GUIA DO UTILIZADOR : PESQUISA NO CATÁLOGO

A Biblioteca Municipal de Estarreja coloca à disposição um Guia do Utilizador para
pesquisa no catálogo on-line. Este Guia tem como objetivo orientar os utilizadores para a
pesquisa no catálogo, facilitando o acesso à informação de forma precisa e rápida.
O catálogo bibliográfico da Rede de Bibliotecas de Estarreja permite efetuar diversos
tipos de pesquisas bibliográficas, bem como reservas ou renovações de empréstimos de
documentos.
Poderá aceder ao catálogo através da Internet em http://biblioteca.cm-estarreja.pt/.

1. Catálogos
Para iniciar a sua pesquisa tem de escolher em que catálogo deseja pesquisar, por
exemplo, se pretende saber se um documento existe na Rede de Bibliotecas de Estarreja,
terá de selecionar o catálogo coletivo.
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2. Tipos de Pesquisa

O catálogo oferece vários tipos de pesquisa, tais como: pesquisa assistida, simples, geral,
avançada, pesquisa por palavra e pesquisa de índices.

2.1 Pesquisa Assistida

A pesquisa assistida permite pesquisar por assunto, título, cota, coleção, autor, CDU,
ISBN, ISSN, data de publicação, editor, tipo de documento, localização do exemplar,
código de barras, forma do documento e identificador registo, tendo para o efeito de clicar
na opção pretendida. Aqui permite selecionar a posição do termo a pesquisar, ou seja,
basta colocar uma palavra e escolher uma das opções (em qualquer ponto, no início, no
fim).
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2.2 Pesquisa Simples
Neste tipo de pesquisa deve começar por escolher qual o índice que vai usar.
Por exemplo, se vai procurar um assunto deve escolher o índice assunto. Para encontrar
um autor deve selecionar o índice Autor, etc.
De seguida, escreva aquilo que pretende encontrar (o início de um título, uma palavra do
assunto, etc.) na caixa "Expressão de Pesquisa".
A única exceção encontra-se no índice de autores. Para procurar as obras de um autor
deve começar por introduzir apenas o apelido. Caso obtenha demasiados resultados tente
então acrescentar o primeiro nome mas usando a seguinte forma: Apelido, Nome.

Exemplo: Pessoa, Fernando
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2.3 Pesquisa por Palavra
É aqui que pode procurar registos que contenham as palavras que escrever na caixa de
pesquisa.
Só serão devolvidos registos que contenham todas as palavras inseridas. A ordem das
mesmas não tem importância. As seguintes expressões de pesquisa darão o mesmo
resultado:
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Fernando Pessoa



Pessoa Fernando

2.4 Pesquisa Geral
Neste tipo de pesquisa poderá procurar palavras-chave ou frases em qualquer ponto da
ficha bibliográfica. Não tem de limitar a sua pesquisa ao conteúdo dos índices (autores,
título, etc.).
Exemplo: se pesquisar pela palavra Saramago, irá encontrar todas as obras que
contenham esta palavra em qualquer ponto da ficha bibliográfica (título, autor, cota,
etc.).
A truncatura serve para indicar, quando procura algo, se pretende a expressão exata ou
expressões começadas por...
Exemplo: se procurar trabalh com truncatura irá encontrar trabalho, trabalhador,
trabalhista, etc.
Se introduzir várias palavras, será procurada a frase onde essas palavras ocorrem.
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2.5 Pesquisa Avançada
Na pesquisa avançada pode conjugar a pesquisa em vários índices em simultâneo,
escolher o tipo de documento e a Biblioteca que quer procurar. Basta selecionar o(s)
índice(s) pretendido(s) e preencher à frente (em Expressão de pesquisa) o que pretende
procurar.
Pode ainda utilizar os operadores booleanos (ou, e, e não) que se encontram na coluna
mais à esquerda para combinar como as expressões se conjugam.

Exemplo:
Índice Expressão de pesquisa
Título Viagens
E Autor Garret
Esta pesquisa irá encontrar apenas os livros de Garret cujos títulos começam por Viagens
(por exemplo, Viagens na minha terra)

Índice Expressão de pesquisa
Título Viagens
OU Autor Garret

Esta segunda pesquisa encontrará todos os livros de Garret bem como todos os livros
cujo título começa por Viagens (e não apenas os de Garret).
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Pode ainda elaborar mais a sua expressão de pesquisa mexendo nos indicadores de
truncatura (colunas da direita do formulário).
Se selecionarmos a truncatura à direita para uma expressão, significa que apenas
necessitamos de escrever o início daquilo que procuramos: o início de um título, apenas
o apelido do autor, etc. A truncatura à direita está ativa por defeito quando abrimos o
formulário de pesquisa.
Quando selecionamos a truncatura à esquerda, estamos a dizer ao sistema que não
sabemos o início da expressão de pesquisa mas sim o seu fim (últimas palavras de um
título por exemplo).
Podemos ainda selecionar a truncatura à esquerda e à direita. Neste caso dizemos que
apenas sabemos que aquela palavra pode ocorrer em qualquer ponto. Por exemplo, se
procurarmos a expressão tesouro com truncatura à esquerda e à direita no índice de títulos
poderemos obter resultados tais como:
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A ilha do tesouro



Tesouro poético da infância

2.6 Pesquisa por Índices

Depois de escolher um índice, introduza uma palavra ou letra a partir da qual o deseja
percorrer.
Ao encontrar a entrada pretendida, basta clicar na mesma para visualizar o(s) registo(s)
correspondente(s).
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3. Reserva de documentos

Para efetuar a reserva de documentos no catálogo siga os seguintes passos:

1º Aceda à página da Biblioteca em biblioteca.cm-estarreja.pt e clique no botão
«Utilizador» do menu superior;

2º Insira o seu número de utilizador e password nas respetivas caixas de texto e clique em
«OK». Caso tenha esquecido a sua password bastará clicar no botão «Esqueci a
password» e esta será enviada novamente para o seu endereço de correio eletrónico;

3º Coloque o cursor no botão «Pesquisa» e selecione o tipo de pesquisa que pretende
efetuar e faça pesquisa da informação pretendida;
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4º De seguida clique no botão «like» para ver o estado do documento;

5º Depois clique em «Verificar disponibilidade» de forma a abrir uma tabela que lhe
permitirá verificar quantos exemplares existentes, o estatuto (leitura presencial, acesso
reservado ou normal), o estado do exemplar (disponível ou emprestado), a que Biblioteca
pertence e a cota para localizar o documento na estante.
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6º E por fim clique no botão «Reservar». Quando o documento for entregue na Biblioteca
correspondente, receberá uma mensagem automática por e-mail a informar de que o livro
se encontra disponível para levantar.
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4. Renovar o empréstimo de documentos

Na sua «Área do Utilizador» pode visualizar o registo dos empréstimos que efetuou e a
data de devolução dos mesmos. Poderá proceder à renovação clicando no
botão «Renovar» e visualizar a nova data de devolução. No entanto, o sistema não
permite que a renovação seja efetuada mais do que uma vez, se os documentos se
encontrarem em atraso de devolução, bem como, se existe uma reserva de outro
utilizador.
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