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Resumo
Este documento apresenta a estrutura e formatação básica de um artigo a ser submetido e publicado na Linguamática.
Palavras chave

• Nas notas de fim de página que sejam anexadas a palavras seguidas de pontuação, devem ser colocadas após a pontuação, como
exemplificado no item anterior.

Abstract

• Tenha em atenção a diferença entre -, – e —.
O primeiro será usado entre palavras, como
em curto-circuito, o segundo em intervalos,
como 10–20 ou PT–EN e o terceiro — este
— para introduzir pequenos comentários.

This document presents the structure and basic
formatting for a Linguamática article.

• As figuras devem ser legendadas e a legenda
deve terminar com um sinal de pontuação.
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• As referências a figuras, tabelas ou secções
devem ser criadas usando as ferramentas do
LATEX.
• Sempre que possivel garanta a qualidade das
imagens importadas, usando PDF ou PNG.

1 Introducción
A formatação ao longo do documento é a normal
em documentos LATEX, sem grandes alterações.
No entanto, algumas sugestões:

• Ao criar tabelas (Tabela 1) tente diminuir a
quantidade de traços usada. Grande parte
das tabelas são legı́veis apenas com um par
de linhas como demonstrado.

• Para dar ênfase use sempre que possı́vel o
comando \emph;
• Para citar poderá usar o comando \citep
que cria referências entre parêntesis (Goossens et al., 1994). Para citar um A.-U.-Thor
(1409), use o comando \citet;
• Citações seguidas devem reaproveitar o comando de citação. Caso necessite de indicar
a página a que se refere a citação, use (Goossens et al., 1994, p. 40).
• Ao criar entradas bibliográficas assegure-se
da correção do seu conteúdo. Não abrevie
nomes de autores. Não coloque os nomes dos
editores de livros de atas. Não se esqueça dos
números das páginas do documento.
• Sempre que usar endereços web e outros tipos de URI, coloque-os com o comando \url
e, sempre que possı́vel, em nota de fim de

Homens

Mulheres

10 032
23 431

32 341
9 443

Crianças
Adultos

Tabela 1: Exemplo de tabela com poucos traços.

Agradecimientos
Os agradecimentos devem ser colocados sempre
numa secção final, sem número, tal como neste
exemplo. Sempre que o autor assim o entender,
deverá agradecer aos revisores.
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