
Antigamente, muito, muito antigamente, havia uma 
biblioteca, apenas uma. Esférica, pintada de azul, 
castanha e verde, bonita de se admirar e de se ler. 
Muitos a admiraram apenas, outros fizeram ambas 
as coisas e outros apenas a leram. 

Entre o muito, muito antigamente e o presente 
muito, muito futuro, algumas pessoas que se 
dedicavam a admirar e a ler a esfera colorida, 
atreveram-se a registar simbólica e de forma 
estruturada as manifestações do ser ao observado 
e ao sentido. Desenharam o pensamento na pedra, 
no couro, nas árvores, nas… e deram-lhe 
volumetria quadrilátera a que chamaram biblio. 

Gravaram, manuscreveram e…, com o passar do 
tempo decidiram que todos deviam admirar e ler as 
palavras nascidas da esfera e delicadamente 
transferidas…, escreveram e deram-lhe impressão, 
tanta impressão que não só muitos se tornaram 
conhecedores do mundo, como, para guardar o 
impresso, se ergueram casas a que chamaram 
tëke. 

Entusiasmados com o poder de transformar a 
esfera colorida em biblio, cada vez mais muitos se 
dedicaram simbolizar, muitos e muitos que, no 
presente muito, muito futuro, as biblio e tëke que 
ainda têm forma e conteúdo descobriram a 
virtualidade e assim esperam que mais muitos 
possam admirar, ler, escrever e virtualizar o 
observado e o sentido pelo ser. 
Fernando Melo Ribeiro 
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O Serviço de Biblioteca e Arquivo da Universidade 
dos Açores, anteriormente designado Serviços de 
Documentação, colocou à disposição do mundo a 
sua nova página web http://biblioteca.uac.pt.  

Desenvolvida pela Pró-Reitoria para a Comunicação, 
Imagem e Divulgação e pelo Serviço de Biblioteca e 
Arquivo, apresenta um visual simples e agradável, 
estruturado em blocos com as cores identificadoras 
das ilhas em que a Universidade se encontra 
inserida, São Miguel [Verde ], Terceira [Azu l ] e Faial 
[L i l ás]. Além do aspeto visual, o design foi pensado 
com o objetivo de facilitar o acesso aos conteúdos. 

Relativamente aos conteúdos, pretende o SBA 
manter a comunidade académica informada das 
novidades e dos eventos que decorram da dinâmica 
própria da biblioteca. 

Nova Página Web da Biblioteca 
Serviço de Biblioteca e Arquivo (SBA) 

Imagem na nova página web 

da biblioteca 

Na Bibl i oteca… 

Pontos de Acesso a Bases de Dados 

        

INE – Instituto Nacional de Estatística 

No âmbito do projeto “Rede de Informação do INE em Bibliotecas do Ensino Superior” 
(RIIBES), foi celebrado no mês de março de 2015 um Protocolo de Colaboração entre o 
Instituto Nacional de Estatística e a Universidade dos Açores. Este Protocolo contempla a 
criação de um Ponto de Acesso (PA) à RIIBES na Universidade dos Açores, permitindo assim 
a toda a comunidade académica açoriana um acesso privilegiado a toda a informação e 
estatísticas criadas pelo INE. O ponto de acesso está já disponível para o público a partir de 
junho de 2015, na Biblioteca e Arquivo da Universidade dos Açores. 

No ano em que o Instituto Nacional de Estatística faz 80 anos, é uma mais-valia para a 
Universidade dos Açores celebrar esta parceria e inaugurar este ponto de acesso na Biblioteca 
e Arquivo. Estabelecer uma ligação institucional com uma instituição que pode conceder um 
acesso mais alargado a uma enorme quantidade de informação atualizada e rigorosa vai com 
certeza contribuir para melhorar a qualidade do serviço que a Biblioteca e Arquivo da UAc 
presta à comunidade académica, o que terá reflexos evidentes na melhoria das condições de 
investigação que é levada a cabo nesta academia. 

Destaques publ i cados ent r e  01-07-2015  e  01-07-2015 
 
Índice de Produção Industrial registou variação homóloga positiva - Maio de 2015 

30 de junho de 2015  (449 Kb) 

Índice de Vendas no Comércio a Retalho desacelerou - Maio de 2015 

30 de junho de 2015  (302 Kb) 

 

http://biblioteca.uac.pt/
https://www.facebook.com/bibliotecaearquivouniversidadedosacores
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=224655845&DESTAQUEStema=00&DESTAQUESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=224622603&DESTAQUEStema=00&DESTAQUESmodo=2
https://www.ine.pt/ngt_server/attachfileu.jsp?look_parentBoui=231421903&att_display=n&att_download=y
https://www.ine.pt/ngt_server/attachfileu.jsp?look_parentBoui=231420893&att_display=n&att_download=y
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 Acesso Livre 

O que é  o Acesso Li vre? 

 

 
 
Open Access, “Acesso Livre” (ou “Acesso 
Aberto”) significa a disponibilização livre na 
Internet de cópias gratuitas, online, de artigos 
de revistas científicas revistos por pares (peer-
reviewed), comunicações em conferências, 
bem como relatórios técnicos, teses e 
documentos de trabalho. 

Existem vários mal entendidos sobre o Acesso 
Livre. Não é auto-publicação, nem uma forma 
de ultrapassar o processo de revisão pelos 
pares (peer-review) e publicação, nem é uma 
forma alternativa para publicação a baixo 
preço. É simplesmente uma forma de tornar os 
resultados de investigação acessíveis 
livremente online para toda a comunidade 
científica. 

Porque é  ú t i l  e  dese jáve l  o Acesso 
Li vre? 

Os investigadores publicam os seus resultados 
(em revistas ou outros tipos de publicações 
científicas) para estabelecerem a sua autoria e 
para permitir que outros investigadores 
desenvolvam novas pesquisas a partir deles. 
No caso dos artigos de revistas científicas, 
apenas as instituições mais ricas têm tido 
capacidade para comprar uma percentagem 
razoável das revistas cientificas publicadas. 
Muitos artigos científicos não estão acessíveis 
a uma parte significativa dos investigadores a 
quem poderiam interessar. 

As limitações ao acesso daqui decorrentes 
traduziram-se numa perda de eficiência do 
sistema de comunicação da ciência, e em 
limitações ao impacto e reconhecimento dos 
resultados alcançados pelos investigadores e 
as instituições onde trabalham. 

Assim, aumentar a visibilidade e o impacto da 
investigação desenvolvida, através de uma 
maior acessibilidade com o Acesso Livre, é um 
interesse óbvio das universidades, das suas 
unidades orgânicas (centros de investigação), 
bem como dos docentes e investigadores 
individualmente. 

A disponibilidade do corpus da literatura 
científica em Acesso Livre para todos os 
investigadores é também uma condição 
necessária para um sistema de comunicação 
científica que promova a eficiência e o 
progresso científico. 

[…] 

In 
Open Access Week Portugal [Em linha]. [Consult. 
23 de Julho de 2015]. Disponível em WWW:<URL 
http://www.acessolivre.pt/semana/?page_id=86> 

 http://www.acessolivre.pt/semana/?page_id=86 

Conferências Acesso Aberto 

O portal utiliza o Sistema Online de Administração de 
Conferências (SOAC/OCS 2.1.2.1), sistema de código 
aberto para administração de conferências, 
desenvolvido, com suporte, e distribuído gratuitamente 
pelo Public Knowledge Project sob a licença GNU 
General Public License. 

http://www.acessoaberto.pt/c/index.php/index/index 

 

http://www.acessolivre.pt/semana/?page_id=86
http://www.acessoaberto.pt/c/index.php/index/index
http://pkp.sfu.ca/
http://www.acessoaberto.pt/c/index.php/index/index


“As Artes Decorativas açorianas foram recebendo, ao longo dos séculos 
XX e XXI, diversos contributos versando sobre certas manifestações 
inseridas neste amplo conceito. Nomes como Luís Bernardo Leite de 
Athayde, Francisco Ernesto de Oliveira Martins - com uma produção mais 
diversificada -, Nestor de Sousa, Hugo Moreira, Sofia de Medeiros ou 
Valdemar Mota, entre outros, concorreram com subsídios, situados em 
distintos patamares de uma área temática muitíssimo vasta que, para além 
do mais, se afirma, com diferentes cambiantes nas várias ilhas do 
arquipélago. 
Casos houve de exposições e dos respectivos catálogos, como a das 
custódias da ilha de São Miguel, organizada pelo Museu Carlos Machado, 
de Ponta Delgada, que funcionaram como um exemplo a repetir noutras 
áreas geográficas do país, pois há particular carência, no panorama 
português, de estudos tipológicos que sirvam de fonte de datação e 
caracterização de exemplares entretanto surgidos. 

Cerâmica, talha, mobiliário, prataria cu têxteis, tanto numa dimensão religiosa como civil, ilustram 
um mundo aberto ao conhecimento dos especialistas e dos apreciadores da História da Arte. E, 
fundamentalmente, tornam-se indicativos do modus vivendi, das elites açorianas, numa 
demonstração da circulação das modas, do encontro de culturas e, sobretudo, da vontade de 
apurar os comportamentos civilizacionais, evoluindo no sentido de um progressivo apuramento. 
Para tal concretização aquisitiva eram necessários neios económicos, pelo que o período do cultivo 
c exportação da laranja permitiu a afluência de cabedais com largo reflexo na disponibilidade de 
recursos para gastar em artes sumptuárias. […]” [da Introdução] 

Da obra constam os seguintes conteúdos e autores: 
 
“Azulejaria barroca na Ilha de São Miguel: temas e perspectivas de investigação”. Por: Rosário Salema de Carvalho 
(ARTIS/IHA); Maria Alexandra Trindade Gago da Câmara (Univ. Aberta; CHAIA). 
 
“A louça intangível. Referências cerâmicas nos inventários orfanológicos de Angra do Heroísmo na 2ª metade do século 
XVIII”. Por: Alexandre Nobre Pais (Museu Nacional do Azulejo; CITAR). 
 
“Ambientes interiores da arquitectura doméstica das elites micaelenses no final do Antigo Regime: algumas variações nos 
padrões do gosto”. Por: Isabel Soares de Albergaria (Universidade dos Açores; CHAM). 
 
“Riquezas Insulares: pratas e jóias das elites micaelenses (1775-1815)”. Por: Gonçalo de Vasconcelos e Sousa 
(Universidade Católica Portuguesa; CITAR). 
 
“Madeiras e tipologias de mobiliário em inventários orfanológicos de Angra do Heroísmo do final do século XVIII e início do 
século XIX”. Por: Adelina Valente (CITAR). 
 
“Um móvel-oratório da “época da laranja”, numa colecção particular de Ponta Delgada”. Por: Pedro Pascoal F. de Melo 
(Instituto Cultural de Porta Delgada; CITAR). 
 
“Fontes baptismais na faiança da ilha de São Miguel – Açores, sécs. XIX-XX”. Por: Rui de Sousa Martins (Universidade dos 
Açores; CITAR). 
 
“A casa de ourivesaria Correia Picanço, de Ponta Delgada: apontamentos para a sua história”. Por: Rosa Maria dos 
Santos Mota (CITAR). 
 
In Amigos do Museu Carlos Machado: Facebook [Em linha]. [Consult. 23 de Julho de 2015]. Disponível em WWW:<URL 
https://www.facebook.com/events/400577833459217/ 
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 Leitura Sazonal VERÃO 
Artes Decorativas nos Açores 
Coordenação de Gonçalo de Vasconcelos e Sousa 

OFERTA de Rui de Sousa Martins 

 

https://www.facebook.com/events/400577833459217/
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 Na Bibl i oteca… 

 

    

No âmbito das atividades do American Corner UAc 
decorreu nos dias 20 e 21 de maio um workshop sobre 
pesquisa na base de dados eLibraryUSA, proferido 
pelo Dr. Vítor Santos, diretor do Information Resource 
Center da Embaixada dos EUA em Portugal. http://elibraryusa.state.gov/ 

Aqu isi ções Recentes 

Monograf ias 

ARTES DECORATIVAS NOS ACORES 
 
Artes decorativas nos Açores : subsídios para o seu estudo nas ilhas de São Miguel e Terceira / coord. Gonçalo de 
Vasconcelos e Sousa. - Porto : Universidade Católica do Porto, 2015. - 291 p. : il., tab. ; 25 cm. - Oferta de Rui de 
Sousa Martins 
 
ISBN 978-989-8366-86-3 
 
Artes Decorativas--Ilha de São Miguel / Artes Decorativas--Ilha Terceira 
 
CDU 745(469.9) 
 

SD 745 A825 (UACSD) 

  

GALVAO, Pedro, 1973-.... 
 
Ética com razões / Pedro Galvão : rev. texto João Carlos Alvim. - Lisboa : Fundação Francisco Manuel dos Santos, 
2015. - 88 p. ; 20 cm. - (Ensaios da Fundação ; 51) 
 
ISBN 978-989-8662-87-3 
 
Aborto / Ética da Família / Eutanásia / Moral 
 
CDU 173.4 
 

SD 173 G172e  (UACSD) - 125142 - Mezzanine (azul) 
 

Continua na Pág. 6  

http://elibraryusa.state.gov/
http://elibraryusa.state.gov/
javascript:NewSearch(%22AS%20ARTES%20DECORATIVAS--ILHA%20DE%20SAO%20MIGUEL%22)
javascript:NewSearch(%22AS%20ARTES%20DECORATIVAS--ILHA%20DE%20SAO%20MIGUEL%22)
javascript:NewSearch(%22AS%20ABORTO%22)
javascript:NewSearch(%22AS%20ABORTO%22)
javascript:NewSearch(%22AS%20EUTANASIA%22)
javascript:NewSearch(%22AS%20EUTANASIA%22)


 

BELCHIOR, Ana Mar ia, 1971-.... 
 
Confiança nas instituições políticas / Ana Maria Belchior. - Lisboa : Fundação Francisco Manuel dos Santos, 
2015. - 96 p. ; 20 cm. - (Ensaios da Fundação ; 50) 
 
ISBN 978-989-8662-85-9 
 
Ciência Política / Confiança Política / Instituições Políticas 
 
CDU 328 
 
SD 328 B372c  (UACSD) - 125141- Mezzanine (azul) 
 
  
 
GLASS, David J . 
 
Experimental design for biologists / David J. Glass. - 2nd ed.. - New York : Cold Spring Harbor Laboratory 
Press, cop. 2014. - VIII, 289 p. : il., gráf., tab.; 27 cm. 
 
ISBN 978-1-62182-041-3 
 
Biologia--Modelos Matemáticos / Desenho Experimental / Estatística Matemática--Aplicação À Biologia 
 
CDU519.2 
CDU574 
 
SD 519.2 G458e (UACSD) - 123162. - Sala 3 (amarelo) 
 
  
 
NEWMAN, Michael  C. 
 
Fundamentals of ecotoxicology : the science of pollution / Michael C. Newman. - 4th ed.. - Boca Raton : CRC 
Press, cop. 2015. - XXV, 654 p. : il., gráf., tab.; 27 cm. 
 
ISBN 978-1-4665-8229-3 
 
Bioacumulação--efeitos tóxicos / Ecotoxicologia / Poluição Ambiental / Risco Ambiental / Saúde Pública / 
Toxicologia 
 
CDU 504 
CDU 615.9 
 
SD 615.9 N461f  (UACSD) - 123161. - Sala 3 (verde) 
 
  
 
ANALISIS Y GESTION DE POLIT ICAS PUBLICAS 
 
Análisis y gestión de políticas públicas / Joan Subirats... [et al.] ; trad. y adap. de Joan Subirats. - Madrid : Ariel, 
2012. - 285 p. : il., tab., org.; 24 cm. - (Ciencias sociales. Política). 
 
ISBN 978-84-344-0010-8 
 
Políticas Públicas--avaliação / Administração Pública--planeamento / Gestão Pública 
 
CDU 35 
 
SD 35 A551  (UACSD) - 123168. - Sala 3 (amarelo)     Continua na Pág. 7 
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Monograf ias  

PHILOSOPHY FOR, WITH, AND OF CHILDREN 
 
Philosophy for, with, and of children / ed. by Monica B. Glina. - [Newcastle upon Tyne] : Cambridge Scholars 
Publishing, 2013. - XV, 202 p. : tab.; 22 cm. 
 
ISBN 978-1-4438-4480-2 
 
Ensino da Filosofia / Espírito Crítico / Filosofia--Ensino/Aprendizagem / Filosofia para crianças / Pensamento 
Reflexivo 
 
CDU 372.81 
 
SD 372.81 P634 (UACSD) - 123166. - Sala 1 (azul) 
  
 
DICIONARIO DE LUIS DE CAMOES 
 
Dicionário de Luís de Camões / coord. Vítor Aguiar e Silva ; rev. Fernanda Fonseca, Laura Mateus Fonseca e 
Nuno Carvalho. - [Lisboa] : Caminho, cop. 2011. - 1005 p. : il.; 26 cm 
 
ISBN 978-972-21-2146-0 
 
Camões, Luís de--Dicionário 
 
CDU 869.0(03) 
 
SD 869.0(03) D542 (UACSD) - 123171. - Sala 2 (rosa) 
  
 
MERCATOR DA LINGUA PORTUGUESA 
 
Mercator da língua portuguesa : teoria e prática do marketing : casos de Angola, Cabo Verde, Moçambique, 
Portugal e exemplos de outros países de língua portuguesa / Jacques Lendrevie ... [et al.] ; rev. Guilherme de 
Ayala Monteiro. - 16ª ed. atualizada. - [Lisboa] : D. Quixote, 2015. - 607 p. : il., gráf., tab.; 26 cm. 
 
ISBN 978-972-20-5640-3 
 
Marketing 
 
CDU 658.8 
 
SD 658.8 L583m (UACSD) - 123173. - Sala 3 (amarelo) 
  
 
DAVIS, Mackenzie Leo, 1941-.... 
 
Water and wastewater engineering : design principles and practice / Mackenzie L. Davis. - New Delhi : McGraw 
Hill Education, reprint. 2015. - [902] p. : il., gráf., tab.; 24 cm. 
 
ISBN 978-1-25-906483-8 
 
Abastecimento de Água--engenharia / Água--tecnologia / Água Residual--tratamento / Esgotos--tratamento 
 
CDU628.1 
 
SD/AH 628.1 D294w (UACSD) - 123174. - Sala 3 (amarelo) 

Continua na Pág. 8 
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CORDEIRO, Már io 
 
Crianças e famílias num Portugal em mudança / Mário Cordeiro ; rev. Isabel Branco. - Lisboa : Fundação Francisco 
Manuel dos Santos, cop. 2015. - 129 p. : gráf., tab.; 20 cm. - (Ensaios da Fundação ; 52). - Oferta da Fundação 
Francisco Manuel dos Santos 
 
ISBN 978-989-8662-98-9 
 
Crianças / Mortalidade Infantil / Saúde da Criança 
 
CDU 613.95 
 
SD 613.95 C82c (UACSD) - 125402. - Sala 3 (verde) 

  

A AUTONOMIA DO FUTURO 
 
A autonomia do futuro : in memoriam de Alberto Romão Madruga da Costa / coord. Carlos E. Pacheco Amaral. - 
Ponta Delgada : Instituto Francisco Sá Carneiro, 2015. - 234 p. : front., il., gráf., tab.; 21 cm. - Oferta de Carlos 
Eduardo Pacheco Amaral (E1). - Oferta do PSD (E2) 
 
Costa, Alberto Romão Madruga da, 1940-2014 / Autonomia / Economia / Sociedade / Açores 
 
CDU 323.17 
 
SD 323.17 A956  (UACSD) 

  

TODOLI  CERVERA, Fer rán 
 
Creación de empresas : paso a paso : 2013-2014 / Ferrán Todolí Cervera. - Madrid : CISS, 2013. - 991 p. : tab. ; 
25 cm. - Oferta da Biblioteca Nacional de Espanha [2015-Maio] 
 
ISBN 978-84-9954-566-0 
 
Cooperativas / Criação de Empresas--Espanha / Empresas / Gestão de Empresas--Espanha / Sociedades 
 
CDU 658.1 
CDU 347.72 
 
SD 658.1 T572c (UACSD) - 125375. - Sala 3 (amarelo) 

  

THE SAGE HANDBOOK OF SOCIAL COGNIT ION 
 
The SAGE handbook of social cognition / edited by Susan T. Fiske, C. Neil Macrae. - Los Angeles : SAGE, 2012. - 
XVI, 575 p. : il., gráf., tab., mapas; 26 cm. 

ISBN 978-0-85702-481-7 
 
Cognição Social / Percepção Social / Psicologia Cognitiva / Psicologia Social 
 
CDU 301.151 
CDU 316.6 
 

SD 301.151 S136  (UACSD) - 123157. - Sala 1 (azul) 
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Aqu isi ções Recentes 

Per iódicos 

 
Acta Zoologica Cracoviensia. Vol . 57, Nº 1-2 (2014) 
ISSN: 2299-6060 
URL: http://www.isez.pan.krakow.pl/en/acta-zoologica.html#po2012 
 
 
Anales de Biología. Vol . 36 (2014) 
ISSN: 1138-3399 
URL: http://www.um.es/analesdebiologia/numeros/index.htm 
 
 
Anál i se Socia l  : Revi sta do Inst i tuto de Ciências Socia i s da Uni ver sidade de Li sboa. Nº 214, 
Vol . L, 1º Tr imest r e (2015) 
ISSN: 0003-2573 
URL: http://analisesocial.ics.ul.pt/?page_id=38 
 
 
APOTEC : Jornal  de Contabi l i dade. Nº 443 (Março/Abr i l  2015) 
ISSN: 0870-8789 
URL: http://www.apotec.pt/destaques/detalhes.php?id=2 
 
 
Brotér i a. Vol . 180, Nº 4  (Abr i l  2015) 
ISSN: 0870-7618 
URL: http://www.broteria.pt/index.php 
 
 
Cent r a l  European Paper s. Vol . 1  (2013/1 ) 
ISSN: 2336-3312 
URL: http://www.slu.cz/fvp/cz/web-cep-en/browse-journal 
 
 
DIDASKALIA. Sinodal idade na Igr e ja: os desaf ios da comunhão. Vol . X LV, fasc. 1 (2015) 
ISSN: 0253-1674 
URL: http://repositorio.ucp.pt/handle/10400.14/5070 
URL: http://www.snpcultura.org/sinodalidade_na_igreja_didaskalia.html 
 
 
Ensino Super ior : r evi sta do SNESUP. Nº 52 (Abr /Mai /Jun 2015) 
ISSN: 2183-2110 
URL: http://www.snesup.pt/cgi-bin/getinfos.pl?EEVVEuuAlZHmQiSbVK 
 
 
Estudos Teológicos. Ano 18 (2014) 
ISSN: 0873-6588 
URL: http://www.diocesedecoimbra.pt/dados/instituto-superior-de-estudos-teologicos;467 

 
Continua na Pág. 10 

http://www.isez.pan.krakow.pl/en/acta-zoologica.html#po2012
http://www.um.es/analesdebiologia/numeros/index.htm
http://analisesocial.ics.ul.pt/?page_id=38
http://www.apotec.pt/destaques/detalhes.php?id=2
http://www.broteria.pt/index.php
http://www.slu.cz/fvp/cz/web-cep-en/browse-journal
http://repositorio.ucp.pt/handle/10400.14/5070
http://www.snpcultura.org/sinodalidade_na_igreja_didaskalia.html
http://www.snesup.pt/cgi-bin/getinfos.pl?EEVVEuuAlZHmQiSbVK
http://www.diocesedecoimbra.pt/dados/instituto-superior-de-estudos-teologicos;467


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 10 Notas da Biblioteca 
 

 Per iódicos 

 
Eurol imes. The Secur i ty Dimension of  European Front i er  vs the Legi t imacy of  Pol i t i ca l  
Pr ior i t i es of  EU and EU Members States Nat ional  Pr efer ences. Vol . 18 (Autumn 2014) 
ISSN: 2247-8450 
URL: http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=46ee0b78-08a5-4684-af2c-72d2a3e10be0 
 
 
Forma Breve: Revi sta de Li ter atur a: M icrof i cção. Nº 11 (2014) 
ISSN: 1645-927X 
URL: http://revistas.ua.pt/index.php/formabreve/ 
 
 
FUNGI . Volume 8, nº. 1  (Spr ing 2015) 
ISSN: 1941-4943 
URL: http://www.fungimag.com/ 
 
 
Gestão Hospi ta l ar  (Março 2015) 
ISSN: 0871-0767 
URL: https://www.facebook.com/revistagh 
 
 
In terDISCIPLINARY Journal  of  Por tuguese Diaspora Studies. Vol . 1  (2012) 
ISSN: 2325-3991 
URL: http://portuguese-diaspora-studies.com/index.php/ijpds/issue/view/12 
 
 
Mater i a i s de Constr ução. Nº 172 (2015) 
ISSN: 
URL: http://www.apcmc.pt/wp-content/uploads/revista_172.pdf 
 
 
M i l l en ium : Revi stas do Inst i tuto Pol i técn ico de Vi seu. Ano 19 – Nº 47 (dezembro 2014) 
ISSN: 0873-3015 
URL: http://www.ipv.pt/millenium/Millenium47/ 
 
 
New slet ter  : Fundação Calouste Gulbenk ian. Nº 165 (Maio 2015) 
ISSN: 0873-5980 
URL: http://www.gulbenkian.pt/mediaRep/gulbenkian/files/institucional/FTP_files/NL/NL165_maio2015/HTML/index.html 
 
 
New slet ter  : Fundação Calouste Gulbenk ian. Nº 166 (Junho 2015) 
ISSN: 0873-5980 
URL: http://www.gulbenkian.pt/mediaRep/gulbenkian/files/institucional/FTP_files/NL/NL166/NewsletterFCGulbenkian_junho2015/index.html 
 
 
No Revi sta. Nº 2  (Abr i l  2015) 
ISSN: 2183-4768 
URL: http://norevista.pt/ 

 
Continua na Pág. 11 

http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=46ee0b78-08a5-4684-af2c-72d2a3e10be0
http://revistas.ua.pt/index.php/formabreve/
http://www.fungimag.com/
https://www.facebook.com/revistagh
http://portuguese-diaspora-studies.com/index.php/ijpds/issue/view/12
http://www.apcmc.pt/wp-content/uploads/revista_172.pdf
http://www.ipv.pt/millenium/Millenium47/
http://www.gulbenkian.pt/mediaRep/gulbenkian/files/institucional/FTP_files/NL/NL165_maio2015/HTML/index.html
http://www.gulbenkian.pt/mediaRep/gulbenkian/files/institucional/FTP_files/NL/NL166/NewsletterFCGulbenkian_junho2015/index.html
http://norevista.pt/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Página 11 Notas da Biblioteca 
 

 Per iódicos 
 
Revi sta Ceres. Vol . 62. Nº 1  (Janei r o/Fevere i r o 2015) 
ISSN: 0034-737X 
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=0034-737X&lng=en&nrm=iso 
 
 
Revi sta de Fi l osof í a de l a Uni ver sidad de Costa Rica. Nº 104, Vol . X LI  (Ju l i o/Dic iembre 2003) 
ISSN: 0034-8252 
URL: http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/filosofia/index  
URL: http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/filosofia/issue/archive 
 
 
Revi sta de Fi l osof í a de l a Uni ver sidad de Costa Rica. Nº 135, Vol . LI I I  (Enero/Abr i l  2014) 
ISSN: 0034-8252 
URL: http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/filosofia/index 
URL: http://www.kerwa.ucr.ac.cr/handle/10669/3280 
 
 
Revi sta de Fi l osof í a de l a Un i ver sidad de Costa Rica. Nº 136, Vol . LI I I  (Mayo/Agosto 2014) 
ISSN: 0034-8252 
URL: http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/filosofia/index  
URL: http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/filosofia/issue/archive 
 
 
Revi sta de Mar inha: Mar inha de Pesca. Nº 985 (Maio/Junho 2015) 
ISSN: 
URL: http://www.revistademarinha.com/ 
 
 
Revi sta Por tuguesa de Pedagogia. Ano 48-1 (2014) 
ISSN: 0870-418 
URL: http://iduc.uc.pt/index.php/rppedagogia/issue/view/138/showToc 
 
 
ROF : r evi sta da Ordem dos Farmacêut i cos. Ano X VI , Nº 113 (Out/Dez 2014) 
ISSN: 0872-7554 
URL: http://rof.ordemfarmaceuticos.pt/rof113/index.html 
 
 
Sabucale: Revi sta do Museu do Sabugal . Nº 2  (2010) 
ISSN: 1647-1229 
URL: http://www.museusabugal.net/loja.html 
 
 
Sabucale: Revi sta do Museu do Sabugal . Nº 3  (2011) 
ISSN: 1647-1229 
URL: http://www.museusabugal.net/loja.html 
 
 
Sabucale: Revi sta do Museu do Sabugal . Nº 4  (2012) 
ISSN: 1647-1229 
URL: http://www.museusabugal.net/loja.html 
 
 
Sabucale: Revi sta do Museu do Sabugal . Nº 5  (2013) 
ISSN: 1647-1229 
URL: http://www.museusabugal.net/loja.html       

Continua na Pág. 12 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=0034-737X&lng=en&nrm=iso
http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/filosofia/index
http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/filosofia/issue/archive
http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/filosofia/index
http://www.kerwa.ucr.ac.cr/handle/10669/3280
http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/filosofia/index
http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/filosofia/issue/archive
http://www.revistademarinha.com/
http://iduc.uc.pt/index.php/rppedagogia/issue/view/138/showToc
http://rof.ordemfarmaceuticos.pt/rof113/index.html
http://www.museusabugal.net/loja.html
http://www.museusabugal.net/loja.html
http://www.museusabugal.net/loja.html
http://www.museusabugal.net/loja.html


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Página 12 Notas da Biblioteca 
 

 Per iódicos 

 
Sabucale: Revi sta do Museu do Sabugal . Nº 6  (2014) 
ISSN: 1647-1229 
URL: http://www.museusabugal.net/loja.html 
 
 
Socia l  Hi stor y. V40n2 (May 2015) 
ISSN: 0307-1022 
URL: http://www.tandfonline.com/loi/rshi20?open=40#vol_40 
 
 
TOC : Revi sta de Ordem dos Técnicos Of i c i a i s de Contas. Nº 180 (Março 2015) 
ISSN: 1645-9237 
URL: http://www.otoc.pt/pt/a-ordem/publicacoes/revista-toc/ 
 
 
The Journal  of  Tr anspor t : Hi stor y. Vol . 36, Nº 1 (June 2015) 
ISSN: 0022-5266 
URL: http://www.ingentaconnect.com/content/manup/jtth/2015/00000036/00000001 
 
 
Vol ta. Nº6 (Apr i l  2014) 
ISSN: 
URL: http://volta.pacitaproject.eu/wp-content/uploads/2014/05/VOLTA-num6_LQ.pdf 
 
 
Wi l l denow ia : Annals of  the Botan ic Garden and Botan ica l  Museum Ber l i n-Dahlem.  Vol . 45, Nº 
1  (Abr i l  2015) 
ISSN: 0511-9618 
URL: http://www.bioone.org/loi/will 

               

Difusão 
Seletiva da 
Informação 

http://biblioteca.uac.pt/pt-pt/publicacoes-dsi  

A difusão de informação constitui uma das 
componentes básicas das atividades do 
Serviço de Biblioteca e Arquivo (SBA), 
podendo assumir a forma de Difusão Seletiva 
da Informação (DSI) ou Pesquisa de 
Informação. Esta atividade promove a 
divulgação das publicações recebidas e de 
interesse para as áreas de pesquisa dos 
leitores. 

http://www.museusabugal.net/loja.html
http://www.tandfonline.com/loi/rshi20?open=40#vol_40
http://www.otoc.pt/pt/a-ordem/publicacoes/revista-toc/
http://www.ingentaconnect.com/content/manup/jtth/2015/00000036/00000001
http://volta.pacitaproject.eu/wp-content/uploads/2014/05/VOLTA-num6_LQ.pdf
http://www.bioone.org/loi/will
http://biblioteca.uac.pt/pt-pt/publicacoes-dsi


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Página 13 Notas da Biblioteca 
 

 

Serviço de Biblioteca e Arquivo 

Universidade dos Açores 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Página 14 Notas da Biblioteca 
 

 

Notas da 
Bibl ioteca NNBB  SSBBAA  

UUnniivveerrssiiddaaddee  ddooss  AAççoorreess 


	NOTAS DA BIBLIOTECA
	Serviço de Biblioteca e Arquivo, Rua da Mãe de Deus, 9501-801 Ponta Delgada (Açores)
	http://biblioteca.uac.pt | sba@uac.pt | 296650056
	Nesta edição

	3.pdf
	Conferências Acesso Aberto

	4.pdf
	Leitura Sazonal VERÃO

	9.pdf
	Acta Zoologica Cracoviensia. Vol. 57, Nº 1-2 (2014)
	ISSN: 2299-6060
	URL: http://www.isez.pan.krakow.pl/en/acta-zoologica.html#po2012

	12.pdf
	URL: http://www.museusabugal.net/loja.html
	Social History. V40n2 (May 2015)
	ISSN: 0307-1022
	URL: http://www.tandfonline.com/loi/rshi20?open=40#vol_40

	12.pdf
	URL: http://www.museusabugal.net/loja.html
	Social History. V40n2 (May 2015)
	ISSN: 0307-1022
	URL: http://www.tandfonline.com/loi/rshi20?open=40#vol_40




