
 

 

 

Diretrizes para envio de Material para a Revista FENACERCI 2018 
 

Para que cada organização tenha um maior conhecimento das regras relativas à redação de textos ou 

outro material que devem fazer chegar a esta Federação a fim de se proceder à realização da Revista 

deste ano, solicita-se a atenção para o seguinte: 

 

De âmbito geral: 
 
 Os trabalhos deverão ser entregues ou enviados para a sede da Federação impreterivelmente até 
dia 30 de março  de 2018,
 

 via e-mail (anaritaperalta@fenacerci.pt); 

 Os desenhos e fotografias devem ser identificados com o nome do autor (créditos) e respetivo título 

(se aplicável); 

 
 Os textos devem ser enviados em formato digital (o limite de palavras varia em função da Rúbrica 
- ver ofício), sendo o tamanho da letra (12) e tipo de letra (Arial).  

 
 As imagens não devem vir inseridas no texto, devendo ser enviadas separadamente e 

acompanhadas da respetiva legenda; 

 
 As extensões dos ficheiros podem ser doc Word (formato texto) / jpg (formato de imagem) / tiff 

(formato de imagem); 

 
 A seleção dos trabalhos a publicar será da responsabilidade do Conselho de Redação da Revista, 

que integra os Diretores e elementos do Staff da Federação afetos a esta função. Esta seleção conforme 

já referido, será feita de acordo com a linha editorial previamente estabelecida.  

 
 Os materiais não utilizados, e sempre que sejam remetidos via correio, poderão ser devolvidos caso 

haja manifestação de interesse. 

 
De âmbito específico: 
 
 As Associadas devem remeter o seu logotipo atualizado a acompanhar o(s) respetivo(s) artigo(s) em 

vetores sempre que possível ou em JPEG (Boa Resolução). 

 
 Os textos que irão integrar a Rúbrica Nós por Nós Próprios

 

 destinam-se exclusivamente à 

participação de pessoas com deficiência, devendo os textos ser escritos por estas. Estes textos não 

podem exceder uma (1) folha (600 palavras máx.) e podem ser remetidos em formato manuscrito no caso 

de a pessoa saber escrever ou digital se tiver de se socorrer da pessoa de apoio, sendo o tamanho da 

letra (12) e tipo de letra (Arial).  

 Os textos atrás referenciados devem impreterivelmente vir acompanhados de uma fotografia de 

preferência que não seja tipo Passe, nome e idade da pessoa que o escreveu. (Damos preferência a 
fotografias tiradas em contexto informal que tenham boa resolução) 

 

Muito obrigado pela sua/vossa atenção! 


