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Biblioteca Escolar 
     Os elementos a considerar numa 
referência bibliográfica são, de um 
modo geral, os mesmos para todos 
os tipos de documentação e estilos 
de citação, embora a ordem de 
apresentação  possa variar. 

No caso de um livro esses 
elementos incluem: 

      Os títulos dos livros e os títulos dos jornais e 
revistas devem ser destacados.  
      Pode usar-se o sublinhado, as “aspas”, ou 
um  tipo de letra diferente dos outros elementos 
da referência bibliográfica, como o negrito, 
itálico ou outro. 

     Neste guia, escolheu-se destacar os títulos 
dos livros em itálico (sublinhado quando 
manuscritos); e entre “aspas”, os títulos de 
capítulos de um livro, de textos que pertençam 
a uma antologia, de contos que integrem um 
livro, de artigos de revistas e/ou jornais, assim 
como os títulos de poemas. Mas pode optar-se 
por outra notação: o que é importante é que se 
não se varie: uma referência de um modo e 
outra de modo diferente.

      As referências bibliográficas devem vir 
listadas na BIBLIOGRAFIA, por ordem alfabética 
de autor(es),  podendo no entanto também ser 
organizadas por assunto, por ordem crono-
lógica, ou por tipo de documento.

............
*ISBN– sigla para International Standard BooK Number ou 

seja Número Padrão Internacional do Livro. 
A sua referência não é obrigatória.

Guia Prático  

REFERÊNCIAS 
   BIBLIOGRÁFICAS 

BiblioBeiriz na net:
http://bibliobeiriz.wordpress.com

http://bibliobeirizrecursos.wordpress.com/
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BiblioBeiriz

     Nos trabalhos que resultam de pesquisas, 
deve sempre indicar-se a origem da nossa 
informação, ou melhor dizendo, as fontes de 
onde se retiraram informações úteis.  

     No caso de as fontes consultadas serem  
livros, revistas, jornais e páginas web/ sítios 
(na internet)  chamam-se fontes documentais, 
e os elementos que permitem a sua 
identificação designam-se referências 
bibliográficas. 

    Às vezes fazem-se citações, ou seja trans-
crevem-se pequenos excertos de textos 
escritos por outras pessoas: também neste 
caso se deve identificar correctamente o 
respectivo autor e a obra ou página web/ sítio  
de onde foi tirada essa passagem.

     Neste Guia Prático  apresentam-se alguns 
exemplos de referências bibliográficas das 
fontes de informação mais comuns:

Livro (termo técnico: monografia); 
Partes ou volumes de um livro:

Artigo de revistas, jornais (termo técnico: 
publicação em série)
 Página web e/ou sítio na internet

POR QUE SE DEVEM FAZER REFERÊNCIAS     
BIBLIOGRÁFICAS E CITAR AS FONTES?

      São várias as razões por que se devem 
referir as fontes consultadas, razões de ordem 
prática e ética:
1. Por conferir credibilidade àquilo que se 

escreve: mostra que o autor do trabalho se 
esforçou e se preocupou em se informar 
devidamente. Uma bibliografia actualizada e 
de qualidade valoriza muitíssimo um trabalho.

2. Por possibilitar a localização da 
fonte de onde foi extraída a 
informação e permitir assim  que 
esta seja verificada, confirmada.

3. Para servir como uma espécie de 
"memória auxiliar" permitindo o seu uso 
posterior. É, com efeito, uma pena gastar 
tempo a pesquisar e depois não saber onde 
reencontrar a informação.

4. Por último, mas nem por isso menos 
importante, por honestidade intelectual: não 
devemos apresentar como sendo da nossa 
autoria aquilo que foi o trabalho dos outros. 
Temos a obrigação de respeitar os chamados 
direitos de autor, consagrados aliás na lei 
(artigo 76º do Código dos Direitos de Autor e 
Direitos Conexos -Lei 45/85 de 17 de Setembro).

     Conf.: PEIXOTO, Paulo- Como citar as fontes consultadas
[ em linha]. 2002-2008. [ cons. em Setembro 2009]. Disponível 
em: http://www4.fe.uc.pt/fontes/citar.htm  

«O elemento de formação de palavras bibli(o) - exprime a ideia 
de livro. Vem do grego "biblíon" = livro.»    in  Ciberdúvidas da 

Língua Portuguesa  [em linha]  [ cons. em Setembro 2009]. 
Disponível em http://www.ciberduvidas.com/pergunta.php?id=4450    

NOME DO AUTOR- TÍTULO. Nº DE EDIÇÃO. LOCAL

DE PUBLICAÇÃO: EDITORA, DATA . ISBN*
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Como referir: 

LIVROS (termo técnico: monografias):

Exemplo- um só autor:  
MAGALHÃES, Álvaro- Histórias pequenas de 
bichos pequenos. 6a ed. Porto: Asa, 2001. 
ISBN 972-41-0232-7

Exemplo-  dois ou três autores:  
SOARES, Luísa Ducla (coord.) e SIMÕES, Vitor 
(ilustr.) - A Antologia Diferente – De Que São 
Feitos Os Sonhos. Porto: Editora Areal 
Editores, 1985. ISBN 972-24-1233-7

Exemplo-  mais do que três autores:  
SANTOS, Maria Alice Moreira dos   
et al. (comp.) - Dicionário de 
provérbios: adágios, ditados, 
máximas, aforismos e frases feitas. 
Porto : Porto Editora, 2000. ISBN: 
972-0-05271-6

AUTOR (ÚLTIMO APELIDO, nome próprio e 
restantes apelidos)-Título (em itálico ou sublinhado 
se manuscrito). nº da edição (excepto se for a 1ª 
edição que não se menciona) . Local de 
publicação : Editor, ano de publicação. ISBN.* 

Quando a obra tem dois ou três autores devem 
referir-se todos pela ordem de apresentação, a não 
ser que um deles apareça em evidência. 

Como referir: 
VOLUMES OU PARTES DE LIVROS  

Exemplo: 
TOLKIEN, J. R. R. – A  irmandade do anel. In O 
senhor dos anéis. 13.ª ed. Mem Martins : 
Europa-América, 2002. vol. 1.

ARTIGOS, CAPÍTULOS, ETC.  EM LIVROS DE 
OUTRO(S) AUTOR(ES): 

Exemplo:  
ALMEIDA, Pedro Vieira de – “O Fantástico na 
arquitectura”. In SEIXO, Maria Alzira (coord.) – O 
Fantástico na arte contemporânea. Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, 1992. p. 31.

ARTIGOS DE REVISTAS, JORNAIS  (termo 
técnico: publicações periódicas) :

CANTINHO, Maria João – “O mundo de Sophia 
de Mello Breyner Andresen”. Aprender a olhar. 
Nº 11 (2004), p.15-17.

AUTOR (ÚLTIMO APELIDO, nome próprio e restan-
tes apelidos) - Título do volume ou parte. In 
Título da monografia. nº da edição (excepto se 
for a 1ª, que não se menciona). Local de 
publicação: Editor, ano de publicação. 

AUTOR (ÚLTIMO APELIDO, nome próprio e 
restantes apelidos) – “Título da contribuição / 
parte / volume”. In APELIDO, restantes nomes 
do autor ou responsável pela monografia –
Título da monografia. nº da edição (se for a 
primeira não se menciona), Local de publicação: 
Editora, ano de edição. Páginas em que se 

Como referir: 
PÁGINAS WEB / SÍTIOS (DA INTERNET)

 COM REFERÊNCIA DE AUTORIA:
  Exemplos
PAIVA, Lucília – Referências bibliográficas e 
citações: Como fazer? (1996) [em linha]. 
[consultado em 07/01/2008]. Disponível em 
http://teses.mediateca.pt/apoio/html/mp405/
ref_biblio.htm

BRAZ, Rui e CRUZ, Mª João- “Serão as aves 
dinossauros?” in Naturlink  [Em linha*]. 
[consultado 10/09/09]. Disponível em http://
naturlink.sapo.pt/article.aspx?
menuid=2&exmenuid=76&bl=1&cid=9394     

SEM REFERÊNCIA DE AUTORIA:
  Exemplo
“Dinossauros” in Wikipédia, 
a enciclopédia livre. [Em 
linha*]. [consultado em 10/ 
09/09]. Disponível* em http://
pt.wikipedia.org/wiki/
Dinossauros

AUTOR (ÚLTIMO APELIDO, nome próprio e 
restantes apelidos) −“Título do artigo”. Título da 
Publicação. Nº da publicação. Data da publicação. 
Páginas em que se encontra o artigo.

Tal como no caso das informações 
re t i r adas  dos  docum en tos 
impressos, é necessário registar 
todos os dados que permitam uma 
identificação e uma localização 
precisas. Por vezes, algumas 
páginas e sítios  já referem o modo 
como pretendem ser referidos.

Em obras com mais de três autores, apenas se 
refere o nome do primeiro ou daquele que aparece 
em maior evidência, seguido de [et.al.] (expressão 
latina abreviada de et alli. que significa “e outros“).

No exemplo anterior referiu-se de modo abreviado 
o tipo de responsabilidade dos autores: coord.–
coordenação; ilustr.– ilustração. Outros casos 
incluem: comp.—compilação; trad.– tradução, etc..

*  NOTA: os teus professores poderão  não exigir que 
refiras as expressões  [Em linha] e “Disponível em …”

AUTOR (ÚLTIMO APELIDO, primeiros nomes -
Título (a negrito). [Em linha*]. (data, se referida). 
[Consultado em: dia, mês, ano], Disponível em*: 
URL (Uniform Resource Locator).


