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DESTAQUE

16 de Junho – Aniversário da Biblioteca
No dia 16 de Junho completam-se 31 anos sobre o registo do primeiro documento no
Livro de Registos da Biblioteca, correspondente ao acervo da ESACB.
A imagem abaixo corresponde ao documento n.º 1 da Biblioteca, mas é,
simultaneamente, o primeiro documento informaticamente tratado pelas suas
colaboradoras. Tornou-se assim no primeiro registo bibliográfico da primeira base de
dados bibliográficos de que a biblioteca dispôs suportada, naquela altura, pelo
programa Porbase (Mini/micro CDS/ISIS).

Biological science: a molecular approach
Cota: Z30-1 (registada em 16 de Junho de 1982)

Desde essa data, 16 de junho de 1982, que a biblioteca vem registando documentos,
estabelecendo relações com utilizadores, dinamizando iniciativas, enfim
desenvolvendo todo um conjunto de atividades, sempre com o objetivo de ir ao
encontro das necessidades dos seus utilizadores que são todos os docentes,
colaboradores não docentes e os estudantes das Escolas Superiores Agrária e de
Artes Aplicadas, mas também do IPCB, em geral, e da comunidade, já que esta é uma
biblioteca aberta.
A integração dos serviços de Biblioteca da ESART permitiu que estes serviços
passassem a dispor de um espaço próprio, digno e adequado às funções da
Biblioteca, com melhor aproveitamento do espaço, dos equipamentos e dos recursos
humanos disponíveis.
O corpo de colaboradoras não docentes que aqui desempenham funções é estável,
profissionalmente adequado e competente, desenvolvendo com elevado rigor e
sentido profissional todas as suas atividades.
Parabéns à biblioteca por mais um aniversário e parabéns aos seus utilizadores que
são o elemento motivador do seu desempenho.
M.E.R.
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MONOGRAFIAS E OUTROS DOCUMENTOS

SCHEROMM, Pascale (2011) – Quand le raisin se fait vin.
Versailles: Quae.

Resumo: Através de inúmeras fotografias e ilustrações, este livro
fala-nos sobre a história da vinificação e da elaboração do vinho.

HIPÓLITO, João Reis; VAZ, Álvaro Carmo (2011) – Hidrologia e
recursos hídricos. Lisboa : Instituto Superior Técnico
Resumo: Esta obra sistematiza e consolida conhecimentos na área
da hidrologia e dos recursos hídricos.

RIJO, Manuel (2010) – Canais de adução: projecto, operação,
controlo e modernização. Lisboa : Sílabo.
Resumo: Obra de cariz prático, concebida para ser utilizada por
engenheiros, empresas de consultadoria e responsáveis pela
manutenção, operação e exploração de sistemas em canal que
possuam conhecimentos de hidráulica, bem como por estudantes.

PAC PÓS 2013: A PROPOSTA DE REGULAMENTO PARA O
DESENVOLVIMENTO RURAL (2012). Espaço Rural. [Lisboa] :
Confagri. Parte I. Nº86, (supl. 3), [10] p.

MUÑOZ RODRÍGUEZ, Juan José (2012) – El conejo de monte : la
espécie, su caza e gestión. Madrid : América Ibérica
Resumo: Aspetos relacionados com o coelho bravo, com
referência à biologia, caça e gestão da espécie.

ALEGRIA, Cristina [Maria Martins]… [et al.] (2012) – III Encontro
de Sistemas de Informação Geográfica : aplicações SIG em
recursos agro-florestais e ambientais : livro de resumos. Castelo
Branco : IPCB
Resumo: Contém os resumos das comunicações apresentadas no
Encontro.

ROBLES, Vicente dir. (2012) – Turismo ornitológico en Galicia :
espacios naturales más representativos itinerarios para observar
aves: los mejores observatorios
Resumo: Dá a conhecer os espaços naturais existentes na Galiza,
para a observação de aves

BATISTA, Maria Teresa Folgôa, coord. (2009) – Corine Land
Cover Nível 5 : contribuição para a carta de uso do solo em
Portugal Continental. Évora: Associação de Municípios do Distrito
de Évora.
Resumo: Neste trabalho é apresentado e discutido o
desenvolvimento e implementação de uma nova classificação
CLC integrada e adaptada a uma escala de maior detalhe (1:10
000). A obra é acompanhada de um CD onde se encontram as
295 fichas de classe para o nível 5 e uma Carta de Ocupação do
Solo do Distrito de Évora e Município de Sousel.

HENRIQUES, José Luís Gravito; MATOS, José Manuel Correia de,
il. (2012) – Guia de campo: 50 cogumelos silvestres das Beiras de
interesse em conhecer. [Castelo Branco] : AFLOBEI
Resumo: A obra é constituída por fichas técnicas com fotografia e
desenhos da espécie, o seu nome científico, nomes vulgares e
uma breve resenha das suas características mais salientes.

PAC PÓS 2013: A PROPOSTA DE REGULAMENTO PARA O
DESENVOLVIMENTO RURAL (2012). Espaço Rural. [Lisboa] :
Confagri. Parte II. Nº87, (supl. 4), [10] p.
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RELATÓRIOS – FIM DE CURSO
FERNANDES, Marlene Daniela Campos (2011) – Avaliação e proposta nutricional de ementas
e colaboração na monitorização da higiene e segurança alimentar. Relatório de Estágio de
Nutrição Humana e Qualidade Alimentar, apresentado e discutido na Escola Superior Agrária
de Castelo Branco (CD-ROM).
Resumo: Com o presente estudo, pretendeu-se conhecer e avaliar as ementas e monitorizar
e colaborar na higiene e segurança alimentar numa UCCI.
LOUREIRO, Inês Marques (2011) – Acompanhamento do sistema HACCP implementado
numa unidade hospitalar. Relatório de Estágio de Nutrição Humana e Qualidade Alimentar,
apresentado e discutido na Escola Superior Agrária de Castelo Branco (CD-ROM).
Resumo: Efetuou-se uma revisão acerca da higiene e segurança alimentar com base no
sistema HACCP, na qual se acompanharam todas as fases, desde a recepção de matériasprimas até à confeção, bem como a verificação e cumprimento de pré-requisitos e princípios
do sistema HACCP.
LOPES, Maria José Cardoso (2011) – Micropropagação in vitro da nogueira (Juglans regia L.)
por rebentação axilar. Relatório de Estágio de Engenharia Biológica e Alimentar, apresentado
e discutido na Escola Superior Agrária de Castelo Branco (CD-ROM).
Resumo: O presente trabalho teve como objetivos o desenvolvimento de um processo de
cultura in vitro capaz de ser comercialmente competitivo com vista à multiplicação
vegetativa em grande escala de nogueiras e foi desenvolvido com cultivares de Juglans regia

L.,‟Howard‟ e ainda com o porta-enxerto híbrido “Paradox‟.

SILVA, Cristina de Jesus Cerqueira da (2011) – Validação da metodologia de determinação de
óleos e gorduras em águas residuais. Relatório de Estágio de Engenharia Biológica e
Alimentar, apresentado e discutido na Escola Superior Agrária de Castelo Branco (CD-ROM).
Resumo: O presente trabalho teve como objetivo contribuir para a validação do método
analítico de determinação de óleos e gorduras em águas residuais, utilizado na empresa
Controlvet-Segurança alimentar, pretendendo-se avaliar a qualidade do método utilizado, de
modo a garantir a qualidade exigida pelos clientes nos serviços prestados.
Santos, Elisabeth Jerónimo dos (2011) – O papel do profissional da nutrição na indústria
hoteleira: uma abordagem no empreendimento H2otel. Relatório de Estágio de Nutrição
Humana e Qualidade Alimentar, apresentado e discutido na Escola Superior Agrária de
Castelo Branco (CD-ROM).
Resumo: O objectivo deste trabalho consistiu em descrever o papel e possibilidade de
intervenção do profissional da nutrição na indústria hoteleira.
ROSÁRIO, Flávia Abreu do (2011) – Modificações na qualidade das batatas fitas e no óleo de
palma, durante o processo de fritura. Relatório de Estágio de Engenharia Biológica e
Alimentar, apresentado e discutido na Escola Superior Agrária de Castelo Branco (CD-ROM).
Resumo: Os objectivos principais deste trabalho foram estudar as alterações no óleo de
palma após a fritura de batatas pré-fritas, bem como avaliar o teor em gordura adquirido por
este alimento.
CUSTÓDIO, Florbela Beato Prata da Silva Oliveira (2011) – Avaliação do desempenho
ambiental da empresa Bitzer (2005-2010) no âmbito do Regulamento (CE) nº1221/2009
(EMAS). Relatório de Estágio de Engenharia Biológica e Alimentar, apresentado e discutido na
Escola Superior Agrária de Castelo Branco (CD-ROM).
Resumo: Este trabalho foi desenvolvido tendo dois objectivos principais: a elaboração da DA
2011 (2.ªActualização da 3.ª DA) da empresa BITZER Portugal e a análise diacrónica (20052010) dos principais indicadores de desempenho ambiental da empresa e consequente
avaliação do seu desempenho ambiental.
APARÍCIO, Carla Patrícia Pires (2011) – Maneio reprodutivo em equinos. Relatório de Estágio
de Enfermagem Veterinária, apresentado e discutido na Escola Superior Agrária de Castelo
Branco (CD-ROM).
Resumo: O trabalho realizado foi essencialmente no campo, através do auxílio nas ações de
saneamento de bovinos de carne e pequenos ruminantes, bem como na profilaxia médica,
controlo reprodutivo de ovinos, equinos e bovinos, e também em consultas e no auxílio de
cirurgias.
CROSSAS, Maria Lúcia Clemente (2011) – Enfermagem veterinária em animais de companhia
e espécies de interesse público. Relatório de Estágio de Enfermagem Veterinária,
apresentado e discutido na Escola Superior Agrária de Castelo Branco (CD-ROM).
Resumo: O principal objectivo deste estágio foi, consolidar os conhecimentos teóricos e
práticos adquiridos na Escola Superior Agrária de Castelo Branco e estabelecer uma ligação
entre a diversidade de funções que estão implícitas na formação de um enfermeiro
veterinário nas principais áreas em que se dividem os serviços veterinários.
HENRIQUES, Cândido Alexandre dos Santos (2011) – Acompanhamento de uma exploração
de Shiitake – Lentinus edodes (Berkeley) Pegler. Relatório de Estágio de Engenharia
Agronómica – Ramo Florestal, apresentado e discutido na Escola Superior Agrária de Castelo
Branco (CD-ROM).

Resumo: Neste trabalho acompanhou-se uma exploração de L. edodes possibilitando um
contacto de proximidade e o enquadramento dos conhecimentos teóricos com uma
componente prática, contribuindo assim para um melhor entendimento das técnicas de
produção desta espécie.
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Cursos de Mestrado – Relatório de Projecto Final
INÊS, Carla Sofia França (2011) – Rega deficitária (RD) em pessegueiro na Cova da Beira.
Dissertação de Mestrado em Fruticultura Integrada, apresentada e discutida na Escola
Superior Agrária de Castelo Branco.
Resumo: Nesta dissertação, a autora procurou estudar o efeito de diferentes intensidades de
RD em duas cultivares de pessegueiro, “Andross” e “August Orebrad”, sobre a produção, o
crescimento do fruto, os parâmetros de qualidade, nomeadamente, a dureza da polpa e o
teor de sólidos solúveis
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PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS
Título

Periodicidade

Itens recebidos

Agenda cultural
Alimentação animal
Boletim informativo LACTICOOP
Canis et felis
Cunicultura
Diabetes

Mensal
Trimestral
Mensal
Bimestral
Bimestral
Trimestral

Enovitis/Oleavitis

Trimestral

Ensino superior
Espaço rural

Trimestral
Bimestral

Eurocarne

Bimestral

Lacticoop
La feuille & l’aiguille

Mensal
Trimestral

Newsletter (FCG)

Bimestral

Pâtre

Mensal

Phytoma

Mensal

Quercus

Mensal

Quercus ambiente
Revista do agricultor

Trimestral
Trimestral
Bimestral

Nº315 (Mai. 2012)
Nº316 (Jun. 2012)
Nº52 (Mai.-Jun. 2012)
Nº108 (Jan./Mar. 2012)
Nº220 (Abr.-Mai. 2012)

Statistics : pocket book

Mensal

Abr. 2012

Trofeo
Voz da terra

Mensal
Trimestral

Nº504 (Mai.2012)
Nº64 (Mar./Abr. 2012)

Revista da APH

Jun. 2012
Nº79 (Jan.-Mar. 2012)
Nº251 (Abr. 2012)
Nº115 (Abr. 2012)
Nº216 (Abr. 2012)
Nº62 (2012)
Nº28 (Abr.-Jun. 2012)/Nº10 (Abr.Jun. 2012)
Nº43 (Jan.-Mar. 2012)
Nº87 (Mai/Jun. 2012)
Nº203 (Jan.-Fev. 2012)
Nº204 (Mar. 2012)
Nº205 (Abr. 2012)
Nº 252 (Mai.2012)
Nº87 (Mai. 2012)
Nº133 (Mai. 2012)
Nº134 (Jun. 2012)
Nº590 (Jan. 2012)
Nº591 (Fev. 2012)
Nº592 (Mar. 2012)
Nº593 (Abr. 2012)
Nº594 (Mai. 2012)

Nº654 ( Mai.2012)
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OUTRAS NOTÍCIAS DA BIBLIOTECA
Consulte a página da Biblioteca em:

http://biblioteca.esa.ipcb.pt .
______________________________________________________________

