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ORIENTAÇÕES PARA PUBLICAÇÃO DE RECENSÕES  

NA REVISTA LUSITANIA SACRA 
 
 

1. Âmbito da revista 

Lusitania Sacra é uma revista científica de História fundada em 1956, publicada pelo Centro de 
Estudos de História Religiosa (UCP-CEHR) da Universidade Católica Portuguesa e com 
periodicidade semestral. O seu âmbito específico é a história religiosa de Portugal. 
 
 

2. Livros a recensear 

A Lusitania Sacra publica recensões críticas de livros recentes cujo teor importe direta ou 
indiretamente à história religiosa de Portugal. São recenseados na Lusitania Sacra 
preferencialmente livros que reproduzam estudos de carácter historiográfico; são também 
recenseados livros enquadrados noutras áreas (por exemplo: antropologia, teologia histórica, 
espiritualidade, arte sacra, sociologia, psicologia e arqueologia), com interesse para a história 
religiosa.  
 
A redação da revista aceita propostas de livros e solicita às editoras livros recentemente 
publicados e cujo teor se enquadre no âmbito da revista. De cada livro devem ser enviados 
dois exemplares, destinando-se um para oferta ao recensor e o outro para integração na 
biblioteca do CEHR. Os livros devem ser enviados para a morada do CEHR (ver abaixo). 
 
A decisão de recensear livros propostos é tomada após uma avaliação do interesse e da 
possibilidade de se produzir a recensão. Todos os livros que sejam enviados em resposta a 
solicitação da Redação da revista serão preferencialmente objeto de recensão; no caso de tal 
não ser possível, serão objeto de notícia bibliográfica. Em todo o caso, os livros serão também 
referenciados na “lista de livros e revistas oferecidos ao CEHR” da secção Bibliografia da 
revista. De cada livro recenseado/notificado na Lusitania Sacra, é remetida à editora uma 
cópia da recensão ou notícia bibliográfica. 
 
 

3. Características das recensões 

As recensões devem pautar-se pela apreciação crítica e objetiva dos textos recenseados, 
podendo aludir ao seu enquadramento e ao estado da arte do seu tema e terão uma extensão 
máxima de 12.000 caracteres (incluindo espaços). 
 
 

4. Recensores 

A redação da Lusitania Sacra aceita propostas e solicita recensões elaboradas por 
investigadores e especialistas nas matérias a que respeitem os livros a recensear.  
 
A redação da Lusitania Sacra publica periodicamente no website e na newsletter do CEHR uma 
“lista de livros disponíveis para recensão na Lusitania Sacra”, solicitando que os interessados  
 



  
 
 
 
   

2 
 

 

 
 
 

 
 
se proponham a recensear esses livros. Os interessados devem comunicar à revista quais os 
livros que se dispõem a recensear, juntando as suas referências curriculares, caso não sejam 
colaboradores do CEHR. A redação da Lusitania Sacra regista as propostas por ordem de 
chegada e responde aos interessados informando da aceitação ou da não-aceitação da 
proposta. A redação da Lusitania Sacra oferece aos recensores um exemplar do livro a 
recensear, oferecido pelos editores.  
 
Os recensores devem enviar as recensões para a redação da Lusitania Sacra num período 
máximo de 3 meses após terem recebido o exemplar do livro a recensear. Caso não as enviem 
nesse prazo, devem devolver o exemplar do livro à Redação da Lusitania Sacra. 
 
A redação da Lusitania Sacra aceita propostas de recensões (elaboradas ou em vias de 
elaboração) de livros que não tenham sido recenseados e não estejam referidos na “lista de 
livros disponíveis para recensão na Lusitania Sacra”. Nestas circunstâncias não se garante aos 
autores das recensões a oferta de um exemplar dos livros a recensear. 
 
Não serão publicadas recensões centradas em polémicas de carácter pessoal. Publicada a 
recensão, admite-se a possibilidade de contraditório, quando se verificarem razões de ordem 
científica para tal. 
 
Os recensores têm direito a rever as primeiras provas tipográficas das recensões e a receber 
um exemplar do tomo da Lusitania Sacra em que as recensões de sua autoria sejam 
publicadas.  
 
 

5. Morada e contactos  

 
Centro de Estudos de História Religiosa 
Universidade Católica Portuguesa 
Palma de Cima 
1649-023 Lisboa (Portugal) 
 
URL: www.cehr.ft.lisboa.ucp.pt  
Email: secretariado.cehr.ft@ucp.pt / cehr.ft@ucp.pt  
OJS da Lusitania Sacra: https://revistas.ucp.pt/index.php/lusitaniasacra  
Tel. 217214130 
 
 
 
 

Lisboa, maio de 2021 
A Redação da Lusitania Sacra 
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