De: Gabinete de Estudos e Planeamento Editorial [mailto:gepe@cm-torresnovas.pt]
Enviada: 18 de janeiro de 2018 09:44
Assunto: Nova Augusta Nº 30
Caro(a) colaborador(a),
Com a entrada do novo ano, é tempo de pensar na publicação de mais um número da Nova
Augusta, a revista de cultura do Município de Torres Novas. O trigésimo número seguirá a linha
editorial dos números anteriores, com espaço dedicado a trabalhos nas áreas da história,
património, etnografia, arqueologia e outras, dentro do campo das ciências sociais e humanas e
cujos territórios de referência sejam o concelho de Torres Novas e/ou outros concelhos vizinhos e
cujas historiografias já estão habitualmente presentes na Nova Augusta, nomeadamente Alcanena,
Entroncamento, Golegã e Vila Nova da Barquinha e Ourém.
Conforme já havíamos indicado para as edições de 2016 e 2017, os trabalhos submetidos a
publicação deverão obedecer às seguintes “regras”:
- Deverão dar entrada no GEPE (via mail: gepe@cm-torresnovas.pt) até ao final do mês de Abril;
- Deverão incluir um resumo (máximo 5 linhas ou 400 caracteres), acompanhado de palavras-chave,
para efeito de indexação;
- Deverão incluir as referências bibliográficas, sempre que as fontes consultadas sejam documentos
ou textos escritos;
- Devem ser enviados em ficheiro word, corpo 12, em espaçamento de 1,5 e não ultrapassar as 20
(vinte) páginas, incluindo gráficos, tabelas e excluindo a bibliografia;
- Cada trabalho poderá ser acompanhado, no máximo, de três fotografias;
- As ilustrações, tabelas, fotografias e afins, com as respectivas legendas, devem ser apresentadas
separadamente, com indicação, no texto, do lugar onde serão inseridas, e nunca no meio dos
textos;
Aguardamos os vossos trabalhos e endereçamos a todos os votos de um 2018 pleno de sucessos.
Com os melhores cumprimentos,

Ana Maria Marques
Técnica Superior
Gabinete de Estudos e Planeamento Editorial
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