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Cadernos de Estudos Sefarditas é uma revista

científica de circulação internacional que publica trabalhos
originais no âmbito da história das comunidades sefarditas de
origem portuguesa. Com início em 2001 e uma periodicidade
anual, Cadernos de Estudos Sefarditas é a publicação oficial da
Cátedra de Estudos Sefarditas «Alberto Benveniste», indexada
nas bases de dados internacionais Latindex e Qualis/CAPES.

Chamada a artigos
A redacção convida ao envio de artigos de investigação originais,
com validade científica e que não tenham sido previamente
publicados ou submetidos a outros periódicos ou livros.
Os artigos deverão inscreverse no âmbito temático do número
16 dos Cadernos de Estudos Sefarditas: Diáspora Sefardita:
geografias e sociedades
Além de artigos de investigação, também serão aceites à
consideração do conselho editorial recensões críticas.
A língua oficial da revista é o português, mas serão igualmente
aceites textos escritos em espanhol, inglês, francês e italiano.
Todos os artigos são sujeitos a avaliação pelo sistema de
doubleblind peer review.
Os autores terão acesso às primeiras provas tipográficas para
correcção, mas não serão aceites alterações significativas na
estrutura e dimensão do texto.

Os artigos deverão cumprir as seguintes condições:

Ter uma extensão máxima de 80.000 caracteres (com

espaços), incluindo notas de rodapé. As recensões críticas não
deverão exceder os 8.000 caracteres (com espaços).

Ser acompanhados por um resumo em português e outro em
inglês, com uma extensão máxima de 900 caracteres
(incluindo espaços), e por cinco palavraschave (também em
português e inglês) que não figurem do título.

Ser enviados em formato Word (.doc), com corpo 12,

espaçamento 1,5 e alinhamento justificado. As notas de rodapé
terão corpo 10, espaçamento simples e alinhamento justificado.
O título estará a negrito, alinhamento centrado. Os subtítulos
também estarão a negrito, alinhados à esquerda.

Todas as referências devem aparecer em forma de nota de
rodapé. O texto não terá uma listagem bibliográfica final.

O nome do autor ou outros elementos identificadores não
poderão integrar o corpo do texto.

Num ficheiro à parte, devem ser enviadas as informações sobre
o autor, nomeadamente o nome, a afiliação institucional, o
endereço de email e uma breve nota curricular.

Quadros, figuras, gráficos, mapas, etc. também devem ser

enviados em ficheiros à parte. Porém, o texto deve conter a
indicação dos locais onde estes materiais devem ser inseridos,
bem como a legenda dos mesmos.
Os critérios de citação deverão ser consultados em:
www.catedraalbertobenveniste.org/revista.asp
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Envio dos artigos

Os autores deverão submeter os textos por via electrónica,
para o endereço de email
cadernos_sefarditas@letras.ulisboa.pt

Prazo de entrega

Até 28 de Outubro de 2016.

Comissão Científica
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