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DESTAQUE
A Biblioteca em 2011
Na sequência da INFOBIB n.º 1, de janeiro de 2012, apresentam-se os restantes dados sobre
as atividades desenvolvidas pela Biblioteca durante o ano de 2011. Os dados foram
recolhidos na Biblioteca.

Em números… INFOBIB

22

Foram editados, ao longo do ano 2011,
números da INFOBIB – Folha Informativa da
Biblioteca (INFOBIBESA + INFOBIBESART). Cada número incluiu informação sobre as
atividades desenvolvidas, os livros e revistas registados em cada mês e outras informações,
tais como horários ou formação.

Em números… expositor de novidades
Os expositores de novidades (online e presencial), relativos à ESACB e à ESART, foram

19 e 16 vezes ao
publicitação de 228 e 128 novos documentos.
atualizados, respetivamente,

longo do ano, tendo permitido a

Em números… guias
Foram produzidos

2 novos guias de utilização da biblioteca, um em inglês e outro

castelhano. O guia em português foi atualizado.
Em números… bases de dados e registos

3 novas bases de dados, respetivamente, Normas
Existentes na Biblioteca com 3426 registos; Material Cartográfico com
1482 registos e Trabalhos de Fim de Curso da ESACB com 100 registos
Foram disponibilizadas ao público

(anos 2009, 2010 e 2011).
A base

geral de dados bibliográficos apresentou um total de 24221 registos e a

base bibliográfica da ESART apresentou um total de
de 2011).

2002 registos (até 31 de Dezembro

Foram integrados na base geral de dados bibliográficos um total de
correspondentes aos artigos das revistas Canis

407

registos

et Felis, Território e Agroforum.

Em números… atividade de formação
A biblioteca proporcionou aos seus utilizadores, de janeiro a dezembro de 2011,
de formação inicial e

10 ações

10 ações de formação sobre a utilização da b-on e outros recursos.

Em números… novidades editoriais
Foram distribuídas ao longo do ano, de forma seletiva,

135 novidades editoriais.

Em números… atividades culturais/científicas

5

Em 2011 realizaram-se, na Biblioteca, exposições, das quais
científicos:
FrutArt – Frutos com arte – Março
Fashion Five – Maio
ExpoSIG – Junho/Julho
GEOQ 2011 – Outubro/Dezembro
OPEN ACCESS (RCIPCB) - Outubro

3 de trabalhos académicos e

Integrada no Ciclo “Coexistências” a Biblioteca colaborou na organização da atividade
“Um chá no jardim”, que decorreu em Abril.

Em números… contribuições
As colaboradoras da Biblioteca contribuíram para o crescimento das comunidades ESACB e
ESART, do Repositório Científico do IPCB (RCIPCB), com um total de
depositados por arquivo, no RCIPCB, até 31 de Dezembro.

281 documentos

Conclui-se assim apresentação dos dados de funcionamento da Biblioteca relativamente ao
ano de 2011. No próximo número retomaremos os destaques habituais.
M.E.R.
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MONOGRAFIAS E OUTROS DOCUMENTOS

ROMERO RUÍZ, Miguel Ángel (2011) – Torcaces y zorzales.
Madrid: América Ibérica
Resumo : Neste livro dá-se a conhecer o comportamento do
pombo e apresentam-se aspetos relacionados com a caça ao
mesmo.

HORTA, Maria do Carmo Mendonça Monteiro (2012) – Dados
climáticos referentes a 2011. Castelo Branco : Edições IPCB.
Resumo: Apresenta os dados meteorológicos, recolhidos no Posto
Meteorológico da ESACB durante o ano de 2011.

JORNADAS IBÉRICAS DE HORTICULTURA ORNAMENTAL,
19, Faro, 13 a 15 de Outubro 2011 – Actas das Jornadas
Ibéricas de Horticultura Ornamental. Lisboa: APH
Resumo: Resultante das jornadas ibéricas de horticultura,
este documento pretende fomentar o debate sobre a
situação actual, e as perspectivas de evolução da
horticultura ornamental.

COLÓQUIO NACIONAL DE HORTICULTURA BIOLÒGICA,
3, Braga 2011 - Actas do III Colóquio Nacional de
Horticultura Biológica. Lisboa: APH
Resumo: Resultante de um colóquio, este documento
pretende fomentar o debate sobre a situação actual, e as
perspectivas de evolução da horticultura biológica

ANUÁRIO FINANCEIRO DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE
ENSINO SUPERIOR POLITÉCNICO (2010). [Lisboa] : Conselho
Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos.
Resumo: Pretende-se com o estudo analisar a evolução dos
recursos financeiros utilizados no cumprimento da Missão de
cada instituição de Ensino Superior Politécnico

STRAUSS, Hubert ed. (2011) – EIB Papers : productivity and
growth in Europe, vol. 16, n.º 1. Luxemburgo : European
Investment Bank
Resumo: Contém as comunicações apresentadas na conferência
em Economia e Finanças.

STRAUSS, Hubert ed. (2011) – EIB Papers : productivity and
growth in Europe, vol. 16, n.º 2. Luxemburgo : European
Investment Bank
Resumo: Contém as comunicações apresentadas na conferência
em Economia e Finanças.
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TESES – DOUTORAMENTO

MONTEIRO, José Sarreira Tomás (2011) – Alternative energy production in agriculture
feasibility of bioethanol production from sweet sorghum in Portugal. Dissertação de
Doutoramento em Engenharia Agrícola, com Especialização em “Meio Ambiente – Energias
Alternativas”, apresentada ao Institute of Tropics and Subtropics. Czech University of Life
Sciences, Prague
Resumo A dissertação apresentada teve como objectivo principal o estudo da produção de
energia alternativa na agricultura, e da viabilidade da produção de bioetanol a partir de sorgo
sacarino, em Portugal.
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DISSERTAÇÕES/PROJETOS – MESTRADO

SEBASTIÃO, Pedro Filipe Viegas (2011) – Avaliação da aplicação de um composto orgânico
como alternativa à fertilização mineral em Greens de Golfe. Dissertação de Mestrado em
Gestão Agro-Ambiental de Solos e Resíduos, apresentada e discutida na Escola Superior
Agrária de Castelo Branco.
Resumo: O presente trabalho teve como objectivo contribuir para um melhor conhecimento
da utilização de compostos orgânicos em campos de golfe e obter resultados que permitam
verificar se estes materiais podem ser uma alternativa aos fertilizantes normalmente
utilizados.
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RELATÓRIOS – FIM DE CURSO
CARREIRA, Carolina Vieira Pena Duque (2011) – Implementação do sistema H.A.C.C.P. no
fabrico de enchidos tradicionais. Relatório de Estágio de Nutrição Humana e Qualidade
Alimentar, apresentado e discutido na Escola Superior Agrária de Castelo Branco (CD-ROM).
Resumo: O trabalho foi desenvolvido, com o objetivo de mostrar que os enchidos podem ser
aceites e comercializados como produto tradicional, e simultaneamente, um produto seguro.
ESPERANÇA, Emília Catarina Figueiredo (2011) – Avaliação físico-química e microbiológica
da água de abastecimento na zona do castelo - Castelo Branco. Relatório de Estágio de
Nutrição Humana e Qualidade Alimentar, apresentado e discutido na Escola Superior Agrária
de Castelo Branco (CD-ROM).
Resumo: No presente trabalho, pretendeu-se avaliar a qualidade da água destinada ao
consumo humano na zona do castelo, no concelho de Castelo Branco e contribuir assim para
a avaliação da percepção dos consumidores domésticos relativamente à realidade do serviço
de abastecimento de água.
MORAIS, Renato Augusto Dias de (2011) – Enraizamento de estacas de Myrtus communis L.
em ambiente controlado - Castelo Branco. Relatório de Estágio de Engenharia Agronómica –
Ramo Florestal, apresentado e discutido na Escola Superior Agrária de Castelo Branco (CDROM).
Resumo: O objectivo deste trabalho foi verificar se a capacidade de enraizamento desta
espécie era estimulada através da aplicação de diferentes concentrações de auxina na base
da estaca e encontrar a concentração mais adequada para aumentar a quantidade e a
qualidade do enraizamento desta espécie.
CARMONA, Patrícia Isabel Pires Carmona (2011) – Caracterização de dois resíduos com vista
ao incremento do enraizamento de Quercus pyrenaica, Castanea sativa e Arbutus unedo Castelo Branco. Relatório de Estágio de Engenharia Agronómica – Ramo Florestal,
apresentado e discutido na Escola Superior Agrária de Castelo Branco (CD-ROM).
Resumo: É objectivo do presente trabalho efectuar a caracterização analítica de dois
resíduos, cinzas provenientes da queima de madeira de pinho para fins energéticos e bagaço
de azeitona de um lagar de duas fases, com vista à possível incorporação como fertilizante
em solos florestais ou à possível utilização em mistura para substratos.
SANTOS, Mónica Isabel Mateus dos (2011) – Acompanhamento das actividades de uma
exploração de produção de suínos. Relatório de Estágio de Engenharia Agronómica – Ramo
Zootecnia, apresentado e discutido na Escola Superior Agrária de Castelo Branco (CD-ROM).
Resumo: Este trabalho teve como objetivo o acompanhamento do desempenho de todas as
actividades de maneio reprodutivo, alimentar e higio-sanitário numa exploração industrial de
produção de suínos.
BARROSO, João Pedro Guedes (2011) – Isolamento de E. coli, L. monocytogenes e Salmonella
spp. e susceptibilidade a antibióticos e desinfectantes usados na indústria alimentar. Relatório
de Estágio de Engenharia Biológica e Alimentar, apresentado e discutido na Escola Superior
Agrária de Castelo Branco (CD-ROM).

Resumo: Com o presente trabalho pretendeu-se, numa primeira fase, acompanhar a rotina
laboratorial na empresa Labinter e numa segunda fase, determinar a eficácia in vitro de
desinfectantes utilizados na indústria alimentar e o perfil de susceptibilidade a antibióticos de
isolados de Escherichia coli, Listeria monocytogenes e Salmonella spp. obtidos durante a
primeira fase de estágio. Foi ainda feita a serotipagem dos isolados de L. monocytogenes por
Multiplex PCR.
COSTA, Gisela Márcia Farinha da (2011) – Cuidados de enfermagem em animais de
companhia. Relatório de Estágio de Enfermagem Veterinária, apresentado e discutido na
Escola Superior Agrária de Castelo Branco (CD-ROM).
Resumo: Com este trabalho complementar a formação académica, desenvolvendo uma série
de actividades no âmbito da Enfermagem Veterinária num Hospital Veterinário acreditado
pela Ordem dos Médicos Veterinários, direccionado para os animais de companhia.
COELHO, Ana Catarina dos Santos (2011) – Controlo de qualidade e marketing nutricional no
Sector da Distribuição Alimentar. Relatório de Estágio de Nutrição Humana e Qualidade
Alimentar, apresentado e discutido na Escola Superior Agrária de Castelo Branco (CD-ROM).
Resumo: Este trabalho teve como principal objectivo a realização do controlo da qualidade
de diversos produtos frescos (hortofrutícolas, charcutaria, carne) na receção, e posterior
identificação de fornecedores.
GRAÇA, Susana Filipa Nunes (2011) – Actividade antimicrobiana de óleos essenciais de
Lavandula luisieri sobre Botrytis cinerea e Rhizopus sp. Isolado de morango . Relatório de
Estágio de Nutrição Humana e Qualidade Alimentar, apresentado e discutido na Escola
Superior Agrária de Castelo Branco (CD-ROM).
Resumo: Estudar a quantidade e composição da flora fúngica através da análise de três
amostras diferentes de morangos; verificar a actividade antifúngica de seis óleos com
características diferentes de Lavandula luisieri e do cineol; determinar, através do método de
microdiluição em microplaca, a concentração mínima inibitória (MIC) dos seis óleos e do
cineol relativamente aos bolores Rhizopus sp. e Botrytis cinerea e determinar, através do
método da gota em placa, a concentração mínima fungicida (MFC) dos seis óleos e do cineol
relativamente aos bolores Rhizopus sp. e Botrytis cinérea, foram os objetivos deste trabalho.
MARTINS, Maria Helena Dias da Silva (2011) – Comparação de métodos de cultura de
micobactérias com importância na segurança alimentar. Relatório de Estágio de Nutrição
Humana e Qualidade Alimentar, apresentado e discutido na Escola Superior Agrária de
Castelo Branco (CD-ROM).
Resumo: Pretendeu-se comparar duas técnicas de isolamento de Mycobacterium spp. em
tecidos de animais selvagens, abatidos para consumo público.
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PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS
Título
L’arboriculture fruitière
Cunicultura
Eurocarne

Periodicidade
Mensal

Itens recebidos
Hors-Série (Dez. 2011)
Nº662 (Jan. 2012)

Bimestral

Nº214 (Dez. 2011)

Mensal

Nº202 (Dez. 2011)

Horticultura
Journal of food protection
Jovens agricultores

Bimestral
Mensal
Trimestral

Nº299 (Nov. 2011)
Nº11 (Nov. 2011)
Nº12 (Dez. 2011)
Nº88 (Out-Dez. 2011)

Phytoma

Mensal

Nº650 (Jan. 2012)

PROCIV

Mensal

Nº46 (Jan.2012)

Quercus

Mensal

Nº311 (Jan. 2012)

Quercus ambiente

Bimestral

Nº50 (Jan./Fev. 2012)

Revista do agricultor

Mensal

Nº217 (Out./Nov. 11)

Statistics: pocket book

Mensal

Dez. 2011

Trofeo

Mensal

Nº500 (Jan.2012)
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OUTRAS NOTÍCIAS DA BIBLIOTECA
Consulte a página da Biblioteca em:

http://biblioteca.esa.ipcb.pt
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