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Revista A Fonte, nº 14, 2019 

Normas para publicação  

 

- Artigos e outros textos são da responsabilidade dos autores e a 

sua publicação está sujeita ao parecer do Conselho Editorial; 

- Deverão dar entrada na secretaria do Instituto D. António Ferreira 

Gomes até 31 de maio; 

- Serão encabeçados pelo título e pelo nome do autor, de acordo 

com o exemplo; 

Título 

Nome do autor 

 

- Outras informações sobre o autor, como profissão ou vinculação 

institucional, são facultativas e poderão ser dadas em nota de 

rodapé; 

- Terão um máximo de 10 páginas de texto, não havendo limitações 

para mínimos; 

- Só serão aceites os textos se enviados em suporte informático;  

- Deverá ser usada o programa Microsoft Word: 

- letra Areal 12 no corpo do texto 

- letra Areal 10 para notas de rodapé  

- espaço simples  

- parágrafos marcados por espaço duplo 

 

- Imagens e gráficos deverão vir num documento à parte, (indicando 

esse documento o título do texto). Para cada Figura deve incluir-se 

a respectiva legenda numerada (Areal 10) e de acordo com o 

conteúdo do texto; 

Exemplo:             Fig.1 – Plateia da sessão de abertura 

- Para as referências bibliográficas e bibliografia final, quando 

houver, deverá ser seguida a Norma Portuguesa (homologada pelo 
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Diário da República, III Série, n.º 128 de 03/06/1994), de acordo 

com as seguintes indicações: 

Livros – apelido, nome do autor, título da obra. Local: 

editora, ano. 

Artigos de revistas – apelido, nome do autor, “título do 

artigo”. Nome da Revista, n.º. Local: Mês, Ano. 

Capítulos de livros, volumes coletivos… – apelido, 

nome do autor, “título do artigo”. In apelido(s) e 

nome(s) do(s) organizador(es) ou AA. VV, Título da 

obra. Local: editora, ano. 

- as referências das citações deverão ser inseridas no 

corpo do texto de acordo com o exemplo: (apelido do 

autor, ano: número(s) de página(s) – Silva, 2012: 25). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


