Prolongamento da Chamada para Artigos
Anuário do Património 4 – 2020
Está aberta a Chamada para Artigos para a quarta edição do Anuário do Património.
Em harmonia com os números anteriores, esta edição
contará com duas vertentes, um dossiê com artigos
técnico-científicos, avaliados por uma comissão científica (arbitragem duplamente cega), e o Directório do
Património, composto por informação detalhada.
O Anuário do Património é uma publicação bienal promovida pela editora Canto Redondo e pelo GECoRPA
- Grémio do Património.

DATAS IMPORTANTES
O prazo de entrega para a submissão de artigos foi alargado
para dia 15 de Outubro de 2019
Os artigos devem ser enviados para
artigos@anuariodopatrimonio.com

15 Maio 2019 a 15 Outubro 2019 | Chamada para artigos
16 Outubro 2019 a 15 Janeiro 2020 | Período de avaliação
16 Janeiro 2020 | Confirmação de aceitação

NORMAS DE SUBMISSÃO

SUBMISSÃO DE ARTIGOS
As boas práticas de conservação e restauro constituem a
base editorial desta publicação.
Convidam-se os autores a submeter artigos originais não publicados, que apresentem uma contribuição para o desenvolvimento da investigação em Património, e/ou intervenções
relevantes nesta área.

EIXOS TEMÁTICOS
1. Património construído
2. Património integrado e móvel
3. Património imaterial e paisagem
4. Projectos e obras de reabilitação
5. Diagnóstico, inspecções e ensaios
6. Arqueologia e levantamentos
7. Produtos, materiais e tecnologias
8. Gestão e valorização do património
9. Ensino e investigação
10. Associativismo e cidadania
11. Legislação, políticas e estratégias

Os artigos deverão ser escritos em língua portuguesa e enviados em formato word ou openoffice.
Os artigos não deverão exceder os 20 000 caracteres (a contagem deverá incluir os espaços, títulos, resumo, palavras-chave, legendas notas e bibliografa) e deverão ser apresentados com resumo (máximo 1 000 caracteres com espaços) e
até 5 palavras-chave.
As referências bibliográficas devem constar utilizando o método Autor, ano, página, e a referência completa deve figurar
no fim do artigo (estilo Harvard). As notas devem ser reduzidas ao mínimo e numeradas sequencialmente, sendo inseridas no final do texto, antes das referências bibliográficas.
As imagens deverão ter qualidade para publicação (preferencialmente 300 dpi) e incluir os respectivos créditos, assim
como informação destinada à legenda. Outras peças ilustrativas, como gráficos, tabelas, ou outras, deverão ser enviadas
em formato editável.
O nome do(s) autor(es) e as referências honoríficas a publicar
deverão estar devidamente identificadas no artigo.
Deverá ser indicado um autor correspondente e um endereço
de correio electrónico para a comunicação com o(s) autor(es).
Os autores, individuais ou colectivos, dos artigos publicados
cedem ao Anuário do Património a exclusividade do direito
de publicação sob qualquer forma e suporte.
Qualquer dúvida sobre a submissão de artigos deverá ser esclarecida através do endereço artigos@anuariodopatrimonio.com.
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