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Guia Prático para a
Compreensão da Ficha
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Biblioteca Municipal Fernando Piteira Santos
Horário de funcionamento:
Av. Conde Castro Guimarães, 6, 2720-119 Reboleira - Amadora
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A Ficha Técnica de um livro ou de uma publicação periódica
(revista) é o nome dado ao conjunto de informações
referentes à sua identificação, bem como à sua edição,
impressão, distribuição, etc.

Pólo da Boba
Praceta António Duarte, 4-A, 2700-332 São Brás - Amadora
Telef.: 21 436 90 56 - Fax: 21 492 61 09
bibliotecas@cm-amadora.pt
2ª a 6ª Feira - 10h00 às 13h00 - 14h00 às 18h00

Este guia pretende ser um auxiliar na identificação e
compreensão dos diferentes elementos constantes dessa
Ficha Técnica e que constituem os elementos paratextuais
do livro.

Elementos Identificativos do Livro
Vejamos agora os diferentes elementos identificativos do
livro de acordo com o exemplo dado:

Título do Livro:
UMA AVENTURA NA ESCOLA
Autoras:
Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada
Ilustrações:
Arlindo Fagundes
Capa:
Arranjo gráfico da Editorial Caminho sobre ilustrações de
Arlindo Fagundes
© Editorial Caminho, SA, Lisboa - 1984
Tiragem:
25 000 exemplares
Impressão e acabamento:
Resopal, SA
Data de impressão:
Agosto de 1989
Depósito legal
nº 9669/85
ISBN
972-21-0007-6

www.editorial-caminho.pt

Localização
A folha donde consta a ficha técnica do livro é normalmente a
seguinte à folha de rosto. Em alguns casos poderá ser
encontrada na contracapa do livro. Alguns elementos poderão
também, em alguns casos, encontrar-se no final do livro.

A ficha técnica
1 - título
2 - autor(es)
3 - ilustrador(es)
4 - capa
5 - nº de edição / editor / local de edição / data de edição
6 - tiragem
7 - impressão ou acabamento
8 - data de impressão
9 - depósito legal (nº.)
10 - isbn
11 - endereço electrónico do editor

1. Título Refere-se ao nome da obra. Uma aventura na escola
2. Autor(es) - A pessoa (ou pessoas) que escreveu o livro.
Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada
3. Ilustrador(es) - É o responsável pelos desenhos e
ilustrações que aparecem na obra.
Arlindo Fagundes
4. Capa - É referida a autoria do arranjo gráfico, isto é, a
distribuição dos diferentes elementos gráficos que
aparecem na capa do livro.
Arranjo gráfico da Editorial Caminho
5. N.º de Edição / Editor /Local de Edição / Data de
Edição - Informa-nos sobre o n.º da edição, o nome da Editora
da Obra, o nome da cidade ou localidade onde se encontra a
empresa e qual a data em que o livro foi editado.
No exemplo dado trata-se da Editorial Caminho, situada
em Lisboa, tendo o livro sido editado em 1984.
Nota: Quando não é feita referência ao n.º da edição,
normalmente trata-se da 1.ª edição. Quando se trata de
outro n.º de edição (2.ª, 3.ª, etc.) ela é sempre referida.
Neste caso é a 8.ª edição.
6. Tiragem - Indica-nos o número de livros feitos para esta
edição.
25000 exemplares
7. Impressão - Refere-nos o nome da tipografia e o local da
impressão.
8. Data de Inpressão - Indica-nos o mês e o ano em que o
livro foi impresso.
Agosto de 1989
9. Depósito Legal - Em Portugal compete à tipografia, ou
seu equivalente, solicitar o número de registo de Depósito
Legal, que só deve ser atribuído às monografias e
publicações em série. Devem ser depositados na Biblioteca
Nacional 11 exemplares de cada publicação.
Ao número de registo atribuído é acrescentado o ano em
que este foi feito, que constitui no seu todo o número do
Depósito Legal

9669 / 85
Nº

Ano

10. ISBN - É a sigla correspondente a International
Standard Book Number, que é um número de identificação
internacional do livro, para fins comerciais. É
normalmente associado a um código de barras. Os
diferentes conjuntos de dígitos correspondem a diferentes
elementos, entre eles o país em que o livro é editado, o
código do editor e o identificador da edição.

