NORMAS DE PRESENTACIÓN DE ORIXINAIS DE

do autor ou autores, que non exceda de 5
liñas maquetadas.

Temática
Rudesindus é una revista de investigación nos
diversos campos das Humanidades, editada
pola Academia Auriense-Mindoniense de San
Rosendo.
Publicación
Os orixinais deberán ser inéditos.
Oportunamente e diante de traballos de
especial interese, o Comité Científico poderá
contemplar a publicación de traducións,
reedición de traballos raros e/ou antigos, así
como edicións corrixidas e/ou aumentadas de
traballos publicados fóra da revista.
Os autores que presentan os seus traballos para
a publicación en soporte papel tamén conceden
autorización para a súa publicación aberta na
web da Academia:

http://www.rudesindus.org
Formato e soporte
Os orixinais presentaranse en soporte
informático (Word ou procesadores similares).
Pode utilizarse o seguinte correo electrónico:

rudesindus1@gmail.com
Extensión e ilustracións
Unha vez maquetado co estilo propio de
Rudesindus, aconséllase que o traballo non
supere as 40 páxinas, se ben o Comité
Científico poderá establecer as excepcións que
considere oportunas.
Canto ás ilustracións, pódense enviar en cor ou
en branco e negro, nos formatos JPG ou TIF.
Idioma
Empregarase o galego, o castelán e o portugués,
se ben, excepcionalmente e sempre a criterio do
Comité Científico, poderá utilizarse outro
idioma.
Autor-Autores
Engadirase a dirección completa do/a autor/a ou
autores/as, incluídos teléfonos e correo
electrónico, así como a institución onde presten
os seus servizos, se fose o caso, e o cargo que
ocupan. Engadirase, así mesmo, nota biográfica

Sumario e Abstract
Os orixinais deberán acompañarse dun
sumario ou resumo na lingua do traballo e
outro (abstract) en inglés, que non deben
exceder, cada un, das 10 liñas maquetadas.
Texto
Empregarase a cursiva para aquelas palabras
que se utilicen como denominacións técnicas ou
sexan alleas á lingua na que se redacta o
orixinal.
Utilizaranse as comiñas « ... » para as citas
textuais breves (inferiores a 50 palabras); as
demais irán en parágrafo á parte e sangradas na
marxe esquerda sen entrecomiñar.
As aspas simples ‘ ... ’ resérvanse para encerrar
significados.
As supresións de texto nas citas indicaranse
mediante tres puntos entre corchetes [...].
As intervencións do autor nas citas tamén se
farán entre corchetes.
Citas bibliográficas
Aceptaranse dous sistemas, separados ou
mixtos.
A) Na medida do posible, farase un uso
preferente do sistema de referencias
parentéticas, información que se complementará
coa bibliografía do final do texto. Entre
paréntese sitúase o apelido (ou apelidos, se se
considera) do/a autor/a ou autores/as, con
minúscula e sen a inicial do nome propio,
seguido por coma, espazo e ano de publicación.
Se é preciso, despois de dous puntos, iría o
número de páxina (se se sinala a primeira e a
última, sepáranse por un guión). Se se trata dunha
obra en varios volumes, antepoñerase o número do
que corresponda ao da páxina, separados por coma.
Se o envío non é a unha páxina senón a unha
columna, un documento, etc. incluirase antes da cifra
a abreviatura correspondente. Exemplos: (Miguez,
2000), (García Bellido, 1943: 21), (Pastoureau,
1988: 261-316), (Meijide, 1988: doc. 2, 38).
Cando no mesmo ano hai dúas ou máis
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publicacións dun mesmo autor ás que hai que
referirse, colócase detrás do ano unha letra para
identificalas: (Monteagudo, 2000a)
Cando se inclúe o nome do autor no texto, entre
paréntese ponse só o ano e, se procede, as
páxinas. Exemplo: Como indicou Barreiro
Fernández (1984: 51)...
Se hai máis dun autor, inclúense todos ata tres,
separados por comas, e se hai máis ponse só o
primeiro seguido de et al.
B) As tradicionais chamadas ou notas no corpo
do texto indicaranse mediante números voados.
Neste caso, as citas bibliográficas numeradas a
pé de páxina seguirán as normas expostas no
apartado de Bibliografía.
Bibliografía
A BIBLIOGRAFÍA situarase ao remate do
traballo, seguirá unha orde alfabética por
apelidos e, dentro do mesmo autor, por orde
cronolóxica. Teranse en conta as consideracións
seguintes: 1) os/as autores/as españois e
hispanoamericanos ordénanse polo primeiro
apelido e cando é idéntico, polo segundo; se
este tamén se repite, polo nome. 2) os/as
anglosaxóns/nas, rusos/as e portugueses/as,
polo 2. apelido, o paterno: KEYNES, John
Maynard; PAWLOV, Ivan Petrovich;
CAETANO, Marcello Jose Neves Alves...
Se se trata dun libro, indicarase o nome do/a
autor/a (APELIDOS, nome completo ou só coa
inicial), ano de publicación (entre paréntese
seguido por dous puntos), Título do libro en
cursiva. Editorial (Colección se é pertinente) e
cidade. P. ex.: CHAMPEAUX, Gérard de,
STERCKX, Dom Sébastien (1989):
Introducción a los símbolos. Ediciones
Encuentro (Colecc. Europa Románica, v. 7.),
Madrid.
Se se trata da edición dun texto indicarase o
nome do/a editor /a (es/as) (APELIDOS,
nome), seguido da expresión (ed(s).), ano de
publicación, Título da obra en cursivas.
Cidade: Editorial (Colección se é pertinente). P.
ex.: TROMBETTI BUDRIESI, Laura (ed.)
(2000): Federico II, De arte venandi cum
avibus. L’arte di cacciare con gli uccelli. Bari:
Laterza (Collana di Fonti e Studi, 10). E
incluirase unha entrada adicional baixo o nome

do autor da obra: FEDERICO II, De arte
venandi cum avibus. L’arte di cacciare con gli
uccelli, ed. Laura Trombetti Budriesi. Bari:
Laterza (2000) (Collana di Fonti e Studi, 10).
Se se trata dunha achega nunha obra
colectiva, indicarase o nome do autor
(APELIDOS, nome) (ano de publicación):
«título da achega entrecomiñado», autor/a (es/
as) da obra colectiva (se é preciso, mención ed.,
coord., dir., etc.), Título da obra colectiva en
cursivas. Editorial (Colección), cidade:
páxinas. P. ex.: FRADEJAS RUEDA, José
Manuel (2000): «Una traducción al castellano
de Pero Menino ¿desconocida?». Andrew M.
Beresford y Alan Deyermond (eds.),
Proceedings of the Ninth Colloquium. Londres:
Department of Hispanic Studies - Queen Mary
and Westfield College, (Papers of the Medieval
Hispanic Research Seminar, 26): 31-41.
Se se trata dun artigo nunha revista,
indicarase o nome do/a autor/a (APELIDOS,
nome) (ano de publicación): «título do artigo».
Título da revista en cursivas, tomo en cifras
arábigas, páxinas: MORALES MUÑIZ, María
Dolores Carmen (1998): «Los animales en el
mundo medieval cristiano-occidental: actitud y
mentalidad». Espacio, Tiempo y Forma, Serie III,
Historia Medieval, 11: 307-29.
Se se citan varios libros, traballos, etc. dun/ha
autor/a, poñerase APELIDOS, nome e debaixo,
reservando tres espazos á marxe, indicarase o
ano de publicación da obra, diferenciando coas
letras, a, b, c, etc., os traballos publicados por
un/ha autor/a nun mesmo ano:
GARCÍA BELLIDO, A.
(1943a): «Algunos problemas de arte y
cronología ibéricos». Archivo Español de
Arqueología, XV: 78-108.
Documentos electrónicos en liña, exemplo:
<http://hemeroteca.betanzos.net> [Consulta:
30 maio 2010].
Corrección de probas
Correrá a cargo dos/as autores/as, que deberán
efectualas no prazo máximo dunha semana a
partir da recepción. Recibirán o traballo
maquetado en pdf e as correccións poden
facerse mediante notas no propio pdf ou, se se
considera, mediante un texto aparte.
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