
 
 
 

Colégio de S. Jerónimo - Largo D. Dinis 
Apartado 3087 

300-995 Coimbra  
http://www.ces.uc.pt/biblioteca 

http://www.ces.uc.pt 

PESQUISAR NA JSTOR: http://www.jstor.org/   

Acesso via VPN (Virtual Private Network) do CES: https://webvpn.ces.uc.pt/ ou da UC: 

https://webvpn.uc.pt 

O pacote “Arts & Sciences III” da JSTOR (Journal Storage) está disponível na página da Biblioteca 

Norte/Sul – Centro de Estudos Sociais – inicialmente via Projeto Alberti Digital - Tradição e inovação 

na teoria e prática da arquitectura em Portugal, numa parceria com o Departamento de Arquitetura 

da FCT, mas hoje suportado pela BNS. 

 

Em “JSTOR HOME” encontram uma lista organizada por áreas temáticas, número de títulos em 

cada área. Entrando em cada área temática (Ex: Area Studies => African Studies => : 

http://www.ces.uc.pt/biblioteca/
http://www.ces.uc.pt/
http://www.jstor.org/
https://webvpn.ces.uc.pt/
https://webvpn.uc.pt/
http://www.ces.uc.pt/projectos/resumospt/alberti_digital.php
http://www.ces.uc.pt/projectos/resumospt/alberti_digital.php
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Esta opção permite pesquisar todo o conteúdo integral (full text) dos títulos disponíveis. 

 

Obtém-se a informação sobre se os textos se encontram disponíveis ou não.  

A identificação de disponibilidade de acesso aos conteúdos dos artigos ou dos periódicos é 

apresentada com a seguinte sinalética: 

 

Títulos e artigos disponíveis:  

 

Título ou artigos com acesso parcial:   

Títulos ou artigos não disponíveis:   

Texto integral disponível a partir de uma fonte externa à JSTOR:  
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1. Como pesquisar na JSTOR?  

Entrar os termos de pesquisa: Architecture in Portugal (por exemplo) 

 

2. O que fazer com a lista de resultados?  

Pode organizar a lista por “data de publicação”  (do mais recente para o menos recente, ou do menos 

recente para o mais recente) ou por “relevância”, limitar ao conteúdo disponível, guardar a pesquisa 

em MyJSTOR, etc.  

 

3. Necessita de refinar a pesquisa? 

Pode adicionar-se outros termos para limitar os resultados.  

                                                   (Exemplo: Architecture in Portugal), selecionar e adicionar outros 

termos, por exemplo, o termo CHAPEL 
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Se selecionar a opção regressará ao menu inicial onde poderá alterar os termos 

da pesquisa. 

Se pretender utilizar uma combinação de termos, pode optar pela Advanced Search (Pesquisa 

Avançada) onde se pode definir múltiplas caixas de pesquisa para utilizar uma combinação de 

termos de pesquisa. 

 

A pesquisa avançada permite o cruzamento de vários termos, por exemplo: Architecture, Portug*, 

patrimony. O uso do asterisco (*) (truncatura) serve para substituir alguns caracteres. Por 

exemplo: Portug* irá recuperar: Portugal; Portuguese; Portuguesa, etc.  

Inserindo Caixas pode limitar-se a pesquisa a: só a Texto integral, só a Autor, só a Titulo, só a 

Resumo/Abstract (não se aconselha porque muitos artigos não incluem resumo) e, ainda a 

Legenda/Caption (esta permite visualizar artigos com imagens legendadas). 
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No menu pendente do lado esquerdo pode também limitar-se pelos Operadores Booleanos AND 

ou OR ou NOT (para incluir ou excluir palavras); Operadores de proximidade (NEAR 5, NEAR 10, 

NEAR 25 (para recuperar artigos que contenham determinadas palavras ou frases entre as 5, 10 

ou 25 mais próximas)  
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A pesquisa pode também limitar-se por:  

Tipos de documentos: artigos, recensões, editoriais, panfletos. Determinadas datas (artigos 

publicados entre 2005 e 2010), etc. Língua. E ainda por: Título de uma determinada publicação ou 

ISBN. Pode ainda limitar por Disciplina e/ou titulo da publicação 

 

4. Já sabe que artigo pretende procurar?  

Faça a pesquisa em “Citation Locator”  
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Antes de poder visualizar os resultados da pesquisa terá de aceitar as condições da JSTOR (Accept 

JSTOR’s Terms and Conditions and proceed to PDF).  

 

5. Encontrou artigos relevantes?  

Guarde e siga (track) os resultados na sua conta MyJSTOR, defina alertas, e descarregue os artigos 

em Pdf.  

 

Visualização dos resultados em Pdf - enviar por correio electrónico ou guardar citação: 

 

MY JSTOR 

Para Guardar citações é necessário estar registado/a utilizador/a da base. Para visualizar as “Saved 

Citations” é necessário proceder ao registo individual. 
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Depois de Guardar as citações poderá visualizá-las em MyJSTOR 

 

 

Visualização das Citações guardadas: 
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Poderá enviar as Citações guardadas por email: 

 

Visualização das Citações enviadas por email: 

 

ATENÇÃO: A opção de exportação só funciona no formato da impressora (Printer-friendly) porque 

não temos acesso às bases de tratamento de bibliográfico como a EndNote, ProCite, RefWorks, 

etc. 
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O pacote adquirido pelo CES/DArq apenas permite acesso aos textos das publicações periódicas 

incluídas no referido pacote. A verificação dos títulos disponíveis pode fazer-se via a opção 

“Browse” onde se pode seleccionar percorrer diversas listas: “Browse by discipline”; Browse by 

title” ou “Browse by Publisher”.  

 

Percorrer a lista por Disciplina 

 

Percorrer a lista por Título 
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Percorrer por Editor 

 

 

Se pretenderem aceder ao serviço de tutorial da JSTOR, na opção “Search” selecionam “Advanced 

search” ou  “Citation Locator” e visualização do tutorial em: “View tutorial”. A opção “How to 

search JSTOR”, demonstra os vários passos. 

http://about.jstor.org/video-tutorials  

http://about.jstor.org/content/using-jstor-0#Search-Help#Search-Forms  

 

 

 

 

 

BOM TRABALHO! QUAISQUER DÚVIDAS, POR FAVOR CONTACTEM:  

biblioteca@ces.uc.pt  

 

http://about.jstor.org/video-tutorials
http://about.jstor.org/content/using-jstor-0#Search-Help#Search-Forms
mailto:biblioteca@ces.uc.pt

