
 

c@striana 
Estudos sobre Ferreira de Castro e a sua Geração 

(www.ceferreiradecastro.org) 

 
Normas para submeter artigos 

 
a) Download do template em Word 97-2003, que contém a principal formatação e 
uma parte do primeiro artigo da c@striana: 
b) Processamento de texto: Times New Roman; 

c) Título: em caixa alta a negrito e em corpo 20, com subtítulo opcional; centrado; 

d) Autor: nome, corpo de letra a 12 e negrito; endereço electrónico (opcional), corpo 

12; identificação da afiliação institucional com o mesmo corpo, alinhados à esquerda; 

A primeira vez que submete um artigo, o autor deverá acrescentar um ficheiro 

com breve biografia (máximo meia página A4); 

e) Resumo, título: corpo de letra a 14 e negrito, alinhada à esquerda; corpo de texto 

a 12 com parágrafo avançado na primeira linha a 1.27 cm; máximo 1.000 caracteres 

com espaços; palavras-chave obrigatórias, com título e texto igual a “resumo”; 

O resumo e palavras-chave deverão ser bilingues: a língua utilizada no artigo e em 

inglês; 

f) Citações: com mais de três linhas deverão formar um parágrafo com alinhamento 

justificado, avanço à esquerda de 1.25 cm, “especial” primeira linha por 1.25 cm. O 

texto deverá ficar entres «» e tamanho 11; 

g) Capítulos: se existirem deverão ser em corpo 12, negrito e numerados 

sequencialmente, alinhado à esquerda; 

h) Notas de rodapé: com numeração automática, tamanho 10; 

i) Formatação de parágrafos: avanço da primeira linha 1.25 cm com alinhamento 

justificado e espaçamento interlinear “pelo menos” e em 18 pontos; 

i) Tamanho máximo: 20 páginas; 

j) Imagens: deverão ser inseridas no artigo com numeração sequencial; título a 

negrito e texto redondo, tamanho 10; 

k) Bibliografia: título, tamanho 12 negrito, alinhado à esquerda; corpo de texto a 12 

normal; 



l) Submeter artigo: os ficheiros deverão ser enviados em “Documento do Word 97-

2003” e “pdf” (Portable Digital File) para: 

• castriana@ceferreiradeastro.org 

 

m) Tamanhos de letra: 

m.1) Resumo: corpo texto, tamanho 12; 

m.2) Texto principal: corpo, tamanho 12; 

m.3) Notas de rodapé: tamanho 10; 

m.4) Citações: com três ou mais linhas em parágrafo separado, tamanho 11; 

m.5) Legenda de imagens: tamanho 10; 

m.6) Bibliografia: tamanho 12. 

A conversação sobre a eventual publicação do artigo será através da caixa de correio electrónico 

supracitada. 

 

 

 


