− Notas e Bibliografia (ordenada alfabeticamente) no fim;
− Fotografias digitais ou imagens digitalizadas, em alta resolução, com qualidade superior a 3000 pixeis
(tamanho mínimo de 10 cm) e 300 dpi de resolução, a enviar por WeTransfer ou por e-mail, ou
ainda em cd ou em dvd (a enviar ao Director da Revista Islenha, Rua dos Ferreiros, 165, 9004-520),
com legendas em texto separado, devidamente numeradas;
– Abreviaturas latinas usuais não em itálico: op. cit., loc. cit., id., ibid., et al. …
Exemplares a enviar electronicamente (WeTransfer ou por e-mail, etc.), ao Director da Revista, para
o endereço islenha.revista@gmail.com. Os artigos de aceitação notificada pressupõem a publicação
em exclusivo pela Revista Islenha. Os direitos autorais dos artigos ficam propriedade da Revista Islenha
e do Editor. A reprodução total ou parcial (com mais de 500 palavras) do artigo requer autorização
por escrito da Revista. Extraordinariamente, sempre que se justifique, a Revista Islenha poderá, com as
devidas autorizações, aceitar trabalhos já editados em outras publicações. Por artigo, cada autor recebe
2 exemplares da Revista e 15 separatas.
Os autores recebem uma prova de paginação, para confronto com o texto original, na qual, todavia, não podem ser realizados acrescentos ou alterações substanciais. Pequenas modificações (por
ex., correcções ou ajustes de índole gramatical) poderão ser efectuadas pelo Editor. O local exacto da
inserção das imagens poderá ficar, em última instância, à responsabilidade da Direcção da Revista, por
motivos de paginação.
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. A ilustração, quase sempre proposta pelo autor, pode ser acrescida em número pela Revista,
constituindo responsabilidade desta última os destaques editoriais, para efeitos de paginação.
Todos os casos não especificados nestas Normas Gerais serão analisados e resolvidos, pontualmente, quando colocados à direcção da Islenha.
Todos os contactos:
Morada: Rua dos Ferreiros, 165,
9004-520 Funchal
Telefone: 291 211 830
Fax: 291 230 341

Director da Revista: islenha.revista@gmail.com
Secretariado Editorial: islenha.secretariado@gmail.com
Marketing e Assinaturas: islenha.assinaturas@gmail.com

