
CADMO – Revista de História Antiga: Normas de Submissão 

 

 Os manuscritos devem estar em conformidade com as directrizes abaixo descritas; 

 a aceitação de artigos para publicação é cuidadosamente considerada e sujeita a um 

processo de arbitragem científica com avaliação de duplo anonimato, conforme 

descrito em http://www.centrodehistoria-flul.com/cadmo-peer-review-and-journal-

policies.html; 

 os manuscritos devem ser originais, e publicação anterior ou simultânea do texto é 

estritamente proibida;  

 propostas que consistam em trabalhos extensos, divididos em mais do que uma parte, 

deverão ser submetidas em conjunto; 

 artigos de revisão do «estado da arte» deverão apresentar-se explicitamente como tal 

no resumo do manuscrito; 

 

1. Formatação e conteúdo do manuscrito 

 

 O manuscrito original deve ser enviado, num só ficheiro, por correio electrónico 

(cadmo.journal@letras.ulisboa.pt) em formato Microsoft Word (.doc ou .docx), 

preferencialmente em Inglês, sendo igualmente aceites contribuições em Alemão, 

Castelhano, Francês, Italiano ou Português; 

 o manuscrito deve incluir uma folha de rosto com o nome, contacto de correio 

electrónico, filiação institucional actualizada e morada institucional; 

 o título deve estar no idioma do texto e em Inglês;  

 devem ser apresentados dois resumos, no idioma do texto e em Inglês, no máximo de 

200 palavras cada, e seguidos por não mais do que 5 palavras-chave; 

 o corpo textual não deve ultrapassar as 15 páginas (A4); 

 a sub-divisão do corpo textual em secções deve ser estruturada por subtítulos e não 

por numerais ou por separadores; 

 eventuais anexos devem anteceder a bibliografia e ser devidamente identificados por 

letras: 

e.g. “Anexo A: Fotografias”; “Anexo B: Mapas”; 

 

 formato de entrada para o corpo de texto: 

◦ tipo de letra: Times New Roman; 

◦ tamanho: 12; 

◦ espaçamento entre linhas: 1.5 linhas; 

 formato de entrada das notas de rodapé: 

◦ tipo de letra: Times New Roman 

◦ tamanho: 10 

◦ espaçamento entre linhas: simples; 
 

 os caracteres não-latinos (como para o Grego ou Hebraico) devem ser inseridos no 

formato UNICODE quando disponível;  

 o uso de caracteres não-latinos deve ser reservado para citações longas, em nota ou 

em bloco, enquanto que, em palavras isoladas e expressões curtas que os exijam, deve 

ser feita a transliteração para o alfabeto latino, sem acentuação (e.g. Ἀδύνατον → 

adynaton); 
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 a transliteração de línguas antigas deve seguir as indicações de The Society of Biblical 

Literature Handbook of Style. For Ancient Near Eastern, Biblical, and Early 

Christian Studies (Peabody: Hendrickson, 1999); 

 na inserção de caracteres hieroglíficos no corpo textual, deve ser usado um software 

de estandardização gráfica, a fim de ser evitado o recurso a reproduções manuais. A 

revista CADMO recomenda o uso do Jsesh: http://jsesh.qenherkhopeshef.org; 

 os nomes próprios gregos e latinos em português devem seguir as indicações e regras 

previstas em Maria H. Ureña Prieto et al., Índices de Nomes Próprios Gregos e 

Latinos (Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1995) e Maria H. Ureña Prieto et al., 

Do grego e do latim ao português (Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1995); 

 

2. Citações 

 

 Citações longas no corpo textual (três ou mais linhas) devem ser inseridas em bloco 

com o mesmo formato de entrada das notas de rodapé: 

◦ indentação somente à esquerda idêntica à do parágrafo; 

◦ sem aspas; 

◦ na citação de texto original e respectiva tradução, ao texto original segue-se a 

tradução entre parêntesis; 

◦ no final de cada citação em bloco, deve ser inserida uma nota de rodapé indicando 

a origem da citação; 

 as citações em línguas estrangeiras escritas em alfabeto latino, em bloco ou no corpo 

de texto, devem estar em itálico; 

 as citações breves devem ser feitas entre aspas curvas (“...”), indicando, em nota de 

rodapé, a origem da citação; 

 nas citações de fontes antigas, reservar os parêntesis rectos para as secções de texto 

reconstruído. 

 

3. Referências e Notas 

 

 As referências devem figurar em nota de rodapé, com a única excepção de indicações 

a elementos não.textuais, quando organizados em anexo e discutidos no estudo: 

e.g. (Fig. 1) 

 as referências à bibliografia devem ser feitas de acordo com o seguinte esquema 

“Autor-Data”: 

[apelido do Autor] [ano referencial], páginas; 

e.g. Shaw 2003, 123-125. 

 duas ou mais referências devem ser separadas por ponto e vírgula: 

e.g. Burkert 1979, 50-51; Vernant 1981, 1-4. 

 as referências a fontes antigas devem ser feitas em nota de rodapé, de acordo com a 

localização convencionada na edição do texto original; 

 a citação de traduções de fontes antigas, quando não traduzidas pelo próprio autor, 

devem referenciar o tradutor: 

e.g. Od. 8.579-580 apud Lourenço 2003, 144. 
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4. Abreviaturas 

 

 as abreviaturas técnicas devem concordar com a seguinte directriz: 

apud apud id est i.e. 

circa ca. ibidem ibid. 

codex cod. idem id. 

coluna(s) col(s)  
somente se necessário para clarificar 

linha, linhas l(s)  
somente se necessário para clarificar 

confer cf. manuscrito(s) MS(S) 

comentário(s) comm(s). nota(s) n., nn.  

coordenador(es) coord(s). nova série n.s. 

editor(es) ed(s). número(s) no(s). 

et et página(s) p., pp.  
somente se necessário para clarificar 

et alii et al. passim passim  
somente na impossibilidade de uma 

referência específica 

et cetera etc. sub verbo s.v. 

et sequentes et seq.  
somente na impossibilidade de uma 

referência específica 

translator trans. 

exempli gratia e.g. verso(s) v., vv.  
somente se necessário para clarificar 

fascículo fasc.    

 

 não deve ser usado o itálico para abreviaturas de expressões latinas; 

e.g. cf., ibid., id. (...); 

 numeração romana e outros sistemas de numeração não devem ser utilizados; 

e.g. Hom. Od. 1.1 (não Hom. Od. α.1 ou Hom. Od. I.1); 

 espaços entre números devem ser evitados  

e.g. Paus. 5.15.5 (não Paus. 5. 15. 5.); 

 títulos de periódicos devem seguir os índices de L’Année Philologique e de The 

Journal of Egyptian Archaeology; 

 fontes gregas devem seguir as normas de Liddell-Scott-Jones Greek-English Lexicon 

e, quando necessário, completadas pelas listas de Diccionario Griego-Español Online 

em http://dge.cchs.csic.es/lst/2lst-int.htm; 

 fontes latinas devem seguir as abreviaturas do Oxford Latin Dictionary; 

 abreviaturas de autores bíblicos devem seguir as normas da Bible de Jérusalem 

(podem ser consultadas em http://www.orthotypographie.fr/volume-I/lacroux-

bible.pdf) ou, para artigos escritos em Português, da Bíblia dos Capuchinhos. 
 



 além dos periódicos e fontes, algumas obras de referência devem ser abreviadas da 

seguinte forma: 

ANEP Ancient Near East in Pictures Relating to the Old Testament 

ANESTP Ancient Near East: Supplementary Texts and Pictures Relating to the Old Testament 

ANET Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament 

ANRW Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt 

LÄ Lexikon der Ägyptologie 

LIMC Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae 

NPW (DNP) Brill's New Pauly (Der Neue Pauly) 

PG Patrologia Graeca 

PL Patrologia Latina 

PW Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft 

RAC Reallexikon für Antike und Christentum 

ThesCRA Thesaurus Cultus et Rituum Antiquorum 

 

5. Referências bibliográficas finais 

 

 a bibliografia é obrigatória, embora limitada aos estudos essenciais para o trabalho, 

obras citadas e as edições da documentação usada; 

 num estudo de revisão do estado da arte, será esperada uma bibliografia extensa e 

apropriada, e dirigida ao essencial do problema tratado, com carácter operatório da 

sua consulta para quem deseje aprofundar a questão; 

 as referências devem ser organizadas pela ordem alfabética do apelido dos autores, e 

dispostas cronologicamente, para uma série de estudos do mesmo autor, tal como no 

exemplo que se segue: 
  

Pirenne-Delforge, Vincianne. 2005. “Des épiclèses exclusives dans la Grèce polythéiste? 

L'exemple d'Ourania.” In Nommer Les Dieux. Théonymes, épithètes, épiclèses dans 

l'Antiquité, eds. Nicole Belayche et al., 271-290. Turnhout: Brepols. 

–––––. 2008a. Retour à la source. Pausanias et la Religion Grecque. Liège: Centre 

International d'Étude de la Religion Grecque Antique. 

–––––. 2008b. “Le lexique des lieux de culte dans la Périégèse de Pausânias.” ARG 10:143-

178. 

Pirenne-Delforge, Vinciane et Jean-Mathieu Carbon. 2012. “Beyond Greek Sacred Laws.” 

Kernos 25:163-182. 

Polt, Christopher B. 2013. “The Origin of the Idaean Dactyls (Apollonius Argonautica 

1.1129–31).” Cph 108 (4):339-346. 
 

 o local de edição deve ser dado na língua em que a obra o referencia; 

 quando não contradiz as presentes normas, questões omissas para a referenciação 

podem ser esclarecidas no sistema “autor-data” do Chicago Manual of Style, 16ª ed 

(Chicago: The University of Chicago Press, 2010); 
 
 
 
 

 



Monografias de um só autor: 
 

Adams, William Y. 1984. Nubia, Corridor to Africa. Princeton: Princeton University Press. 

 

em nota: Adams 1984, 34. 
 

Monografias de dois ou três autores: 
 

Robinson, James M., et Helmut Köster. 1971. Trajectories through Early Christianity. 

Philadelphia: Fortress. 

 

em nota: Robinson et Koester 1971, 11-15 

 

Monografias com mais de três autores: 

 

Trigger, Bruce G., Barry Kemp, David O'Connor, et A. B. Lloyd. 1983. Ancient Egypt. A 

Social History. Cambridge: Cambridge University Press. 

 

em nota: Trigger et al. 1983, 20-34. 

 

Monografias com tradutores ou editores 

 

Sourvinou-Inwood, Christiane. 2011. Athenian Myths and Festivals. Aglaurus, Erechteus, 

Plynteria, Panathenaia, Dionysia. Ed. Robert Parker, Oxford: Oxford University 

Press.  

 

em nota: Sourvinou-Inwood 2011, 142-143. 

 

Artigo ou capítulo em obra colectiva ou obra de referência 

 

Bookidis, Nancy. 1990. “Ritual Dining in the Sanctuary of Demeter and Kore at Corinth: 

Some Questions.” In Sympotica. A symposium on the Symposion, ed. Oswyn Murray, 

86-94. Oxford: Clarendon.  

 

em nota: Bookidis 1990, 90-92. 

 

Artigo em periódico 

 

Toher, Mark. 2003. “Nicolaus und Herod.” HSPh 101:427-447. 

 

em nota: Toher 2003, 431. 

 

Köhnken, Adolf. 1974. “Pindar as an Innovator: Poseidon Hippios and the Relevance of the 

Pelops Story in Olympian I.” CQ, n.s., 24 (2):199-206. 

 

em nota: Köhnken 1974, 200-203. 
 
 
 
 



Reimpressões devem ser apresentadas da seguinte forma, quando relevante: 

 

Frazer, James (1922) 1978. The Golden Bough. A Study in Magic and Religion. Abridged 

Edition. London: Macmillan. 

 

em nota: Frazer (1922) 1978, 169-170. 

 

Edições posteriores: 

 

Oppenheim, Adolf L. 1977. Ancient Mesopotamia. 2nd. ed. Chicago: The University of 

Chicago Press. 

 

em nota: Oppenheim 1977, 41. 

 

A referenciação das fontes antigas deve ser dada pelo apelido do editor, tradutor ou 

organizador do corpo documental respectivo: 

 

Brunouf, Jean-Louis, trans. 1861. Oeuvres Complètes de Tacite. Paris: Hachette. 

Herrmann, Peter, ed. 1981. Tituli Asiae Minoris. Volumen V. Tituli Lydiae. Wien:  

Österreichischen Akademie der Wissenschaften. 

Lourenço, Frederico, trans. 2005. Homero. Ilíada. 2ª. ed. Lisboa: Livros Cotovia. 

Mynors, Roger. A. B. ed. 1969. P. Vergili Maronis. Opera. Oxford: Clarendon Press. 

Wuilleumeier, Pierre, ed. et trans. 1975. Tacite. Annales. Vol. 2, Livres IV-VI. Paris: Les 

Belles Lettres.  

–––––, ed. et trans. 1976. Tacite. Annales. Vol. 3, Livres XI-XII. Paris: Les Belles Lettres.  

–––––, ed. et trans. 1978a. Tacite. Annales. Vol. 1, Livres I-III. Paris: Les Belles Lettres. 

–––––, ed. et trans. 1978b. Tacite. Annales. Vol. 4, Livres XIII-XVI. Paris: Les Belles Lettres. 

 
em nota (somente para citar o aparato crítico ou opiniões do editor, tradutor ou organizador 

do corpo documental): Brunouf 1861, 10. 

 

6. Inclusão de elementos não-textuais 
 

 as imagens e elementos não textuais devem ser enviadas separadamente, apresentadas 

em anexo no final do artigo ou no corpo do texto, e a sua referenciação deve ser 

devidamente identificada e numerada: 

◦ no corpo de texto devem ser referenciadas entre parêntesis; 

e.g. (Fig. 15)  

 nomes convencionados para peças iconográficas deverão aparecer entre aspas se 

traduzidos, em itálico quando na língua original: 

e.g. “Vaso François”; “Dinos de Sófilos”; Puteal de Moncloa. 

 as imagens serão impressas em escala monocromática; 

 fotografias não-publicadas devem ter o seu autor identificado; 

 fotografias e imagens de fontes iconográficas antigas devem ser referenciadas da 

seguinte forma: 

◦ número da figura – descrição da imagem. categoria do objecto, período, material e 

técnica, localização actual da peça, número de colecção, referência bibliográfica. 



e.g. Fig. 15 – Nascimento de Atena da cabeça de Zeus, com Posídon e Hefesto nas 

proximidades, com quatro figuras femininas acompanhando. Excalepitron, c. 560 

a.C., figuras negras cerâmica ática, Louvre, CA 616, LIMC 1984b, 743. 

 as imagens devem ser enviadas em formato electrónico (de preferência em formato 

.jpeg), com a resolução mínima de 200 p.p.; 

 o autor é responsável pela obtenção de quaisquer direitos de autor necessários para a 

publicação e providenciar documentação oficial, atestando que as imagens são livres 

de licença ou adquiridas para fins de publicação académica; 

 tabelas e gráficos devem ser enviados em corpo textual, e editáveis em formato 

Microsoft Word (.doc ou .docx); elementos em outros formatos não serão 

considerados. 

 
 


