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E-F@BULATIONS : 4 ANOS 8 NÚMEROS 

João Leite 

Diretor dos serviços de Documentação e Sistemas de Informação da FLUP 

 

Em 2007 fomos confrontados com o desafio de editar, na Biblioteca Digital da 

FLUP, uma revista eletrónica dedicada à literatura infantojuvenil. Tratava-se de 

um projeto em tudo diferente daquilo que estávamos habituados a editar até 

então.  

Editar uma revista que nos seus conteúdos integraria ficção, ensaio, imagem, 

vídeo era algo que ainda não estava nos nossos horizontes. Mas aceitamos o 

desafio e, hoje, passados 4 anos e já no 8º número, a e-f@bulations tem sido 

publicada com uma regularidade invulgar no contexto da edição universitária.  

Na nossa opinião, este tem sido um desafio que nos apraz ver no caminho 

certo. Um desafio que tem valido a pena e com o qual, simultaneamente, 

vamos aprendendo. O nosso objetivo, pois, é dar continuidade à edição 

daquela que é uma das revistas eletrónicas de maior impacto editadas em 

Portugal. 

A revista e-f@bulations é, atualmente, uma publicação de referência na área a 

que se dedica. Ao longo destes quatro anos de existência, tem sido 

referenciada em diversos circuitos ligados à literatura infantojuvenil,  sendo de 

realçar o volume de registos não só nos circuitos do livre acesso à informação, 

mas também nos catálogos de centenas de bibliotecas em todo o mundo.  

Uma pesquisa rápida no Google permite-nos concluir que a e-f@bulations 

entrou, facilmente, nos circuitos do open access encontrando-se, atualmente, 

registada no Directory of Open Access Journals (DOAJ); no portal CAPES 

Periódicos; na base de dados Worldcat; no diretório La Criée : périodiques en 

ligne, entre variadíssimos outros. 

É, assim, com o maior gosto que a Biblioteca Digital da FLUP continuará a 

colaborar com os editores da e-f@bulations, no sentido de a tornar cada vez 

mais importante no âmbito da literatura de referência que diz sobretudo 

respeito ao segmento infantojuvenil. 

 


