Normas de colaboração e
instruções para os autores

Norms for collaboration
and author guidelines

Âmbito da revista

About the journal

A revista Conservar Património é uma revista científica
que pretende publicar semestralmente estudos relacionados
com a conservação e restauro, nas suas várias modalidades
e perspectivas, e estudos sobre as múltiplas dimensões das
obras que constituem o património cultural provenientes
de disciplinas como a história da arte, a arqueologia, a
museologia, a química, a física, a biologia ou outras.
A revista é publicada pela Associação Profissional de
Conservadores-Restauradores de Portugal (ARP), mas os
autores não têm que ter qualquer ligação a esta associação. A
revista agradece todas as colaborações que espontaneamente
lhe sejam enviadas desde que se enquadrem nos seus
interesses e estejam de acordo com os padrões de qualidade
que pretende manter. Embora estas colaborações não
solicitadas constituam o essencial de cada número, a direcção
da revista pode dirigir convites de colaboração a autores
com excepcional currículo nas áreas de interesse da revista.

Conservar Património is a scientific journal that
aims to biannually publish research papers related to
conservation-restoration in its various modalities and
perspectives. It is also interested in papers from other
fields of knowledge, such as history of art, archaeology,
museum studies, chemistry, physics and biology or others,
about the multiple dimensions of cultural heritage works.
The journal is published by the Associação
Profissional de Conservadores-Restauradores de
Portugal (ARP), although the authors are not obliged
to a relationship with ARP. The journal is glad to
receive any paper submissions that reflect its editing
policy and quality standards. Although spontaneously
submitted papers constitute the essence of each volume,
the editors may invite collaborations from authors with
relevant knowledge within the universe of interest of
the journal.

Princípios éticos

Ethics

As colaborações submetidas para publicação devem
ser inéditas e, portanto, não devem ter sido previamente
publicadas ou estar a aguardar publicação ou terem sido
submetidas noutro local.
Considera-se que as colaborações submetidas para
publicação são efectivamente da autoria dos autores
indicados, dão conta dos trabalhos desenvolvidos por

The papers submitted for publication must be original,
i.e. they should not have been previously published, nor
submitted or pending publication elsewhere.
It is assumed that the contributions submitted for
publication were actually authored by the designated
authors; that they constitute accounts of the authors’ work
and research; and that they do not pose any falsification
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estes e não colocam qualquer problema de falsificação ou
de plágio — algo que a revista considera inadmissível.
Nos casos em que isso seja relevante, os autores
devem declarar de forma clara eventuais conflitos de
interesse. As colaborações submetidas que, directa ou
indirectamente, tiveram o suporte económico de terceiros,
devem claramente declarar essas fontes de financiamento.

or plagiarism problems – something the journal deems
inadmissible.
Where applicable, authors should clearly declare any
conflicts of interest. Submitted contributions that, directly
or indirectly, had the economic support of third parties,
should clearly state these sources of funding.

Tipos de colaboração

Types of collaboration

A revista tem diversas secções, conforme a natureza e
o fôlego das contribuições, designadamente as seguintes:
— Artigos, para as contribuições mais importantes, que
podem dar conta de tratamentos de conservação efectuados
com recurso a estudos envolvendo outras disciplinas,
apresentar estudos realizados sem qualquer relação com
intervenções de conservação e restauro ou constituir artigos
de revisão sobre os materiais, as técnicas, a história ou as
intervenções de conservação;
— Intervenções, onde são apresentadas intervenções de
conservação realizadas sem o recurso a estudos laboratoriais
ou outros;
— Notas, secção dedicada à divulgação de textos de
temática semelhante à dos artigos e das intervenções, mas
com menor dimensão;
— Opiniões, onde são divulgadas opiniões pessoais, devidamente justificadas, sobre os diversos aspectos envolvidos
na conservação, bem como notícias ou recensões sobre outras
publicações ou acontecimentos relevantes. São incluídas
aqui contribuições recebidas na forma de carta, bem como
comentários a outras contribuições publicadas na revista.

The journal has different section headings according to
the content nature of the submitted papers. The available
sections are listed below:
— Articles, for the main contributions. The papers may
present conservation treatments done with the support of
other fields of knowledge, studies not directly connected
to conservation-restoration interventions, or reviews about
subjects related to materials, techniques, history and
intervention methodologies;
— Interventions, for contributions reporting on
conservation interventions without the support of laboratory
studies or others;
— Notes, for contributions similar to those included in
articles and interventions, but smaller in size;
— Opinions, for personal but relevant opinions on
different conservation aspects and for reports on relevant
occurrences or reviews of published materials. Letters and
comments about published contributions are also included
here.

Avaliação

Review

Todas as colaborações não convidadas submetidas para
publicação são alvo de uma primeira avaliação de natureza
geral por parte da Direcção com vista à determinação do seu
interesse e da sua adequação à revista. Após parecer favorável,
são sujeitas a avaliação anónima por pares (peer reviewing).
Sempre que possível, nessa avaliação participarão membros
do Conselho Editorial. As colaborações convidadas não estão
sujeitas a este processo. As colaborações destinadas à secção
de Opiniões podem passar apenas pela avaliação da Direcção.
Em qualquer caso, a opinião dos autores não traduz
necessariamente a opinião da ARP ou da Direcção ou do
Conselho Editorial da revista e são os autores os únicos
responsáveis pelas opiniões manifestadas, mesmo nas
situações em que são sugeridas modificações aos textos
inicialmente submetidos.

All the contributions submitted for publication are
subject to a first general review from the Editors to
ascertain whether they are within the journal scope and
objectives. After passing this first stage, the papers are
subjected to peer reviewing. The Editorial Board will
participate as often as possible in this stage of review.
Invited contributions are not subjected to this type of
reviewing. Contributions to the Opinions section may be
reviewed solely by the Editors.
Whichever the case may be, the authors’ opinion does
not necessarily coincide with that of ARP or of the journal’s
Editors or Editorial Board. The authors are solely responsible
for their opinions, even when modifications to their texts
are suggested in the review process.

Idiomas

Languages

Embora a revista privilegie a utilização da língua
portuguesa, poderão igualmente ser publicadas contribuições

Although the Portuguese language is privileged,
other languages may be accepted for publishing, namely
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noutros idiomas, designadamente, inglês, francês, espanhol
ou italiano. Ainda que a Direcção da revista use a variante
do português europeu anterior ao acordo ortográfico de
1990, são igualmente aceites colaborações noutras variantes
do português, como a variante do acordo ortográfico ou a
variante brasileira. Nestes casos, como em qualquer outro
idioma em que também existam variantes, de forma coerente
deverá ser usada uma só variante em todo o texto.
Os textos destinados às secções de Artigos, Intervenções
e Notas devem ter título e resumo em português e inglês
e, se forem escritos noutro idioma, também devem ser
acompanhados de título e resumo nesse mesmo idioma.

English, French, Spanish or Italian. While the Editors will
continue to use the European Portuguese spelling prior to
the 1990 Orthographic Agreement, collaborations in other
spellings will be accepted, such as the variant spelling of
the Orthographic Agreement or the Brazilian variant. In
such cases, however, there must be consistence throughout
the texts; the same holds true for other languages with
spelling variants.
The papers destined to the Articles, Interventions and
Notes sections must contain a Portuguese and an English
title and abstract and, if written in another language, must
also incorporate the title and abstract in that language.

Organização dos textos

Text organization

Excepto os textos destinados à secção de Opiniões, a organização de qualquer contribuição deve obedecer à seguinte
estrutura geral: título no idioma do texto, em português e em
inglês, nomes dos autores e instituição, organização ou empresa
a que pertencem e respectivos contactos, resumo, palavras-chave,
texto, agradecimentos, referências bibliográficas, tabelas e figuras. Os textos destinados à secção de Opiniões, além do título no
idioma do texto, deverão ter o título em português e em inglês.
Cada resumo não deve ultrapassar as 150 palavras e deve
funcionar como um pequeno texto autónomo sem remeter
para o texto principal. Deve haver resumos em português, em
inglês e no idioma original do texto, se o mesmo for diferente
daqueles. As palavras-chave, até um máximo de seis, devem ser
apresentadas da mesma forma, isto é, em português, em inglês e
no idioma original do texto. As palavras-chave devem ajudar a
enquadrar o texto no seu contexto geral e devem complementar
as palavras usadas no título, portanto, sem as repetir.
Os textos, sobretudo os de maiores dimensões, devem
estar divididos em secções e subsecções, de acordo com o
seu conteúdo.
Os textos devem ser cuidadosamente revistos tendo em
atenção a correcção ortográfica e gramatical. As notas de
rodapé devem ser evitadas e as referências à bibliografia
devem ser feitas através de números entre parêntesis rectos.
Podem ser utilizadas tabelas e figuras, devendo usar-se
esta última designação e não as de imagem, foto, fotografia,
ilustração, esquema ou outra. Todas as tabelas e figuras
devem estar referenciadas no texto através dos respectivos
números. Devem ser colocadas no final, cada uma numa
folha diferente, e ser acompanhadas das respectivas legendas.
Os autores devem obter as permissões necessárias para a
utilização de figuras ou outros materiais sujeitos a copyright.
A bibliografia referenciada deve ser apresentada no final
do texto através de lista numerada de acordo com o local
de citação no texto e com o formato adiante apresentado.

All papers except those destined to the Opinions section
must obey the following structure: Title written in the
original language, as well as in Portuguese and English,
authors’ names and affiliation, respective contacts, abstract,
keywords, text, acknowledgements, references, tables and
figures. The texts destined to the Opinions section shall
have the title written in the original language, as well as in
Portuguese and English.
The abstracts must not surpass 150 words and must
function as a separate text without referring to the main
text. The abstracts should be written in Portuguese, English
and in the original language if different from the former
two. A maximum of six keywords should also be presented
in Portuguese, English and the original language. The
keywords should help to frame the text in its general
context and should complement the words in the title
without repetition.
The texts should be divided in sections and subsections
in accordance with their content.
The orthographic and grammatical review should
be done carefully. Footnotes should be avoided and
reference marks should be numbered between straight
brackets.
Tables and figures may be used, and should be thus
designated — and not as images, photos, photographs,
illustrations, schemes or other. All tables and figures must
be referenced in the text by their respective numbers.
They should be placed at the end of the text, each with its
respective legend on a separate sheet. The authors must
gain the necessary permission to use the figures or other
copyright materials.
References should be listed at the end of the text,
numbered in accordance with the text citations and the
following styles.

Referências bibliográficas

References

A lista final das referências bibliográficas citadas (e
apenas estas) deve ser apresentada segundo a ordem de

The list of references (cited references only) at the end
of the paper should follow the citation sequence of the text.
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citação. Como modelo, sugere-se a consulta de artigos já
publicados na revista.
No caso das referências bibliográficas que têm um
Identificador de Objecto Digital (DOI), o mesmo deve ser
indicado no final da referência.
Para as situações mais comuns, o formato das referências
é o seguinte:

As a template, the consultation of papers formerly published
by the journal is suggested.
All cited works with a Digital Object Identifier
(DOI) must include the latter at the end of the respective
bibliographic reference listing.
For the most common situations, the reference format
is as follows:

Livro

Book

Formato:

Format:

Apelido, Iniciais dos nomes próprios; Apelido, Iniciais
dos nomes próprios, Título em Itálico e Maiúsculas, vol.
[se houver mais do que um volume], edição [se não for a
1.ª], Editora, Local (data), doi:doi ou url.

Author Surname, First Names Initials; Author Surname,
First Names Initials, Title in Italics and Uppercase, vol. [if there
is more than one volume], edition [if not the first], Publisher,
Place of publication (year of publication), doi:doi or url.

Bomford, D.; Dunkerton, J.; Gordon, D.; Roy, A., Art in
the Making. Italian Painting Before 1400, National Gallery,
London (1989).
Douglas, J., Building Surveys and Reports,
4th ed., Wiley-Blackwell, Chichester (2011),
doi:10.1002/9781444391091.
Berrie, B. H. (ed.), Artists’ Pigments. A Handbook of
their History and Characteristics, vol. 4, National Gallery of
Art – Archetype Publications, Washington – London (2007).
Deneffe, D.; Fransen, B.; Henderiks, V.; Mund, H., Early
Netherlandish Painting. A Bibliography. 1999-2009, Centre
d’Étude des Primitifs Flamands (2011), http://xv.kikirpa.be/
fr/publication.htm#Bijdragen.

Bomford, D.; Dunkerton, J.; Gordon, D.; Roy, A., Art in
the Making. Italian Painting Before 1400, National Gallery,
London (1989).
Douglas, J., Building Surveys and Reports,
4.ª ed., Wiley-Blackwell, Chichester (2011),
doi:10.1002/9781444391091.
Berrie, B. H. (ed.), Artists’ Pigments. A Handbook of
their History and Characteristics, vol. 4, National Gallery of
Art – Archetype Publications, Washington – London (2007).
Deneffe, D.; Fransen, B.; Henderiks, V.; Mund, H., Early
Netherlandish Painting. A Bibliography. 1999-2009, Centre
d’Étude des Primitifs Flamands (2011), http://xv.kikirpa.be/
fr/publication.htm#Bijdragen.

Capítulo de livro ou comunicação
em volume de actas

Chapter in a book or paper in
conference proceedings

Exemplos:

Formato:

Examples:

Format:

Apelido, Iniciais dos nomes próprios, ‘Título do capítulo
ou da comunicação em minúsculas’, in Título do Livro em
Itálico e Maiúsculas, ed. Iniciais dos nomes próprios e
apelido do autor ou organizador do livro, vol. [se houver
mais do que um volume], edição [se não for a 1.ª], Editora,
Local (data) 1.ª página-última página, doi:doi ou url.

Author Surname, First Names Initials, ‘Title of chapter or
paper in lowercase’, in Book or Proceedings Title in Italics
and Uppercase, ed. First Names Initials and Surname of
editor of publication, vol. [if there is more than one volume],
edition [if not the first], Publisher, Place of publication (year
of publication) first page-last page, doi:doi ou url.

McManus, N. C.; Townsend, J. H., ‘Watercolour
methods, and materials use in context’, in William Blake.
The Painter at Work, ed. J. H. Townsend, Tate Publishing,
London (2003) 61-79.
Chastang, Y., ‘The conservation of two pietre dure and
gilt-bronze-mounted cabinets made by Domenico Cucci
for Louis XIV’, in The Decorative: Conservation and the
Applied Arts, ed. S. Cather, A. Nevin, J. H. Townsend, M.
Spring, J. K. Atkinson e D. Eastop, IIC, London (2012)
73-79, doi:10.1179/2047058412Y.0000000016.

McManus, N. C.; Townsend, J. H., ‘Watercolour
methods, and materials use in context’, in William Blake.
The Painter at Work, ed. J. H. Townsend, Tate Publishing,
London (2003) 61-79.
Chastang, Y., ‘The conservation of two pietre dure and
gilt-bronze-mounted cabinets made by Domenico Cucci
for Louis XIV’, in The Decorative: Conservation and the
Applied Arts, ed. S. Cather, A. Nevin, J. H. Townsend, M.
Spring, J. K. Atkinson e D. Eastop, IIC, London (2012)
73-79, doi:10.1179/2047058412Y.0000000016.

Artigo de revista

Paper in a journal

Exemplos:

Formato:

Apelido, Iniciais dos nomes próprios, ‘Título do artigo
em minúsculas’, Revista em Itálico e Maiúsculas volume
84
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em negrito(Fascículo) (data) 1.ª página-última página,
doi:doi ou url.

in bold(issue) (year of publication) first page-last page,
doi:doi or url.

Carr, D. J.; Young, C. R. T.; Phenix, A.; Hibberd, R. D.,
‘Development of a physical model of a typical nineteenthcentury English canvas painting’, Studies in Conservation
48(3) (2003) 145-154, doi:10.1179/sic.2003.48.3.145.
Cultrone, G.; Madkour, F., ‘Evaluation of the
effectiveness of treatment products in improving the quality
of ceramics used in new and historical buildings’, Journal
of Cultural Heritage 14(4) (2013) 304-310, doi:10.1016/j.
culher.2012.08.001.
Le Gac, A.; Seruya, A. I.; Lefftz, M.; Alarcão, A., ‘The
main altarpiece of the Old Cathedral of Coimbra (Portugal):
Characterization of gold alloys used for gilding from
1500 to 1900’, ArcheoSciences 33 (2009) 423-432, http://
archeosciences.revues.org/2562.

Carr, D. J.; Young, C. R. T.; Phenix, A.; Hibberd, R. D.,
‘Development of a physical model of a typical nineteenthcentury English canvas painting’, Studies in Conservation
48(3) (2003) 145-154, doi:10.1179/sic.2003.48.3.145.
Cultrone, G.; Madkour, F., ‘Evaluation of the
effectiveness of treatment products in improving the quality
of ceramics used in new and historical buildings’, Journal
of Cultural Heritage 14(4) (2013) 304-310, doi:10.1016/j.
culher.2012.08.001.
Le Gac, A.; Seruya, A. I.; Lefftz, M.; Alarcão, A., ‘The
main altarpiece of the Old Cathedral of Coimbra (Portugal):
Characterization of gold alloys used for gilding from
1500 to 1900’, ArcheoSciences 33 (2009) 423-432, http://
archeosciences.revues.org/2562.

Internet (documentos com conteúdo
que pode ser alterado)

Internet (documents with content
that can be changed)

Exemplos:

Formato:

Examples:

Format:

Apelido, Iniciais dos nomes próprios, ‘Título do
documento em minúsculas’ (data do documento), in Nome
do Site em Itálico e Maiúsculas, Instituição, url (data de
acesso no formato dia-mês-ano).

Author Surname, First Names Initials, ‘Document title
in lowercase’ (documents’ date), in Site Name in Italics and
Uppercase, Institution, url (access date in day-month-year
format).

‘Azurite’, in Cameo, Museum of Fine Arts, Boston,
http://cameo.mfa.org/wiki/Azurite (acesso em 16-7-2013).
Tracing Bosch and Bruegel: Four Paintings Magnified,
http://www.bosch-bruegel.com/index.php (acesso em 167-2013).

‘Azurite’, in Cameo, Museum of Fine Arts, Boston,
http://cameo.mfa.org/wiki/Azurite (accessed 16-7-2013).
Tracing Bosch and Bruegel: Four Paintings Magnified,
http://www.bosch-bruegel.com/index.php (accessed 16-72013).

Material não publicado

Unpublished material

Exemplos:

Formato:

Examples:

Format:

Apelido, Iniciais dos nomes próprios, ‘Título em
minúsculas’, tipo de documento, Instituição, Local, Dados
de acesso (data).

Author Surname, First Names Initials, ‘Title in
lowercase’, type of document, Institution or other issuing
body, Local, accession number (year).

Varley, A. J., ‘Statistical image analysis methods for line
detection’, tese de doutoramento, University of Cambridge,
Cambridge (1999).
Holanda, F., ‘Do tirar pelo natural’, manuscrito,
Academia das Ciências de Lisboa, Lisboa, Ms. Azul 650
(1790).
‘Folhas da obra da Igreja e o mais que ficou arruinado
por cauza do terramoto que houve em dia de todos-ossantos do ano de 1755’, manuscrito, Arquivo Histórico da
Misericórdia, Almada, Maço 6, n.º 15, L.º 25–A (1757).

Varley, A. J., ‘Statistical image analysis methods for
line detection’, PhD dissertation, University of Cambridge,
Cambridge (1999).
Holanda, F., ‘Do tirar pelo natural’, manuscript,
Academia das Ciências de Lisboa, Lisboa, Ms. Azul 650
(1790).
‘Folhas da obra da Igreja e o mais que ficou arruinado
por cauza do terramoto que houve em dia de todos-ossantos do ano de 1755’, manuscript, Arquivo Histórico da
Misericórdia, Almada, Maço 6, n.º 15, L.º 25–A (1757).

Figuras

Figures

Cada figura deve ser enviada separadamente num ficheiro
gráfico (tiff, jpeg, psd, pdf, entre outros). O nome de cada
ficheiro deverá ser o número da figura. No caso de figuras

Each figure should be sent as an individual graphic
file (tiff, jpeg, psd, pdf or other). The name of each
file should be the respective figure number. When the
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compostas por diferentes partes (a, b, c, etc.), cada parte
deverá corresponder a um ficheiro diferente. Os ficheiros
gráficos devem ter resolução apropriada (em princípio,
300 dpi).
No caso de figuras que são montagens ou esquemas, estes
devem ser feitos pelos autores e devem ser enviados na forma
de um só ficheiro gráfico. Não são adequadas montagens
feitas no Microsoft Word. No caso de gráficos e de esquemas,
as cores e os símbolos devem ser empregues coerentemente.
Como fonte de caracteres a usar nessas figuras, é sugerido
o uso da fonte Arial ou semelhante.
A lista com as legendas das figuras deve ser colocada
no final do documento principal.

figure is composed of different parts (a, b, c, etc.), each
part should correspond to a different file. The graphic
files should have an appropriate resolution (normally
300 dpi).
When the figures are constructed images or schemes,
they should be made by the author and sent as one individual
graphic file. Microsoft Word constructed images are not
adequate. When designing graphics and schemes, care should
be taken to use colours and symbols coherently. Arial or
similar is suggested as the font to be used in those figures.
The figure captions list should be placed at the end of
the main document.

Submissão das colaborações

Submission

Para o texto deve ser utilizado um ficheiro do
Microsoft Word (formato com extensão doc e não docx)
e, embora não seja obrigatório, é vivamente recomendada
a utilização de um modelo de documento que pode ser
obtido no web site da revista (http://revista.arp.org.pt).
As figuras, como já foi explicado, devem ser enviadas em
ficheiros gráficos.
As colaborações devem ser enviadas para a Direcção
através do e-mail ajcruz@ipt.pt. No caso de ficheiros de
grande dimensão, o ficheiro de texto e os ficheiros das
figuras deverão ser colocados num ficheiro zip e este deve
ser enviado através de um serviço de envio de ficheiros (de
que há vários exemplos gratuitos).

Papers should be submitted as Microsoft Word files
(doc format and not docx) and, although not strictly
obligatory, it is vividly recommended to use the template
document that is available on the website of the journal
(http://revista.arp.org.pt). The figures should be sent as
separate graphic files, as previously specified.
Collaborations should be sent to the Editor to the
following email address: ajcruz@ipt.pt. When sending
large files, the text file and the figure files should be zipped
and sent through an online file sharing service (many free
services are available).

Direitos
A revista e os artigos são publicados sob uma
Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercialSemDerivados 3.0 Não Adaptada, que pode ser consultada
em http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.
pt.
Além disso, os autores podem disponibilizar livremente
os ficheiros pdf dos respectivos artigos pelos meios que
entenderem e usar livremente (no todo ou em parte) o
conteúdo dos seus artigos (texto e figuras), inclusivamente
com adaptações, devendo fazer referência, no entanto, à sua
publicação original na Conservar Património.
Os autores autorizam a ARP a livremente republicar os
respectivos artigos em qualquer outra eventual publicação
que venha a promover (por exemplo, recolha de artigos
seleccionados), independentemente do suporte que a
mesma venha a ter e de eventual alteração gráfica.

Rights
The journal and papers are published under a Creative
Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0
Unported License which may be consulted in http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/.
Authors are free to make the pdf files of their own
articles available as deemed necessary and to freely use all
or part of their content (text and figures), including edits
and adaptations; nevertheless, the original publication in
Conservar Património should always be referenced.
The authors authorize ARP to freely republish their
articles in any further publications it may promote (e.g. a
collection of selected papers), regardless of any change in
medium or in graphic layout.
Last revised on February 22nd, 2015.

Revisto em 22 de Fevereiro de 2015.
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