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BIBLIOGRAFIA/REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Livro 

 

REIS, António Estácio dos. Globos, um património esquecido: os globos do Mosteiro. 

Mosteiro dos Jerónimos, Lisboa, 1993. (obra com 1 autor) 

 

 

OLIVEIRA, Rogério Soares de; REIS, António Estácio dos. Homenagem ao prof. dr. Luís 

Albuquerque. Academia de Marinha, Lisboa, 1987. (obra até 3 autores) 

 

OLIVEIRA, Rogério Soares de et al. Homenagem ao prof. dr. Luís Albuquerque. Academia 

de Marinha, Lisboa, 1987. (obra com mais de 3 autores) 
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AA. VV. Homenagem ao prof. dr. Luís Albuquerque. Academia de Marinha, Lisboa, 1987. 

(obra de autor colectivo) 

 

OLIVEIRA, Rogério Soares de (Org.). Homenagem ao prof. dr. Luís Albuquerque. Academia 

de Marinha, Lisboa, 1987. (obra com autor colectivo, com organizador (Org.), coordenador 

(Coord.) ou editor Ed.)) 

 

AUTOR COM VÁRIAS OBRAS 

 

(REIS, 1991: 12) 

(REIS, 1992: 15) – Numa referência bibliográfica no corpo do texto, para obras de anos 

diferentes 

 

REIS, António Estácio dos. Uma oficina de instrumentos matemáticos e náuticos (1800-65). 

Academia de Marinha, Lisboa, 1991; 

- Uma oficina de instrumentos matemáticos e náuticos (1800-65). Academia de 

Marinha, Lisboa, 1992. (Numa referência bibliográfica em final de trabalho ou em 

bibliografia, para obras do mesmo autor de anos diferentes) 

 

REIS, António Estácio dos. Globos, um património esquecido: os globos do Mosteiro. 

Mosteiro dos Jerónimos, Lisboa, 1991a. 

- Uma oficina de instrumentos matemáticos e náuticos (1800-65). Academia de 

Marinha, Lisboa, 1991b; (Numa referência bibliográfica em final de trabalho ou em 

bibliografia, para obras do mesmo autor editadas no mesmo ano – por ordem 

alfabética de título) 

 

(REIS, 1991a: 12) 

(REIS, 1991b: 16) – Numa referência bibliográfica no corpo do texto 

 

LIVRO COM VOLUME, Nº DE EDIÇÃO, NOME DO TRADUTOR, COLECÇÃO E ANO 

DA EDIÇÃO ORIGINAL: 
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REIS, António Estácio dos. Globos, um património esquecido: os globos do Mosteiro.Vol. I, 

2ª ed., tradução de Carlos Avelino, col. “Globos”, Mosteiro dos Jerónimos, Lisboa, (1990), 

1993. 

 

Livro em suporte electrónico 

REIS, António Estácio dos. Globos, um património esquecido: os globos do Mosteiro. 

Mosteiro dos Jerónimos, Lisboa, 1993. Consulta a 27.11.2009, em www.marinha.pt 

 

Artigo ou ensaio em revista científica 

 

REIS, António Estácio dos. “El tratado de Tordesillas y los viajes portuguesas a occidente 

hasta el ano 1519”, Revista General de Marina, nº 123, Agosto-Setembro 1991, 18-25 

 

 

 

 

 

Artigo ou ensaio em revista científica ou outra publicação electrónica 

 

REIS, António Estácio dos. “El tratado de Tordesillas y los viajes portuguesas a occidente 

hasta el ano 1519”, Revista General de Marina, nº 123, Agosto-Setembro 1991, 18-25. 

Consulta a 27.11.2009 em www.marinha.pt 

 

Artigo em publicação períódica não científica 

 

REIS, Carlos. «Perguntas Indiscretas», Visão (12-07-2007). Consulta a 27.11.2009 em 

www.marinha.pt 

 

Dissertações de mestrado e de doutoramento 

 

ARAÚJO, Ana Cristina. As bibliotecas do futuro: desafios e inovações. Dissertação de 

Mestrado. Universidade Aberta, Lisboa, 2015. 
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CITAÇÕES 

 

Existem 2 tipos de citações, tendo em conta a extensão do texto a citar. O primeiro tipo 

consente a transcrição com menos de 3 linhas e o segundo tipo, com mais de 3 linhas. 

Dependendo dos casos, a citação é apresentada de forma diferente. Assim, e no caso do 

primeiro tipo “As citações do primeiro tipo não necessitam de destaque para além daquele que 

lhe é conferido pelas aspas colocadas antes e depois do texto transcrito” (PAIS, 2009: 14)1. 

Relativamente ao tipo de citação com mais de 3 linhas, o caso é o seguinte: 

Reparou que, neste caso, o trecho citado ficou recolhido do lado direito e do lado esquerdo. Na sua 
citação, para além disso, deve ainda colocar o trecho a um espaço apenas entre as linhas e reduzir o 
tamanho da letra – se o seu documento for escrito em tamanho 12, aconselha-se a que o trecho da 
citação esteja a 11 ou 10. À citação segue-se a referência bibliográfica, escrita da forma que 
conhecemos, alinhada à direita com o trecho citado e com o mesmo tamanho de letra. 

(PAIS, 2009: 14) 

 

Quando não se transcreve a totalidade da citação: 

 

“As citações do primeiro tipo (...) pelas aspas colocadas antes e depois do texto transcrito” 

(PAIS, 2009: 14)1. 

 
ou 

Reparou que, neste caso, o trecho citado ficou recolhido do lado direito e do lado esquerdo. (...) 
deve ainda colocar o trecho a um espaço apenas entre as linhas e reduzir o tamanho da letra – se o 
seu documento for escrito em tamanho 12, aconselha-se a que o trecho da citação esteja a 11 ou 
10. À citação segue-se a referência bibliográfica, escrita da forma que conhecemos, alinhada à 
direita com o trecho citado e com o mesmo tamanho de letra. 

(PAIS, 2009: 14) 
 

Quando nas citações de primeiro tipo a transcrição ocupar mais do que uma página, indicar na 

referência bibliográfica, o número da 1ª, hífen e o nº da última: 

1. PAIS, Carlos Castilho. Documentos a citar: Roteiro. Universidade Aberta, Lisboa, 

2009, 14-15. 

 

Quando em citações do primeiro tipo o pensamento ou ideia se prolongar na obra, indicar na 

referência bibliográfica, o nº da página do trecho citado, seguido de e sgs: 

1. PAIS, Carlos Castilho. Documentos a citar: Roteiro. Universidade Aberta, Lisboa, 

2009, 14 e sgs. 


