
Chamada para Artigos
Anuário do Património 2013

O Anuário do Património nasceu em 2012 para criar valor nesta área, com o objectivo de unir todos os intervenientes do sector, através da 
partilha e divulgação do melhor conhecimento.
Editado em parceria pelo Grémio do Património e pela editora Canto Redondo, o Anuário do Património aposta numa base científica forte.
À semelhança do anterior, este segundo número será composto por duas partes: um dossiê com artigos técnico-científicos e estudos de caso 
sobre o tema, previamente avaliados (segundo critérios de qualidade e editoriais) por uma comissão de arbitragem científica constituída para 
o efeito, (através de arbitragem cega); e uma segunda parte, com listagens detalhadas – o Directório dos Agentes do Sector, concebido como 
ferramenta de informação e guia de trabalho.

SubmiSSão De ArtigoS
Neste segundo número, «As Boas Práticas de Conservação e Restauro» continuam a constituir a base editorial da revista, sempre transversal 
aos temas escolhidos.
Os autores são convidados a submeter artigos originais não publicados, que apresentem uma contribuição para o desenvolvimento da investi-
gação em Património, e/ou intervenções relevantes nesta área.

SugeStão De temAS

 
DAtAS importAnteS
O prazo de entrega para a submissão de artigos é dia 10 de outubro de 2012. 
As propostas devem ser enviadas para conservacao@anuariodopatrimonio.com.

. 1 de Julho a 10 de Outubro – Chamada para Artigos

. 11 de Outubro a 30 de Novembro – Período de Avaliação

. 10 de Dezembro – Confirmação de Aceitação

normAS De SubmiSSão
Os artigos deverão ser escritos em língua portuguesa e enviados em formato Word ou Openoffice.
Os artigos não deverão exceder os 20 000 caracteres (incluindo espaços) e deverão ser apresentados com resumo (máximo 1 ooo 
caracteres com espaços) e até cinco palavras-chave. 
As referências bibliográficas devem constar utilizando o método Autor, ano, página e a referência completa deve figurar no fim do artigo. 
As imagens deverão ter qualidade para publicação (mínimo 300 dpi) e incluir os respectivos créditos, assim como informação destinada à legenda.
O nome do autor e as referências honoríficas a publicar deverão estar devidamente identificadas no artigo.
Qualquer dúvida sobre a submissão de artigos, deverá esclarecida através do endereço conservacao@anuariodopatrimonio.com.
O sítio www.anuariodopatrimonio.com disponibiliza informações relevantes sobre o primeiro número do Anuário do Património, publicado em 2012.
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geCorpA – grémio do património
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. boas práticas de Conservação e restauro – intervenções paradigmáticas

. Arquitectura rural e urbana – intervenções na Paisagem

. Arquitectura Vernácula

. Turismo Cultural e Património

. Património como vector de desenvolvimento local e económico. 

. Património como motor do desenvolvimento sustentável

. Processos e materiais tradicionais de construção

. Arqueologia e Ordenamento do Território

. História da Construção e Arqueologia da Arquitectura

. História da Arte de Património construído

. Património integrado e móvel

. Gestão do Património

. Património imaterial

. Património industrial

. Património de betão

. Pontes, barragens e outras estruturas especiais.

. Prevenção do risco sísmico nos edifícios e no Património

. Qualificação dos agentes para uma reabilitação com qualidade
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