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INSTRUÇÕES PARA ARTIGOS – 6ºATP / 9ºSIACOT 

 
 
Envio de Artigos até: 30 de Setembro 2009 
Enviar ficheiro com artigo e imagens para: 6atp9siacot@gmail.com 
 
Text: MS Word (não enviar em PDF) 
Idioma: Português ou Espanhol ou Inglês. 
Fonte e Tamanho de letra: Arial, 11pt. 
Espaçamento entre linhas: Simples. 
Espaçamento entre parágrafos: 1 linha. 
Numeração de páginas: Sim. 
 
Conteúdo (por ordem): Título; Nome e contacto de autor(es); Tema; Palavras-chave; 
Resumo; Texto do Artigo; Bibliografia; Notas (no fim do texto); Curriculum. 
 
Título do artigo: Em maiúscula, negrito e ao centro. Tamanho de letra: Arial, 12pt. 
 
Nome e Identificação do(s) autor(es): Debaixo do título, negrito e centrado. 
Tamanho: Arial, 11pt. Nome do autor, instituição, endereço, telf., e-mail. 
 
Indicação do Tema: Alinhado à esquerda. Tamanho de letra: Arial, 10pt. 
Tema 1: Arqueologia, Arte e Antropologia. 
Tema 2: Património e Conservação. 
Tema 3: Técnicas, Construção e I&DT. 
Tema 4: Arquitectura Vernácula e Contemporânea. 
 
Palavras-chave: (Máximo de 3) Alinhadas à esquerda. Tamanho de letra: Arial, 10pt 
 
Resumo: Mínimo 150 palavras e máximo 500 palavras. Tamanho de letra: Arial, 10pt. 
 
Artigo: Deverá ser constituído por 6 folhas no mínimo e 10 folhas no máximo 
(incluindo Título; Nome e contacto de autor(es); Tema; Palavras-chave; Resumo; 
Texto do Artigo; Bibliografia; Notas; Curriculum e Figuras/tabelas/gráficos). O texto 
deverá ser justificado à esquerda e à direita. Os capítulos deverão encontrar-se 
numerados, serem em maiúsculas, negrito e alinhados à esquerda. Tamanho de letra: 
Arial, 11pt. (ex.: 2. TECNICAS TRADICIONAIS). Os sub-capítulos deverão encontrar-
se numerados, em letra minúscula, negrito e alinhados à esquerda. Tamanho de letra: 
Arial, 11pt. (ex.: 2.1 Adobe). 
 
Citações com Referências: Em caso de referência a uma ideia expressa por um 
autor, o texto deverá incluir referência ao autor, ano da publicação e página. 

Exemplo: Um terço da Humanidade vive em construções de terra (Doat et al., 1985, p.8).  
Em caso de citação de uma frase, o texto deverá igualmente referir autor, ano e 
página onde se encontra a citação. Exemplo: “at least 20% of urban and suburban 
populations live in earth homes” (Houben and Guillaud, 1989, p.16).  

Em caso de mais de dois autores, a referência no texto, apresenta-se do seguinte 
modo: (Doat et al., 1985, p.8) 

(As Referências deverão ser incluídas no texto e a Bibliografia no final do artigo) 
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Bibliografia:  
Sistema Harvard (autor-data); tamanho: Arial, 11pt. 
Deverá seguir as seguintes normas: Apelido do autor, iniciais do nome (ano). Título do 
artigo. Titulo da publicação (em itálico). Cidade: editora, páginas do artigo.  

Exemplo de artigo: Rocha, M. (2006). Castelo de Reina. Houses and Cities built with 
earth: conservation, significance and urban quality. CULTURA 2000 - Education and 
Culture, European Union Program. Lisbon: Editora Argumentum, pp.62-63 

Exemplo de livro: Rainer, L. e Piqué, F. (1999). Les Bas-reliefs d'Abomey, l'histoire 
racontée sur les murs. Paris: Societé Nouvelle Adam Biro.  

Exemplo de documento electrónico: Fathy, H. (1994). Architecture and environment. 
ARIDLANDS Newsletter. No. 36, Fall / Winter 1994. Desert Architecture III: Building a 
Sustainable Future. Disponível em: http://ag.arizona.edu/OALS/ALN/aln36/Fathy.html 
(Acedido em: 17/11/2006) 
 
Notas: Apresentar o mínimo de texto possível, no final do artigo. Notas deverão ser 
numeradas por ordem de aparecimento no texto. Tamanho de letra: Arial, 10pt.  
Não utilizar Notas, para incluir referências bibliográficas. As referências são 
incluídas no texto e a Bibliografia no final. 
 
Curriculum: (Depois das Notas) 50 palavras no máximo. Tamanho de letra: Arial, 
10pt. 
 
Imagens, tabelas e gráficos: Total de 6, no máximo. As imagens, figuras e tabelas 
deverão estar centralizadas e numeradas por ordem de aparecimento no texto. O 
número das figuras (Fig. 1, por ex.), seguido da legenda, deve aparecer logo abaixo 
das mesmas, com referência aos créditos de autoria. Tamanho: Arial, 10pt. Exemplo: 
Fig.2 - Adobe Histórico na Huaca de Las Flores, Lima, Perú (créditos: Jacob Merten, 2005) 
 
Formatação de página: Papel A4 (21cm x 29,7cm), margens superior e inferior 
2,5 cm; margem esquerda 3 cm; margem direita 3,0 cm. 
 
Identificação do Ficheiro: A identificação dos ficheiros deverá iniciar-se com a letra 
«T», seguido do número do tema (1, 2, 3 ou 4) e do apelido do(s) autor(es).  
 
Exemplo de um autor:      T4-Rocha_artigo;  
Exemplo de três autores: T2- Matos, Garzon e Vargas_artigo;  
 
 
IMPORTANTE: Cada ficheiro com texto e imagens não poderá ser enviado com mais 
de 10Mg. 
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