
Título do paper [Helvetica 14, negrito, justificado, alinhado junto à 
margem superior da página; espaçamento entre linhas de 1,5; 
comprimento entre 7 a 15 palavras; deve ser claro em relação à sua 
temática; se for composto por duas alíneas, o título deverá ser 
dividido de forma lógica por uma linha em branco] 
 
Nome do autor [Helvetica 14, alinhado à esquerda, separado por 
uma linha em branco do título do paper] 
 
Introdução [Títulos no paper: Helvetica 14, negrito; alinhado à esquerda; parágrafos 

no paper que correspondam a secções de títulos distintos devem ser separados por 

uma linha em branco]  

Com o propósito de editar de forma fácil e expedita os conteúdos enviados 

adoptando o design gráfico e estilo da coleção, pede-se que os autores sigam a 

formatação do seu paper tal como este documento indica. [Corpo de texto Helvetica 

12, alinhamento ajustado, parágrafo sem recuo, espaçamento de linha de 1,5 e linha 

em branco entre parágrafos; blocos de citações, notas de rodapé e a bibliografia 

conforme especificações abaixo] 

 

1. Título da secção [O paper deve ter pelo menos uma secção central de discussão 

com sub-título, entre a introdução e a conclusão. A inclusão de uma secção para a 

metodologia e outra para os principais resultados é encorajada, mas não é 

obrigatório, sendo da responsabilidade autoral a escolha da estrutura mais clara e 

adequada para o artigo. No caso de existirem subcapítulos, estes devem estar 

numerados [por exemplo: 1.1, 1.1.1, etc.]] 

 
1.1. Lorem Ipsum 

Susana Paiva refere-se na secção “contrast” [colocar aspas quando referenciar 

obras publicadas dentro de outras obras] do número 1 1⁄3 da scopio Magazine 

[utilizar itálico quando referenciar obras que são publicações independentes e não 

capítulos inseridos em obras maiores], “There’s no place for beauty in contemporary 



 

art, says the photographer”1. lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum 

lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum. 

Paiva destaca ainda que “Old billboards, prostitutes, political propaganda, ruins and 

chaos are perfect ingredientes for an avid camera, committed to construct a dramatic 

portrait of one of the most touristic portuguese landscapes”2. [Citações: Observam-

se como normas de citação o sistema ´Chicago Style´ com uso de notas de rodapé]  

 
Fig.1 
 
[No texto do paper são permitidas figuras (imagens, desenho, ou fotografia) sendo estas legendadas 

no fundo da página, como aqui é exemplificado. O arquivo da imagem deve ser identificado e 

numerado [Fig. 1] e o arquivo da legenda dessa imagem deve ser identificada e numerada de acordo 

com a identificação da imagem [Legenda 1]. O texto da legenda da imagem deve preencher, quando 

possível, aos seguintes campos: Autor, Título da Figura, Título do Projeto, Local, Data, Dimensões, 

Tecnologia, Tipo de Impressão, Contribuições, Outros Créditos, como indicado no exemplo deste 

                                                                                                                                        
Paiva, Susava. "sweet sorrow ballad." In scopio , por Pedro Neto, 82. Porto: Cityscopio - Associação 
Cultural, 2013. 
 
2 Ibid [Usar esta expressão quando a presente nota de rodapé referenciar exatamente a mesma fonte 
que a nota anterior] 



 

paper. Sempre que no paper figurarem imagens, é recomendado (mas não obrigatório ) que estas se 

encontrem separadas do texto, ocupando uma página independente.] 

 

[Fig. 1] [Helvetica 10, alinhado na horizontal à margem menor do documento], [Legenda 1] Autor, 

Título da Imagem, Título do projecto, Local, Data, Dimensões, Tecnologia, Tipo de Impressão, 

Contribuições, Outros Créditos 

 

[Na categoria ‘Quadro’ estão as tabelas que, ao invés, são legendadas por cima (ver 

exemplo de Quadro em baixo).] 

Quadro com lista de questões para elaborar assuntos territoriais I 

1. Contentor e conteúdo  
 - um descritor da organização espacial 
 - um dispositivo narrativo sobre a disposição das coisas no espaço 

- uma matriz (onde se cria e produz algo; onde se define algo mais ou menos explícito 
e conhecido, que regula e organiza regras e códigos) 

 - um código descritivo de padrões, formas e limites 
- um dispositivo de explicação e produção de sentido 

  2. Sistema de localização no espaço   
 - GPS  
 - longe, perto; extensão; área de influência 
 - variação segundo atributos, taxonomias e listas  
3. Um quadro de regulação  
 - território vital 
 - ecossistemas e territorialidade  
 - geografia política e administrativa, soberania 
 - território e poder; fronteiras (a “província”, a “região”, a “cidade”…) 

 

 

Conclusão 
A conclusão deverá apresentar uma síntese capaz de resumir da forma mais clara 

possível a mensagem do artigo, apresentando os pontos mais relevantes do estudo.  
 
 
Regras gerais de formatação: 

 

- Para submeter o seu paper, por favor separe o seu manuscrito e salve de 

acordo com os seguintes tipos de ficheiro: 

 

a) corpo de texto – desde a Introdução até ao fim da Literatura Citada – 
(.docx) 



 

b) tabelas (cada tabela é um ficheiro individual, em .docx) 
c) imagens (cada imagem é um ficheiro de imagem individual: GIF, PNG ou 

JPG) 
 

- Margens de 3 cm em cima e à esquerda, de 2 cm à direita e em baixo, 

aplicadas a todas as páginas do paper; 

-  O espaçamento normal de linha é de 1,5, excepto nas notas de rodapé e nas 

referências bibliográficas. Nessas duas instâncias, o espaçamento de linha é 

simples e deve haver uma linha branca a separar cada parágrafo; 

 

- Em todos os momentos que o presente parágrafo do paper contenha 

informação distinta daquela contida no parágrafo anterior (por ex: Título e 

nome de autor), estes devem estar separados por uma linha em branco; 

 

- O autor/A autora do paper é responsável pela autorização da reprodução de 

todos os conteúdos da sua obra.  
 
 

Bibliografia citada [O capítulo ‘Bibliografia citada’ apresenta as fontes citadas, e 

apenas essas. Estas citações poderão incluir referências a materiais não impressos, 

como vídeos, DVD, CD, ou sítios na Internet (páginas, bases de dados, ficheiros 

.pdf, monografias ou periódicos em linha, fotos, filmes). Este capítulo é único e não é 

dividido em subcapítulos, constituindo o último capítulo do artigo. Abaixo são 

apresentados exemplos de diferentes tipos de citação] 
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