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Normas para a Revista Faces de Eva. Estudos sobre a Mulher
1. O(s)/A(s) autor(es)/a(s) devem entregar dois exemplares impressos em folhas A4,
letra Times New Roman, fonte 12, a espaço e meio. Os textos devem vir
acompanhados de folha de rosto com a identificação e contactos do(s)/a(s)
autor(es)/a(s).
2. Os estudos não podem ultrapassar 40 000 caracteres e devem ser acompanhados de
um resumo introdutório no máximo com 650 caracteres e até 5 palavras-chave,
traduzidos em francês ou inglês, e um breve curriculum vitae do(s)/a(s)
autor(es)/a(s) a inserir no final do texto. Os estudos propostos para publicação são
submetidos a parecer de especialistas das áreas respectivas.
3. O Estado da Questão não deve ultrapassar os 25 000 caracteres e deve vir
acompanhado do respectivo logótipo.
4. As Entrevistas, Pioneiras e (Auto)-retrato não devem ultrapassar os 20 000
caracteres e devem ser acompanhados de uma fotografia.
5. As Leituras de livros não devem ultrapassar os 8 000 caracteres e são aceites desde
que tenham sido publicados no máximo no ano anterior.
6. As referências bibliográficas devem ser colocadas em nota de rodapé.
7. As transcrições devem abrir e fechar com aspas, quando não excederem as 4 linhas;
no caso de citações mais longas, deverão ser entalhadas e transcritas com aspas.
8. A norma de citação deve seguir os seguintes exemplos:
-

Frédéric Mauro, Études Économiques sur l’Expansion Portuguaise (1500-1569),
Paris, Gulbenkian, 1970, pp. 13 segs.

-

Raul Proença (ed.), Guia de Portugal, I, Generalidades, Lisboa, Gulbenkian,
1975.

-

António Monteiro Alves et alli, Aspectos Recentes do Mercado do Vinho em
Portugal, Lisboa, Gulbenkian, 1972, pp. 51-60.

-

Carlos Fabião, “Para a história da arqueologia em Portugal”, in Penélope. Fazer
e Desfazer a História, 2 (1989), pp. 9-25.
Paul Teyssier, “Introduction”, in Eça de Queiroz, Les Maias, I, Gulbenkian,
1971, pp. 3-39.
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