
            UMA BIBLIOTECA PERTO DE TI 

2. Como encontro os livros na Biblioteca? 
 

         A consulta do catálogo informático permite localizar os documentos no acervo 
da Biblioteca. O objetivo é saber da existência do documento pretendido e da sua 
localização através da cota. 
Para consultar o catálogo informático, pode utilizar:  
 
Acesso local online 
 
Através de um posto exclusivo instalado na BE.  
 

1. Selecione, na abertura do módulo de pesquisa, “Iniciar Pesquisa”; 
2. Selecione a base de dados que pretende consultar: 

 Livros, Filmes, Manuais, Multimedia, Audio 
3. Para procurar um documento no Catálogo o utilizador pode recorrer a várias formas de 

pesquisa: 
 

• Por AUTOR: escrever sempre na forma invertida 
           andresen, sophia de mello breyner 
           ferreira, josé 
 
• Por TÍTULO: escrever com exatidão, a partir do início, incluindo os artigos. 
 
• Por PALAVRA: escrever apenas uma palavra 
           Saramago /alimentação /cão 
 
•    Por ASSUNTO: escrever uma palavra ou uma expressão 

             poluição da água /água / poluição 
 
•    Por COMBINAÇÃO (autor, título, palavra…)  
Para tal é necessário recorrer a operadores lógicos: 
 
E      - subtrai informação, restringe a pesquisa 
OU   - soma informação, alarga a pesquisa 
NÃO – cria uma exceção, restringe a pesquisa. 
 

Pode ainda utilizar outros elementos, como a coleção, a editora, ISBN, etc., bastando para isso 
alterar os campos através das opções disponíveis. 
 
Seja qual for o documento, é imprescindível anotar a sua cota, para que possa ser localizado nas 
estantes da Biblioteca.  



 
Acesso a partir de qualquer computador ligado à Internet 
 
Com recurso ao Catálogo Coletivo da Rede de Bibliotecas Escolares do Porto (RBEP). 
Este acesso permite consultar: 
 
• Catálogo da Biblioteca Aurélia de Sousa 
• Catálogos das Bibliotecas Públicas Municipais do Porto 
• Catálogo coletivo da RBEP (Rede de Bibliotecas Escolares do Porto) 
 
Como Consultar o Catálogo da ESAS através do catálogo da RBEP? 
Como este catálogo engloba os catálogos das bibliotecas do distrito do Porto que 

integram esta rede, os procedimentos terão de ser um pouco diferentes dos 
indicados para a consulta em linha. 
 

1.Utilize um motor de busca, por exemplo, o Google, para aceder a RBEP – Rede de 
Bibliotecas Escolares do Porto: http://rbep.cm-porto.pt/ 
 
2.Na página inicial selecione “Catálogo” e, seguidamente, “Catálogos Concelhios”, e 
confirme “por concelho”. 
 
3.No mapa do distrito do Porto selecione “Porto” 
 
4.Altere a “Pesquisa Simplificada” para “Pesquisa Orientada” recorrendo às opções 
disponíveis na barra do lado direito. 
 
5.No primeiro campo, percorra as opções disponíveis e selecione SIGLA; no espaço 
em frente escreva ESAS. 
 
6.Verifique que o operador lógico que antecede o campo AUTOR ou o campo TÍTULO 
(elementos que vai utilizar para indicar a pesquisa que pretende) seja E 
 
7.Encontrada a referência bibliográfica terá de recolher a sua cota. Para esse efeito 
deve clicar sobre a sigla ESAS, que aparece na barra em baixo, depois da descrição do 
documento. 
 

http://rbep.cm-porto.pt/

