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Assunto: Convite para publicação de artigos na edição nº 3 (2012) do 

Boletim Sociologia Militar 

              
 

 
1. No último o ano, o Centro de Psicologia Aplicada do Exército lançou o nº2 do Boletim de Sociologia 

Militar, o qual pretende-se que seja um espaço de conhecimento e divulgação da Sociologia no campo 

militar ou em outros campos de actuação, recorrendo a diversas áreas da Sociologia, estando por isso 
aberto e contando com a participação de todos os Sociólogos que desejem ver publicadas as suas 

investigações e trabalhos.  
 

2. O próximo número do Boletim (nº 3) tem data de publicação prevista para o próximo mês de Setembro 
de 2012, sendo que o prazo de recepção de artigos se encontra aberto até dia 30 de Junho de 

2012, altura em que se iniciarão os trabalhos de compilação, edição e publicação da mesma.  

 
3. O Boletim de Sociologia Militar nº3, devido a restrições orçamentais, será publicado On-line e em 

formato digital. 
 

4. Vimos pela presente nota, endereçar o convite a V. Exas. para a publicação de artigos neste espaço de 

divulgação, que consideramos pertinente e queremos melhorar de forma continuada e sustentada. 
 

5. Preferencialmente os artigos propostos deverão ser-nos remetidos por e-mail para o seguinte 
endereço: 

 
cpae.sociologia@mail.exercito.pt 

Em alternativa, a entrega de artigos poderá ser feita presencialmente neste Centro ou expedida pelo 
correio para o seguinte endereço: 

 
CENTRO DE PSICOLOGIA APLICADA DO EXÉRCITO 

Praça do Comércio 

1100-148 Lisboa 
 

Quaisquer dúvidas ou informações adicionais poderão ser esclarecidas/obtidas preferencialmente através 
do endereço de correio electrónico acima referido, ou ainda pelos telefones 213 260 680, 916103247 

(Major Alexandre Moura)  

 
6. Para facilitar a uniformização do resultado final, enumera-se de seguida um conjunto de regras de 

formatação e redacção pelas quais, na medida do possível, se deverão pautar os artigos entregues. 
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REGRAS DE FORMATAÇÃO  

Categorias de formatação Especificação 
Tamanho da folha 19,8 cm (largura) e 26 cm (altura); 

Espaçamento entre linhas Espaço de 1,5; 

Margem direita (Right) e margem esquerda (Left) 2 cm cada; 

Margem superior (Top) e inferior (Bottom) 2,5 cm cada; 

Header e Footer 1,25 cm cada 

Tipo e tamanho de letra Arial , tamanho 11 
Título Arial maiúsculas, tamanho 14 

Tipo e tamanho de letra (nas legendas dos Quadros e 
Gráficos) 

À escolha do autor, não devendo exceder a letra do texto 

Tipo e tamanho de letra (nas notas de rodapé, caso 
existam) 

Arial, tamanho 8 

 
 
 
Gráficos e Quadros 

Devem ser apenas incluídos os essenciais à compreensão adequada do texto. Os 
ficheiros deverão conter os gráficos e quadros em modo de edição dos dados. O 
título e as legendas dos gráficos deverão ser exteriores ao corpo da figura, de forma 
a serem autonomamente editáveis pela redacção da revista. Chama-se também a 
atenção para que, estes quadros e gráficos deverão ser realizados utilizando 
apenas tons de cinzento, uma vez que a impressão da revista é matricialmente a 
P/B, pelo que deverá ser particularmente acautelada pelos respectivos autores a 
textura da legenda, de forma a que esta fique perceptível e legível. 

Limite máximo de páginas  25 páginas, incluindo o resumo, quadros, gráficos e Referências Bibliográficas. 

 
Resumo, Abstract 

Deverá ser feito na primeira página, em Português e com a versão do mesmo em 
Inglês, depois do título do artigo e dos autores, não devendo ocupar mais que 10 
linhas dessa mesma página. Deverá ser feito em letra Arial, tamanho 9, com 
espaçamento de 1 linha. 

Palavras-Chave, Keywords São obrigatórias e colocadas a seguir ao Resumo (Abstract), em Portugês com a 
sua respectiva versão para o inglês (mínimo 3 palavras e máximo 7 palavras).  

 
 
Título e autores do(s) artigo(s) 

Todos os artigos entregues deverão já conter o título definitivo e a referência 
ao(s) seu(s) autore(s). Os autores deverão também colocar um asterisco (*) no 
qual, no final do artigo, deverão mencionar à designação pela qual pretendem ser 
conhecidos. A ausência desta referência, implicará equivalente ausência na versão 
editada da revista. 

 
Notas de rodapé 

Estas notas, a existirem, deverão ser colocadas no final do texto do artigo (e não no 
final de cada página) e deverão ser assinaladas com números (1, 2, 3...).Como já foi 
dito, deverão ser redigidas em letra do tipo Arial, tamanho 8. 

Referências (Bibliográficas) Devem ser apenas enumeradas as referências constantes do texto do artigo, 
devendo seguir as normas APA Style (2009). 

 

 

 

                  

     Lisboa, 18 de Abril de 2012 
 

 

O Director 
 
 
 
 

Fernando Manuel Oliveira da Cruz 
Coronel de Infantaria 

Psicólogo 
 

 


