
Normas de publicação 

 

1. 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». 

2. A redacção convida ao envio de artigos de investigação originais, com validade científica, 

inscritos no âmbito temático da revista e que não tenham sido previamente publicados ou 

submetidos a outros periódico ou livro. 

3. Além de artigos de investigação, também serão aceites à consideração do conselho editorial 

recensões críticas e edições de fontes documentais inéditas. 

4. A língua oficial da revista é o português, mas serão igualmente aceites textos escritos noutras 

línguas mediante a aprovação do conselho editorial. 

5. Os autores deverão submeter os textos por via electrónica, para o endereço de email 

cesab@letras.ulisboa.pt 

6. Os autores terão acesso às primeiras provas tipográficas para correcção, mas não serão aceites 

alterações significativas na estrutura e dimensão do texto.  

7. 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 palavras-chave (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 no corpo do texto. 

 Num ficheiro à parte, devem ser enviadas as informações sobre o autor, nomeadamente o 

nome, a filiação científica, 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. 

mailto:cesab@letras.ulisboa.pt


 

Critérios de citação 

 

1. Livros: 

AUTOR, Título, volume, Local, Editora, Ano. 

Ex: MARIA JOSÉ PIMENTA FERRO TAVARES, Os judeus em Portugal no século XV, vol. 1, 

Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, 1982. 

 

2. Colectâneas: 

EDITOR / COORDENADOR / ORGANIZADOR / DIRECTOR (ed. / coord. / org. / dir.), Título, Local, 

Editora, Ano. 

Ex: RICHARD L. KAGAN E PHILIP D. MORGAN (ed.), Atlantic Diasporas: Jews, Conversos, and 

Crypto-Jews in the Age of Mercantilism, 1500-1800, Baltimore, The Johns Hopkins 

University Press, 2009. 

 

3. Artigos em colectâneas 

AUTOR, “Título do artigo”, in Título do livro. Ed. / Coord. / Dir. / Org. Nome do editor / 

coordenador / director / organizador, Local, Editora, Ano, páginas. 

Ex: Jonathan Israel, “Jews and Crypto-Jews in the Atlantic World Systems, 1500-1800”, in 

Atlantic Diasporas: Jews, Conversos, and Crypto-Jews in the Age of Mercantilism, 1500-

1800. Ed. Richard L. Kagan e Philip D. Morgan, Baltimore, The Johns Hopkins University 

Press, 2009, pp. 3-17. 

 

4. Artigos em revistas: 

AUTOR, “Título do artigo”, Título da revista, número / volume, ano, páginas. 

Ex: JUAN GIL, “La profecía de Abdías y el mundo converso”, Cadernos de Estudos 

Sefarditas, n.
os

 10-11, 2011, pp. 37-60.  

 

5. Publicações online: 

AUTOR, Título, número / ano (se aplicável). Disponível em http://endereço electronico 

(consultado em dia-mês-ano) 

Ex: DIOGO RAMADA CURTO, “The Debate on Race Relations in the Portuguese Empire and 

Charles R. Boxer's Position”, e-journal of Portuguese History, vol. 11, n.º 1, 2013. Disponível 

em http://www.brown.edu/Departments/Portuguese_Brazilian_Studies/ejph/html/issue21/pdf/v11n1a01.pdf 

(consultado em 22-01-2015) 

http://www.brown.edu/Departments/Portuguese_Brazilian_Studies/ejph/html/issue21/pdf/v11n1a01.pdf


 

6. Teses 

AUTOR, Título. Tese de mestrado / doutoramento, Local, Faculdade, Universidade, Ano. 

Ex: DAVID GRANT SMITH, The Mercantile Class of Portugal and Brazil in the Seventeenth 

Century: A Socio-Economic Study of the Merchants of Lisbon and Bahia, 1620-1690. Tese de 

doutoramento, Austin, University of Texas, 1975. 

 

7. Fontes manuscritas 

Local, Arquivo, Colecção, documento, fólio / página. 

Ex: Lisboa, Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Tribunal do Santo Ofício, Inquisição de 

Lisboa, processo n.º 2345, fols. 34r-35v. 

[A partir da segunda referência, o nome do arquivo e da colecção podem aparecer em sigla. 

Ex: Lisboa, ANTT, TSO, Inquisição de Lisboa, proc. 345, fols. 32r-33r.] 

 

8. Notas: 

 A partir da segunda referência, a citação pode ser abreviada da seguinte forma: 

 Apelido do autor, Primeiras palavras do título..., páginas. 

 Ex: 

3
 JULIO CARO BAROJA, Los judios em España Moderna y Contempoánea, tomo I, Madrid, 

Istmo, 1986, pp. 134-136. 

15
 CARO BAROJA, Los judios em España..., I, pp. 225-227. 

 Se o mesmo autor aparecer em duas notas consecutivas, mas com obras diferentes, o nome 

do autor deve ser substituído por “Idem”. 

Ex: 

13
 JULIO CARO BAROJA, Los judios em España Moderna y Contempoánea, tomo I, Madrid, 

Istmo, 1986, pp. 134-136. 

14
 IDEM, Las brujas y su mundo, Madrid, Alianza, 1984, p. 45. 

 Se o mesmo autor aparecer em duas notas consecutivas com a mesma obra, o nome do autor 

deve ser substituído por “Idem” e o da obra por “Ibidem”. 

Ex: 

33
 JULIO CARO BAROJA, Los judios em España Moderna y Contempoánea, tomo I, Madrid, 

Istmo, 1986, pp. 134-136. 

34
 IDEM, Ibidem, pp. 225-227. 


