
Normas de Publicação da Revista EX OFFICINA HISPANA 

 

1. Os originais devem ser enviados para o endereço postal da SECAH – SECAH 

(Revista). Apartado de correos nº 28086, 28080 Madrid (España) –, acompanhados 

de ficheiro onde figure o título do trabalho, o nome do autor (ou autores), morada, 

telefone, endereço de correio electrónico e ligação institucional. Quem o desejar, e 

desde que o tamanho o permita, poderá enviar antecipadamente a componente 

electrónica das suas contribuições para o endereço secah.info@gmail.com. 

2. Os originais devem ser inéditos e não estarem aprovados para publicação noutras 

edições. 

3. Os originais recebidos serão avaliados por membros do Conselho de Redacção e por 

avaliadores externos. 

4. Os originais devem ser apresentados em suporte informático (Microsoft Word ou 

processador de texto compatível) e acompanhados da respectiva impressão. 

5. No início do texto deve incluir-se um conjunto de palavras-chave – máximo de 

cinco – e um resumo na língua original, com a respectiva tradução em espanhol, 

português ou inglês, identificados como Key words e Abstract. As palavras-chave 

não devem conter termos incluídos no título, uma vez que ambos se publicam 

sempre em conjunto. Os resumos não deverão exceder as dez linhas. 

6. O texto deve ser formatado em Times New Roman, corpo 11. Os diferentes 

capítulos e subcapítulos devem obedecer às seguintes normas: os de nível mais alto, 

devem ser escritos em maiúsculas pequenas; os subcapítulos de primeira ordem 

deverão ser escritos em itálico e os seguintes em corpo redondo. 

7. O texto definitivo deve ser entregue cuidadosamente revisto, para evitar alterações 

nas primeiras provas. O texto, incluindo palavras-chave, resumos, notas, catálogos, 

índices bibliográficos e legendas de figuras, não deverá exceder 35 páginas A-4 

(numa única face). A formatação será: margens superior e inferior iguais a 2 cm, 

esquerda e direita iguais a 2,5 cm; entrelinha duplo; alinhamento justificado; páginas 

numeradas. 

O texto deve ser entregue em CD ou DVD regraváveis, devidamente etiquetado com 

o(s) nome(s) do(s) autor(es) e o título do trabalho, junto com a componente gráfica, 

em ficheiros autónomos, devidamente identificados com o número de figura e de 

boa resolução (mínimo 300 dpi). Os desenhos, quadros, mapas e gráficos deverão 

ter boa qualidade, nitidez e correspondente escala gráfica. Preferencialmente, deve 

usar-se o formato PNG, aceitando-se também formatos TIFF e JPG. 

Deve ser entregue uma cópia impressa, incluindo toda a componente gráfica. Nesta, 

considera-se FIGURA todo e qualquer elemento que a integre. As referências às 

figuras devem constar no texto entre parêntesis e com a abreviatura fig., 

acompanhada de numeração árabe sequencial. 

8. Usar-se-á o sistema de citação “americano” (referências incluídas no texto, p. ex., 

ROCA, 2005: 24-25). Os nomes dos autores apresentar-se-ão sempre em 

maiúsculas, tanto no texto como nas listas bibliográficas. 

Para as notas, seguir-se-á o sistema de notas de pé-de-página, numeradas de forma 

sequencial, em Times New Roman 8 e entrelinha simples. 
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Os trabalhos que incluam catálogos de peças deverão apresentá-los no mesmo tipo 

de letra e entrelinha das notas, colocando-os preferencialmente no fim do texto, 

como capítulo autónomo. 

9. Colocar-se-ão em itálico os termos latinos (sigillum), nomes de cidades antigas, 

indicando, quando conhecida, a toponímia actual sem itálico (Isturgi, Los Villares 

de Andújar), os adjectivos relacionados com etnónimos ou topónimos, com 

maiúscula inicial nestes últimos (bellum Cantabricum), e as citações de obras 

clássicas, com a obra sempre em latim mesmo que citada abreviadamente (Tácito, 

Hist. II, 3). 

10. As referências bibliográficas e as legendas de figuras incluir-se-ão no final do texto 

e não em ficheiros separados. 

11. As listas bibliográficas, em Times New Roman 9, devem situar-se no fim do artigo, 

organizadas por ordem alfabética dos apelidos. Citar-se-ão com o apelido ou 

apelidos de cada autor, seguido(s) de uma vírgula e da inicial ou iniciais dos nomes, 

acompanhada(s) de pontos. A seguir deve ser incluída a data de edição da obra entre 

parêntesis. A partir daqui colocam-se os dados da publicação citada, depois dos dois 

pontos aplicados após o parêntesis da data. Os títulos dos artigos devem ser 

apresentados em corpo redondo e entre aspas; os das monografias e periódicos em 

itálico, sem abreviaturas. Posteriormente, citam-se os editores, compiladores, 

directores, etc. (entre parêntesis, com a inicial do nome e os apelidos completos e 

seguidos da expressão Eds., Comp., Dirs., etc.), e o lugar de edição, concluindo, no 

caso dos artigos, com as páginas antecedidas da expressão pp., sendo cada um 

desses descritores separados por vírgulas. 

Exemplos: 

 

a) monografias  

 

ANDRONICOS, M. (1994): Vergina II. The Tomb of Persephone, Athens.  

 

TREMOLEDA, J. (2000): Industria y artesanado cerámico en época romana en 

el nordeste de Cataluña (Época augustea y altoimperial), British Archaeological 

Reports. International Series 835, Oxford.  

 

b) periódicos  

 

DELCROIX, G., HUOT, J.-L. (1972): “Les fours dits «de potier» dans l’Orient 

ancien”, Syria 49, pp. 35-39.  

 

c) actas e congressos  

 

FRUTOS, G. de, MUÑOZ, A. (1994): "Hornos Púnicos de Torre Alta (San 

Fernando, Cádiz)", en J. Campos, J. A. Pérez, F. Gómez (Eds.): Arqueología en 

el Entorno del Bajo Guadiana. Actas del Encuentro Internacional de 

Arqueología del Suroeste (Huelva, Marzo 1993), Huelva, pp. 396-398.  

 

d) capítulos  

 



GARCÍA SANZ, R., BERNAL CASASOLA, D., MORILLO CERDÁN, A. 

(1999): “Consideraciones sobre los centros productores de lucernas tipo 

Andújar: análisis arqueométrico de materiales procedentes de Los Villares de 

Andújar (Jaén) y de la submeseta norte”, en J. Capel (Ed.): Arqueometría y 

Arqueología, Granada, pp. 187-195.  

 

e) publicações electrónicas  

 

ADROHER, A., CABALLERO, A., SÁNCHEZ, A. (2005): “El Oppidum 

Ibérico de Ilturir-Iliberri”, Asociación Estudios de Arqueología Bastetana, 

http://www.ceab.es/investigacion/el-oppidum-iberico-de-ilturir-iliberri-2.html (4 

de junio de 2007).  

 

12. Direitos: a publicação de artigos na revista da SECAH não confere direito a 

qualquer remuneração; os direitos de edição são da SECAH e é necessária a sua 

autorização para qualquer reprodução. 

13. Entrega de artigos em versão electrónica e de volumes impressos: os avaliadores 

receberão gratuitamente um exemplar do volume impresso em que tenham 

participado; os autores um PDF do seu artigo e o volume impresso correspondente, 

no contexto dos seus direitos de autor. 

14. Os originais que não respeitem este normativo serão devolvidos ao autor, para que 

execute as modificações necessárias. 

15. Durante a correcção de provas não se admitirão alterações significativas nem 

complementos ao texto. Os autores comprometem-se a corrigir as provas num prazo 

máximo de dez dias, contado a partir da data de recepção das mesmas. 

16. A revista não se responsabiliza pelo conteúdo dos trabalhos publicados. 

17. O prazo de entrega terminará no dia 31 de Dezembro de cada ano. A publicação terá 

periodicidade bienal, coincidindo com os anos ímpares. 
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