NORMAS PARA O ARTIGO COMPLETO ANÔNIMO
CONGRESSO SANTUÁRIOS
Título do artigo -Times New Roman 14, negrito, no máximo 14 palavras.
Title: Self explaining meta-paper [Itálico 12, alinhamento ajustado, negrito]
Resumo: Este meta-artigo exemplifica o estilo a ser usado nos artigos enviados à revista Santuários. O
resumo deve apresentar uma perspetiva concisa do tema, da abordagem e das conclusões. Também não
deve exceder 5 linhas. O artigo deve ter de 15000 a 20000 caracteres (máximo), sem espaços sem
contar com o título, resumo, abstract e as referências bibliográficas.
Palavras chave: meta-artigo, conferência, normas de citação. [Fonte: Times New Roman, Itálico,
tamanho 11, alinhamento ajustado, espaçamento simples, máximo de 5 palavras chave]

Abstract: This meta-paper describes the style to be used in articles for the: Cadernos do Endovélico:
Santuários journal. The abstract should be a concise statement of the subject, approach and
conclusions. Abstracts should not have more than five lines and must be in the first page of the paper.
Keywords: meta-paper, conference, referencing.

Introdução [ou outro título; sem numeração. Todos os títulos: Times 12, negrito]
De modo a conseguir-se reunir, na Revista Santuários, um conjunto consistente de artigos
com a qualidade desejada, e também para facilitar o tratamento na preparação das edições,
solicita-se aos autores que seja seguida a formatação do artigo tal como este documento foi
composto.
Nesta secção pode também enunciar-se a estrutura ou a metodologia de abordagem que
se vai seguir no desenvolvimento. [Todo o texto do artigo em Times 12, alinhamento ajustado,
parágrafo com recuo de 1 cm, espaçamento 1,5, sem notas de rodapé, exceto o início, os blocos
citados, as legendas e a bibliografia que possuem normas específicas]

1. Modelo da página [este é o título do primeiro capítulo do corpo do artigo; caso existam
subcapítulos deverão ser numerados, por exemplo 1.1 ou 1.1.1]
A página é formatada com margens de 3 cm em cima e à esquerda, de 2 cm à direita e em
baixo. Utiliza-se a fonte “Times New Roman” do Word para Windows (apenas “Times” se
estiver a converter do Mac, não usar a “Times New Roman” do Mac). O espaçamento normal
é de 1,5 exceto na zona dos resumos, ao início, e na zona das referências bibliográficas. Todos
os parágrafos têm espaçamento zero, antes e depois. Não se usam bullets ou bolas automáticas
ou outro tipo de auto-texto exceto na numeração das páginas (à direita em baixo). Também não
se usam cabeçalhos ou rodapés. As aspas, do tipo vertical, terminam após os sinais de
pontuação, como por exemplo “fecho de aspas duplas.”

Para que o processo de arbitragem (peer review) seja do tipo double-blind, eliminar deste
ficheiro qualquer referência ao autor, inclusive das propriedades do ficheiro. Não fazer
autorreferências nesta fase da submissão.

2. Citações
Observam-se como normas de citação as do sistema ‘autor, data,’ APA (American
Psychological Association), sem o uso de notas de rodapé. Recordam-se alguns tipos de
citações:
- Citação curta, incluída no correr do texto (com aspas verticais);
- Citação longa, em bloco destacado (itálico, sem aspas).
- Citação conceptual (não há importação de texto ipsis verbis, e pode referir-se ao texto
exterior de modo localizado ou em termos gerais).
Como exemplo da citação curta (menos de duas linhas) recorda-se que “quanto mais se
restringe o campo, melhor se trabalha e com maior segurança” (Eco, 2004: 39).
Como exemplo da citação longa, em bloco destacado, apontam-se os perigos de uma
abordagem menos focada, referidos a propósito da escolha de um tema de tese:
Se ele [o autor] se interessa por literatura, o seu primeiro impulso é fazer uma tese do género A
Literatura Hoje, tendo de restringir o tema, quererá escolher A literatura italiana desde o pós-guerra
até aos anos 60. Estas teses são perigosíssimas (Eco, 2004: 35).

[Itálico, Times 11, espaço simples, referência ‘autor, data’ no final, fora da zona itálico]
Como exemplo da citação conceptual localizada exemplifica-se apontando que a escolha
do assunto de um trabalho académico tem algumas regras recomendáveis (Eco, 2004: 33).
Como exemplo de uma citação conceptual geral aponta-se a metodologia global quanto à
redação de trabalhos académicos (Eco, 2004).
Os textos dos artigos não podem conter anotações em rodapé.

3. Figuras ou Quadros
Figuras, quadros e legendas centralizados. No texto do artigo, os extratextos podem ser
apenas de dois tipos: Figuras ou Quadros.
Na categoria Figura inclui-se todo o tipo de imagem, desenho, fotografia, gráfico, e é
legendada por baixo. Apresentam-se aqui algumas Figuras a título meramente ilustrativo quanto
à apresentação, legendagem e citação/referência. A Figura tem sempre a ‘âncora’ no correr do
texto, como se faz nesta mesma frase (Figura 1).

[Times 10, centrado, parágrafo sem avanço; imagem sempre com a referência autor, data;
dimensões, se for o caso. Espaço simples]

Figura 1. Fotografia de Tomas Castelazo, Detalle de la puerta de la celda 18 de la vieja cárcel de León,
Guanajuato, México (2009).

As Figuras também podem apresentar-se agrupadas (Figura 2; Figura 3) com a
‘moldagem do texto’ na opção ‘em linha com o texto,’ controlando-se o seu local e separações
(tecla ‘enter’ e ‘espaço'), e também a centragem com o anular do avanço de parágrafos.

Figura 2. A estátua de Agassiz frente ao edifício de zoologia da Universidade de Stanford, Palo Alto, Califórnia,
após o terramoto de 1906 (Mendenhall, 1906).
Figura 3. Efeitos do teste ‘stokes’ sobre o dirigível ‘Blimp’ colocado em voo a 8 km do cogumelo atómico, em 7
de Agosto de 1957 (United States Department of Energy, 1957).

[Times 10, parágrafo sem avanço. Imagens sempre com a referência autor, data; dimensões se
for o caso; separação entre imagens: espaço simples]
Na categoria ‘Quadro’ estão as tabelas que, ao invés, são legendadas por cima. Também
têm sempre a sua âncora no texto, como se faz nesta mesma frase (Quadro 1). A numeração das
Figuras é seguida e independente da numeração dos Quadros, também seguida.
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Quadro 1. Exemplo de um Quadro. Autor, Fonte.

A Figura pode reproduzir, por exemplo, uma obra de arte com autor e fotógrafo
conhecidos (Figura 4).

Figura 4. Instalação O carro/A grade/O ar, de Raul Mourão, no Panorama da Arte Brasileira, 2001, no Museu
de Arte Moderna de São Paulo (Fraipont, 2001).

A Figura também pode reproduzir uma obra bidimensional (Figura 5).

Figura 5. Josefa de Óbidos (c. 1660), O cordeiro pascal. Óleo sobre tela, 88x116cm.
Museu de Évora, Portugal.

O autor do artigo é o responsável pela autorização da reprodução da obra (notar que só os
autores que faleceram há mais de 70 anos têm a reprodução do seu trabalho bidimensional em
domínio público).
Cita-se agora, como exemplo suplementar, o conhecido espremedor de citrinos de forma
aracnóide (Starck, 1990). Se se pretender apresentar uma imagem do objeto, como se mostra

na Figura 6, não esquecer a distinção entre o autor do objeto, já convenientemente citado na
frase anterior, e o autor e origem da fotografia, que também segue na legenda.

Figura 6. O espremedor de citrinos de Philippe Starck (1990). Foto de Morberg (2009).

Notar que no exemplo do espremedor de citrinos, tanto o objeto como a sua foto têm
citação e referência separadas (veja-se como constam no capítulo ‘Referências’ deste metaartigo). O mesmo sucedera, aliás, no exemplo da instalação da Figura 4.
Se o autor do artigo é o autor da fotografia ou de outro qualquer gráfico assinala o facto
como se exemplifica na Figura 7.

Figura 7. Apostolado na ombreira do portal da Sé de Évora, Portugal. Fonte: própria.

Caso o autor sinta dificuldade em manipular as imagens inseridas no texto pode optar por
apresentá-las no final, após o capítulo ‘Referências,’ de modo sequente, uma por página, e com
a respetiva legenda. Todas as Figuras e Quadros têm de ser referidas no correr do texto,
com a respetiva ‘âncora.’
No envio da submissão de artigos Fase 2: o artigo completo anônimo e o artigo
completo identificado, deverão conter as respectivas imagens inseridas nos artigos. Os
artigos deverão possuir, no máximo, 10 Figuras/imagens, com 300 dpi. As imagens
deverão também ser enviadas em separado do texto, no mesmo e-mail único da submissão,
com o nome do ficheiro, sempre de acordo com o modelo.
Coloque o seu número de referência e o número da Figura, conforme o exemplo:
00_Figura1

00_Figura2
00_Figura3

4. Sobre as referências
O capítulo ‘Referências’ apresenta as fontes citadas, e apenas essas. O capítulo
‘Referências’ é único e não é dividido em subcapítulos.

Conclusão
A Conclusão, a exemplo da Introdução e das Referências, não é uma secção numerada e
apresenta uma síntese que resume e torna mais claro o corpo e argumento do artigo,
apresentando os pontos de vista com concisão.
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