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PESQUISAR NA JSTOR 

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

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

prática da arquitetura em Portugal, numa parceria com o Departamento de Arquitetura da FCT. 

Em “JSTOR HOME” encontra-se uma lista organizada por áreas temáticas: 

 

Esta opção permite pesquisar o conteúdo integral (full text) de todos os títulos disponíveis. 

Acedendo às áreas, obtém-se a informação sobre a disponibilidade dos títulos e dos textos. 

http://www.ces.uc.pt/projectos/resumospt/alberti_digital.php
http://www.ces.uc.pt/projectos/resumospt/alberti_digital.php
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ELABORAR A PESQUISA: Architecture in Portugal 

 

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:  

Neste ecrã, pode-se organizar os resultados de acordo com: Relevância ou data: do mais recente 

para o menos recente, ou do menos recente para o mais recente. 

Pode também limitar-se a pesquisa a:  

All results [Todos os resultados da pesquisa] | Only results with images 

All content [Todos os conteúdos]| Only content I can access  

All results | Only results with images [Resultados só com imagens] 

All content | Only content I can access [Só os conteúdos aos quais se pode aceder] 

http://www.jstor.org/action/doBasicResults?hp=25&la=&so=rel&wc=on&acc=off&jtxsi=1&jcpsi=1&artsi=1&Query=architecture+in+portugal+&sbq=architecture+in+portugal+&gw=jcp&si=1
http://www.jstor.org/action/doBasicResults?hp=25&la=&so=rel&wc=on&gw=jtx&Query=architecture+in+portugal+&sbq=architecture+in+portugal+&acc=on
http://www.jstor.org/action/doBasicResults?hp=25&la=&so=rel&wc=on&acc=off&jtxsi=1&jcpsi=1&artsi=1&Query=architecture+in+portugal+&sbq=architecture+in+portugal+&gw=jcp&si=1
http://www.jstor.org/action/doBasicResults?hp=25&la=&so=rel&wc=on&gw=jtx&Query=architecture+in+portugal+&sbq=architecture+in+portugal+&acc=on
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De entre os resultados obtidos pode-se pesquisar outros, por exemplo, só resultados que incluam 

imagens: 

 

Pode-se também adicionar outros termos para limitar os resultados.  

Exemplo: Architecture in Portugal, selecionar 

e adicionar outros termos, por exemplo, o termo “Patrimony” 
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Selecionando a opção regressa-se ao menu inicial onde se pode alterar os 

termos da pesquisa. 

 

Se se pretender utilizar uma combinação de termos de pesquisa, opta-se pela Pesquisa 

Avançada onde se pode definir múltiplas caixas de pesquisa. 
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A pesquisa avançada permite o cruzamento de vários termos, por exemplo: “Patrimony; 

Architecture; Portugal ou Portug*” 

O uso do asterisco (*) serve para substituir alguns caracteres. Por exemplo: Portug*, irá recuperar: 

Portugal; Portuguese; Portuguesa, etc. 

 

A opção que se segue permite que se estabeleçam outros tipos de limites à pesquisa.  

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 só a 

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

 

A pesquisa pode-se também limitar a:  

1. Tipos de documentos: artigos, recensões, editoriais, panfletos. 

2. Determinadas datas (artigos publicados entre 2005 e 2010), etc. 

3. Língua. 

E ainda a: 

1. Título de uma determinada publicação. 

2. Disciplina e/ou titulo da publicação 
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Antes de se poder visualizar os resultados é obrigatório aceitar as condições da 

JSTOR. 

 

Visualização dos resultados: Pdf, enviar por correio electrónico, 

exportar citação ou guardar citação: 
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Visualização das Citações guardadas que pode ser organizada por data; 

da mais recente para a menos recente ou da menos recente para a mais 

recente: 

 

Visualização das Citações enviadas por correio electrónico: 
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MY JSTOR - Para Guardar citações ou visualizar citações é necessário a inscrição na base.  
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Learn more about your MyJSTOR account. Esta opção permite a gestão da conta do utilizador. Ver e 

alterar o perfil. Visualizar, enviar por correio electrónico, exportar ou imprimir as citações 

guardadas. Correr uma pesquisa novamente ou apagar as citações guardadas. 

 

Em “MyJSTOR account” pode-se também definir Alertas por título do periódico 

 

Ou por tema: 

 

http://www.jstor.org/action/showPreferences?myJstor=true
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Saved Citations - Visualizar citações guardadas e respetiva data. 

 

“Email citations” - Enviar as citações por correio electrónico 
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ATENÇÃO: A opção de exportação só funciona no formato impresso [Printer-friendly] por não 

haver acesso às bases de tratamento bibliográfico EndNote, ProCite, RefWorks, etc.  

 

Selecionar um formato: 

 RIS file (EndNote, ProCite, Reference Manager)  

 Text file (BibTex) Opens in a new window. Select "Save As" on the file menu, and save as 

text file.  

 Printer-friendly  (formato preferido) 

 RefWorks  

A opção para exportar como Text file inclui informação irrelevante: 

@article{1971, 

     jstor_articletype = {research-article}, 

     title = {New Uses for the Artistic Patrimony}, 

     author = {James Marston Fitch}, 

     journal = {Journal of the Society} 

javascript:sumbitToAction(document.frmAbs,%20'/action/downloadCitation?format=refman&direct=true');
javascript:submitActionInNewWindow(document.frmAbs,%20'/action/downloadCitation?format=bibtex&include=abs');
javascript:submitActionInNewWindow(document.frmAbs,%20'/action/showCitFormats?format=printerFriendly');
javascript:sumbitToAction(document.frmAbs,%20'/action/downloadCitation?format=refworks');
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O pacote Arts & Sciences III, adquirido pelo CES-Biblioteca Norte|Sul/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 percorrer diversas listas: Áreas 

temáticas - “Browse by discipline”; Títulos - Browse by title” ou Editores - “Browse by Publisher”.  

 

Percorrer a lista por Área Temática 
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Percorrer a lista por Título 

 

Percorrer por Editor 
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Se se pretender aceder ao serviço de tutorial da JSTOR, na opção “Search” seleciona-se “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/support-training 

 

http://about.jstor.org/support-training/help/how-search-jstor 

 

BOM TRABALHO! 
QUAISQUER DÚVIDAS, POR FAVOR CONTACTEM: BIBLIOTECA@CES.UC.PT 

http://about.jstor.org/support-training
http://about.jstor.org/support-training/help/how-search-jstor
mailto:biblioteca@ces.uc.pt

