
 

NORMAS DE REDACÇÃO DA REVISTA 

“ARQUEOLOGIA E HISTÓRIA” 
 

 

Preâmbulo 

 

A Revista Arqueologia e História é editada pela Associação dos Arqueólogos Portugueses (AAP). 

Destina-se à publicação de artigos originais resultantes das apresentações efectuadas nas reuniões 

das diversas Secções e Comissões da AAP ou de Colóquios/Mesas redondas promovidos pelas 

mesmas ou pela Direcção da AAP. Os sócios da AAP podem enviar artigos científicos, sobre as 

diversas temáticas arqueológicas e/ou patrimoniais, que serão integrados no número em 

preparação consoante a disponibilidade de espaço. 

A revista terá uma periodicidade anual, correspondendo ao ano associativo da AAP. 

 

Normas de Publicação 

 

1 - Prazo de entrega: 

Os artigos deverão ser enviados até fim de Fevereiro do ano seguinte ao corrente. 

 

2 - Envio dos artigos: 

Os artigos deverão ser remetidos por correio electrónico para o seguinte endereço:  

publicacoes@arqueologos.pt. 

Caso a sua dimensão não o permita, deverão ser enviados em formato digital (CD ou DVD), 

acompanhados de uma impressão em papel, formato A4, ao cuidado de Direção e Coordenação 

Editorial da AAP, para a seguinte morada: 

Largo do Carmo (Museu) 

1200-092 Lisboa 

 

mailto:publicacoes@arqueologos.pt
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3 – Normas de redação: 

- Estrutura dos artigos 

a) Título; 

b) Autores – indicação do autor ou autores do artigo, com a indicação facultativa de email e 

instituição de enquadramento;  

c) Resumo – resumo do artigo, que não deverá ultrapassar as 120 palavras. 

d) Abstract – resumo do artigo, em língua inglesa, o qual que não deverá ultrapassar as 120 palavras. 

e) Texto principal: o artigo será redigido com fonte do tipo Times New Roman 12, com espaçamento 

entre linhas de 1,5. 

A margem superior e inferior das páginas deverão ser de 2,5cm e as margens laterais deverão ser de 

3 cm. 

- Formato – Microsoft Word 

- Idioma – os artigos serão redigidos em Português, exceptuando o Abstract que será em Inglês. 

Excepcionalmente poderão ser aceites artigos noutras línguas após aprovação da Direcção da AAP. 

 

4 – Extensão dos artigos: 

O número máximo de páginas dos originais dos artigos será de 25 páginas, sendo o mínimo 12 

páginas. 

O número de páginas em causa é referente à totalidade do artigo, incluindo as imagens (fotografias, 

gráficos, tabelas, lâminas, etc.) e referências bibliográficas nele integradas. 

 

5 – Referências Bibliográficas e Notas de Rodapé: 

 As referências bibliográficas ficam no final do artigo e seguem as Normas de Redacção da 

“Revista Portuguesa de Arqueologia” e dos “Trabalhos de Arqueologia” (disponíveis em 

http://www.igespar.pt/media/uploads/revistaportuguesadearqueologia/DGPC_Norma

s_de_Redaccao1.pdf) ou a Norma Portuguesa 405. 

 As notas de rodapé deverão restringir-se ao mínimo indispensável. 

 

6 – Imagens: 

As ilustrações deverão ser a cores (paisagens e materiais) ou preto e branco (desenhos de 

artefactos). 

http://www.igespar.pt/media/uploads/revistaportuguesadearqueologia/DGPC_Normas_de_Redaccao1.pdf
http://www.igespar.pt/media/uploads/revistaportuguesadearqueologia/DGPC_Normas_de_Redaccao1.pdf
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O número máximo de imagens (fotografias, gráficos, tabelas, lâminas, etc.) será de 15 (quinze) e o 

seu espaço é contabilizado para o número total de páginas do artigo. As imagens deverão ser 

entregues em ficheiros autónomos, claramente individualizados.  

As imagens serão numeradas sequencialmente, indicando-se no texto o lugar correspondente. 

 

Num documento Microsoft Word independente deverá ser incluída a seguinte informação 

referente a cada imagem: 

1. Nome do ficheiro anexo (exp: vista geral. jpg); 

2. Legenda da imagem (exp: vista geral da área de intervenção); 

3. Autor (exp: José Arnaud) – caso se pretenda incluir e que deverá ser referido se não se tratar 

de um dos autores do artigo; 

4. Formato das imagens – preferencialmente TIF, excepcionalmente em JPEG, a 300 dpi e com 

a largura de origem mínima de 18 cm. 

A edição da Revista Arqueologia e História será feita em formato A4. Solicita-se que isso seja 

tomado em conta no caso da pré-paginação das ilustrações. 

 

7 - Correcção de provas 

Após formatação dos textos originais, estes serão enviados para os autores, que deverão proceder 

à sua revisão. Caso existam alterações a realizar, a devolução do texto para publicação deverá ser 

feita num prazo máximo de 8 dias após a sua recepção. 

 

Será oferecido a todos os autores um exemplar da Revista Arqueologia e História, bem como o 

respectivo PDF do artigo. 

Informa-se que a AAP reserva o direito de divulgar online os artigos da revista. 

 

Todos os textos que não cumprirem as normas serão eliminados do processo de edição. 

Os textos entregues fora de prazo não serão considerados. 

 

Prevê-se que a Revista Arqueologia e História seja editada anualmente durante o mês de Novembro. 

 

Pela Direcção da Associação dos Arqueólogos Portugueses 

Maio de 2018 


