
 

Torture 

http://host.uniroma3.it/progetti/romatrepress/krypton.html 

 

Il copioso utilizzo delle torture attraverso i secoli ha naturalmente suscitato la riflessione di molti 

pensatori, filosofi, letterati (Erasmo, Voltaire, Verri, Beccaria, Orwell, ecc.), ispirando parallelamente e 

analogamente varie forme di rappresentazione, anche dai risvolti aperti e ambigui (si pensi agli scritti del 

marchese di Sade). L’insieme di queste rappresentazioni, il dibattito sorto attorno alla sua natura e al suo 

utilizzo, hanno fatto sì che la tortura uscisse da quel cono d’ombra cui il potere avrebbe voluto relegarla, 

diventando un soggetto spinoso dalle connotazioni etiche assai problematiche  

Come arma politica nelle mani del Potere, lontano dall’essere un’eccezione o una forma straordinaria 

di punizione o di coercizione fisica e/o mentale, la tortura si è rivelata molto spesso un dispositivo efficace e 

spietato, ovvero un formidabile mezzo di affermazione e di disciplina. Essa è stata una costante nella vita 

delle società organizzate occidentali: come strumento di costrizione e, contemporaneamente, nella sua 

portata simbolica, ha rappresentato certamente una strategia adottata dall’Autorità per togliere legittimità ai 

propri avversari, sottometterli, annientarli nei modi più subdoli. Basti poi osservare i molteplici conflitti che 

scuotono le società contemporanee per assistere non solo al riaffiorare di varie forme di tortura ma anche, 

sempre più spesso, alla loro legittimazione se non alla loro banalizzazione e spettacolarizzazione e, di 

conseguenza, a una mutazione che del concetto di tortura sembra avere oggi l’opinione pubblica. 

Da una prospettiva non necessariamente o strettamente politica, è inoltre opportuno considerare il 

peculiare rapporto con il corpo e la corporeità che, a partire dall’età moderna, si è fissato nella cultura 

europea, prevedendo – in taluni precisi ambiti – forme di disciplina e di auto-disciplina che, lungi dall’essere 

mero residuo del passato medievale, erano molto vicine alla tortura. Sia per il loro carattere di privazione, sia 

per quello di violenza auto-inflitta e talvolta teatralmente rappresentata, tali pratiche hanno permeato la 

cultura religiosa, non soltanto cristiana, fino ad epoche molto recenti.  

Male necessario, pratica inaccettabile e lesiva della dignità umana, strumento di piacere e 

sottomissione, arma di lotta politica, mezzo di minaccia o realtà indicibile, la tortura (e con essa le sue 

pratiche) si rivela dunque un oggetto di analisi ancora attuale e che si presta ad essere ulteriormente esplorato 

secondo un taglio antropologico, storico, giuridico, psicologico, filosofico e letterario al fine di ampliare le 

nostre conoscenze sul rapporto tra corporeità, individualità e libertà per come si è strutturato negli ultimi 

secoli. Attraverso una ricognizione critica sulle forme che la tortura ha assunto e continua ad assumere, sulle 

sue rappresentazioni nella letteratura e nelle arti, ma anche sulla scorta della riflessione filosofica che essa ha 

suscitato, il terzo numero della rivista Krypton intende dunque suscitare il dibattito su questo tema al fine di 

rivalutare le molteplici definizioni e manifestazioni della tortura e ripensarne la portata anche nei termini di 

una riconsiderazione delle nostre percezioni, dell’organizzazione delle nostre società e delle norme che le 

regolano.  

Gli articoli, redatti in una delle lingue previste da Krypton (francese, inglese, italiano, portoghese, 

romeno, spagnolo) dovranno essere inviati entro il 15 dicembre 2013 al seguente indirizzo di posta 

elettronica: krypton@uniroma3.it. 

Gli articoli saranno sottoposti a peer-review da parte di due referees anonimi e l’esito della 

valutazione sarà comunicato entro 30 giorni dalla ricezione dell’articolo.  

I contributi – che non potranno superare le 35.000 battute spazi inclusi – dovranno rispettare le 

norme redazionali della rivista. 
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NORME EDITORIALI 

 

Gli articoli – che non potranno superare le 35.000 battute spazi inclusi – dovranno rispettare le norme 

redazionali e potranno essere inviati unicamente al seguente indirizzo di posta elettronica: 

krypton@uniroma3.it 

Gli articoli, che dovranno essere inediti, potranno essere redatti in una delle seguenti lingue: francese, 

inglese, italiano, portoghese, romeno, spagnolo.  

In vista della valutazione da parte dei due blind referees, i dati dell’autore (nome, cognome/i, nome 

dell’istituzione di appartenenza, indirizzo di posta elettronica) non dovranno essere inseriti nell’articolo, 

bensì inviati contestualmente in un file a parte, contenente il titolo del contributo, l’abstract (massimo 10 

righe) e le parole chiave (massimo 5), il tutto redatto nella lingua in cui è scritto l’articolo e tradotto in 

inglese.  

 

 

FORMATO E MARGINI 

L’articolo, obbligatoriamente in formato Word, deve essere redatto in Times New Roman formato 12, 

interlinea 1,5 (salvo nelle parti specificate più avanti). Ogni capoverso deve essere rientrato di 1,5 cm. 

 

I margini della pagina devono essere i seguenti: 

Superiore: 3 cm 

Inferiore: 2,5 cm 

Sinistro: 3,5 cm 

Destro: 2,5 cm 

 

CITAZIONI TESTUALI 

Le citazioni testuali brevi (al massimo tre righe) saranno inserite nel corpo del testo tra virgolette caporali « 

». Le citazioni lunghe andranno in corpo separato, con un rientro a sinistra di 1,5 cm, interlinea singola, 

senza virgolette e con formato carattere 11.  

 

NOTE 

Le note vanno inserite a pie’ di pagina; il rimando deve precedere il segno di punteggiatura.  

Il formato carattere del corpo delle note è 10, con interlinea singola.  

 

IMMAGINI 

Le immagini inserite nel testo devono essere inviate anche in file a parte, in formato JPG, con risoluzione 

non inferiore a 300 dpi e numerati progressivamente secono l’ordine di inserimento nel testo.  

  

RIMANDI E RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI 

I rimandi bibliografici saranno inseriti secondo il modello anglosassone, direttamente nel corpo del testo 

(Cognome dell’autore, anno: numero/i di pagina).  

I riferimenti bibliografici completi saranno inseriti unicamente nella bibliografia posta alla fine del 

documento.  

Qualora di uno stesso autore si citi più di un’opera pubblicata nello stesso anno, all’anno di riferimento si 

farà seguire una lettera romana minuscola, secondo l’ordine in cui tali saggi sono riportati nella bibliografia 

finale. 

Non è consentito l’uso di altri rimandi, come cit., op. cit., id., ibidem, ecc. 

 

BIBLIOGRAFIA 

La bibliografia di riferimento dovrà trovarsi alla fine dell’articolo, seguendo l’ordine alfabetico dei cognomi 

degli autori.  

 

-LIBRI 

Cognome/i, Nome (anno), Titolo del libro in corsivo, Luogo, Editore. 

 

-MISCELLANEE, LIBRI COLLETTIVI E ATTI DI CONGRESSI: 

Cognome/i, Nome (a c. di) (anno), Titolo del libro in corsivo, Luogo, Editore. 



 

-CAPITOLI DI LIBRO: 

Cognome/i, Nome dell’autore (anno), «Titolo del capitolo», in Cognome/i, Nome del curatore (a c. di), 

Titolo del libro in corsivo, Luogo, Editore, pp. 

 

-ARTICOLI: 

Cognome/i, Nome (anno), «Titolo dell’articolo», Titolo della rivista, volume, pp. 
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El frecuente uso de las torturas durante siglos ha venido alimentando la reflexión de muchos 

pensadores, filósofos, literatos (Erasmo, Voltaire, Verri, Beccaria, Orwell, etc.), inspirando paralela y 

análogamente varias formas de representación, incluso con implicaciones abiertas y ambiguas (piénsese en 

las obras del marqués de Sade). El conjunto de tales representaciones, el debate surgido en torno a su 

naturaleza y su utilización, hicieron que la tortura saliera de la sombra en la cual el poder hubiera querido 

mantenerla, convirtiéndose en un sujeto espinoso con connotaciones éticas muy problemáticas. 

En cuanto arma política en manos del Poder, lejos de ser una excepción o una forma extraordinaria 

de punición o coerción física y/o mental, la tortura a menudo se ha manifestado como un dispositivo eficaz y 

despiadado, o bien como un formidable medio de afirmación y disciplina. Ha sido una constante en la vida 

de las sociedades organizadas de Occidente: como herramienta de constricción y, al mismo tiempo, en su 

trascendencia simbólica, ha venido representando una estrategia adoptada por la Autoridad para quitarles 

legitimidad a sus adversarios, para subyugarlos, aniquilarlos de las formas más capciosas. Baste observar, 

además, los múltiples conflictos que sacuden las sociedades contemporáneas para asistir no solamente al 

resurgimiento de varias formas de tortura sino también, con frecuencia creciente, a su legitimación, cuando 

no a su banalización y espectacularización y, por consiguiente, a una evolución del concepto de tortura por 

parte de la opinión pública. 

Desde una perspectiva no necesariamente o estrictamente política, además, es oportuno considerar la 

peculiar relación con el cuerpo y la corporeidad que, a partir de la edad moderna, se ha venido asentando en 

la cultura europea, incluyendo – en algunos ámbitos definidos – formas de disciplina y auto-disciplina que, 

lejos de ser mero resto de un pasado medieval, se parecían mucho a la tortura. Tanto por su carácter de 

privación, como por la violencia auto-infligida y a veces representada a nivel teatral, esas prácticas 

permearon la cultura religiosa, no solamente cristiana, hasta épocas muy recientes.  

Mal necesario, práctica inadmisible y lesiva de la dignidad humana, herramienta de placer y 

sumisión, arma de lucha política, medio de amenaza o realidad indecible, la tortura (junto con sus prácticas) 

se manifesta como un objeto de análisis actual, para nuevas exploraciones desde un enfoque antropológico, 

histórico, jurídico, psicológico, filosófico y literario con objeto de ampliar nuestros conocimientos sobre la 

relación entre corporeidad, individualidad y libertad que se ha venido estructurando en los últimos siglos. 

Mediante una exploración crítica sobre las formas que la tortura ha venido adquiriendo y sigue adquiriendo, 

sobre sus representaciones en la literatura y las artes, así como en la base de la reflexión filosófica, el tercer 

número de la revista Krypton se propone suscitar el debate en torno a este tema, con el fin de dar una nueva 

valoración de las múltiples definiciones y manifestaciones de la tortura y de considerar su alcance incluso 

dentro de una puesta al día de nuestras percepciones, de la organización de nuestras sociedades y de las 

normas que las rigen.  

Los artículos, redactados en una de las lenguas de Krypton (castellano, francés, inglés, italiano, 

portugués, rumano) deberán remitirse, antes del 15 de diciembre de 2013, a la dirección de correo 

electrónico: krypton@uniroma3.it.   

Los artículos serán evaluados mediante el sistema de peer review por dos blind referees. El resultado 

de la evaluación se comunicará al autor dentro de 30 días a partir de la recepción del artículo.  

Los trabajos –de no más de 35.000 caracteres, espacios, notas y referencias bibliográficas incluidos– 

deberán ser redactados según las normas editoriales de la revista. 
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Normas Editoriales 

 

Los trabajos –de no más de 35.000 caracteres, espacios, notas y referencias bibliográficas incluidos– deberán 

ser redactados según las normas editoriales de la revista. Los artículos se enviarán exlusivamente a la 

siguiente dirección de correo electrónico: krypton@uniroma3.it  

 

Los artículos, que tienen que ser inéditos, podrán redactarse en uno de los idiomas que a continuación se 

mencionan: castellano, francés, inglés, italiano, portugués, rumano.  

 

Con vistas a la evaluación por parte de los dos blind referees, los datos del autor (nombre, apellido/s, 

institución, dirección de correo electrónico) no se indicarán directamente en el artículo; deberán, en cambio, 

enviarse en un fichero aparte, en el cual figurarán asimismo el título del artículo, un resumen (un máximo de 

10 líneas) y las palabras clave (un máximo de 5), tanto en el idioma del artículo como en inglés.  

 

FORMATO Y MÁRGENES 

El artículo ha de ser redactado en formato Word, Times New Roman 12, espacio 1,5 (salvo en las partes 

indicadas en su lugar). El primer renglón de cada párrafo irá sangrado (1,5 cm). 

 

Los márgenes de la página serán: 

Superior: 3 cm 

Inferior: 2,5 cm 

Izquierdo: 3,5 cm 

Derecho: 2,5 cm 

 

CITAS TEXTUALES 

Las citas textuales breves (hasta tres líneas) figurarán directamente en el texto entrecomilladas (« »). Las 

citas largas irán sangradas (1,5 cm), un espacio, tamaño 11.  

 

NOTAS 

Las notas deberán figurar a pie de página; las llamadas de las notas se incorporarán antes de los signos de 

puntuación. 

El tamaño de letra en las notas será de 10 puntos, un espacio.  

 

IMÁGENES 

Las imágenes en el texto también se enviarán en archivos separados, en formato JPG, con una resolución de 

al menos 300 píxeles por pulgada, numerados consecutivamente según el orden en que aparecen en el texto. 

 

REFERENCIAS Y DATOS BIBLIOGRÁFICOS 

Las referencias bibliográficas se incorporarán, según el modelo anglosajón, directamente en el texto 

(Apellido/s del autor, año: página/s).  

Los datos bibliográficos completos figurarán únicamente en la bibliografía.  

Si de un mismo autor se citan más obras publicadas en el mismo año, tras ésta se incluirá una letra 

minúscula, según el orden indicado en la bibliografía.  

No se permite el uso de otros tipos de referencias, como cit., op. cit., id., ibidem, etc. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

La bibliografía de referencia se situará al final del artículo, en orden alfabético según los apellidos de los 

autores.  

 

-LIBROS 

Apellido/s, Nombre (año), Titulo del libro en cursiva, Lugar, Editorial. 

 

-EDICIONES Y ACTAS DE CONGRESOS: 

Apellido/s, Nombre (ed.) (año), Título del libro en cursiva, Lugar, Editorial. 

 

-CAPÍTULOS DE LIBROS: 
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Apellido/s, Nombre del autor (año), «Título del capítulo», en Apellido/s, Nombre del editor (ed.), Título del 

libro en cursiva, Lugar, Editorial, pp.  

 

-ARTÍCULOS: 

Apellido/s, Nombre (año), «Título del artículo», Nombre de la revista, volumen, pp. 
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The widespread use of torture over the centuries has naturally been  food for thought for a number of 

thinkers, philosophers, men of letters  (Erasmus, Voltaire, Verri, Beccaria, Orwell, etc.), in parallel and 

analogously inspiring various forms of representation, even with open and ambiguous implications (one just 

has  to think of the writings of the Marquis de Sade). The totality of these representations, the debate arising 

from torture’s nature and use, meant that it came out of that cone of shade to which power  would have liked 

to relegate it, becoming a thorny subject with somewhat problematic ethical connotations.  

As a political arm in the hands of Power, far from being an exception or an extraordinary form of 

punishment or physical and/or metal coercion, torture has very often been an effective and ruthless device, or 

a formidable means of affirmation and discipline. It has always made its presence felt in the life of organised 

western societies: as an instrument of constriction and, at the same time, in its symbolic reach, it has 

undoubtedly represented  a strategy adopted by the Authority to take away legitimacy from its adversaries, to 

subjugate and crush them in the most devious ways. We only have to look at the many conflicts shaking 

contemporary societies to see not only the resurfacing of various forms of torture, but also all the more 

frequently, their legitimation if not their trivialisation  and spectacle-making and, consequently, a mutation 

that public opinion today seems to have of the concept of torture.  

From a not necessarily or strictly political perspective, it is moreover opportune to consider the 

peculiar relationship with the body and corporeity which, starting from the modern age has become 

established in European culture, foreseeing – in such specific  contexts – forms of discipline and self-

discipline that, far from being the mere vestige of the medieval past, were very close to torture. By way of 

their nature of privation, and  that of self-inflicted and at times theatrically represented violence, such 

practices have permeated religious culture, and not only the Christian one, to very recent times.  

A necessary evil, an unacceptable and harmful practice of human dignity, an instrument of pleasure 

and submission, an arm of political struggle, a means of threat or unspeakable reality, torture (and along with 

it its practices) is therefore a still topical  subject of analysis which lends itself to being further explored 

according to an anthropological, historical, juridical, psychological, philosophical and literary slant with the 

aim of broadening our knowledge on the relationship between corporeity, individuality and freedom with 

regard to how it has been formulated in the last centuries. By means of a critical recognition of the forms that 

torture has taken on  and continues to take on, of its representations in literature and art, but also on the basis 

of the philosophical reflection that it has fuelled, the third number of the magazine  Krypton sets out 

therefore to stimulate debate on this subject so as to reassess the numerous definitions and manifestations of 

torture and to consider their reach also in terms of a reconsideration of our perceptions, the organisation of 

our societies and the laws governing them.  

The articles, written in one of the languages foreseen by Krypton (French English, Italian, 

Portuguese, Romanian, Spanish) must be sent by 15 December 2013 to the following email address 

krypton@uniroma3.it. 

The articles will be submitted to a peer-review by two anonymous  referees and the outcome of their 

evaluation will be given within 30 days of receipt of the article.  

The papers – of not  over   35,000 characters spaces included – must respect the editorial rules of the 

magazine. 
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Editing Norms 

 

The articles – which must not exceed 35,000 characters spaces included – must respect the publishing rules 

and can only be sent to the following email address: krypton@uniroma3.it 

The articles, which must be unpublished, may be submitted in any of the following languages: French, 

English, Italian, Portuguese, Romanian, Spanish. 

Given that the  articles will be read by two blind referees, the author’s name and surname, academic 

institution, and email address should not be included as part of the article but sent in a separate file, 

containing the title of the article, an abstract (not more than 10 lines) and the list of key words (not more than 

5), all in the same language in which the article has been written and also in English.  

 

 

FORMATS AND MARGINS  

The article, must be formatted in word. The font used shall be Times New Roman, 12, with 1.5-line spacing 

(except where specified below). Each paragraph should be indented by 1.5 cm.  

 

Page margins should be as follows:  

Top: 3 cm 

Bottom: 2,5 cm 

Left: 3,5 cm 

Right: 2,5 cm 

 

TEXTUAL CITATIONS  

Brief citations (three lines at most) shall be inserted in the body of the text in quotation marks « ». Longer 

citations shall be placed in a separate paragraph indented to the left by 1.5 cm, with single line spacing, 

without citation marks, in font size 11. 

 

NOTES 

Footnotes shall be used. The footnote shall be placed before the punctuation mark. Footnotes shall be in font 

size 11, with single line spacing..  

 

ILLUSTRATIONS 

The illustrations included in the text must also be sent in separate files, in JPG format, with resolution of not 

less than 300 dpi and numbered progressively according to the order of inclusion in the text 

 

BIBLIOGRAPHICAL REFERENCES  

Bibliographical references shall be inserted directly in the main body of the text following the English model 

(Author’s surname, year: page number (s)  

Complete bibliographical references shall be included only in the bibliography at the end of the document.  

Should an author have been the one work published in the same year, the year of publication shall be 

followed by a Roman lowercase letter following the order in which these publications are listed in the final 

biography.  

The use of other references, such as cit., op. cit., id., ibidem, etc, is not permitted. 

 

BIBLIOGRAPHY 

The bibliography should be included at the end of the article and arranged in alphabetical order of the 

authors’ surnames.   

 

-BOOKS 

Author’s Surname/s, Name (year), Book title in italics, Place of publication, Publisher. 

 

-Miscellaneous, Multi-author books and conference proceedings: 

Surname/s, Name (ed.,), (year), Title of book in italics, Place of publication, Publisher.  

 

-Book chapters: 
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Author’s Surname/s, Name (year), «Article Title», in Surname/s, Name of editor (ed.), Book title in italics, 

Place of publication, Publisher, pp.  

-ARTICLES: 

Author’s Surname/s, Name (year), «Article Title», Journal title, volume, pp. 
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O copioso uso de torturas ao longo dos séculos tem suscitado naturalmente a reflexão de muitos 

pensadores, filósofos, letrados, (Erasmo, Voltaire, Verri, Beccaria, Orwell, etc.), inspirando paralela e 

analogamente várias formas de representação com implicações abertas e ambíguas (basta pensarmos nos 

escritos do Marquês de Sade). O conjunto destas representações, o debate emerso sobre a sua natureza e uso, 

fizeram com que a tortura saísse dos umbrais da sombra aos quais o poder sempre quis relegá-la, 

transformando-se num sujeito intrincado de conotações éticas por demais problemáticas.  

Enquanto arma política nas mãos do Poder, longe de ser uma exceção ou uma forma extraordinária 

de punição ou de coerção física e/ou mental, a tortura revelou-se muitas vezes um dispositivo eficaz e 

implacável, um formidável meio de afirmação e de disciplina. Essa sempre foi uma constante na vida das 

sociedades organizadas ocidentais: como instrumento de constrição e, concomitantemente, pelo seu alcance 

simbólico, representou certamente uma estratégia adotada pela Autoridade para retirar legitimidade aos 

próprios adversários, torná-los submissos, aniquilá-los nos modos mais subtis. Basta pois observarmos os 

múltiplos conflitos que assolam as sociedades contemporâneas para assistir não só ao reaparecimento de 

várias formas de tortura, mas também cada vez mais à legitimação dessas e mesmo à sua banalização e 

espetacularização; e, por conseguinte, a uma mutação do conceito de tortura por parte da opinião pública 

atual.  

Além disso, e sob uma perspetiva não necessária ou exclusivamente política, é oportuno ter em conta 

a peculiar relação com o corpo e a corporalidade, que, a partir da idade moderna, se fixou na cultura 

europeia, prevendo – em determinados âmbitos – formas de disciplina e de autodisciplina; essas, longe de 

constituírem um mero resíduo do passado medieval, estavam muito próximas da tortura. Quer pelo seu 

caráter de privação, quer por aquele de violência autoinfligida e por vezes teatralmente representadas, tais 

práticas permearam a cultura religiosa - não apenas a cristã – até épocas bem recentes.  

Mal necessário, prática inaceitável e lesiva para a dignidade humana, instrumento de prazer e 

submissão, arma de luta política, meio de ameaça ou realidade indescritível, a tortura (e com ela as suas 

práticas) revela-se então um objeto de análise ainda atual e presta-se a ser ulteriormente explorado sob uma 

perspetiva antropológica, histórica, jurídica, psicológica e literário a fim de ampliar os nossos conhecimentos 

acerca da relação entre corporalidade, individualidade e liberdade, se considerarmos como foi estruturado 

nos últimos séculos. Através de um reconhecimento crítico sob as formas que a tortura assumiu e continua a 

assumir, sobre as suas representações na literatura e nas artes, mas também sobre a esteira da reflexão 

filosófica que essa suscitou, o terceiro número da revista Krypton pretende pois reacender o debate sobre este 

tema a fim de reavaliar as múltiplas definições e manifestações da tortura e repensar o seu alcance nos 

termos de uma reconsideração das nossas perceções, da organização das nossas sociedades e das normas que 

as regem. 

Os artigos, escritos numa das línguas previstas pela revista Krypton (espanhol, francês, inglês, italiano, 

português e romeno) deverão ser enviados até ao dia 13 de dezembro de 2013 para o seguinte endereço de 

correio eletrónico:  krypton@uniroma3.it        

 Os artigos serão submetidos a uma avaliação por dois referees anónimos (blind peer review) e o 

resultado da avaliação será comunicado num prazo de 30 dias após a data de chegada do artigo  

 Os textos – que não poderão exceder os 35.000 caracteres com espaços incluídos – terão que 

respeitar as normas editoriais da revista. 
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Normas editoriais 

 

Os artigos – que não poderão exceder os 35.000 caracteres com espaços incluídos – terão que 

respeitar as normas editoriais da revista e deverão ser enviados para o seguinte endereço de correio 

eletrônico: krypton@uniroma3.it  

 

Os artigos, que terão de ser inéditos, poderão ser escritos numa das seguintes línguas: espanhol, 

francês, inglês, italiano, português e romeno. 

Em vista da avaliação por parte de dois blind referees, os dados do autor (nome, sobrenome/s, 

instituição e endereço de correio eletrônico) não deverão constar do artigo e deverão ser enviados 

em ficheiro à parte, junto com o título, resumo (máximo 10 linhas) e palavras-chaves (no máximo 

5) do artigo em inglês e na língua em que foi escrito o artigo. 

 

Configurações de página e texto 

 

O artigo, obrigatoriamente em formato Word, tem de ser redigido usando a fonte Times New 

Roman, corpo de texto 12, entrelinhas 1,5 e tabulação 1,5 cm. 

As margens da página terão de ser as seguintes: 

 

Superior: 3 cm 

Inferior: 2,5 cm 

Esquerda: 3,5 

Direita: 2,5 

 

Citações 

 

As citações breves (no máximo 3 linhas) devem ser mantidas no corpo do texto entre aspas duplas 

(«…»). As citações longas devem ser separadas do corpo do texto, alinhadas à direita com um 

recuo de 1,5 cm, entrelinhas simples, sem aspas e corpo de texto 11. 

 

Notas 

 

As notas de rodapé deverão ser sempre escritas em Times New Roman, corpo de texto 10 e 

entrelinhas simples. O número da nota deve ser assinalado sempre antes do ponto. 

 

Imagens 

 

As imagens do texto deverão ser também enviadas num ficheiro à parte, em formato JPG e com 

resolução não inferior a 300 DPI, com numeração progressiva conforme a ordem de aparecimento 

no artigo. 

 

Referências bibliográficas 

 

As referências bibliográficas serão indicadas de acordo com o sistema anglo-saxônico, 

diretamente no corpo de texto (sobrenome do autor, ano: número/s de página/s). 

As referências bibliográficas completas serão inseridas unicamente na bibliografia colocada em 

conclusão do documento. 

Quando se citarem duas ou mais obras de um mesmo autor, publicadas no mesmo ano, o ano de 

referência deverá ser seguido de uma letra do alfabeto romano em minúscula (a, b, c, etc.), 

respeitando a ordem em que as obras são indicadas na bibliografia final. 

Não é permitido o uso de outras referências, como cit., op. cit., id., ibidem, etc. 
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