
 

 

 

Rua Amadeu Ferraz de Carvalho 

3460-521   Tondela 

� 232814140 

� http://www.aetomazribeiro.net/joomla/ 

� http://www.aetomazribeiro.net/joomla/servi

cos/bibliotecas 

� A-vida-secreta-das-palavras.blogspot.com 

 

 

APRENDE 

 
LÊ  

INV
EST

IGA
 

APELIDO, primeiros nomes - Título (a itálico) [Tipo de 
suporte]. Edição. Local de publicação : Editor, Ano de 
publicação, (data). [Data de consulta]. Disponibilidade 
e acesso. ISBN. 

CD-ROM 

APELIDO, primeiros nomes - Título (a  itálico) [Tipo 
de suporte]. Edição. Local de publicação : Editor, Ano 
de publicação. 

Ex.: RODRIGUES, L.X, - Dança na escola [CD-
ROM.]. Cruz Quebrada : Faculdade de Motricidade 
Humana, [2001?] 

Ex.: RESENDES, M.B. Media e terrorismo [Em linha]. 
(2005).[consult. em 15 de Março de 2005], em: 
http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?section_id 

APELIDO, primeiros nomes. Título (a  itálico) [Tipo de 
Suporte].(data).[Consultado em: dia, mês, ano], dispo-
nível em: URL (Uniform Resource Locator). 

Ex.: RODRIGUES, Eloy - Implementação de um siste-
ma  integrado de gestão de bibliotecas: a experiência 
na Universidade do Minho. Braga : Universidade do 
Minho, 2004. [ consultado a 10 de Set. De 2004]. Dis-
ponível em: https//repositorium,sdum.uminiho.pt/ 

GUIA PARA ELABORAÇÃO  

DE REFERÊNCIAS  

BIBLIOGRÁFICAS 

Documentos on-line (livros) 

Documentos on-line 

Biblioteca da Escola Secundária de Tondela 



Guia para a elaboração de referências  

bibliográficas 

A referência bibliográfica é o conjunto das informações 
que permitem identificar um livro, um jornal, uma revista, 
um artigo, um texto, uma página da Internet, enfim qual-
quer obra ou parte da obra publicada e deve ordenar-se 
por ordem alfabética dos apelidos dos autores. 

Elementos essenciais de uma referência bibliográfica 
(de acordo com NP 405) 

A referência bibliográfica completa deve apresentar os 
vários elementos que a constituem, pela ordem e segun-
do o modelo seguinte: 

Autor -Título . Edição . Local de Publicação : Nome do 
Editor, Ano . ISBN 

Especificação dos elementos das referências biblio-

gráficas  

• Autor - apelido (em maiúsculas) separado por uma vír-
gula. Exemplos: 
 
1 autor      LIMA, Duarte 
 
Até 3 autores     LIMA, D.; SILVA, A.; LOPES, J. 
 
Mais de 3 autores       LIMA, Duarte [et al]. 
 
Nomes compostos     CASTELO BRANCO, Camilo 
 
Pseudónimos      TORGA, Miguel 
 
Autor desconhecido    Entrada pelo título. No entanto, 
no caso de haver editor literário, ilustrador, compila-
dor, anotador ou diretor literário estes podem figurar 
como autores embora, nestes casos, se deva acrescen-
tar ao nome as abreviaturas correspondentes à função 
desempenhada. 

 McEVOY, G. K., ed. lit. 
BROOKS J., compil. 

Autor coletividade (alguns exemplos que focam os casos 
mais frequentes). 

∗ ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE FARMACÊUTI-
COS HOSPITALARES 

∗ PORTUGAL. Ministério da Saúde 

∗ UNIVERSIDADE DE COIMBRA. Faculdade de Farmá-
cia. Laboratório de Farmacologia 

 

• Titulo - destacado (itálico). Iniciais em maiúsculas. 

• Edição - indicar o número da edição. Ex: 5ª ed.. A 1ª 
ed. Não se regista. Só a partir da 2ª ed.. 

• Local de publicação - Indicar tal como aparece na 
obra. Se não estiver mencionado no documento deve 
indicar-se [s. I.] 

• Editor - o nome da editora deve ser abreviado. Se se 
tratar de uma edição de autor, deve ser referenciado da 
seguinte forma: Edição de Autor. 

• Data - se o ano de publicação não estiver indicado, 
deve apurar-se a data da publicação ou no caso de 
dúvida põe-se uma data aproximada. Ex: [1989?]. Na 
impossibilidade do cálculo da data podem indicar-se as 
datas de impressão ou copyright. Ex.: imp. 1985  ou 
cop. 1987. 

• ISBN ou ISSN - indicar o número internacional normali-
zado 

Nota: a seguir ao ISBN e, sempre que se considere rele-
vante, por exemplo em volumes ou partes de livros, deve-
mos mencionar o nº do volume, o capítulo ou páginas. Ex.: 
Vol. 1, cap 13, p. 156-164. 
 

Indicam-se em seguida exemplos de referências bibliográfi-
cas diversas segundo as Norma Portuguesas. 

APELIDO, primeiros nomes - (a itálico). Edição.Local de 
publicação: Editor, Ano de publicação. ISBN 

Ex.: CAMÕES, Luís de - Os Lusíadas. Lisboa: Rei dos 
Livros, 2002. ISBN 972-51-0186-3.  

Artigos de revistas, jornais, etc. (publicações em ) 

APELIDO, primeiros nomes - Titulo do artigo. Título da 
publicação em série (a itálico).Local de publicação. ISSN. 
Volume, Número ( Ano de publicação), Páginas do artigo. 

Ex.: FIGUEIREDO, M. O. -  Fatores de estabilidade estru-
tural associados ao arranjo dos catiões nas estruturas dos 
compostos iónicos. Revista Portuguesa de Química. ISSN 
0035-0419. Vol. 23, nº 4 (1981),  p. 250-256  

Filmes, documentários em Vídeo ou DVD 

APELIDO, primeiros nomes - Titulo (a itálico). Edição. Local 
de publicação. Ano de publicação. Designação específica 
do suporte (Extensão). 

Ex.: Pinto, Armando Vieira - Fado. Lisboa. Lusomundo, 
cop. 1947. 1 cassete vídeo (VHS)(110 min.) 

CDs AUDIO 

APELIDO, primeiros nomes - Titulo (a itálico). Edição. Local 
de publicação: Editor, Ano de publicação. Designação 
específica do suporte (Extensão). 

Ex.: Pontes, Dulce - Lágrimas. Lisboa : Movieplay, f.1993. 
1 disco (CD)(54 min.) 

Livros 


