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Exercício nº 1 
 
AFONSO, José, 1929-1987  

 
Venham mais cinco [Registo sonoro] / Textos e músicas de José Afonso. - Lisboa : 
Movieplay Portuguesa, 1987. - 1 CD áudio  (27 min., 10 seg.) : stereo. - (Série Ouro). - 
Também disponível em cassete 

Contém: Rio largo de profundis ; Era um redondo vocábulo ; Nefretite não tinha papeira ; 
Adeus ó Serra da Lapa ; Venham mais cinco ; A formiga no carreiro ; Que amor não me 
engana ; Paz peta e pombas ; Se voaras mais ao perto ; Gastão era perfeito  

I – Tít. 

II – Col. 

1ª zona – Na menção de responsabilidade poder-se-ia colocar apenas José Afonso. 

5ª zona – Trata-se de 1 CD áudio (27 min., 10 seg.). Estaria igualmente correcto colocar 
o tempo aproximado, ou seja (ca 28 min.), porque o tempo foi calculado (somado). 

7ª zona – Optou-se por  mencionar as 10 músicas do CD. Estaria igualmente correcto se 
a opção fosse não as referir.   

 
Exercício nº 2 
 
 
RIBEIRO, Aquilino, 1885-1963 
 
 Contos [Registo sonoro] / de Aquilino Ribeiro ;  sel. de Maria Cândida Mendonça. – 
[Lisboa]. – Instituto de Tecnologia Educativa, [198-?]. – 1 cassete audio (ca 22 min.). - 
Vozes de Maria Clara e Luís Mendonça. – Contém: Face A – A imagem de Nossa 
Senhora (do livro “Quando ao gavião cai a pena”). Face B – No solar de Montalvo (do 
livro “O jardim das tormentas”). 
 

I- Tit. 
II- MENDONÇA, Maria Cândida, sel. 

 
 
Faz-se cabeçalho pelo autor dos poemas. Recuperaram-se como entradas secundárias o 
título e o responsável pela selecção. Poder-se-ão também recuperar os responsáveis 
pela leitura dos contos (as vozes). 
 
1ª Zona – Poder-se-ia também indicar da seguinte forma : Aquilino Ribeiro [Registo 
sonoro] : contos / sel. de Maria Cândida Mendonça. - 
 
4ª zona – Convém colocar sempre uma data aproximada. Optou-se colocar desta forma. 
É provável que esta cassete tenha sido gravada na década de 80, mas poderia indicar de 
outra forma: [19--?]; [197-?]. A indicação [s.d.] deve ser evitada.  
 
5ª zona – O tempo não estava mencionado na informação dada. Foi necessário ouvir a 
cassete e calcular o tempo de duração.  



 
7ª zona- Optou-se por colocar uma nota relativa a outros elementos da menção de 
responsabilidade e uma nota de conteúdo a especificar  o título dos contos. Se a 
biblioteca achar importante, pode também recuperar estas menções secundárias.  
 
 
Exercício nº 3 
 
A FUGA DAS GALINHAS 
 
A fuga das galinhas [Registo vídeo] : é fugir ou fritar! / realizado por Peter Lord e Nick 
Park. - [S.l.] : Dreamwork, cop. 2001. - 1 DVD (ca 84 min.) : son., color. 

Legendado e dobrado em português  

Legendas:  inglês  (para deficientes auditivos)  

Maiores de 6 anos 

I- LORD, Peter, realiz. 
II- PARK, Nick, realiz. 

Este vídeo não é fácil de catalogar. Possui muitas menções de responsabilidade e muitas 
particularidades, como por exemplo as opções especiais, que dependendo da biblioteca 
devem ou não ser mencionadas. Optou-se por fazer uma descrição bibliográfica simples. 

1ª zona – Na menção de responsabilidade indicaram-se apenas os realizadores.  

4ª zona - Optou-se por não indicar o distribuidor (Universal Pictures Portugal). 
 
7ª zona – O grau de exaustividade da descrição deste tipo de registos, depende da 
biblioteca em questão. Se for especializada neste tipo de recursos, dever-se-ão referir as 
outras menções de responsabilidade. Umas poderão ficar na 1ª zona e outras na 7ª zona. 
Optando-se por fazer uma descrição mais pormenorizada, dever-se-ão fazer pontos de 
acesso para todas estas responsabilidades. 
Relativamente às outras notas, optou-se por indicar (porque é muito importante) que se 
trata da versão dobrada do filme original e que além de ter legendas em português 
também é legendado em inglês. Indicou-se também a nota relativa à audiência (nota 
recomendada). 
  

Exercício nº 4 
 

ATOUGUIA, Jorge, 1956- 
 
Tripanossomose humana africana [Registo vídeo] / Jorge Atouguia. - Lisboa : 
Universidade Aberta, 2008. - 1 DVD (62 min.). – (Saúde tropical) 

Registo vídeo com 3 programas. -  Contém: Da origem à situação actual. - (20 min., 35 
seg.). - A doença e etapas de diagnóstico. - (21 min., 49 seg.). - O controlo da doença. - 
(19 min., 35 seg.) 

I – Tít. 

7ª zona -  Trata-se de um vídeo com 3 programas. Optou-se por mencionar os títulos dos 
programas, bem como o tempo dos mesmos. 
 


