
Liter@cia para Todos
Formação de Utilizadores

Como pesquisar
na  Biblioteca



Bem vindo à
Biblioteca Municipal de Faro

É o local onde encontrará os documentos que procura. Ela é a responsável pelo 
seu tratamento e disponibilização e, também, pelo acesso aos instrumentos que 
ajudam a encontrá-los.

1.  Salas de leitura com obras em livre acesso;

2.  O catálogo informatizado do fundo documental;

3.  O Serviço de Empréstimo Domiciliário;

4.  O Serviço de Referência;

5.  Fotocopiadora/Impressora;

6.  Fontes impressas/eletrónicas.

Como está organizada a Biblioteca Municipal:



1.  Obras de ficção e não ficção para adultos e crianças;

2.  Obras de referência;

3.  Bases de dados;

4.  Jornais;

5.  Publicações periódicas;

6.  Documentos de acesso reservado;

7.  Obras de história local (FL e FR);

8.  Recursos nas línguas minoritárias da comunidade e em outras línguas;

9.  Estatísticas;

10.  Material audiovisual e multimédia;

11.  Materiais em braille;

12.  Materiais didáticos;

13.  Panfletos e cartazes.

Fundo Documental:



É necessário dispôr de informações suficientes para poder pesquisar no

 da BMF

1.  Título

2.  Autor (pelo apelido do autor)

3.  Assunto

 

Catálogo

Como encontrar um documento:

Fontes Impressas:

-

-  

-  

-

-  

  monografias;

publicações periódicas;

jornais;

  folhetos;

desdobráveis.



Catálogo Bibliográfico

Pesquisa Simples 

índice global de pesquisa 

Pesquisa Booleana

Exemplo:

Forma de pesquisa que recorre apenas ao uso isolado de qualquer um dos 
campos pesquisáveis, assim como ao , que permite a 
pesquisa em texto livre pela utilização de uma qualquer palavra.

Forma de pesquisa que permite combinar vários campos pesquisáveis, através 
da utilização de operadores booleanos e truncaturas (*, +,^, ( ), $).

 

autor * descritor

autor * data de publicação

tipo de documento + descritor

descritor + descritor



Operadores booleanos

DE DE

DE DE

DE DE

+   :  operador de união

+

*  :  operador de interseção

*

^ :  operador de exclusão

^

$ :  Truncatura

$

(   ):  Parêntesis

( *  )^

 Estados Unidos da América   Terrorismo 
(vamos encontrar todos os registos de ambos os assuntos sem estarem 
relacionados entre si)

 Estados Unidos da América   Terrorismo 
(vamos encontrar todos os registos de ambos os assuntos sem estarem 
relacionados entre si)

Terrorismo    Estados Unidos da América 
(vamos encontrar todos os registos com o DE Terrorismo exceto os relacionados 
com Estados Unidos da América)

Pode ser utilizada no início, no fim ou em ambos lados do termo que queremos 
pesquisar

 

 PSICO  (vamos encontrar todos os descritores cujo início do termo comece 
por Psico como Psicologia, psicoterapia, etc.

Permitem associar 2 campos de pesquisa isolando-os de forma a relacionar o 
resultado desta primeira pesquisa, com um terceiro elemento:

 

  Literatura portuguesa  Letria, José Jorge  Literatura juvenil
(vamos encontrar todos os docs. de literatura portuguesa escritos por José Jorge 
Letria, exceto os considerados como literatura juvenil) 

Exemplo:

DE

Exemplo:

DE AU DE



1.  Anote sempre o título do documento e a cota;

2.  Se não tiver sucesso pergunte ao bibliotecário;

3.  Poderá efetuar a pesquisa, a partir de casa, através do acesso ao site da CMF,      
em  no menu da Biblioteca. www.cm-faro.pt,

P: assos para aceder ao catálogo  online:

- na Biblioteca

http://www.cm-faro.pt





Como encontrar um documento em livre  acesso na
sala de leitura:

1.  Todos os documentos estão organizados por assuntos;

2. A sua organização obedece a um plano de classificação denominado CDU 
(Classificação Decimal Universal);

3.  Classificação que divide os documentos em 10 classes temáticas (da 0 à 9).

0 = Generalidades;

1 = Filosofia, Psicologia; 

2 = Religião;

3 = Ciências Sociais;

4 = Classe Vazia ;

5 = Matemática e Ciências Naturais;

Classes Temáticas CDU:



6 = Ciências Aplicadas. Medicina;

7 = Arte;

8 = Línguas e Literatura;

9 = Geografia e História

Encontrar o documento:

1 -

2 - 

3 - 

4 -

  Todos os documentos possuem nas suas lombadas a cota;

A cota é constituída pela sigla da Biblioteca, por uma notação numérica e 
pelas  três primeiras letras do apelido do autor;

Permite a arrumação e localização do documento na estante;

 Preste atenção à sinalética (indicações no topo das estantes).



Como avaliar os documentos impressos e 
selecionar as informações úteis:

1.  Qualidade da informação;

2. Pertinência.

Monografias

1.  Verifique a pág. de rosto, sumário, resumo, bibliografia e informações sobre 
os autores;

2. Verifique a data de edição para garantir que se trata de um documento 
atualizado;

3.  Retire a referência bibliográfica para verificar se esse título é referido noutros 
documentos da mesma área temática.

Artigos de Publicações Periódicas

1.  Avaliar o valor científico da publicação (confirmar se tem um comité científico);

2.  Verificar a profundidade da informação;

3. Identificar o conjunto de temas abordados, título e autorias, assim como o 
vocabulário utilizado;

4.  Identificar informações curriculares do(s) autor(es);

5.  Verificar se as fontes de informação do artigo estão mencionadas através de 
citações.




