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2º CICLO 

Referências bibliográficas — como fazer 

 Elaborar um trabalho, sobre um determinado assunto, implica pesquisar, consultar e 
selecionar fontes diversas de informação. Realizamos essa tarefa apoiando-nos em 
documentos. 
 Os documentos, isto é, os suportes físicos da informação, podem ser de diferentes 
tipos. Por exemplo:  

 impressos em papel — como grande parte dos livros, revistas e jornais; 
 

 eletrónicos, como os CD-ROM, os DVD e os documentos em linha (online), aqueles que 
consultamos na Internet. 

 Independentemente do seu tipo, o que é fundamental é que no final do trabalho todos 
os documentos consultados apareçam identificados numa lista de referências bibliográficas. 
Esta é, geralmente, ordenada alfabeticamente por apelido de autor 
  
 Importa, também, saber que uma referência bibliográfica é composta por um 
conjunto de elementos. Esses elementos (autor, título, número da edição, local de edição, 
etc.) são retirados do próprio documento e permitem fazer o seu bilhete de identidade. 
   
 Apresentar correctamente uma lista bibliográfica implica obedecer a determinadas 
normas e critérios. Seguem-se alguns exemplos para elaboração de referências bibliográficas 
de diversos tipos de documentos:  
 

 
 

DOCUMENTOS IMPRESSOS 
LIVROS 

 
Livros de um só autor 
 
Esquema: 

Apelido,Inicial do nome próprio (ano de edição). Título do livro. Local de publicação: Editor. 
 
Exemplo: 

Mota, A. (2008).  Cortei as tranças. Alfragide : Gailivro. 
 

Livros até seis autores 
Exemplo: 

Magalhães, A. M. & Alçada, I. (1997). Uma aventura fantástica. Lisboa: Caminho. 
 

Livros com mais de seis autores 
Quando existirem mais do que seis autores, deve ser colocado o nome do primeiro autor, 
seguido de et al., que é a abreviatura da expressão latina “et alli” que significa “outros”. 
 
Exemplo:  

Mateus, M. H. & et al. (2003). Gramática da língua portuguesa. Lisboa: Caminho.  



 

ARTIGOS (REVISTAS e JORNAIS) 
 

Revistas/Jornais 
 
É o nome da publicação que é destacado. 

 

Nas publicações em série (revistas, jornais, periódicos, entre outros), as 
regras invertem-se ligeiramente, o título deixa de aparecer em itálico e o 
que aparece agora em itálico é o nome da revista e o número, caso tenha.  
 
Nos jornais, para além do ano de publicação, coloca-se também o 
respetivo dia e mês da publicação, colocando p. ou pp. antes do número 
de página; deixa de existir o local de publicação e a editora.  
 
Esquema: 
 

Apelido, Inicial do nome próprio (ano de edição). Título do artigo. Revista/Jornal (título e 
número de edição), número das páginas 

 
Exemplos : 
 

Sabadell, M. (2010). Um enigma colossal. Super Interessante, 152, p. 16-19. 

Gaspar, C. (2008, 20 de Novembro). Asteróide próximo da Terra expele meteoritos. Diário 
de Notícias, p. 30.  
 

DOCUMENTOS ELETRÓNICOS 
 
 

Página Web, portal, artigo 
 
Esquema: 

Apelido, Inicial do nome próprio (ano de publicação). Título do artigo. Revista/Jornal 
(título e número de edição). Acedido em ..de…de … em: URL. 
 
Exemplo: 

 

Pereira, R. A. . (2015). Carta de António Costa a Cavaco Silva. Visão, 1187. Acedido em 3 de 

dezembro de 2015 em: http://visao.sapo.pt/opiniao/ricardo-araujo-pereira/2015-12-03-Carta-

de-Antonio-Costa-a-Cavaco-Silva  
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