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INSTRUÇÕES PARA OS AUTORES 
 

A Revista de Demografía Histórica, com ISBN: 1696-702X, é uma publicação da Asociación de 
Demografía Histórica de España y Portugal (ADEH), editada desde 1983 de forma ininterrupta, com 
uma periodicidade semestral. 

A Revista de Demografía Histórica tem como objetivo fundamental a divulgação de resultados de 
investigação original, estudos teóricos e técnicos, recensões bibliográficas, etc., realizadas em 
Espanha, Portugal e outros países, sobre a população e a sua história, as suas características, 
dinâmicas, estruturas, relações e implicações no que diz respeito aos diferentes enquadramentos 
sociais e económicos em cada caso. Os artigos serão publicados em castelhano e português, 
admitindo-se também a publicação em inglês. Os trabalhos têm de ser originais, não publicados, nem 
estar em consideração para publicação noutra revista. A Revista declina qualquer responsabilidade 
em possíveis conflitos derivados da autoria dos trabalhos que se publicam nela. 

Cada número da revista é editada em versão impressa, com versão eletrónica após dois anos da sua 
publicação em papel, que estará disponível na página web da Asociación de Demografía Histórica 
(ADEH): http://www.adeh.org. 

Os trabalhos submetidos a esta revista serão objeto de revisão através do sistema de revisão externa 
por peritos (peer-review). 

 

Apresentação e características dos trabalhos 
Os trabalhos deverão ser enviados em suporte informático, através de correio eletrónico, dirigidos à 
Editora no seguinte endereço: revista@adeh.org. 

O texto terá 32 páginas como extensão máxima, de tamanho DIN-A4 (aprox. 10.000 – 12.000 
palavras), em espaçamento duplo, em Times New Roman, corpo 12, incluindo gráficos, tabelas, 
mapas, notas (estas na mesma fonte, corpo 10 e espaçamento duplo), anexo(s) e bibliografia (esta a 
espaçamento simples). As margens são de 3 cm de cada lado, com o texto justificado e cada página 
numerada sequencialmente no canto superior direito. Todos os gráficos, tabelas e mapas deverão ser 
numerados e acompanhados de um título e uma referência à fonte de procedência. Solicita-se que se 
enviem todas as tabelas, figuras, mapas ou fotografias em ficheiros à parte, a preto e branco (formato 
jpg ou pdf, com resolução mínima de 300 pixels/polegada). 

As notas deverão estar em rodapé e numeradas sequencialmente em algarismos árabes. Na primeira 
nota (*) deve-se fazer constar que o trabalho está relacionado com um projeto de investigação, que 
resulta de uma sessão de congresso, ou que se trata de uma versão ampliada ou traduzida de outro 
trabalho ou circunstâncias similares. Da mesma forma, caso se tratar de um projeto de investigação 
financiado, deverá indicar-se as bolsas, ajudas ou apoios financeiros recebidos. 

A primeira página do manuscrito deverá ser apresentada como uma capa do trabalho, contendo: 
Título do artigo, nome e apelidos de cada um dos/as autores/as, centro de investigação de cada um 
dos autores/as, nome e endereço eletrónico do responsável do trabalho para efeitos de 
correspondência, resumo do artigo (até 150 palavras) e palavras-chave (5 a 10 palavras). 

http://www.adeh.org/
mailto:revista@adeh.org
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O título, o resumo e as palavras-chave deverão ser apresentadas em castelhano ou português, francês 
e inglês. A tradução para os idiomas assinalados será realizada pelos/as autores/as. 

 

Citações e referências bibliográficas 
As citações bibliográficas deverão realizar-se dentro do texto. Por exemplo: …(Pérez Moreda, 1980: 
336-346), e se o nome do/a/s autor/a/es citado forma parte já do texto, deverá seguir-se a este a data 
de publicação e as páginas dentro de parêntesis: …Pérez Moreda (1980: 336-346). 

A bibliografia utilizada deve assinalar-se no final do manuscrito, organizada por ordem alfabética de 
autores, de acordo com os seguintes modelos: 

 

LIVI-BACCI, Massimo (1968): "Fertility and nuptiality changes in Spain from the late 18th to the 
early 20th century (I)", Population Studies, XXII, 1, pp. 83-102. 

GÓMEZ REDONDO, Rosa (1992): La mortalidad infantil española en el siglo XX, Madrid, 
CIS/Siglo XXI. 

NADAL, Jordi, CARRERAS, Albert y SUDRIA, Carles (eds.) (1987): La economía española en el 
siglo XX. Una perspectiva histórica, Barcelona, Ariel. 

WRIGLEY, Edward Anthony (1978): "Fertility strategy for the individual and the group", en 
TILLY, Charles. (ed.), Historical studies of changing fertility, Princeton, Princeton University Press, 
pp. 135-154. 

 

Recensões bibliográficas 
A Revista de Demografía Histórica publica recensões bibliográficas em resultado de colaborações 
solicitadas pel conselho de redação. Cada recensão deverá ser precedida de uma ficha bibliográfica 
do livro ou artigo recenseado. Ao texto aplicam-se as mesmas regras de estilo, tipo de letra, tamanho, 
margens, etc., dos artigos da Revista. A extensão das recensões poderá oscilar entre 1.000 e 2.500 
palavras. 

 
Processo editorial  
O Conselho de Redação da Revista acusará a receção dos trabalhos que lhe chegarem ao autor/a 
responsável pela correspondência, e informará posteriormente sobre todas as circunstâncias 
relacionadas com o processo de avaliação, assim como da sua aceitação ou recusa para efeitos de 
publicação final. 

 
Informação Adicional 
Para maior informação e detalhes sobre as normas e instruções para os autores, características e 
estrutura dos trabalhos, o processo editorial, responsabilidades éticas, etc., está disponível para 
consulta o documento completo de normas e instruções na página web da Asociación de Demografía 
Histórica (ADEH): http://www.adeh.org. 
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