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ACTAS DO SIMPÓSIO 
Edição digital, em acesso aberto 

 
EDITORES: 

Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa (CEG-UL) 
Centro de História de Além-Mar da Universidade Nova de Lisboa e 

Universidade dos Açores (CHAM-UNL e UAç) 
Biblioteca Nacional de Portugal (BNP)|Biblioteca Nacional Digital (BND) 

 
 

Normas técnicas e editoriais para os autores 
 

1. GERAL 

 Extensão e formato 

Os trabalhos deverão ser entregues com uma extensão máxima de 20 páginas 
(incluindo notas, bibliografia, figuras e quadros), com a seguinte formatação:  

 
Formato: A4 
Margens superior e inferior: 2,5 
Tipo de letra: Times New Roman 
Corpo da letra: 14 para títulos, 12 para a mancha, 10 para notas 
Espaçamento entre as linhas: 1,5 (corpo do texto) e 1 (notas) 

 

 Línguas 
Os originais podem ser escritos em português, espanhol ou inglês.  

 

 Dados institucionais 
Para além do nome do(s) autor(es), deve constar a respectiva filiação institucional e 
e-mail de contacto. 

 

 Resumo e palavras-chave 
O trabalho deve incluir um resumo em português ou castelhano e em inglês 
(máximo de 200 palavras), para além de 3 a 5 palavras-chave, separadas por ponto e 
vírgula (;), que revelem a natureza do trabalho. 

 

 Nota biográfica 
O trabalho deve ser acompanhado por uma breve Nota biográfica do(s) autor(es) 
(máximo de 300 palavras) 
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 Data de entrega dos originais 
Os textos devem ser enviados até 1 de Fevereiro de 2013 para o seguinte e-mail: 
4siahc@gmail.com. 
 

2. BIBLIOGRAFIA 
 
2.1. Livros e monografias 
 
Títulos com 1, 2 ou 3 autores (para 4 ou mais autores, listar o 1º autor seguido de et al.) 
 

MARQUES, Alfredo Pinheiro (1987) – Origem e desenvolvimento da cartografia portuguesa 
na época dos descobrimentos. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda. 

 
CORTESÃO, Armando; MOTA, Avelino Teixeira da (1960) – Portugaliæ Monumenta 
Cartographica. Lisboa: Comissão Executiva das Comemorações do Quinto 
Centenário da Morte do Infante D. Henrique. 

 
2.2. Última edição 

 
GASPAR, Joaquim Alves (2005) – Cartas e projecções cartográficas. 3ª edição actualizada e 
aumentada. Lisboa: Lidel Edições Técnicas. 

 
2.3. Livro com editores, tradutores ou compiladores 

 
HARLEY, J. B. (2001) – The New Nature of Maps: Essays in the History of Cartography. 
Ed. Paul Laxton. Baltimore: John Hopkins University Press. 

 
HARLEY, J. B. (2005) – La nueva naturaleza de los mapas. Ensayos sobre la historia de la 
cartografía. Comp. de Paul Laxton; introd. de J. H. Andrews; trad. de Leticia García 
Cortés e Juan Carlos Rodríguez. México: Fondo de Cultura Económica. 

 
2.4. Livro compilado 

 
DIAS, Maria Helena, ed. (1995) – Os Mapas em Portugal: da tradição aos novos rumos da 
cartografia. Lisboa: Edições Cosmos. 

 
2.5. Capítulos de livro 

 
ALEGRIA, Maria Fernanda; DAVEAU, Suzanne; Garcia, JOÃO Carlos (2007) – 
«Portuguese Cartography in the Renaissance». In David Woodward, ed. – The 
History of Cartography. Vol. 3, Part. 1. Cartography in the Renaissance. Chicago; London: 
The University of Chicago Press, 975-1068. 

 
2.6. Artigos em publicações periódicas 
 

LOIS, Carla (2004) – «Cartografías de un Mundo Nuevo: las geografías de Cristóbal 
Colón», Terra Brasilis, 6, 13-37. 
 
MOSER, Robert H. (2005) – «The History of Cartography in Brazil in the 1940s: 
Jaime Cortesão’s Lecture Courses», Imago Mundi: The International Journal for the 
History of Cartography, 57:1, 70-74. 
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2.7. Artigos em revistas electrónicas 
Serão referidas com as mesmas normas, mas no final indicar-se-á entre os símbolos < > o 
endereço electrónico completo e a data de consulta. Exemplo: 
 

TORT, Joan (2004) – «Hacia la geografía», Biblio 3W. Revista electrónica de Geografía y 
Ciencias Sociales, IX-538. Disponível em: <http://www.ub.es/geocrit/b3w-
538.htm> Data de consulta: 7 de Janeiro de 2013. 

 
2.8. Referências cartográficas 
As referências dos mapas seguirão as normas gerais da bibliografia e, no final, indicar-se-á, 
entre parêntesis, a edição, mapoteca ou o arquivo em que foram consultados.  
 
3. REFERÊNCIAS E CITAÇÕES AO LONGO DO TEXTO 
As referências bibliográficas e cartográficas utilizadas serão inseridas no texto entre 
parêntesis, com o primeiro apelido do autor, o ano de publicação e o número de página, 
quando se tratar de uma citação textual. Exemplos:  

 
(Martínez, 1867) 
(Moraes, 2002: 31) 
Armando Cortesão (1935: I, 51) considera que a cartografia portuguesa dominou 
toda a cartografia da Renascença. 

 
4. NOTAS DE RODAPÉ 
Serão utilizadas ao longo do texto quando o que nelas se explicita não formar parte da 
redacção do mesmo. Deverão ser numeradas consecutivamente. 
 
5. ABREVIATURAS 
Todas as abreviaturas usadas no texto terão de ser desdobradas no final do texto.  
 
6. FIGURAS 
Os originais podem incluir até 6 figuras (mapas gráficos, fotografias, etc.), a cor ou preto e 
branco. As figuras, com numeração árabe, não deverão ser incluídas no mesmo ficheiro 
do texto. Cada figura será enviada separadamente (ex: silva_fig1.jpg), sendo aceites os 
seguintes formatos: jpeg, tiff, bmp, cdr, wmf, com uma resolução nunca inferior a 300 dpi. 
 
7. DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE  
A submissão de trabalhos deve ser acompanhada do envio aos coordenadores da edição 
das Actas do Simpósio da Declaração de responsabilidade e de cedência de direitos 
autorais.  
 
8. DECLARAÇÃO SOBRE DIREITOS DE REPRODUÇÃO DAS IMAGENS 
Os autores deverão assegurar-se, junto das instituições detentoras dos eventuais direitos de 
reprodução das imagens, das autorizações necessárias para a respectiva reprodução nas 
Actas do Simpósio. Os eventuais custos com a obtenção de imagens e com as autorizações 
necessárias à reprodução das mesmas serão integralmente suportados pelos autores dos 
textos. Paralelamente ao envio dos textos, os autores devem enviar aos coordenadores da 
edição das Actas do Simpósio a Declaração sobre direitos de reprodução das imagens. 
 


