
REVISTA PORTUGUESA DE HISTÓRIA DO LIVRO 

 

ESTATUTO EDITORIAL 

 

A Revista Portuguesa de História do Livro, da associação Centro de Estudos de História 

do Livro e da Edição (CEHLE), rege-se pelo presente Estatuto Editorial: 

 

1- A revista, fundada em 1997 – e cujo n.° 1 corresponde ao mês de Janeiro de 1998 – 

constitui um dos principais órgãos do CEHLE, fundado em 25 de Julho de 1986. Esta 

instituição veio a beneficiar do estatuto jurídico de associação por escritura lavrada no 

13.° Cartório Notarial de Lisboa, em 1 de Agosto de 2002. 

 

2- Esta publicação é de periodicidade semestral. Os seus volumes deverão sair, em regra, 

no final de cada semestre, em Julho e em Dezembro. 

 

3- Para efeitos de natureza administrativa, a revista pode estabelecer acordos com 

instituições de natureza pública e privada, de forma a angariar apoios que minimizem 

os seus encargos quer de produção, quer de impressão e distribuição. 

 

3.1- A direcção da associação pode, assim, estabelecer processos de candidatura para tais 

efeitos de financiamento, quer junto de entidades tanto nacionais como estrangeiras, 

neste último caso, no âmbito do quadro comunitário. 

 

4- A Revista Portuguesa de História do Livro tem uma vocação eminentemente 

universitária, procurando atingir núcleos de leitores não apenas em Portugal como nos 

meios universitários e culturais europeus como, também, em meios similares extra-

europeus. 

 

4.1- Neste âmbito, a revista pode publicar estudos e notícias (enquadrados no seu âmbito 

editorial) tanto em língua portuguesa, como em espanhol, francês ou inglês; ou, em 

casos que o justifiquem, também em alemão ou italiano. 



 

5- A direcção da Revista considera ainda, pelo presente estatuto, que todos os estudos a 

editar só serão considerados aceites após avaliação por uma comissão externa, 

responsável pelo cumprimento das Normas de Arbitragem científica. 

 

6- Tal colaboração a ser submetida à Revista não é, no entanto, objecto de financiamento 

aos respectivos autores (podendo, embora, ser facultado a estes um número pré-

convencionado de separatas dos mesmos). Todos os textos devem ser dirigidos à 

direcção da revista, pelos seus autores, na seguinte modalidade: através do e-mail 

desta associação; numa disquete em programa Word, acompanhados da respectiva 

versão impressa em papel. Estes têm ainda de apresentar com os seus originais, 

obrigatoriamente, sínteses dos seus estudos (até 10 linhas de extensão) em Francês e 

em Inglês. 

 

7- A revisão de todos os estudos a publicar pela revista é da responsabilidade dos seus 

autores. Tais autores podem, habitualmente, receber até três provas gráficas, 

subsequentes, dos mesmos, caso se verifique necessidade disso. 

 

Este Estatuto Editorial da Revista Portuguesa de História do Livro (estando vigente 

desde 1997) foi ratificado em Assembleia Geral do CEHLE, em 25 de Outubro de 2002. 

 

Centro de Estudos de História do Livro e da Edição 

Prof. Doutor Manuel Cadafaz de Matos (Presidente da Direcção) 


