Dicas sobre pesquisa
Para encontrar o que procuramos
Fazer pesquisa neste catálogo é muito simples. No entanto, no caso de dúvidas ou
dificuldades aqui ficam alguns esclarecimentos.
O catálogo oferece vários tipos de pesquisa de acordo com o interesse do
utilizador. Recomendamos dois tipos de pesquisa:

Pesquisa simplificada
Esta modalidade de pesquisa aceita a introdução de palavras ou expressões e farse-á nos campos Título, Autor, Assunto, Coleção, Local de Edição e Editor. As
palavras ou expressões podem ainda ser combinadas, fazendo-se uso dos
operadores, + (e) , espaço (ou) e - (negação).
Se não se recordar, ou não souber a expressão completa que identifique a
pesquisa que pretende efetuar, como por ex: um livro da autoria de António
Torrado, utilize as palavras ou expressões que lhe pareçam mais identificativas.
Alguns exemplos:
Ex: Porto
São apresentados todos os registos que contenham a palavra Porto em qualquer
dos campos acima referidos.
Ex: António Torrado
Neste caso, o sistema interpreta a indicação de duas palavras de pesquisa como
se estivessem ligadas pelo operador ou. O resultado da pesquisa é composto
pelos registos que incluem pelo menos uma das palavras em qualquer dos
campos.
Ex: “António Torrado”
O uso de aspas(“) determina que a pesquisa é feita considerando a expressão
exata introduzida. Assim, o resultado da pesquisa devolve os registos com António
Torrado em qualquer dos campos.
Ex: “António Torrado” +Porto
Neste exemplo, são recuperados todos os registos que possuam a expressão
exata António Torrado em qualquer dos campos, mais a palavra Porto. Desta
forma, poderemos, por exemplo, recuperar os documentos de António Torrado que
foram editados no Porto.

Ex: “António Torrado” “Alice Vieira” -Quasi
Esta pesquisa devolve os registos que possuam a expressão exata António
Torrado ou a expressão exata Alice Vieira e que não incluam a palavra Quasi.
Deste modo, recuperaremos todos os documentos relativos a António Torrado
incluindo ainda os de Alice Viera que não foram publicados pela Quasi.

Deve reparar-se na diferença entre a expressão referida no exemplo e a
expressão seguinte: (“António Torrado” “Alice Vieira”) –Quasi. Esta última
como faz uso de parêntesis, determina que a pesquisa devolva os registos que
incluem a expressão exata António Torrado, mais os que incluem a expressão
exata Alice Vieira e quando ambos não apresentem em qualquer dos campos a
palavra Quasi.
Recorde-se que, no exemplo dado, a exclusão da palavra Quasi só se aplicava
aos registos que incluíam a expressão exata Alice Vieira. O uso de parêntesis,
como é óbvio, modifica as precedências dos operadores.

Importante:
Na pesquisa simplificada não use os sinais + e – quando usar expressões
dentro de parêntesis. Para esse efeito, recorra antes à pesquisa orientada.

Podem ainda ser usadas outras combinações de palavras/expressões e
operadores, de acordo com o objetivo.

Pesquisa Orientada
A pesquisa orientada é muito mais direccionada para a pesquisa concreta, para
quando sabemos exactamente o que procurar.
Neste caso, é só escolher o que queremos pesquisar: Autor, Titulo, Assunto,
Colecção, ISBN, Sigla (conjunto de letras que identifica cada uma das Bibliotecas
que integram este catálogo)
Em caso de dificuldade em concretizar a pesquisa, também aqui temos a
possibilidade de fazer pesquisa por palavra, tal como na pesquisa simplificada.
Como sei a que Biblioteca pertence o documento que procuro?
Quando realizamos a pesquisa aparece um ou vários registos bibliográficos. Todos
os registos têm uma indicação: cotas da rede onde nos aparecem as siglas das
várias bibliotecas. Clicando na sigla abre-se uma janela com a informação sobre a

Biblioteca onde está aquele documento. Como se trata de um catálogo coletivo
vão aparecer várias siglas de acordo com os vários exemplares existentes no
catálogo.
Pode ainda consultar a lista completa de siglas clicando na hiperligação Lista de
siglas, na página inicial do catálogo.

Pesquisa por Palavra-chave
Neste tipo de pesquisa deve ser introduzida a palavra chave a procurar. No caso
de se pretender procurar mais do que uma palavra-chave devem ser usados
espaços a separar cada uma das palavras.
Ex: arte educação história
O sistema dispõe ainda de uma pesquisa direta sobre as palavras-chave usando a
“nuvem” de palavras colocadas na parte inferior da interface de pesquisa. Clicando
sobre a palavra selecionada, o sistema apresenta todos os registos que foram
marcados com essa palavra-chave.

Boas pesquisas!

