Normas Editoriais para Publicação das Comunicações
As comunicações devem ser enviadas para o email faur4faro@gmail.com (ou, em
alternativa, jbernar@ualg.pt) em formato word, com extensão máxima de 25 páginas
DIN-A4 espaçamento 1.5, em tipo de letra Times New Roman, corpo 12, até ao dia 15
de novembro de 2017. As 25 páginas de extensão máxima incluem figuras e bibliografia.
Todas as ilustrações serão tratadas como “figuras” e devem ser apresentadas em suporte
digital, em ficheiros independentes, com formato de imagem (TIFF, JPEG, PNG) pelo
menos 1000 pixels na sua dimensão menor, e resolução mínima de 300 dpi (pixels/inch).
Todos os gráficos, tabelas e mapas devem ser numerados sequencialmente como Figs.
(Fig. 1; Fig.2; Fig. 3 ...) e acompanhados por um título/legenda e uma referência à fonte
de procedência.
Na primeira página deve constar o título da comunicação, os nomes dos autores, o
respetivo email e a instituição a que estão filiados.
A comunicação deve ser precedida de um resumo (entre 150 a 200 palavras) no idioma
original do texto e numa outra língua de grande disseminação internacional (de
preferência inglês ou espanhol). O título da comunicação neste segundo idioma deve
preceder o resumo. Por baixo dos respetivos resumos deverão constar até 4 palavraschave nos respetivos idiomas.
As notas devem ser restringidas ao mínimo essencial (só para esclarecimentos),
colocadas no rodapé, e numeradas sucessivamente.
A bibliografia deve ser colocada no final do texto, ordenada alfabeticamente por autor
e ano de publicação. As referências bibliográficas deverão constar no corpo do texto
através do Sistema Harvard (sistema autor-data). Exemplos: (Santos, 1999), (Santos,
1999; Jones, 1977). Para citações, indicar o número da página (Jones, 1977:25).
As referências e as citações bibliográficas devem ser elaboradas de acordo com as nomas
da Apa (American Psychological Association), como as que se seguem:
Livros:
Apelido do autor, Maiúsculas das iniciais dos primeiros nomes. (data). Título
do livro: subtítulo. (edição). Local de edição: Editor.
Ramos, R. Sousa, B. V. & Monteiro, N. G. (2009). História de Portugal. Lisboa: A Esfera
dos Livros, 2 vols.

Artigos em revistas:
Apelido Autor, Maiúsculas das iniciais dos primeiros nomes (data). Título do
artigo: subtítulo do artigo. Título da revista, vol. (n.º ou supl.), páginas.

Daveau, S. (2001). A descrição territorial no numeramento de 1527-32. Penélope:
revista de história e ciências sociais, 25, 7-39.

Artigos, capítulos em livros:
Apelido do Autor, Maiúsculas das iniciais dos primeiros nomes. (data). Título
do capítulo/parte da obra. In Maiúsculas das iniciais dos primeiros nomes
Apelido(Ed./ Coord./Ed. Lit./etc.), Título da obra completa: subtítulo, (edição)
(paginação). Local de publicação: Editor.
Pires, A. P. (2009). A economia de guerra: a frente interna. In F. Rosas & M. F. Rollo, coord. – História
da Primeira República Portuguesa. Lisboa: Tinta-da-China, p. 319-347.

As referências da Internet deverão incluir a data de consulta e o endereço de
acesso:
FINE, M. & KURDEK, L. A. (1993). Reflections on determining authorship credit and
authorship order on faculty-student collaborations. American Psychologist, 48, 1141-1147.
Acedido a 7 de junho de 1999, em http://www.apa.org/journals/amp/kurdek.html.

A Comissão Científica reserva-se o direito de poder recusar a publicação dos textos, quando estes não
cumpram as normas ou não atinjam a qualidade considerada necessária.

