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Nota introdutória 
 
A necessidade de uniformização num catálogo colectivo implica a existência de regras e 
procedimentos comuns, que deverão ser respeitados pelos utilizadores Aleph do SIBUL.  
 
Sugestões ou propostas deverão ser remetidas ao Grupo de Normalização através do email 
biblioteca@fba.ul.pt ou por correio para os Serviços de Documentação da Universidade de Lisboa. 
 
 
 
Preâmbulo 
 
Esta nota técnica tem por objectivo definir o âmbito de aplicação dos campos específicos das 
PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS e estabelecer procedimentos para o seu preenchimento. Não são 
abordados os campos comuns a outro tipo de publicações, pelo que a elaboração do registo 
bibliográfico não dispensa a consulta da nota técnica CAT/1 (campos mínimos obrigatórios para um 
registo bibliográfico), bem como do Manual Unimarc. 
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BLOCO 0 - Identificação 
 
 
011 (ISSN) 
 
 

Âmbito de aplicação  
 
Número Internacional normalizado das publicações em série atribuído pelo ISDS (International 
Serials Data System) 
 
 

 
Indicadores Subcampos 

 
Indicador 1: em branco 
Indicador 2: em branco 

  
$a Número (ISSN) 
$b Qualificação 
$d Modalidades de aquisição e/ou preço 
$y ISSN cancelado 
$z ISSN errado 
 

 
 

 

���� Recomendação 

 

 
O GTN recomenda a utilização dos subcampos inscritos a negrito. 
 
Sendo o SIBUL um catálogo colectivo com uma base bibliográfica única (ULB01), o GTN 
recomenda que a informação referente ao $d seja dada nas bases administrativas de cada 
uma das bibliotecas participantes, nomeadamente na informação referente à assinatura 
(Módulo de Periódicos) 
 
Todo o ISSN que é erradamente atribuído e depois cancelado ou incorrectamente 
impresso de ve ser registado nos subcampos $y ou $z respectivamente e constar do 
mesmo campo que o ISSN correctamente atribuído, que será registado no $a 
 

 
 
Campos relacionados: 
 

225 (Colecção) 
Um ISSN para uma colecção à qual pertence o documento a ser catalogado (caso das séries 
monográficas) pode entrar no subcampo $x do campo 225 
 
 
530 (Título chave) 
Corresponde ao ISSN que figura no $a do campo 011 e só deve ser inscrito no registo quando 
figurar no documento ou tiver sido confirmado junto do ISDS. 
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040 (CODEN) 
 

Âmbito de aplicação  
 
Código atribuído a títulos de publicações em série pelo International CODEN Service) 
 
 

Indicadores Subcampos 
 
Indicador 1: em branco 
Indicador 2: em branco 

  
$a CODEN 
$z CODEN errado 

 
 
 
 

 
BLOCO 1 – Informação Codificada 
 
 
100 (DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO) 
 
Observação 
Os dados deste campo são aplicáveis a registos de qualquer tipo de  material, pelo que só se 
apresentam os específicos de publicações em série. 
 

Tipo de data de publicação: 
 

Códigos 
 
a publicação em série corrente 
b publicação em série já finda 
c publicação em série de estado desconhecido 

 
 

Campos relacionados: 
 
207 (Numeração) 
 
210$d (data de edição) 
As datas de publicação devem ser registadas quer no campo 100 (tipo de data e data em 
aberto ou datas limites), quer nos campos 207 (quando aplicável) e 210$d (data em aberto, 
correspondente ao tipo de data a ou c,  ou datas limites, correspondente ao tipo de data b) 
 

 
Exemplos: 
 

Campo 100 
Tipo de data 

Campo 207 
Numeração 

Campo 210$d 
Data de edição 

a    Data de publicação 1 
1990 

Data de publicação 2 9999 
$a Vol.1, nº 1 (Jan. 1990)- $d 1990- 
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b    Data de publicação 1 
1990 

Data de publicação 2 1994 
 

$a Vol. 1, nº 1 (Jan. 1990)- Vol. 
5, nº 4 4 (Dez. 1994) 

$d 1990-1994 

c    Data de publicação 1 
1990 

Data de publicação 2 
$a Vol. 1, nº 1 (Jan. 1990)- $d 1990- 

 
 
 
110 (DADOS CODIFICADOS PARA PUBLICAÇÕES EM SÉRIE) 
 

���� Recomendação 

 

 
Dado a IFLA recomendar que o campo esteja sempre presente nos registos de publicações 
em série, o GTN do SIBUL considera este campo de preenchimento obrigatório. 
 

 
 

Âmbito de aplicação  
 
O campo contém dados codificados relativos a publicações em série, incluindo séries monográficas 
catalogadas como séries e não como monografias. 

 
 
 

Indicadores Subcampos 
 
Indicador 1: em branco 
Indicador 2: em branco 

  
$a  

 
 

���� NOTA 

 

 
Todos os dados codificados entrados em $a são identificados pela posição do caracter 
dentro do subcampo (convencionalmente numeradas de 0 a 10). 
 
Se se entender não preencher um elemento, deve usar-se o caracter de preenchimento nas 
posições dos caracteres designados para esse elemento. 
 

 
 
 

TABELA DOS ELEMENTOS DE COMPRIMENTO FIXO DO SUBCAMPO 
 

Nome dos 
elementos Âmbito de aplicação Códigos 

Número 
de 

caracteres 

Posição dos 
caracteres 

Tipo de 
publicação em 
série 

Indica o tipo de publ. em série: 
Periódico (PP em que as partes se 
caracterizam pela variedade de 
conteúdo e de colaboradores em 
cada número e de número para 
número; 
Série monográfica (PP 
caracterizada por cada parte ter 
um título distintivo e muitas vezes 
autoria individual, conservando a 
própria série um título constante) 
Jornal (PP caracterizado pelo 
facto de conter informação 

a periódico 
b série monográfica 
c jornal 
z outro 

1 0 



Nota Técnica PER/1  – Campos e subcampos específicos de um registo bibliográfico de Publicações 
Periódicas 

Página 5 

 

corrente e variada e de ser 
impresso em colunas ao  longo de 
cada página) 

Frequência de 
publicação 

Indica a periodicidade de uma 
publicação em série 
 
Observação: 
O código deverá ser actualizado de 
acordo com as alterações de 
periodicidade registadas no campo 
326 

a diária 
b bisemanal (2x p/semana) 
c semanal 
d quinzenal (2 em 2 semanas) 
e bimensal (2 x p/mês) 
f mensal 
g bimestral  (2 em 2 meses) 
h trimestral 
i 3 x p/ ano 
j semestral (2 x p/ ano) 
k anual 
l bienal (2 em 2 anos) 
m trienal (3 em 3 anos) 
n 3 x p/ semana 
o  3 x p/ mês 
u desconhecida 
y s/ periodicidade 
z outra 

1 1 

Regularidade 

Indica a regularidade de uma 
publicação em série. 

a regular 
b irregularidade normalizada 
u desconhecida 
y irregular 

1 2 

Código do tipo 
de material 

Indica se a publicação em série, no 
conjunto, pertence a certo tipo de 
obras de referência . 
Indica o que a publicação em série 
é 
 
Observação: 
Por defeito, o sistema terá 
definido o código z  

a bibliografia 
b catálogo 
c índice 
d resumos 
e dicionários 
f enciclopédias 
g guia 
h anuário 
i  estatísticas 
j  ensino programado 
k recensões 
l legislação 
m relatórios e compêndios 
legais 
n artigos legais 
o causas legais e notas sobre 
as causas 
p biografia 
z outros tipos de conteúdo 

1 3 

Código da 
natureza do 
conteúdo 
 

Indica se a PP contém um ou mais 
tipos de material de referência. 

Os mesmos indicados para a 
posição do caracter 3 
As posições não utilizadas 
contêm espaço em branco. 

3 4-6 

Indicador de 
publicação de 
conferência 

Indica se a PP contém as actas, 
relatórios ou sumários de uma 
conferência, encontro ou simpósio. 
 
Observação: 
 
Por defeito, o sistema terá 
definido o código 0 

0 não é uma publicação de 
conferência 
1 publicação de conferência 

1 7 

Código de 
disponibilidade 
de página de 
rosto 

Indica a existência de página de 
rosto para volumes separados de 
uma publicação em série e o modo 
de a adquirir.  
 
Observação: 
Por defeito, o sistema terá 
definido o código x 

a no último nº do vol. - solto 
b  no último nº do vol. - preso 
c  no 1º nº do vol.seguinte - 
solto 
d  no 1º nº do vol. seguinte - 
preso 
e publ. Separadamente – 
gratuito a pedido. 
f publ. Separadamente – 
gratuito- enviado automatica/ 
g publ. Separadamente – 
compra a pedido 
u desconhecido 
x não aplicável 
y não se publica página de 
rosto 
z outro 

1 8 

Código de 
disponibilidade 

Indica a disponibilidade de um 
índice ou sumário para volumes 
separados de uma publicação em 

a ind. cada nº/solto 
b índ.último nº.do 
vol./solto/pag. independente 

1 9 
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de índice série e o modo de o adquirir 
 
Observação: 
Por defeito, o sistema terá 
definido o código x 

c ind. último nº do 
vol./solto/não paginado 
d ind. último nº do vol./preso 
e ind. 1º nº do vol. 
seguinte/solto/pag. 
independente 
f índ. 1º nº do vol. 
seguinte/solto/não paginadoº 
g índ. No 1º nº do vol. 
seguine/preso 
h índ. publicado 
separadamente/gratuito/ 
enviado automaticamente 
i índ. publ. 
separadamente/gratuito a 
pedido 
j índ. public. 
separadamente/encadern. do 
edit./gratuito/enviado 
automaticamente 
k  índ. publicado 
separadamente/encader. do 
editor/gratuito a pedido 
l índ. public.separadamente/ 
encadern. do ed./compra a 
pedido 
m a pp. é um supl. ou 
subsérie indexada na pp 
principal 
u desconhecido quando da 
criação do registo 
x não aplicável 
y não se publica índice 
z outro 

Código de 
disponibilidade de 
índice cumulativo 

Indica a existência de um índice 
cumulativo ou sumário. 

0 não existe índice cumulativo 
ou sumário 
1 índice cumulativo ou 
sumário disponível 

1 10 

 
 

Exemplos: Campo e 
subcampo 

Posição do 
caracter 

Valor Notas 

100   
^a19991106a19669999km 
y0pory0103    ba 
101 0 ^apor 
102   ^aPT 
110   ^aauuzz  0xx0 
200 1 
^aFinisterra^erevista 
portuguesa de 
geografia^fCentro de 
Estudos Geográficos 
207  0^aV. 1, nº 1 (1966)- 
210   
^aLisboa^cC.E.G.,^d1966- 
620   ^dLisboa 
712 02^aUniversidade de 
Lisboa.^bCentro de 
Estudos Geográficos^4650 
 
 

 
110  $aauuzz  0xx0 
 
 

0 
1 
 
2 
3 
4-6 
7 
8 
9 
10 

a 
u 
 
u 
z 
z   
0 
u 
y 
0 

Periódico 
Periodicidade desconhecida 
Regularidade desconhecida 
Outro tipo de conteúdo 
Outro tipo de conteúdo 
Não public.de conferência 
Desconhecido 
Não se publica índice 
Não tem índice cumulativo 

 
 

110  $aakahg  1xx1 0 
1 
2 
3 
4-6 
7 
 
8 
9 
10 

a 
k 
a 
h 
g 
1 
 
x 
x 
1 

Periódico 
Anual 
Regular 
Anuário 
Contém guia 
Contém actas de conferencia anual 
Não aplicável 
Não aplicável 
Índice cumulativo disponível 

 
 
Campo relacionado : 
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ETIQUETA DE REGISTO (Nível bibliográfico) 
O nível bibliográfico na etiqueta de registo indica se o documento é uma publicação em série e 
portanto se espera que este campo esteja presente 
 
 

 
 
BLOCO 2 – Informação Descritiva 
 
200 
 

$h (Número de uma parte ou secção) 
$i (Nome de uma parte ou secção) 

 
 

���� Observação 

 

 
O $h é sempre precedido de um ponto que é necessário digitar. 
O $i é precedido de ponto ou vírgula que também é necessário digitar, conforme ocorra 
isoladamente ou em simultâneo com o $h 
 

 
 

� Exemplos 

 

 

200 0#$a Bulletin signalétique.$hSection 9,$iSciences de 

l’ingénieur$f[dir.]Centre de la Recherche Scientifique 

 

200 1#$aDiário da República.$hI Série$f[dir]Imprensa Nacional-Casa da 

Moeda 

 

200 1#$aColóquio.$iArtes$f[dir]Fundação Calouste Gulbenkian 

 
 
 
 
207 (Numeração) 
 
 

Âmbito de aplicação  
 
Este campo contém a numeração e/ou datas limites do primeiro e do último número da 
publicação, sempre que estes sejam conhecidos, nomeadamente quando a catalogação é feita a 
partir do primeiro número 
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���� Observação 

 

 
Os números e datas a incluir neste campo são elementos de identificação da PP e não devem 
ser confundidos com os números e datas pelos quais as existências de colecções específicas 
são registadas, o que, no caso do SIBUL, é feito nas bases administrativas de cada uma das 
bibliotecas. Sempre que não for aplicável o preenchimento do campo 207, dever-se-á dar a 
indicação do número a partir do qual foi feita a catalogação no campo 303, com a menção 
de Descrição baseada em: 
 
Assim sendo, os campos 207 e 303 não podem coincidir no mesmo registo. 
 

 
 

Indicadores Subcampos 
 
Indicador 1: em branco 
Indicador 2: 0 numeração normalizada 

 1 numeração não normalizada 
 

  
 

 

 
 
Campos relacionados: 
 

100 
Quando o registo bibliográfico da ULB01 se refere a uma PP que, entretanto, cessou a sua 
publicação é necessário proceder à actualização dos dados referentes ao: 
 

� tipo de data da publicação, alterando o código de a para b; 
� data de publicação 2, substituindo o 9999 ou os espaços em branco  pela data de fim da 

publicação 
 
210 ($d) 
O subcampo $d poderá conter uma data em aberto (correspondente ao tipo de data a ou c) ou 
duas datas limites (correspondentes ao tipo de data b) 

 
 
Exemplos de preenchimento do campo 207: 
 

� Exemplos 

 

  

207 #0$aVol. 1, n.º 1 (Jan. 1940) – 
(Publicação em série corrente) 
 

207 #0$aAbr. 1978- 
(Publicação corrente) 

207 #0$a1951/1- 
(Publicação corrente) 

207 #0$aVol. 1, n.º1 (Abr. 1946) – vol. 26, n.º195 (Out. 1972) = nº1 

– nº6943 
(Publicação em série publicada entre Abril de 1946 e Outubro de 1972, desde o vol. 1, nº1 até ao vol. 26, nº 195 a 
que, adicionalmente foi dada uma numeração sequencial de 1 a 6943 a cada número publicado) 
 

207 #0$aVol. 1, pt 1 (Jun.1845) – Vol. 72, pt. 12 (Dez. 1916) 

207 #0$aVol. 1, n.s., nº 1 (Jan. 1917)- 
(Publicação em série que começou a ser publicada desde o vol. 1. parte 1, em Junho de 1845, tendo a partir  de 
1917, com a publicação do vol. 72, parte 12, alterado o seu formato, e recomeçado a sua numeração em Nova 
série, vol.1, nº 1. Esta informação é registada num subcampo separado) 
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210 (PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC.) 
$d (data de publicação) 
 
 

Âmbito de aplicação  
 
Este subcampo regista a data certa ou aproximada do primeiro número da pp. 
Poderá ser registada uma data em aberto ou duas datas limites. 
 
 
 
Ocorrência 
 
Deve sempre registar-se uma data no subcampo $d 
 

Indicadores Subcampos 
 
Indicador 1: em branco 
Indicador 2: em branco 

  
 

 
 
 
 
Campos relacionados: 
 
 

100 (Dados gerais de processamento- Tipo de data de publicação)) 
 
207 (Numeração) 

 
 

BLOCO 3 - Notas 
 
 
303 (Nota relativa a informação descritiva) 
 

Âmbito de aplicação  
 
Utilizar esta nota para indicar que a catalogação da publicação periódica não foi feita a partir do 
primeiro número. 

 
 
 

Indicadores Subcampos 
 
Indicador 1: em branco 
Indicador 2: em branco 

  
$a  Texto da nota 

 
 

���� Recomendação 

 

 
Sendo o SIBUL um catálogo colectivo com uma base bibliográfica única (ULB01), 
sempre que uma biblioteca cooperante possua o primeiro número da publicação 
dever-se-á proceder à actualização dos dados referentes ao registo bibliográfico, 
após o que o campo 303 deverá ser substituído pelo campo 207. 
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� Exemplo 

 
 

303 ##$aDescrição baseada em: Vol. 5, n.º 3 (Mar. 1968) 

 

 
 
326 (Nota de periodicidade) 
 
 

Âmbito de aplicação  
 
A nota indica a periodicidade com que uma publicação em série é publicada. 
Se a periodicidade se alterar ao longo da existência da PP, dever-se-á repetir o campo tendo o 
cuidado de ordenar as entradas de forma a que a periodicidade mais recente figure em primeiro 
lugar. 

 
 
 
 

Indicadores Subcampos 
 
Indicador 1: em branco 
Indicador 2: em branco 

  
$a Periodicidade 
$b Datas de periodicidade 
(limites cronológicos aplicáveis à periodicidade 
referida no subcampo $a) 
 

 

� Exemplo 

 

 
326 $aTrimestral$b1981- 
326 $aMensal$b1940-1980 

 

 
 
Campo relacionado: 
 

110 (Campo de dados codificados) 
Frequência da publicação (posição do caracter 1) 
Estando limitado à posição de um caracter, o código de frequência não pode registar situações 
complexas, que devem ser explicadas no campo 326. 

 

���� Recomendação 

 

 
Os dados relativos à periodicidade devem ser gerados a partir do respectivo código no 
campo 110, conforme recomendado pela IFLA. 
 
O campo 326 só deverá coexistir com o campo 110 nos casos de periodicidades complexas 
que exijam explicação mais detalhada. 
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BLOCO 4 – Entradas relacionadas 
 
 
Notas gerais: 
 

� Podem incluir-se num registo tantos campos relacionados quantos se quiser. 
 
� As notas correspondentes aos campos do bloco 4XX são geradas automaticamente pelo 

sistema para tal bastando preencher o segundo indicador do respectivo campo 4XX com 
o valor 1.  

 
� O sistema LEPH permite “saltar” entre registos da base ULB01 relacionados entre si, 

através do preenchimento do subcampo $1, que gera automaticamente uma nota de 
ligação. 
 
Para evitar duplicação de informação relativa ao tipo de relação, recomenda-se que 
sempre que ocorra o $1 se atribua o valor 0 aos 2º indicadores dos campos do bloco 4XX 
assim relacionados. 

 
� O subcampo $1 compreende o número de identificação na base ULB01 do registo 

bibliográfico a que se pretende ligar o documento que estamos a catalogar, precedido 
da etiqueta 001. 

 
� Contrariamente aos outros subcampos (que devem ser preenchidos nos dois ou mais 

registos que se pretende ligar entre si), o subcampo $1 só deve ser preenchido num dos 
registos a ligar entre si. 

 
� De preferência, o subcampo $1 deve figurar no registo cronologicamente mais recente 

(registo “filho”) em cujo respectivo campo 4XX se inscreverá o número de identificação 
na base ULB01 do registo cronologicamente mais antigo correspondente (registo 
“mãe”). 

 

� Exemplo 

 

  
Registo 1(publicado de 1977 a 1988): 
 
001 ##$10027436 

200 1#$aRevue internationale de gestion des établissements d’enseignement 

supérieur$fOCDE 

442 1#$tGestion de l’enseignement supérieur$x1013-8501 

 
A nota gerada automaticamente será: Substituído por: Gestion de 
l’enseignement supérieur 

 
Registo 2 (publicado de 1989 a 2001) 
 
001 ##$10027437 

011 ##$a1013-8501 

200 1#$aGestion de l’enseignement supérieur$erevue du programme sur la 

gestion des établissements dénseignement supérieur$f OCDE 

432 1#$10010027436$tRevue internationale de gestion des établissements 

d’enseignement supérieur 

440 1#$tPolitiques et gestion de lénseignement supérieur$x1682-346-X 
 
As notas geradas automaticamente serão: 
 
Substitui: Revue internationale de gestion des établissements d’enseignement 

supérieur 

Continuado por: Politiques et gestion de lénseignement supérieur 
 
Registo 3 (publicado a partir de 2002-    ) 
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001 ##$10346709 

011 ##$a1682-346-X 

200 1#$aPolitiques et gestion de l’enseignement supérieur$erevue du 

programme sur la gestion des établissements d’enseignement 

supérieur$fOCDE 

430 1#$10010027437$tGestion de lénseignement supérieur$x1013-8501 
 
 
A nota gerada automaticamente será: 
 
Continua: Gestion de l’enseignement supérieur 

 
 
 
 

Indicadores * Subcampos 
 
Indicador 1: em branco 
Indicador 2: 0  (não gera nota) 

1 (gera nota) 

  
$1 (Dados relacionados) 
$a (Autor) 
$c (Local de publicação) 
$d (Data de publicação) 
$e (Estado da edição) 
$h  (Número da parte ou secção) 
$i  (Nome da parte ou secção) 
$p (Descrição física) 
$t (Título) 
$v (Número do volume) 
$x (ISSN) 
$y (ISBN/ISMN) 
$0 (Identificação do registo bibliográfico) 
$3 (Número do registo de autoridade) 
 

 
* comuns a todos os campos do bloco 4XX) 
 
 
 

���� NOTA 

 

 
 
Os Subcampos são comuns a todos os campos do bloco 4XX 
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Campos de relações recíprocas 
 
 
421 (SUPLEMENTO)  
 
 

Âmbito de aplicação  
 
Utiliza-se para ligar o documento que está a ser catalogado (publicação mãe)a outro que é seu 
suplemento (publicação filha) 
 
 
 
Nota gerada automaticamente: Suplemento 
 
 

Campo relacionado: 422 
 
 
 
422 (FILIAÇÃO DO SUPLEMENTO)  
 

Âmbito de aplicação  
 
Utiliza-se para ligar o suplemento que está a ser catalogado à publicação mãe 
 
 
 
Nota gerada automaticamente: Suplemento de 
 
 

Campo relacionado: 421 
 
 
 

� Exemplo 

 

001 ##$10039546 

200 1#$aGirl 

421 1#$tGirl annual 
 
A revista Girl tem um suplemento intitulado Girl annual 
 
001 ##$10039547 

200 1#$a Girl annual 

422 1#$10010039546$tGirl 
 
A revista Girl annual é suplemento da revista Girl 
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440 CONTINUADO POR 
 

Âmbito de aplicação  
 
Utiliza-se para ligar a Publicações Periódicas que está a ser catalogada (publicação mãe) a outra 
que a continua (publicação filha): o novo título toma o lugar do título anterior sem mudança na 
numeração 
 
 
 
Nota gerada automaticamente: Continuado por 
 
 

Campo relacionado: 430 
 
 
 
430 CONTINUA 
 

Âmbito de aplicação  
 
Utiliza-se para ligar a PP que está a ser catalogada (publicação filha) à publicação que continua 
(publicação mãe): o novo título substitui o título anterior sem mudança na numeração. 
 
 
 
Nota gerada automaticamente: Continua 
 
 

Campo relacionado: 440 
 
 
 
441 CONTINUADO EM PARTE POR 
 

Âmbito de aplicação  
 
Utiliza-se para ligar a PP que está a ser catalogada (publicação mãe) à publicação seguinte 
(publicação filha) que a continua parcialmente. 
 
 
 
Nota gerada automaticamente: Continuado em parte por 
 

 
Campo relacionado: 431 

 
 
 



Nota Técnica PER/1  – Campos e subcampos específicos de um registo bibliográfico de Publicações 
Periódicas 

Página 15 

 

431 CONTINUA EM PARTE  
 

Âmbito de aplicação  
 
Utiliza-se para ligar a PP que está a ser catalogada (publicação filha) à publicação que a 
antecedeu (publicação mãe) e que em parte continua 
 
 
 
Nota gerada automaticamente: Continua em parte: 

 
 
Campo relacionado: 441 

 
 
 
442 SUBSTITUIDO POR 
 
 

Âmbito de aplicação  
 
Utiliza-se para ligar a PP que está a ser catalogada (publicação mãe) à publicação que a substitui: 
o novo título toma o lugar do título anterior e a numeração não é continuada 
 
 
 
Nota gerada automaticamente: Substituído por: 
  

Campo relacionado: 432 
 
 
432 SUBSTITUI 
 
 

Âmbito de aplicação  
 
Utiliza-se para ligar a PP que está a ser catalogada (publicação filha) à publicação anterior 
(publicação mãe): o novo título substitui o título anterior mas a numeração não é continuada; 
 
 
 
Nota gerada automaticamente: Substitui: 
 
 

Campo relacionado: 442 
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443 SUBSTITUIDO EM PARTE POR 
 
 

Âmbito de aplicação  
 
Utiliza-se para ligar a PP que está a ser catalogada (publicação mãe) à publicação que a substitui 
em parte (publicação filha): o novo título substitui parcialmente o título anterior e a numeração 
não é continuada; 
 
 
 
Nota gerada automaticamente: Substituído em parte por: 
 
 

Campo relacionado: 433 
 
 
 
433 SUBSTITUI EM PARTE 
 
 

Âmbito de aplicação  
 
Utiliza-se para ligar a PP que está a ser catalogada (publicação filha) à publicação que em parte 
substitui (publicação mãe): o novo título substitui em parte o título anterior mas a numeração não é 
continuada; 

 
 
 
Nota gerada automaticamente: Substitui em parte: 
 
 

Campo relacionado: 443 
 
 
 
444 ABSORVIDO POR 
 
 

Âmbito de aplicação  
 
Utiliza-se para ligar a PP que está a ser catalogada e que deixa de existir (publicação mãe) a uma 
publicação já existente que a absorve (publicação filha) mantendo a sua própria numeração. 
 
 
 
Nota gerada automaticamente: Absorvido por: 

 
 
Campo relacionado: 434 
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434 ABSORVE 
 
 

Âmbito de aplicação  
 
Utiliza-se para ligar a PP que está a ser catalogada (publicação filha),que já existia antes de 
absorver uma outra PP que deixa de existir (publicação mãe) e que mantém a sua própria 
numeração. 

 
 
 
Nota gerada automaticamente: Absorve: 
 
 

Campo relacionado: 444 
 
 
 
445 ABSORVIDO EM PARTE POR 
 
 

Âmbito de aplicação  
 
Utiliza-se para ligar a PP que está a ser catalogada e que deixa de existir (publicação mãe) a uma 
publicação já existente que a absorve parcialmente (publicação filha), mantendo a sua própria 
numeração. 
 
 
 
Nota gerada automaticamente: Absorvido em parte por: 
 
 

Campo relacionado: 435 
 
 
 
435 ABSORVE EM PARTE 
 
 

Âmbito de aplicação  
 
Utiliza-se para ligar a PP que está a ser catalogada (publicação filha) já existente antes de 
absorver parcialmente outra Publicações Periódicas que deixa de existir (publicação mãe) 
mantendo a sua própria numeração. 
 

 
 
Nota gerada automaticamente: Absorve em parte: 
 

 
Campo relacionado: 445 
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Outros campos de entradas relacionadas 
 
 
436 FUSÃO DE 
 
 

Âmbito de aplicação  
  
Utiliza-se para ligar a PP que está a ser catalogada a duas ou mais Publicações Periódicas que a 
precederam e que se fundiram para a formar 
 
 
 
Ocorrência: 
O campo deve ser repetido para cada uma das Publicações Periódicas que se fundiram 
 
Nota gerada: Fusão de:  
 
Campos relacionados: 
 

434 (Absorve) – Quando duas ou mais PP se fundem, mas continuam com o nome de uma 
delas, utiliza-se o campo 434 no registo da Publicações Periódicas cujo nome não mudou a fim 
de o ligar à Publicações Periódicas que nela se fundiu e cujo título deixou de existir; 
 
447 (Fundido com) – este campo utiliza-se no registo de uma das anteriores Publicações 
Periódicas que se fundiram para a ligar à Publicações Periódicas com a qual se fundiu e ao 
novo título. 

 
 
 
446 CINDIDO EM 
 
 

Âmbito de aplicação  
 
Utiliza-se para ligar a PP que está a ser catalogada (publicação mãe) a duas ou mais Publicações 
Periódicas que a continuaram e que se separaram dela (publicações filhas) 

 
 
Ocorrência: 
o campo deve ser repetido para cada uma das novas Publicações Periódicas 
 
Nota gerada: Cindido em: 
 
Campos relacionados: 
 

434 (Absorve) – Quando uma PP se cinde em duas ou mais PPs mas o título é continuado por 
uma delas, usa-se este campo no registo da PP cujo título não mudou a fim de a ligar à PP que 
foi absorvida e cujo título deixou de existir 
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447 FUNDIDO COM 
 

Âmbito de aplicação  
 
Utiliza-se para ligar a PP que está a ser catalogada a outras publicações com as quais se fundiu e 
àquela que resultou da fusão 
 
 
 
Ocorrência: 
o campo deve repetir-se para cada uma das PP com as quais se fundiu a PP que está a ser 
catalogada. A ocorrência final refere-se ao produto da fusão 
 
Nota gerada: Fundido com: 
 
Campos relacionados: 
 

434 (Absorve) – Quando a PP que está a ser catalogada se funde com uma ou mais para 
formar uma nova PP que mantêm o mesmo título da que estava a ser catalogada, o registo 
desta deverá conter um campo 434 referente a cada um dos títulos que foram absorvidos e 
assim o campo 447 não será utilizado 
 
444 (Absorvido por) – Quando a PP que está a ser catalogada se funde com uma ou mais para 
formar uma nova PP que mantêm o mesmo título de uma das outras, o registo do documento 
que está a ser catalogado deve conter um campo 444 referente ao título que é continuado e 
assim o campo 447 não será utilizado 
 
 
 

448 MUDOU DE NOVO PARA 
 
 

Âmbito de aplicação  
 
Utiliza-se no registo intermédio de uma PP que mudou o seu nome e posteriormente volta a 
adoptar o nome primitivo, para a ligar às que a precederam e lhe sucederam 
 
 
 
Nota gerada: Mudou de novo para: 
 
 
 
461 ANALÍTICOS DE PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS 
(Este campo será objecto de uma nota técnica específica) 
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BLOCO 5 – BLOCO DE TÍTULOS RELACIONADOS 
 
Nota:  Os títulos do bloco 5xx não são ligações com outros registos, mas sim outros títulos 

relacionados com o documento que estiver a ser catalogado. 
 
 
 
520 TÍTULO ANTERIOR (PUBLICAÇÔES EM SÉRIE) 
 

Âmbito de aplicação  
 
Neste campo regista-se o(s) título(s) anterior(es) da publicação que está a ser catalogada. Utiliza-
se quando se considera que a publicação em série com títulos diferentes constitui uma unidade 
bibliográfica, em que o título próprio se reporta ao título actual. 
 
 
Ocorrência: 
o campo é repetível para cada  título anterior. 
 
 

Indicadores * Subcampos 
 
Indicador 1:  0 (o título anterior não é 

significativo);  
1 (o título anterior é 
significativo) 

Indicador 2:  em branco 

  
$a título próprio anterior 
$e inf. De outro título 
$h número da parte ou secção 
$i nome da parte ou secção 
$j vol. Ou datas do título anterior 
$x ISSN do título anterior 

 
 
 
Campos relacionados: 
 

Campos de entradas relacionadas (bloco 4xx) 
Estes campos de ligação utilizam-se para os títulos anteriores de uma Publicações Periódicas. 
Quando o serviço de catalogação considera cada ocorrência da publicação sob um título 
diferente como uma entidade bibliográfica individual e, como tal, cataloga cada título em 
registos separados. 

 
 

� Exemplo 

 

 

200 #1$aUrbanismo 

520 1#$aArquitectura e urbanismo.$jnº 1 (1974) – 5 (1975) 

 

 

���� NOTA 

 

Durante 1974 e 1975 a Publicações Periódicas Urbanismo denominava-se Arquitectura e 
urbanismo. A agência catalográfica decidiu fazer um único registo para a Publicação 
Periódica e fez uma entrada secundária para o título anterior. 
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� Exemplo/ 

 

 
001 ##$10027436 

200 1#$aRevue internationale de gestion des établissements d’enseignement 

supérieur 

442 #1$tGestion de l’enseignement supérieur$x1013-8501 

 

001 ##$10027437 

200 1#$aGestion de l’enseignement supérieur 

432 #1$10010027436$tRevue internationale de gestion des établissements 

dénseignement supérieur 

 
 

 
���� 

NOTA 

 

 
A agência catalográfica considerou cada ocorrência da Publicação Periódica sob um título 
diferente como uma entidade bibliográfica individual e, como tal, catalogou cada título em 
registos separados. A ligação entre o titulo actual e o anterior foi estabelecida pelo bloco 
4xx e não se recorreu ao campo 520 para a entrada do título anterior. 
 

 
 
 
530 TÍTULO CHAVE 
 

Âmbito de aplicação  
 
O titulo chave (titulo único atribuído à Publicações Periódicas pelo ISDS) está associado ao ISSN. 
Sempre que existam devem coexistir no registo bibliográfico. 
 
 
 
Ocorrência: 
por definição, deveria existir apenas um título chave por registo; na prática, o campo é repetível 
podendo ocorrer dois (ou vários) títulos chave por publicação em série, dadas as diferenças que se 
verificam entre o sistema ISDS e a agência que prepara o registo. 
 
 

Indicadores Subcampos 
 
Indicador 1:  0 – o título chave é o mesmo 

que o título próprio; 
1 – o título chave é diferente 

do título próprio 
Indicador 2:  em branco 

  
$a Título chave (não é repetível) 
$b Elemento de qualificação (não é repetível) 
$j Volume ou datas associadas ao título chave (não 
é repetível) 

 
 
 

���� NOTA 

 

 
$a - Para títulos muito genéricos inclui o nome do organismo responsável seguido de 
espaço, hífen, espaço 
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� Exemplo 

 

 

200 0#$aAnnual accounts 

530 1#$aAnnual accounts – Welsh Water Authority 

 

  
  

���� NOTA 

 

 
$b - serve para distinguir o título chave de outras Publicações Periódicas com o mesmo 
título; a qualificação deve ser incluída entre parênteses curvos 
 

 
 

� Exemplo 

 
530 1#$aBulletin – Canadian Association of Medical Records 

Librarians$b(1944) 

 
 

���� NOTA 

 

 
$j - Utiliza-se este subcampo quando o registo contem vários títulos chave que foram 
atribuídos a volumes diferentes ou a diferentes períodos da vida da Publicações 
Periódicas, para os distinguir entre si 
 

 
Campos relacionados: 
 

011 (ISSN)  
O título chave está relacionado com o seu ISSN e, quando existam, devem ambos ser 
introduzidos no registo 
 
200 (Título e menção de responsabilidade) 

 

���� NOTA 

 

 
Quando no registo coincidirem estes dois campos e o título do campo 200 for muito 
genérico é aconselhável dar o valor 0 ao primeiro indicador do campo 200 e o valor 1 ao 
primeiro indicador do campo 530. de acordo com o procedimento recomendado na nota 
referente ao $a do título chave 
 

 
 

� Exemplo 

 

 

200 0#$aAnuário$fUniversidade de Lisboa 

530 1#$aAnuário – Universidade de Lisboa 
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531 TÍTULO ABREVIADO 
 

Âmbito de aplicação  
 
Contém a forma abreviada do título chave atribuída pelo ISDS e baseada na norma ISO 4 
 
 
 
Ocorrência: 
É repetível nas mesmas circunstâncias do campo 530 
 
 

Indicadores * Subcampos 
 
Indicador 1:  em branco 
Indicador 2:  em branco 

  
$a Título abreviado (Não é repetível) 
$b Elemento de qualificação (não é repetível) 
 

 
 

���� NOTA 

 

 
$a -  para títulos chave abreviados muito genéricos inclui o nome do organismo 
responsável seguido de espaço, hífen, espaço 
 

 
 

� Exemplo 

 
 

    ##$aAnn. – Univ. Cathol. Louvain 

 

 
 

���� NOTA 

 

 
$b - qualquer informação acrescentada ao título chave abreviado para o distinguir de 
outro idêntico; a qualificação deve ser incluída entre parênteses curvos 
 

 
 

� Exemplo 

 

 

530 0#$aJournal de physique 

531 ##$aJ. phys.$b(Paris) 

 

530 0#$aJournal of physics 

531 ##$aJ. phys.$b(Lond.) 

 

 
 

Campos relacionados: 
 

530 (Título chave) 
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EXEMPLOS DE PREENCHIMENTO DO BLOCO 4XX 
 
 

421 (SUPLEMENTO DE) e 422 (FILIAÇÃO DO SUPLEMENTO) 
 
 

Visualização em formato completo 
 

 

NºSistema  0027565  
Título  Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra  
Língua  por  
Local  Coimbra  
Editor  Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra  
Ano  1914-  
Notas  ANUAL  
CDU  34(05)  
Ent.Adic.  Universidade de Coimbra. Faculdade de Direito  
ISSN  0303-9773  
Ligação  Suplemento: Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra.. 

Suplemento  

  
 
 

NºSistema  0027781  
Título  Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra.Suplemento  
Língua  por  
Local  Coimbra  
Editor  Universidade de Coimbra  
Ano  1941-  
Notas  IRREGULAR  
CDU  34(05)  
Ent.Adic.  Universidade de Coimbra. Faculdade de Direito  
ISSN  0303-9773  
Ligação  Suplemento de: Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra  
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Visualização em formato UNIMARC 
 

FMT SE 
LDR 00831nas--22--------4500 
001 |1 0027565 
011 |a 0303-9773 
100 |a 19980508a1914----|||y0pory0303----ba 
1010 |a por 
102 |a PT 
2001 |a Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra 
207 0 |a A.1, nº1 (1914)- 
210 |a Coimbra |c Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra |d 1914- 
326 |a ANUAL 
421 0 |t Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. |i Suplemento 
5300 |a Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra 
675 |a 34(05) |v BN |z por 
71202 |a Universidade de Coimbra. |b Faculdade de Direito |4 650 
801 0 |a PT |b SIBUL |c 20010410 

 
 

FMT SE 
LDR 00842nas--22--------4500 
001 |1 0027781 
011 |a 0303-9773 
100 |a 19990618a1941----|||y0pory0303----ba 
1010 |a por 
102 |a PT 
2000 |a Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. |i Suplemento 
210 |a Coimbra |c Universidade de Coimbra |d 1941- 
326 |a IRREGULAR 
422 0 |1 0010027565 |t Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra |x 

0303-9773 
675 |a 34(05) |v BN |z por 
71202 |a Universidade de Coimbra. |b Faculdade de Direito |4 650 
801 0 |a PT |b SIBUL |c 20010410 

 
Nota: O sub-campo$1 (contido na publicação “filha”) permite  saltar da publicação “filha” para a publicação 

“mãe” na base ULB01. 
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 430 (CONTINUA) e 440 (CONTINUADO POR) 
 

Visualização em formato completo 
 

NºSistema  0376184  
Título  Anales del Instituto Botánico A. J. Cavanilles / dir. Salvador Rivas Goday  
Língua  spa  
Local  Madrid  
Editor  Consejo Superior de Investigationes Cientificas  
Ano  1940-1978  
Notas  Descrição baseada em: t. XII, vol. 2 (1953)  
Notas  Anual  
Continuado 

por     
Anales del Jardin Botánico de Madrid. ISSN 0211-1322  

CDU  58(05)  
Ent.Adic.  Rivas Goday, Salvador  
ISSN  0365-0790  
Ligação  Continuado por: Anales del Jardin Botanico de Madrid  
 
 
 

NºSistema  0354961  
Título  Anales del Jardin Botanico de Madrid  
Língua  spa  
Local  Madrid  
Editor  Jardin Botanico de Madrid  
Ano  1978-  
Notas  Semestral  
Continua     Anales del Instituto Botánico A. J. Cavanilles. ISSN 0365-0790  
CDU  581(05)  
Ent.Adic.  Jardin Botanico de Madrid  
URL  http://www.csic.es/publica  
ISSN  0211-1322  
Ligação  Continua: Anales del Instituto Botánico A. J. Cavanilles  
 
 
Nota: Na ULB01, quando se preenche o $1 nos campos do bloco4xx, é preferível atribuir o valor 0 ao 2º 

indicador de campo para evitar a duplicação da informação referente à relação entre os registos, como 

acontece neste exemplo. 
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Visualização em formato UNIMARC 
 

FMT SE 
LDR -----nas--22--------4500 
001 |1 0376184 
011 |a 0365-0790 
100 |a 20030617b19401978k--y0pory0103----ba 
1010 |a spa |a eng 
102 |a ES 
2001 |a Anales del Instituto Botánico A. J. Cavanilles |f dir. Salvador Rivas Goday 
210 |a Madrid |c Consejo Superior de Investigationes Cientificas |d 1940-1978 
326 |a Anual 
440 1 |t Anales del Jardin Botánico de Madrid |x 0211-1322 
675 |a 58(05) |v BN |z por 
702 1 |a Rivas Goday, |b Salvador |4 300 
801 0 |a PT |b SIBUL |g RPC 
 
 

FMT SE 
LDR -----nas--22--------4500 
001 |1 0354961 
011 |a 0211-1322 
100 |a 20020906a19799999k--y0pory0103----ba 
1010 |a spa 
102 |a ES 
2001 |a Anales del Jardin Botanico de Madrid 
207 0 |a (1978)- 
210 |a Madrid |c Jardin Botanico de Madrid |d 1978- 
326 |a Semestral 
430 1 |1 0010376184 |t Anales del Instituto Botánico A. J. Cavanilles |x 0365-0790 
675 |a 581(05) |v BN |z por 
71202 |a Jardin Botanico de Madrid |4 650 
801 0 |a PT |b SIBUL |g RPC 
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432 (SUBSTITUI) e 442 (SUBSTITUÍDO POR) 
(2º indicador 1) 

 
Visualização em formato completo 

 

NºSistema  0194784  
Autor  Escuela de Estudios Árabes de Madrid y Granada  
Título  Al-Andalus : revista de las Escuelas de Estudios Árabes de Madrid y Granada  
Língua  spa  
Local  Madrid  
Editor  Escuela de Estudios Arabes de Madrid y Granada  
Ano  1933-1978  
Notas  Semestral  
Substituido 

por     
Al-Qantara. ISSN 0211-3589  

Ent.Adic.  Consejo Superior de Investigaciones Científicas  
ISSN  0304-4335  
Ligação  Substituido por: Al-Qantara  
 
 

NºSistema  0093131  
Título  Al-Qantara : revista de estudios árabes / Instituto de Estudios Árabes Miguel 

Asín ; dir. Joaquín Vallvé Bermejo  
Língua  spa  
Local  Madrid  
Editor  C.S.I.C.  
Ano  1980-  
Notas  Anual  
Substitui  Al-Andaluz. ISSN 0304-4335  
CDU  930.85(05)  
Ent.Adic.  Vallvé, Joaquín, 1929-  
Ent.Adic.  Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Instituto Miguel Asín  
ISSN  0211-3589  
Ligação  Substitui: Al-Andalus  
 
 
Nota:A duplicação da informação relativa à relação entre os dois registos na ULB01 deve-se ao facto de no 

campo 432 se ter preenchido o $1 (que gera automaticamente a nota do campo de ligação) e se ter atribuído o 

valor 1 ao 2º indicador do campo. 
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Visualização em formato UNIMARC 
 
 

FMT SE 
LDR 00831nas--22--------4500 
001 |1 0194784 
011 |a 0304-4335 
100 |a 20000801b19339999k--y0pory0303----ba 
1010 |a spa 
102 |a ES 
2001 |a Al-Andalus |e revista de las Escuelas de Estudios Árabes de Madrid y Granada 
207 0 |a V.1, fasc.1(1933)-v.43, fasc 2 (1978) 
210 |a Madrid |c Escuela de Estudios Arabes de Madrid y Granada |d 1933-1978 
326 |a Semestral 
442 1 |t Al-Qantara |x 0211-3589 
 
 
 
 
 

FMT SE 
LDR 00866nas--22--------4500 
001 |1 0093131 
011 |a 0211-3589 
100 |a 19881104a19809999k--y0pory0303----ba 
1010 |a spa 
102 |a ES 
2001 |a Al-Qantara |e revista de estudios árabes |f Instituto de Estudios Árabes Miguel Asín 

|g dir. Joaquín Vallvé Bermejo 
207 0 |a Vol. 1 (1980)- 
210 |a Madrid |c C.S.I.C. |d 1980- 
326 |a Anual 
432 1 |1 0010194784 |t Al-Andaluz |x 0304-4335 
 
Nota:Utiliza-se o campo 432 porque a publicação substitui o título anterior e houve descontinuidade na 

numeração. 
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431 (CONTINUA EM PARTE) e 441 (CONTINUADO EM PARTE POR) 

 
 

Visualização em formato completo 
 
 

NºSistema  0093150  
Título  Arquipélago.Línguas e literaturas / propr. Universidade dos Açores ; [dir. 

Maria da Conceição Vilhena]  
Língua  por  
Local  Ponta Delgada  
Editor  U.A.  
Ano  1985-  
Continua em 

parte  
Arquipélago. Ciências humanas. ISSN 0870-0443  

Ligação  Continua em parte: Arquipélago.. Ciências humanas  
 
 
 
 

NºSistema  0094270  
Título  Arquipélago.Ciências humanas  
Língua  por  
Local  Ponta Delgada  
Editor  I.U.A.  
Ano  1979-1984  
Cont. em parte 

por  
Arquipélago. Línguas e literaturas. ISSN 0870-0443  

ISSN  0870-0443  
Ligação  Continuado em parte por: Arquipélago.. Línguas e literaturas  
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Visualização em formato UNIMARC 
 

 

FMT SE 
LDR 00979nas--22--------4500 
001 |1 0093150 
100 |a 19891002a19859999k—y0pory0303----ba 
1010 |a por 
102 |a PT 
2001 |a Arquipélago. |i Línguas e literaturas |f propr. Universidade dos Açores |g [dir. Maria 

da Conceição Vilhena] 
207 0 |a Vol. 7, nº 1 (l985)- 
210 |a Ponta Delgada |c U.A. |d 1985- 
431 1 |1 0010094270 |t Arquipélago. |i Ciências humanas |x 0870-0443 
 
Nota. Utiliza-se o campo 431 porque esta publicação continua parcialmente a publicação “mãe”, sem que haja 

descontinuidade na numeração. 

 
 
 
 
 

FMT SE 
LDR 00915nas--22--------4500 
001 |1 0094270 
011 |a 0870-0443 
100 |a 19891009b19791984k--y0pory0303----ba 
1010 |a por 
102 |a PT 
2001 |a Arquipélago. |i Ciências humanas 
207 0 |a Nº 1 (Jan. 1979)- nº 6 (Jan. 1984) 
210 |a Ponta Delgada |c I.U.A. |d 1979-1984 
441 1 |t Arquipélago. |i Línguas e literaturas |x 0870-0443 
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432 (SUBSTITUI) e 442 (SUBSTITUÍDO POR) 
(2º indicador 0) 

 
Visualização em formato completo 

 

NºSistema  0388902  
Título  Selecta mathematica sovietica  
Título  Selecta mathematica  
Título  Sel. math. sov.  
Língua  eng  
Local  Cambridge  
Editor  Birkhäuser  
Ano  1981-1994  
Notas  Descrição baseada em: vol.3, nº1 (1983/84)  
Notas  Trimestral  
CDU  51(05)  
ISSN  0272-9903  
Ligação  Substituido por: Selecta mathematica.. New series  

  
 
 

NºSistema  0388912  
Título  Selecta mathematica.New series  
Título  Selecta mathematica  
Língua  eng  
Local  Basel [etc.]  
Editor  Birkhäuser  
Ano  1995 -  
Notas  Trimestral  
CDU  51(05)  
URL  http://www.birkhauser.ch/journals/2900/2900_tit.htm  
ISSN  1022-1824  
Ligação  Substitui: Selecta mathematica sovietica  
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Visualização em formato UNIMARC 
 

FMT SE 
LDR -----nas--22--------4500 
001 |1 0388902 
011 |a 0272-9903 
100 |a 20031113b19811994k--y0pory0103----ba 
1010 |a eng 
102 |a US 
2001 |a Selecta mathematica sovietica 
210 |a Cambridge |a Boston |c Birkhäuser |d 1981-1994 
303 |a Descrição baseada em: vol.3, nº1 (1983/84) 
326 |a Trimestral 
442 0 |t Selecta mathematica. New series |x 1022-1824 
5171 |a Selecta mathematica 
531 |a Sel. math. sov. 
675 |a 51(05) |v BN |z por 
 
 
 

FMT SE 
LDR -----nas--22--------4500 
001 |1 0388912 
011 |a 1022-1824 
040 |a SMATF6 
100 |a 20031113a19959999k--y0pory0103----ba 
1010 |a eng 
102 |a DE 
2001 |a Selecta mathematica. |i New series 
207 0 |a Vol.1, nº1 (Mar.1995)- 
210 |a Basel [etc.] |c Birkhäuser |d 1995 - 
326 |a Trimestral 
432 0 |1 0010388902 |t Selecta mathematica sovietica |x 0272-9903 
5300 |a Selecta mathematica 
675 |a 51(05) |v BN |z por 
8560 |u http://www.birkhauser.ch/journals/2900/2900_tit.htm 
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433 (SUBSTITUI EM PARTE) e 443 (SUBSTITUÍDO EM PARTE POR) 
 
 

Visualização em formato completo) 
 
 

NºSistema  0370972     
Título  Biochimica et biophysica acta.Protein structure and molecular enzymology  
Ano  1982-2002  
Substitui em 

parte  
Biochimica et biophysica acta: international journal of biochemistry and 
biophysics. Protein structure. ISSN 0005-2795  

Substitui em 

parte  
Biochimica et biophysica acta: international journal of biochemistry and 
biophysics. Enzymology. ISSN 0005-2744  

ISSN  0167-4838     
Ligação  Substitui em parte: Biochimica et biophysica acta. Protein structure  
Ligação  Substitui em parte: Biochimica et biophysica acta. Enzymology  
 
 
 

NºSistema  0370944  
Título  Biochimica et biophysica acta : international journal of biochemistry and 

biophysics.Protein structure  
Ano  [1967-1981]  
Subst. em 

parte por  
Biochimica et biophysica acta. Protein structure and molecular enzymology. 
ISSN 0167-4838  

ISSN  0005-2795     
Ligação  Substituido em parte por: Biochimica et biophysica acta.. Protein structure 

and molecular enzymology  
 
 
 
 

NºSistema  0371227     
Título  Biochimica et biophysica acta : international journal of biochemistry and 

biophysics.Enzymology  
Ano  [1967-1981]  
Subst. em 

parte por  
Biochimica et biophysica acta. Protein structure and molecular enzymology. 
ISSN 0167-4838  

ISSN  0005-2744     
Ligação  Substituido em parte por: Biochimica et biophysica acta.. Protein structure 

and molecular enzymology  
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Visualização em formato UNIMARC 
 

FMT SE 
001 |1 0370972 
011 |a 0167-4838  
2001 |a Biochimica et biophysica acta. |i Protein structure and molecular enzymology 
207 0 |a Vol.700, nº2 (Jan.1982) - vol.1597, nº2 (Junho 2002) 
433 1 |1 0010370944 |t Biochimica et biophysica acta: international journal of biochemistry 

and biophysics. Protein structure |x 0005-2795 
433 1 |1 0010371227 |t Biochimica et biophysica acta: international journal of biochemistry 

and biophysics. Enzymology |x 0005-2744 
 
Nota: O registo apresenta dois campos 433, um para cada uma das publicações que a que está a ser catalogada 

substitui em parte. O $1 de cada um dos campos remete para a respectiva  publicação “mãe”. 

 

 

 

 

 

FMT SE 
001 |1 0370944 
011 |a 0005-2795  
2001 |a Biochimica et biophysica acta |e international journal of biochemistry and 

biophysics. |i Protein structure 
443 1 

|t Biochimica et biophysica acta. Protein structure and molecular enzymology |x 0167-
4838 

 
Nota: Publicação “mãe”. A ligação através do $1 foi estabelecida na publicação “filha”. 

 

 

 

 

 

 

FMT SE 
001 |1 0371227 
011 |a 0005-2744  
2001 |a Biochimica et biophysica acta |e international journal of biochemistry and 

biophysics. |i Enzymology 
443 

1 
|t Biochimica et biophysica acta. Protein structure and molecular enzymology |x 0167-
4838 

 
Nota: Publicação “mãe”. A ligação através do $1 foi estabelecida na publicação “filha”. 
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434 (ABSORVE) e 444 (ABSORVIDO POR) 
 
 

Visualização em formato completo 
 
 

NºSistema  0387109  
Título  Mining annual review  
Ano  [1964]-1999  
Notas  Anual 1991-1998  
Notas  Irregular 1999  
Absorve  Metals & minerals annual review  
Ligação  Absorve: Metals & minerals annual review  
 
 

NºSistema  0387116     
Título  Metals & minerals annual review  
Título  Metals [and] minerals annual review  
Ano  [1990]-1998  
Notas  Anual  
Absorvido por  Mining annual review  
Ligação  Absorvido por: Mining annual review  
 

 
Visualização em formato UNIMARC 

 
 

FMT SE 
001 |1 0387109 
2001 |a Mining annual review 
326 |a Anual |b 1991-1998 
326 |a Irregular |b 1999 
434 1 |1 0010387116 |t Metals & minerals annual review 
 

FMT SE 
001 |1 0387116 
2001 |a Metals & minerals annual review 
326 |a Anual 
444 1 |t Mining annual review 
5171 |a Metals [and] minerals annual review 
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436 (FUSÃO DE) 
 

447 (FUNDIDO COM) 
 

441 (CONTINUADO EM PARTE POR) 
 
 

Visualização em formato completo 
 
 

NºSistema  0093355  
Título  Ciudad y territorio, estudios territoriales / Ministerio de Obras Publicas y 

Transportes, Centro de Publicaciones  
Ano  1993-  
Fusão de  Ciudad y territorio. ISSN 0210-0487  
Fusão de  Estudios territoriales. ISSN 0211-6871  
ISSN  1133-4762  
Ligação  Fusao de: Ciudad y territorio  
Ligação  Fusao de: Estudios territoriales  
 
Nota: A publicação que está a ser catalogada resulta da fusão de Ciudad y Territorio com Estudios territoriales 

 

 

NºSistema  0093196  
Título  Ciudad y territorio / Instituto Nacional de Administración Pública, Centro de 

Estudios Urbanos ; director Fernando de Terán  
Ano  [1969]-1992  
ISSN  0210-0487  
Ligação  Fundido com: Estudios territoriales  
Ligação  Continuado em parte por: Ciudad y territorio, estudios territoriales  
 
 

NºSistema  0093223  
Título  Estudios territoriales / Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo, Instituto 

del Territorio y Urbanismo  
Ano  [1981]-1992  
Fundido com  Ciudad y territorio. ISSN 0210-0487  
ISSN  0211-6871  
Ligação  Fundido com: Ciudad y territorio  
Ligação  Continuado em parte por: Ciudad y territorio, estudios territoriales  
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Visualização em formato UNIMARC 
 
 

FMT SE 
001 |1 0093355 
011 |a 1133-4762 
2001 |a Ciudad y territorio, estudios territoriales |f Ministerio de Obras Publicas y 

Transportes, Centro de Publicaciones 
207 0 |a Vol. 1 , nº 95-96 (Primavera-Verano 1993)- 
436 1 |1 0010093196 |t Ciudad y territorio |x 0210-0487 
436 1 |1 0010093223 |t Estudios territoriales |x 0211-6871 
 
Nota: Abre-se um campo 436 para cada uma das publicações cuja fusão deu origem à publicação que está a ser 

catalogada. 

 

 

 

 

 

 

FMT SE 
001 |1 0093196 
011 |a 0210-0487 
2001 |a Ciudad y territorio |f Instituto Nacional de Administración Pública, Centro de 

Estudios Urbanos |g director Fernando de Terán 
447 0 |t Estudios territoriales |x 0211-6871 
 
 
 
 
 

FMT SE 
001 |1 0093223 
011 |a 0211-6871 
2001 |a Estudios territoriales |f Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo, Instituto del 

Territorio y Urbanismo 
447 1 |1 0010093196 |t Ciudad y territorio |x 0210-0487 
 
Nota: A relação transversal entre os registos 0093196 e 0093223 é indicada no campo 447. O preenchimento do 

$1 num dos registos permite que na base ULB01 se possa saltar de um para o outro. 
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446 (CINDIDO EM) 
 
 

Visualização em formato completo 
 
 

NºSistema  0027758  
Título  Garcia de Orta : revista da Junta de Investigações do Ultramar / propr. Junta 

de Investigações do Ultramar  
Ano  1953-  
Ligação  Cindido em: Garcia de Orta.. Série de antropobiologia  
Ligação  Cindido em: Garcia de Orta.. Série de geografia  
Ligação  Cindido em: Garcia de Orta.. Série de zoologia  
Ligação  Cindido em: Garcia de Orta.. Série de geologia  
Ligação  Cindido em: Garcia de Orta.. Série de estudos agronómicos  
 
 
 
 
 
 
 

Visualização em formato UNIMARC 
 
 

FMT SE 
001 |1 0027758 
2001 |a Garcia de Orta |e revista da Junta de Investigações do Ultramar |f propr. Junta de 

Investigações do Ultramar 
446 0 |1 0010027764 |t Garcia de Orta. |i Série de antropobiologia |x 0870-0168 
446 0 |1 0010027762 |t Garcia de Orta. |i Série de estudos agronómicos |x 0378-8032 
446 0 |1 0010027761 |t Garcia de Orta. |i Série de geografia 
446 0 |1 0010027759 |t Garcia de Orta. |i Série de geologia |x 0378-1240 
446 0 |1 0010027760 |t Garcia de Orta. |i Série de zoologia |x 0870-0001 
 
 
 
Nota: O campo 446 repete-se para cada uma das publicações em que se cindiu a que está a ser catalogada.O 

preenchimento do subcampo $1gera a respectiva nota de ligação e permite saltar entre os registos relacionados 

na base ULB01. 
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446 (CINDIDO EM) e 431 (CONTINUA EM PARTE) 
 

446 (CINDIDO EM) e 433 (SUBSTITUI EM PARTE) 
 
 

Visualização em formato completo 
 
 

NºSistema  0027727  
Título  Arquipélago.História e filosofia / Centro de Estudos Filosóficos da U. A. ; dir. 

Gustavo de Fraga, José Enes  
Ano  1979-1985  
Notas  A partir de 1986 (V.8), a série cinde-se em duas sub-séries: História e 

Filosofia  
Cindido em  Arquipélago. Filosofia. ISSN 08871-7672  
Cindido em  Arquipélago. História. ISSN 0870-0443  
ISSN  0970-0443  
Ligação  Continuado em parte por: Arquipélago.. História  
Ligação  Substituído em parte por: Arquipélago.. Filosofia  
 
Nota: Em 1986 a publicação Arquipélago. História e filosofia cindiu-se em duas :Arquipélago. História,   
que a continua parcialmente (não há mudança na numeração) e Arquipélago. Filosofia, que a substitui em parte 
(a numeração é descontinuada) 
 
 

NºSistema  0095646  
Título  Arquipélago.História / Universidade dos Açores ; [direcção de José Enes, 

Gustavo de Fraga]  
Ano  1986-  
ISSN  0871-7664     
Ligação  Continua em parte: Arquipélago.. História e filosofia  
 
 
 
 

NºSistema  0027729  
Título  Arquipélago.Filosofia / Centro de Estudos Filosóficos da U. A.  
Ano  1990-  
ISSN  0871-7672     
Ligação  Substitui em parte: Arquipélago.. História e filosofia  
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Visualização em formato UNIMARC 
 
 

FMT SE 
001 |1 0027727 
2001 |a Arquipélago. |i História e filosofia |f Centro de Estudos Filosóficos da U. A. |g dir. 

Gustavo de Fraga, José Enes 
300 |a A partir de 1986 (V.8), a série cinde-se em duas sub-séries: História e Filosofia 
446 1 |t Arquipélago. |i Filosofia |x 08871-7672 
446 1 |t Arquipélago. |i História |x 0870-0443 

 
Nota: Os campos 446 explicitam a cisão ocorrida na publicação “mãe” em 1986. 

 
 
 
 

FMT SE 
001 |1 0095646 
011 |a 0871-7664 
2001 |a Arquipélago. |i História |f Universidade dos Açores |g [direcção de José Enes, 

Gustavo de Fraga] 
207 0 |a Vol. 8 (1986)- 
431 0 |1 0010027727 |t Arquipélago. |i História e filosofia |x 0870-0443 

 
Nota: O campo 431 explicita que esta  publicação “filha” continua em parte o titulo da publicação “mãe” 

,dando continuidade à numeração. 

 
 
 

FMT SE 
001 |1 0027729 
011 |a 0871-7672  
2001 |a Arquipélago. |i Filosofia |f Centro de Estudos Filosóficos da U. A. 
207 0 |a Nº1 (1990)- 
433 0 |1 0010027727 |t Arquipélago. |i História e filosofia |x 0870-0443 

 
Nota: O campo 433 explicita que esta publicação “filha” substitui em parte o titulo da publicação “mãe”, mas 

descontinua a numeração. 


