Reticências

Sempre que se corta parte do texto devem usar-se reticências.

Corte no inicio da citação:
Segundo Quadros (1989, p.290) Fernando Pessoa entendia que “… seria
ele próprio a cabeça do Quinto Império.”
Corte no meio da citação:
De acordo com Quadros (1989, p.85) “ decerto que uma das razões por
que Fernando Pessoa se lançou com tanto entusiasmo (…) terá sido o
estabelecimento de laços de amizade com os seus companheiros.”
Corte no fim da citação:
Segundo Quadros (1989, p.85) Fernando Pessoa era um “Jovem
ensimesmado, com uma difícil relação com os outros e até consigo
próprio…”
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Citações numéricas

Citações curtas

Utilizam-se números inseridos no texto em expoente ou entre
parênteses que reenviam para os respectivos documentos, pela ordem
em que são citados.
Todas as citações do mesmo documento deverão ter o mesmo número.
As partes específicas de um documento podem ser dadas depois dos
números das citações. (1, p.23)

(Até 3 linhas) devem ser colocadas no corpo do texto entre “aspas”.

Exemplo:
Segundo Quadros “É evidente que a criação dos heterónimos admite
vários níveis de interpretação”.(1984, p.33)

Exemplo:
…Segundo Quadros (15) Talvez tivesse sido necessário que o grupo se
desfizesse, para que a personalidade se realizasse…

Citações longas

Neste caso a bibliografia deve ser apresentada por ordem numérica.

(Mais de 3 linhas) devem constituir um parágrafo único, recuando 1 cm
em relação à margem esquerda e margem direita do texto, devendo o
espaçamento ser menor ou colocar em itálico, podendo ou não estar
entre aspas.

Citações autor-data
A citação é feita referindo o apelido do autor, o ano de publicação e, se
necessário o(s) número(s) da(s) página(s) entre parênteses. Se o nome
do autor for parte integrante do texto apenas devem ser colocados
entre parênteses o ano e os números das páginas.

Exemplo:
… Encontrava-se cada vez mais frequentemente com escritores da sua
geração, todos desejosos de afirmação pessoal (Quadros, 1984, p. 33).
Segundo Quadros encontrava-se cada vez mais frequentemente com
escritores da sua geração, todos desejosos de afirmação pessoal (1984, p.
33.
Neste caso a bibliografia deve ser apresentada por ordem alfabética.

Exemplo:
Segundo António Quadros,
“É certo que depois destas palavras, voltou por várias vezes a
«reincidir» no que era afinal uma das componentes da sua
personalidade: a ironia, o humor, a provocação intelectual e o
fingimento. É certo que houve em Fernando Pessoa, homem de
infinita complexidade, uma flutuação anímica, uma multiplicidade
de planos, uma procura da identidade que o levou a ver-se como
Teseu…”(1984, p.134)

