
• 14 números pu blica dos
desde 2005.

• Últimas publicações em
Ja neiro de 2017 (n.º 21,
To  mo 2) e Julho de 2016
(n.º 21, Tomo 1).

•Vocacionada para 
a In ter net e os canais
nacionais e internacionais
de inter câm bio científico.

• Índices completos, 
resu mos (português, 
in glês e fran  cês) e 
ou tra informa ção em
http://www.almadan.publ.pt.

• Distri buição mundial gra  tuita através da plata for ma ISSUU,
em http://issuu.com/almadan.

• Aumento exponencial da velocidade de propagação e do nú -
mero de acessos e de leitores em todos os continentes.
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duas soluções duas soluções 
para promover apara promover a
intervenção cultural intervenção cultural 
e científicae científica

• Projecto editorial do Centro de Arqueologia de Almada

destinado à promoção da cultura científica, através de duas

edições com objectivos complementares e convergentes:

Al-Madan (impressa) e Al-Madan Online (digital).

• Revista portuguesa de referência nas áreas da Arqueologia,

do Património arqueológico e das disciplinas científicas

relacionadas, com uma posição editorial independente e

pró-activa desde 1982.

• Factor de dinamização da comunidade arqueológica e de

interacção entre a Arqueologia e outras áreas de produção

de conhecimento.

• Dois suportes para a difusão alargada da intervenção

cultural e científica na sociedade portuguesa e para a sua

internacionalização.

• Conteúdos de qualidade técnica e científica, com a

participação de alguns dos melhores especialistas nacionais

e espaço para os novos investigadores.

• Lida e procurada por estudantes, arqueólogos, profissionais

de museus, instituições académicas e empresariais e outros

interessados em actualizar conhecimentos ou procurar

serviços.

• Iª Série: cinco números
pu blicados entre 1982 e
1986.

• IIª Série: 20 números 
pu blicados desde 1992.

• Última publicação em
Janeiro de 2016 (n.º 20).

•Vocacionada 
para a co municação
multidisciplinar, através de
abordagens que conciliam
o rigor científico, ético e
deontológico com uma
linguagem apreensível por
não-especialistas.

•Venda directa e distri buição no mercado livreiro nacional, 
in cluindo FNAC.

• Permuta com perto de 100 instituições portugue sas e
estran geiras (Espanha, França, Alemanha, Inglaterra, Croácia,
Israel, Brasil, EUA), incluindo museus, bibliotecas,
universidades, au tarquias, fundações e institutos.

• Menção honrosa para Melhor Trabalho na Área da
Museologia atribuída em 2012 pela Associação Portuguesa 
de Museologia (APOM).

• Menção honrosa no âmbito do Prémio Nacional do
Ambiente, atribuída em 2008 pela Confederação Portuguesa
das Asso ciações de Defesa do Ambiente (CPADA).

• Revista indexada no Latindex – Sistema Regional de 
Infor mação em Linha para Revistas Científicas da América
Latina, Caribe, Espanha e Portugal.

• Índices completos, resumos (português, in glês e francês) 
e ou tra informação em http://www.almadan.publ.pt.

AL-MADAN impressa
ISSN 0871-066X

AL-MADAN ONLINE
ISSN 2182-7265



TABELA DE PUBLICIDADETABELA DE PUBLICIDADE 20172017
CAPA E CONTRACAPACAPA E CONTRACAPA

Pág. inteira

Dim.: 21 x 29,7 cm

Mancha: 17 x 26,7 cm

Preço:
Reverso da capa - 900 €

Rev. contracapa - 800 €

Contracapa - 1000 €

MIOLOMIOLO

Pág. inteira

Dim.: 17 x 25,6 cm

Preço: 700 €

1/2 Página

Dim.: 17 x 12,2 cm

Preço: 355 €

A

B

1/3 Página

Formato A
Dim.: 17 x 8,1 cm

Preço: 240 €

1/3 Página

Formato B
Dim.: 5,4 x 25,6 cm

Preço: 240 €

A
B

1/4 Página

Formato A
Dim.: 17 x 6 cm

Preço: 185 €

1/4 Página

Formato B
Dim.: 11,2 x 9,1 cm

Preço: 185 €

A
B

1/8 Página

Formato A
Dim.: 17 x 3,1 cm

Preço: 100 €

1/8 Página

Formato B
Dim.: 11,2 x 4,7 cm

Preço: 100 €

Observações

•A colocação da publicidade no miolo será su bor -
dinada à conveniência de paginação.

• As dimensões indicadas devem ser respeitadas
nas maquetas fornecidas ao editor.

• As maquetas devem ser entregues em ficheiros
de imagem (formatos PDF, TIFF ou JPEG), sem
re dução relativamente ao espaço pretendido e
com resolução mínima de 300 dpi.

•Aos preços indicados acresce IVA à taxa legal em
vigor.

•A facturação é emitida após a efectiva publicação
do número impresso ou digital onde se insere a
publicidade.

• Condições de pagamento: a 30 dias.

1/2 Página

Dim.: 21 x 15 cm

Mancha: 17 x 12,2 cm

Preço:
Reverso da capa - 470 €

Rev. contracapa - 430 €
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AL-MADAN impressa
ISSN 0871-066X

• Formato A-4, com 180 páginas.

• Capa, contracapa e miolo 
impressos em offset a 4 cores.

• Encadernação por colagem.

• Periodicidade anual.

• Tiragem média das 
últimas edições: 400 exemplares.

• Distribuição comercial: Centro de
Arqueologia de Almada (967 354 861;
c.arqueo.alm@gmail.com).

AL-MADAN ONLINE
ISSN 2182-7265

• Formato A-4, com número de
páginas variável (média das últimas
edições = 145 pág.).

• Maqueta digital em policromia.

• Periodicidade semestral 
(Julho e Janeiro).

• Distribuição gratuita via Internet
(http://issuu.com/almadan).

Informação geral

• Propriedade e Edição:
Centro de Arqueologia de Almada.

• Direcção: Jorge Raposo
(director.almadan@gmail.com).

• Conselho Científico: Amílcar Ribeiro Guerra,
António Nabais, Luís Raposo, Carlos Marques da
Silva e Carlos Tavares da Silva.

• Índices completos, resumos dos principais
artigos (português, inglês e francês) e outra
informação: http://www.almadan.publ.pt.


