Normas para contributos para a Revista de Morfologia Urbana
Os textos a submeter à ‘Revista de Morfologia
Urbana’ deverão ser originais, escritos em
Português, e não deverão estar em apreciação
em nenhuma outra revista científica. Os textos
serão aceites para publicação depois da avaliação
favorável de, pelo menos, dois revisores
independentes. Os artigos não deverão exceder as
6.000 palavras, devendo ainda incluir um resumo
com um máximo de 200 palavras e até cinco
palavras-chave. O título do artigo, o resumo e as
palavras-chave deverão ser bilingue, em
Português e em Inglês. Como a autoria dos textos
não é revelada aos revisores, o(s) nome(s) e o(s)
endereço(s) do(s) autor(es) devem constar de uma
folha em separado. As ‘perspetivas’ (também
sujeitas a ‘revisão por pares’) não deverão
exceder as 1.000 palavras. Os artigos e as
‘perspetivas’ devem ser formatados em word e
enviados
por
e-mail
para
o
Editor
(vitorm@fe.up.pt). Os textos deverão ser
submetidos em formato de coluna única com
margens largas. Os autores não deverão tentar
reproduzir o layout da revista. Todas as medições
devem ser expressas no sistema métrico.
Os autores são os únicos responsáveis pelas
opiniões expressas nos textos publicados na
‘Revista de Morfologia Urbana’. São ainda
responsáveis por assegurar eventuais permissões
para reprodução de ilustrações, citações extensas,
etc.
Referências
Os autores deverão usar o sistema de
referenciação Harvard, no qual o nome do autor
(sem as iniciais) e a data são apresentados no
corpo do texto – por exemplo (Whitehand e
Larkham, 1992). As referências são apresentadas
por ordem alfabética no final do texto, sob o
título ‘Referências’, da seguinte forma:
Conzen, M. P. (2012) ‘Urban morphology, ISUF
and a view forward’, 18th International
Seminar on Urban Form, Montreal, 26 a 29 de
Agosto.
Conzen, M. R. G. (1968) ‘The use of town plans
in the study of urban history’, em Dyos, H. J.
(ed.) The study of urban history (Edward
Arnold, Londres) 113-30.
Hillier, B. (2008) Space is the machine
(www.spacesyntax.com) consultado em 9
Setembro de 2013.
Kropf, K. S. (1993) ‘An inquiry into the
definition of built form in urban morphology’,
Tese de Doutoramento não publicada,
University of Birmingham, Reino Unido.
Moudon, A. V. (1997) ‘Urban morphology as an
emerging interdisciplinary field’, Urban
Morphology 1, 3-10.
Whitehand, J. W. R. e Larkham, P. J. (eds.)
(1992) Urban landscapes, international
perspectives (Routledge, Londres).

No caso de publicações com múltiplos
autores, todos os nomes devem ser incluídos na
lista de referências. Apenas as referências citadas
devem ser incluídas na lista.
Ilustrações e tabelas
Os desenhos e as fotografias deverão ter a
dimensão adequada à sua reprodução. Nesse
sentido, a dimensão das páginas da revista deverá
ser tida em consideração pelo autor ao desenhar
as ilustrações. As ilustrações devem ser a preto e
branco a menos que a cor seja essencial. Devem
ser numeradas de forma consecutiva, referidas
diretamente no texto e submetidas em formato
JPEG ou TIFF. As ilustrações fotográficas
deverão ter uma resolução de, pelo menos, 1200
dpi, e os desenhos de, pelo menos, 600 dpi. Todas
as ilustrações devem ter uma designação. No
final do texto, após a lista de referências, deve ser
incluída uma lista das ilustrações, da seguinte
forma:
Figura 1. Análise metrológica de Lower
Broad Street, Ludlow
Deverá ser dedicada uma atenção especial ao
layout das tabelas, devendo ser desenhada uma
tabela por página. As tabelas deverão ser
desenhadas com o mínimo recurso a
normalizações quer na vertical quer na horizontal.
Deverão ter margens largas em todos os lados.
Página de título
Numa página em separado deverá ser indicado o
título do artigo e o nome, a filiação académica
(ou profissional) e o endereço completo
(incluindo e-mail) do(s) autor(es).
Títulos
Apenas na primeira letra e nos nomes próprios
serão utilizadas maiúsculas. Os títulos deverão
ser justificados à esquerda. Os títulos primários
deverão ser a negrito e os secundários em itálico.
Números
Deverão ser usados algarismos para todas as
unidades de medida, à exceção de quantidades de
objetos e pessoas, quando estas se referirem a
valores compreendidos entre um e vinte. Nesse
caso, os números deverão escritos por extenso.
Por exemplo: 10 dias, 10 km, 24 habitantes, 6400
m; mas dez pessoas, cinco mapas.
Provas
Durante o processo de publicação serão enviadas
provas aos autores. Nesta fase, apenas serão
corrigidos erros de impressão, não sendo
aceitáveis alterações de fundo.

