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BIBLIOGRAFIA E INDICAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS
  CONCEITO E MODELO

Uma bibliografia é uma lista das fontes consultadas (livros, artigos, páginas da Inter-
net, etc.), devidamente identificadas. Existem vários modelos de bibliografias. Propõe-se 
aqui um modelo simples de seguir.

  REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA NO INTERIOR DO TEXTO

Uma bibliografia no fim de um trabalho escolar ou académico serve precisamente 
para o autor de um trabalho não estar a identificar por extenso um livro ou um artigo 
cada vez que o cite ou evoque. Como a referência completa se encontra na lista biblio-
gráfica no fim do livro, apenas será necessário, ao longo do texto do trabalho, referir 
o último apelido do autor, o ano de publicação e a(s) página(s) onde se encontra um 
dado segmento de texto ou uma ideia, para o leitor poder localizar facilmente a informa-
ção. Atente no exemplo, que simula uma frase do texto de um trabalho escolar:

Ex.:  Vítor Aguiar e Silva observa: «O romance é uma forma literária relativamente 
moderna.» (Silva, 2000: 672).

Tal significa que a citação foi retirada da página 672 do livro do autor cujo último 
apelido é Silva e que foi publicado em 2000. Na bibliografia deve constar a entrada:

Ex.:  SILVA, Vítor M. de Aguiar e (2000) – Teoria da Literatura, 8.a ed. Coimbra: Almedina.

  COMO SE FAZ UMA ENTRADA BIBLIOGRÁFICA?

Vejamos agora o que deve constar numa entrada bibliográfica segundo o modelo 
que aqui se segue. Cada formato/suporte de texto (livro, artigo de revista, página da 
Internet, CD-ROM, etc.) exige o seu próprio tipo de registo.

 1. Livros

Último apelido do autor, restantes nomes, ano de publicação (entre parênteses), 
título (e subtítulo) do livro (em itálico ou sublinhado), local de publicação, nome da editora.

Ex.: MIRANDA, Filipa (2004) – Educação Intercultural e Formação de Professores. 
Porto: Porto Editora.

 CAMÕES, Luís Vaz de (1992) – Os Lusíadas. Edição de Álvaro Júlio da Costa 
Pimpão. 5.a ed. Lisboa: Ministério dos Negócios Estrangeiros/Instituto Camões.

NOTA: Podem referir-se na entrada o número da edição e o nome do editor do texto.

 2. Artigos de periódicos (revistas, jornais)

Último apelido do autor, restantes nomes, ano de publicação, título do artigo (entre 
aspas), título do periódico (em itálico), número da publicação (e outras referências) e as 
páginas.

Ex.:  LOURENÇO, Manuel dos Santos (2006) – «Um Filósofo da Evidência», in Bole-
tim da Sociedade Portuguesa de Matemática, n.º 55, outubro, pp. 91-103.

 LOPES, Joaquim (2003) – «Consumo de calorias», in Diário de Notícias, n.o 2389, 
15 de abril, pp. 34-35.

Ficha 9

000998 004-023.indd   20 07/03/16   17:17



21

3. Texto em obras coletivas

Último apelido do autor do texto, restantes nomes, ano de publicação, título do texto 
(entre aspas), nome do organizador do volume, referência à função desempenhada (org., 
dir., coord.), título do livro (em itálico), local de publicação, nome da editora, páginas.

Ex.:  CRANMER, David (1995) – «O Ensino do Inglês através da Música e da Pintura», 
in Laura Pires Bettencourt (dir.), Novas Metodologias no Ensino do Inglês. Lis-
boa: Universidade Aberta, pp. 69-86.

   FUNARI, Pedro Paulo (2003) – «Roma: Cidadania entre os Romanos», in Jaime 
Pinsky e Carla B. Pinsky (orgs.), História da Cidadania. 2.a ed. São Paulo: Con-
texto, pp. 49-79.

4. Texto publicado na Internet

Último apelido do autor, restantes nomes, ano de publicação, título do texto (entre 
aspas), nome do sítio da Internet, endereço eletrónico, data da consulta.

Ex.:  REIS, Fernando (2003) – «Sociedade Portuguesa de Matemática», in Centro 
Virtual Camões, http://cvc.instituto-camoes.pt/ciencia/e21.htm (consultado em 
10 de agosto de 2014).

   PINA, Álvaro (s.d.)1 – «Comunidade Conhecível», in Carlos Ceia (dir.), E-Dicio-
nário de Termos Literários, http://www.edtl.com.pt/index.php?option=com_mtree 
&task =viewlink&link_id=679&Itemid=2 (consultado em 22 de novembro de 
2014).

5. Filmes e documentários

Último apelido do realizador, restantes nomes, ano de publicação, título original, 
título da tradução portuguesa, local, nome da produtora, tipo de obra.

Ex.: IÑÁRRITU, Alejandro (2003) – 21 grams, 21 gramas. Califórnia: Miramax, Filme.
   WOOD, Jack (2004) – World War II, Segunda Guerra Mundial, 10 episódios. 

Londres: Canal História, Documentário.

6. CD-ROM

Apelido do autor, restantes nomes, ano de publicação, título (e subtítulo) do livro 
(em itálico), local de publicação, nome da editora, CD-ROM.

Ex.:  SARAIVA, António José, e LOPES, Óscar (s.d.) – História da Literatura Portuguesa. 
Porto: Porto Editora, CD-ROM.

   TOLDY, Teresa; RAMOS, Cláudia; VILA MAIOR, Paulo; LIRA, Sérgio (orgs.) (2006) – 
Atas do Congresso Internacional de Cidadania(s), Discursos e Práticas. s.l.2: 
Edições da Universidade Fernando Pessoa, CD-ROM.

(1) A sigla s.d. significa «sem data» identificada no livro, revista, etc. 

(2) A sigla s.l. significa «sem lugar» identificado.
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