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O "meio universitário"
em Portugal:
subsídios para a análise
sociológica da sua estrutura
e evolução no período 1945-1967
Ao longo de um período de 23 anos, uma
imprensa estudantil desenvolveu-se e evoluiu
nos meios universitários portugueses. No presente artigo, que se baseia num inventário
analítico tão completo quanto possível dessa
imprensa, faz-se primeiramente uma análise
estatística da sua composição e transformação no tempo. Os resultados desta análise são
depois objecto de um ensaio de interpretação
sociológica, tendente a caracterizar alguns
aspectos fundamentais da estrutura e evolução sócio-cultural do «meio universitário» de
Lisboa.

INTRODUÇÃO
1.

Origem do presente estudo

O estudo, que a seguir se publica, foi elaborado no Grupo
de Bolseiros de Sociologia mantido pela Fundação Calouste Gulbenkian junto do Gabinete de Investigações Sociais e representa
uma das contribuições daquele Grupo para a realização do projecto sobre «a Universidade na vida portuguesa», adoptado e programado pelo Gabinete.
* Vitor Manuel Matias FERREIRA — Aluno do Curso de Serviço Social,
do Instituto Superior de Ciências Sociais e Política Ultramarina. Colaborador
do Grupo de Bolseiros de Sociologia da Fundação Calouste Gulbenkian, anexo
ao Gabinete de Investigações Sociais.
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Um dos pontos incluídos no plano inicial desse projecto foi
enunciado no termos seguintes: «atitudes e opiniões dos estudantes universitários portugueses, relativamente à função da Universidade e à sua própria função, como futuros licenciados, na
vida social». Encarregado dentro do esquema de repartição de
tarefas estabelecido, de tentar o tratamento deste sub-tema, o
Grupo encontrou-se naturalmente condicionado, para o abordar,
por um certo número de circunstâncias, entre as quais avultou a de
o prazo, dentro do qual o estudo a fazer deveria estar concluído,
não permitir a efectivação de um inquérito especialmente destinado
a recolher, junto dos próprios estudantes, dados fidedignos e
susceptíveis de tratamento rigoroso, acerca das atitudes e «opiniões» que interessava examinar.
Havia, assim, que procurar informação por outras vias — e
desde logo ocorreram duas: por um lado, a utilização dos resultados conhecidos do inquérito à «situação e opinião do universitário», efectuado pela CODES, sob encomenda da Juventude
Universitária Católica, em 1964; por outro, uma análise de conteúdo das publicações estudantis portuguesas, nos aspectos em que
tais publicações se pudessem mostrar reveladoras de «atitudes e
opiniões» respeitantes à função social da Universidade e dos seus
diplomados. O recurso à segunda destas vias não foi, todavia,
encarado como mero sucedâneo, destinado a preencher a falta do
inquérito que não era possível realizar: do ponto de vista
metodológico, uma tal via de pesquisa teria perfeito cabimento,
ainda que esse inquérito pudesse ser levado a cabo.
Efectivamente, convinha estabelecer destrinça entre atitudes
e opiniões individuais e atitudes e opiniões colectivas 1, reconhecendo ao mesmo tempo que ambas cabiam no âmbito do tema
proposto. As atitudes e opiniões colectivas formam-se, vigoram
e exprimem-se (ao nível dos indivíduos) em contextos sociais determinados. Separadas de tais contextos, as mesmas pessoas que
as emitem, podem manifestar atitudes e opiniões, ditas individuais, que abertamente as contradigam. Ora, nem sempre é fácil, ou viável, inquirir «dentro» dos contextos a que as atitudes e
opiniões se referem. Por exemplo: o inquérito vulgar, baseado
em questionários enviados ao domicílio (caso do inquérito CODES,
atrás citado), na maior parte dos casos só «fora dos contextos»
atinge os indivíduos, permitindo então apurar somatórios de opiniões individuais, mas não apreender, só por si, opiniões propriamente colectivas.
Assim, provavelmente, a melhor via — ou antes: a mais praticável— de que se poderia dispor para discernir as atitudes e
opiniões colectivas dos estudantes portugueses acerca da função
1
Vd. uma introdução elementar ao problema em: Henri
ments de Sociologie, Paris, A. Colin, 1967, Cap. III.
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das Universidades e dos universitários na vida social, seria sempre,
não, como poderia parecer, a de um inquérito, mas a de uma análise de conteúdo da sua imprensa, bem como de alguns outros
documentos, onde de antemão se sabia que posições relacionadas
com o ponto em causa têm sido expostas com frequência.
2. Reformulação dos objectivos iniciais
Iniciou-se, pois, a pesquisa nas duas frentes indicadas, debruçando-se um dos membros do Grupo sobre os apuramentos
conhecidos do inquérito CODES e aplicando-se outro à tarefa de
inventariar o material sobre que se iria ulteriormente exercer a
projectada análise de conteúdo.
Esta segunda tarefa veio, porém, a revelar-se mais difícil
e demorada do que se esperava. Contrariamente ao que se havia
admitido a partir de informações previamente recolhidas, não
foi possível encontrar nenhum arquivo geral de publicações estudantis. Houve, assim, que procurar localizar — através de múltiplos contactos e colaborações e recorrendo a um certo número
de arquivos particulares e a bibliotecas de vários organismos —
toda uma série de colecções dispersas, parcelares e, não raro, fragmentárias. As diligências, consultas e deslocações efectuadas
para esse efeito representaram, só por si, uma soma muito considerável de tempo despendido. Entretanto, as próprias publicações
que se iam encontrando, eram utilizadas como «pistas» possíveis
para a descoberta de outras, mediante busca das eventuais menções que delas fizessem. E sempre que, por esse ou outro meio,
se lograva notícia de uma publicação ainda não recenseada, havia
que desenvolver novos esforços para a encontrar — o que, aliás,
por vezes não se conseguiu.
Por outro lado, o arrolamento de que se necessitava, não
poderia consistir numa simples lista de títulos de publicações,
com indicação anexa dos exemplares achados e respectivas localizações (para efeitos de consulta e análise). Várias outras referências eram indispensáveis, nomeadamente as seguintes: natureza
da entidade editora, tipo de publicação, qualidade gráfica, formato,
número de páginas, primeiro e último anos de edição, periodicidade,
números editados e correspondentes datas, ligações eventuais com
outras publicações, características qualitativas mais salientes do
seu conteúdo. Somente um inventário onde se contivessem tais
elementos de informação poderia, com efeito, proporcionar uma
base válida ao estudo que se desejava empreender. Simplesmente:
também a recolha dessas referências se mostrou menos fácil e
mais morosa do que se havia previsto. Por duas razões: em primeiro lugar, a mesma circunstância, já referida, de as colecções
disponíveis se encontrarem dispersas e se apresentarem, na maior
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parte dos casos, parcelares e fragmentárias, obrigou a efectuar
um grande número de conjugações e confrontos entre informações
provenientes de origens distintas; em segundo lugar, as próprias
características — frequentemente indefinidas, instáveis ou pouco
claras — de grande parte dos órgãos da imprensa estudantil, tornaram necessário um trabalho de averiguações meticulosas, que,
precisamente porque não podia limitar-se a um simples exame do
material reunido, forçou a procurar outras fontes de informação,
nem sempre fáceis de identificar.
Convém, no entanto, esclarecer que as duas ordens de dificuldades que acabamos de assinalar, só vieram a adquirir o seu
maior vulto, quando o inventário — que, naturalmente, se desenvolveu a partir das publicações mais conhecidas ou de mais directo acesso— já havia atingido uma fase relativamente avançada
da sua realização. O que, na verdade, aconteceu foi que as dificuldades se avolumaram à medida que se ia progredindo na «descoberta» de um número crescente de publicações, a respeito das
quais não se dispunha, a princípio, de qualquer referência ou, quando muito, apenas se conheciam os títulos. E houve, assim, dois
novos motivos, além do inicial, para perseverar, mau grado todos
os óbices referidos, no intento da pesquisa iniciada: o não querer
dar por perdido todo o tempo já gasto com o recenseamento e a
convicção de que se estava, efectivamente, a descobrir algo que
se oferecia como verdadeiramente novo: o panorama de um tipo
especial de actividade universitária circum-escolar, particularmente
interessante e, todavia, até agora geralmente ignorado nas suas
reais dimensões, características e evolução, em Portugal.
A partir de certo momento, tornou-se, porém, evidente que
os objectivos da investigação em curso teriam de ser reformulados. A análise de conteúdo a que se pretendia recorrer, teve
de admitir-se que era praticamente inviável, já porque as delongas
da inventariação estavam a retardar por forma incomportável
o início
das respectivas operações de categorização e quantificação 2, já porque as lacunas (e até mesmo certas características)
de grande parte do material arrolado, justificavam sérias dúvidas
acerca da possibilidade de uma amostragem e análise em cuja
fidelidade e validade se pudesse inteiramente confiar.
Nestas condições, decidiu-se que as finalidades da pesquisa a
que se estava a proceder, seriam doravante as seguintes:
a) elaborar um inventário analítico, tão completo quanto possível, da imprensa estudantil no período de 1945-1967,
2

Sobre a natureza dessas operações, vd., por exemplo: Roger PINTO et
Madeleine GRAWITZ, Méthodes des Sciences Sociales, Paris, Dalloz, 1964,
pp. 497-537.
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composto por fichas correspondentes a outras tantas

publicações;

&) utilizar um certo número de indicações quantificáveis contidas nas fichas daquele inventário, com o fim de caracterizar, mediante tratamento estatístico adequado, alguns
aspectos fundamentais da composição e evolução do conjunto de órgãos de imprensa estudantil recenseados;
c) finalmente, ensaiar uma interpretação sociológica dos resultados estatísticos assim obtidos, mediante formulação de algumas conjecturas (em parte sugeridas por esses
mesmos resultados, em parte baseadas na informação
«qualitativa» recolhida nas fichas) acerca da estrutura e
evolução sócio-cultural dos «meios estudantis» portugueses, no período examinado.
A pesquisa em curso ficou, assim, inteiramente desligada da
que entretanto se efectuava sobre o relatório do Inquérito CODES,
vindo os resultados desta última a ser integrados num mais amplo
conjunto de estudos sobre a população universitária portuguesa8.
Por outro lado, desde cedo se impusera a necessidade de
excluir, da própria inventariação, todos os documentos de origem
estudantil que não pudessem ser classificados como órgãos de
imprensa. Era por demais evidente a impossibilidade material de
efectuar, de tais documentos, um arrolamento satisfatório.
3. Plano do trabalho, autoria e colaborações
O presente estudo consta de duas Partes e um Anexo.
A l.a Parte é totalmente preenchida por uma análise estatística da imprensa estudantil de Lisboa, fundada na consideração
dos seguintes dados de base: número total de publicações editadas no período 1945-1967; sua repartição por tipos, categorias
gráficas e entidades editoras; números editados, e respectiva distribuição pelos sucessivos anos de existência, de cada uma das
publicações. No Capítulo 1> define-se, antes do mais, uma tipologia de órgãos de imprensa (boletim, jornal, etc.) e salientam-se
os aspectos mais significativos da distribuição do total de publicações inventariadas pelos diferentes tipos. No Capítulo 2, foca-se
a qualidade gráfica e examina-se a sua relação com os tipos considerados no capítulo anterior. No Capítulo 3, que é o mais longo,
atende-se simultaneamente à natureza das entidades editoras (asso3

Vd. o preâmbulo do artigo de A. SEDAS NUNES, «A população universitária portuguesa», incluso neste volume,
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ciações de estudantes, outros organismos estudantis, etc.) e ao
volume de edição (números publicados ano a ano e no conjunto
do período referido). Começa-se por estabelecer um certo número
de sub-conjuntos (ou categorias) de publicações, em relação com
a natureza daquelas entidades. Observa-se, seguidamente, a distribuição cronológica dos números editados, dentro de cada um de
tais sub-conjuntos, procurando identificar fases de evolução e tendências. Faz-se, depois, uma tentativa de caracterização do processo evolutivo geral da imprensa estudantil lisboeta, encarando-o
sob o ângulo das sucessivas alterações registadas no «peso» relativo daqueles mesmos sub-conjuntos. Esboça-se, finalmente, uma
análise englobante que permite, para a totalidade do período 1945-1967, estabelecer certas comparações expressivas entre as categorias definidas no princípio do capítulo. Por último, no Capítulo k>
a duração e a regularidade das publicações estudantis são objecto
de abordagem especial, insistindo-se particularmente nos aspectos atinentes ao primeiro desses pontos, por apenas ser possível,
acerca do segundo, apresentar algumas indicações indirectas e relativamente grosseiras.
A 2.a Parte — onde se contém o ensaio de interpretação sociológica acima referido—, compreende apenas dois Capítulos e
uma Nota Final. No Capítulo 1,apartindo dos resultados particulares sucessivamente obtidos na l. Parte, alinham-se algumas observações de carácter geral, ainda atinentes à imprensa estudantil
de Lisboa, mas servindo já de considerações prévias e introdutórias
ao Capítulo l E é neste que, com base em toda a análise precedente e em informação extraída do Inventário Analítico, se formula um certo número de conjecturas de índole sociológica, respeitantes à estrutura e evolução do «meio universitário» lisboeta
no período considerado. A Nota Final limita-se a destacar o significado básico que, numa perspectiva de re-equacionação dos problemas universitários, convém reconhecer à interpretação esboçada
no Capítulo anterior.
Em Anexo, insere-se um simples Inventário-Resumo das publicações recenseadas. Era nosso propósito publicar, em vez dele, o
Inventário Analítico que serviu de base a todo o estudo feito;
mas as suas dimensões, que são consideráveis (97 fichas analíticas, com numerosas anotações), não nos permitem integrá-lo
no presente volume. Esperamos editá-lo, separadamente, em próximo número da revista Análise Social.
Note-se, porém, que tanto o Inventário Analítico, cuja publicação por ora não se faz, como o Inventário-Resumo, inserto em
Anexo a este artigo, se referem a imprensa estudantil de todo
o país, ao passo que o estudo adiante apresentado incide exclusivamente sobre a imprensa estudantil editada em Lisboa. Não foi,
com efeito, possível levar o arrolamento das publicações coimbrãs
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e portuenses tão longe quanto o das originárias da capital, sobretudo no que diz respeito aos órgãos de imprensa de mais recuada
origem no tempo. Nestas condições, a análise estatística e sociológica houve de ser circunscrita às publicações oriundas dos «meios
estudantis» lisbonenses.
Os dois autores são solidariamente responsáveis por todo o
trabalho efectuado. Mas convém deixar registada a divisão de tarefas que entre eles se verificou. A Vitor FERREIRA, coube toda
a inventariação das publicações, a preparação das fichas inclusas
no Inventário Analítico e no Inventário-Resumo, a elaboração dos
esquemas para os apuramentos estatísticos e sua interpretação,
a realização desses apuramentos e a redacção do texto de base
para a l.a Parte. A A. SEDAS NUNES, pertenceu a orientação geral
da pesquisa, a crítica e decisão sobre os esquemas e textos que
lhe foram apresentados por Vitor FERREIRA, O desenvolvimento
de alguns pontos
da análise estatística e a redacção desta Introdução e da 2.a Parte.
Ambos desejam exprimir o seu vivo reconhecimento a todas
as muitas pessoas — professores, estudantes e diplomados — e
aos diversos organismos, sem cuja colaboração não teria sido possível elaborar o Inventário que serviu de base ao presente estudo.
Permitem-se destacar a cooperação particularmente decisiva que
lhes foi concedida pelas Associações de Estudantes do Instituto
Superior Técnico, do Instituto Superior de Ciências Económicas
e Financeiras, da Faculdade de Direito de Lisboa e do Instituto
Superior de Agronomia, assim como pelo S. C. I. P. das Associações
de Estudantes de Lisboa e pelo C. A. D. C. de Coimbra.
l.» PARTE

UMA ANALISE DA IMPRENSA ESTUDANTIL DE LISBOA,
NO PERÍODO DE 1945 A 1967
1. TIPOS DE PUBLICAÇÕES
1.1. Tipologia adoptada
O conjunto das publicações editadas em Lisboa apresenta um
panorama relativamente heterogéneo, sob diversos pontos de vista: natureza dos organismos ou grupos editores, qualidade da impressão gráfica, tipos de publicações. Começaremos por focar este
terceiro factor de heterogeneidade, para ulteriormente abordar os
outros dois.
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Assim, para as publicações editadas em Lisboa, teremos cinco tipos característicos, um deles constituído por dois subtipos,
que seguidamente se enumeram e definem:
1. Folheto: publicação de reduzidas dimensões, contendo informação sucinta e normalmente editada a propósito de algum
acontecimento excepcional ou considerado de particular relevância;
2. Boletim: subdivide-se em dois subtipos, a saber — o
Boletim informativo, que se limita a noticiar factos e acontecimentos geralmente relacionados com o organismo ou grupo que
o edita, sendo assim um órgão de imprensa ainda rudimentar; e
o Boletim formativo, com características semelhantes às do «Boletim informativo», mas onde já aparecem textos de «formação»,
nos quais são abordados temas cujos limites de interesse não se
circunscrevem à problemática própria do grupo ou organismo
editor;
3. Jornal: publicação com formato, número de páginas e estrutura (dimensão e disposição gráfica dos textos) semelhantes aos
adoptados pela imprensa diária, apresenta geralmente maior variedade de colaborações e mais amplo contexto temático do que
as publicações de qualquer dos outros tipos;
4. Revista: publicação em regra mais especializada, de menor formato e muito maior número de páginas do que a anterior,
inserindo normalmente textos consideravelmente mais extensos do
que os publicados nos «Jornais»;
5. Caderno: publicação formada a partir de conjuntos de
textos, originais ou não, abordando temas considerados relevantes
e agrupados em volumes independentes.
Esta tipologia foi definida a partir da observação das características do próprio material inventariado. Apesar disso, e
antes de se abordar a análise que seguidamente se vai apresentar,
convém referir que nem sempre foi possível efectuar, sem hesitações, a classificação, de acordo com os tipos e subtipos estabelecidos, das 60 publicações estudadas. Em certos casos, essa
classificação só pôde mesmo ser feita um pouco arbitrariamente4.

4

Tal foi o caso, designadamente, da classificação dos «Boletins» em
informativos e formativos, porque as diferenças a que se atende na distinção
entre estes dois subtipos são, por vezes, pouco perceptíveis ou instáveis.
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i.2. Distribuição portipo&,do conjunto das publicações
De acordo com a tipologia indicada, estabeleceu-se um quadro
de distribuição de frequências (vd. Qwadro Q2) referente ao conjunto das publicações, a5partir das quais se calcularam as correspondentes percentagens .
QUADRO Q2
TIPOS

FOLHETO (F)
BOL. INFORMATIVO (BI) . . .
BOL. FORMATIVO (BF) . . . .
JORNAL (J)
REVISTA (R)
CADERNO (C)

3
8
12
17
13
7

5,0
13,3
20,0
28,4
21,7
11,6

TOTAL

60

100,0

Em face do quadro de valores obtido, desde logo se constata
o seguinte:
a) O valor mais elevado que se regista, diz respeito às
publicações do tipo Jornal (28,4 %); no entanto, se se acumularem
os valores dos dois subtipos indicados (o que parece legítimo,
uma vez que ambos se referem a um único tipo, mais geral, portanto, que se denominou Boletim), verifica-se que é esse conjunto
que ocupa o lugar cimeiro (33,3 %);
b) Se se agregarem os valores referentes a Boletim formativo e Jornal (o que é correcto, dado que os limites definidores
de ambos são bastante permeáveis e em última análise se referem a um género comum de publicações, simultaneamente informativas e formativas e com características gráficas por vezes
semelhantes) obtemos um novo valor percentual (48,4%), que
se apresenta muito significativo, quando situado no conjunto das
publicações estudantis;
c) Se se quiser ir um pouco mais longe, aglutinando, num
único conjunto, a totalidade das publicações referentes aos quatro
primeiros casos, o valor percentual obtido (66,7%) põe em destaque a importância relativa das publicações que visam expressa5
No Mapa Mv é indicado (junto do título das várias publicações) qual
o tipo a que se referem, utilizando, para esse efeito, os símbolos anotados no
Quadro Qr
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mente a informação no meio universitário, actuando de uma forma
directa junto dos estudantes;
d) Por outro lado, os valores mais baixos referem-se aos
tipos Folheto (5%) e Caderno (11,6%), o que vem confirmar
uma hipótese, que previamente havíamos encarado, segundo a
qual ambos os tipos seriam de utilização rara, o primeiro só se
publicando em situações excepcionais, e o segundo, de acesso limitado, implicando, por isso, da parte dos estudantes, uma certa
exigência intelectual e um grau relativamente elevado de consciencialização dos problemas socio-culturais (perspectivados num sentido muito lato).
2. QUALIDADE DA IMPRESSÃO GRÁFICA
2.1. Categorias adoptadas: sua distribuição
Examinada a distribuição do material inventariado segundo
tipos de publicações, interessa agora atender à sua repartição
por categorias qualitativas de impressão gráfica.
Sob este aspecto, verifica-se que o conjunto das 60 publicações
referenciadas se distribui por três categorias distintas, apresentando os seguintes valores:
1) Impressão em tipografia — 25 publicações (41,7 %)
2) Impressão em «stencil» — 26 publicações (43,3%)
3) Impressão em «off-set» — 9 publicações (15,0%)
Esta distribuição põe, desde logo, em evidência, que a quase
totalidade das publicações (85 %) são impressas segundo os processos indicados nas duas primeiras categorias, o que certamente
se relaciona com o facto de a impressão «off-set» implicar uma
aparelhagem técnica relativamente onerosa e, portanto, pouco acessível.
Por outro lado, verifica-se também que essas mesmas categorias apresentam valores relativos muito semelhantes (41,7 % e
43,3 %, respectivamente). Esta circunstância põe em relevo, inequivocamente, a valorização gráfica que, no conjunto das publicações estudantis e para os próprios estudantes, representa o facto
de se utilizar um processo tipográfico de impressão; e também
sugere que, provavelmente, o principal obstáculo que se opõe à
generalização desse processo é o aumento de encargo financeiro
por ele implicado.
Ê evidente, no entanto, que importa efectuar uma análise mais
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fina, qiié apresente a distribuição do conjunto de publicações,
já não unicamente segundo categorias atinentes à qualidade da
sua impressão gráfica, mas também de acordo com a tipologia que
se definiu no primeiro ponto.
2.2. Impressão gráfica e tipos de publicações

Com o fim de se estabelecer uma rede de ligações entre as
categorias de impressão gráfica e a tipologia que atrás se indicou, realizaram-se três escalonamentos, consoante se tratasse de
cada uma da seguintes distribuições:
a) Valores percentuais dos vários tipos de publicações, dentro de cada uma das categorias gráficas indicadas;
b) Valores percentuais das três categorias gráficas referidas,
dentro de cada um dos tipos de publicações;
c) Valores percentuais (relativos ao conjunto) correspondentes aos diversos sub-conjuntos definidos mediante cruzamento do tipo de publicação com a categoria gráfica.
Vejamos, seguidamente, em pormenor, cada um desses escalonamentos, tentando assim inferir algumas conclusões significativas.
Em primeiro lugar, fez-se, por conseguinte, a separação dos
elementos estatísticos por tipos, dentro das categorias de impresão que se haviam indicado. Eis os resultados obtidos:
— Impressão em «stencil» — Num total de 26 publicações
impressas segundo este processo, 15 (57,7%) são referentes aos
dois subtipos Boletim e 7 (26,9%) são do tipo Caderno; não foi
localizado nenhum Jornal impresso a «stencil»; os restantes dois
tipos (Folheto e Revista) ocupam uma percentagem relativamente
reduzida (15,4 % ) ;
— Impressão em tipografia — Em 25 publicações impressas
tipograficamente, 24 (96 %) referem-se aos tipos Jornal e Revista,
sendo a restante publicação um Boletim formativo;
— Impressão em «off-set» — Somente 9 publicações são impressas segundo este processo, pelo que não parece pertinente
estabelecer valores relativos em função da tipologia encontrada;
no entanto, vale a pena referir que essas publicações se distribuem por três únicos tipos: Boletim formativo (4), Jornal (3), e
Revista (2).
Em segundo lugar, procurou-se averiguar, em relação ao aspecto gráfico, qual a distribuição verificada em cada um dos ti586

pos indicados. Para isso, construiu-se o Quadro Qt (%), do qual
é possível extrair algumas conclusões:
QUADRO Q2
«STENCIL»

FOLHETO
BOL. INFORMATIVO
. .
BOL. FORMATIVO . . .
JORNAL
. . . . . . .
REVISTA
OADERNO

100,0
100,0
58,4

TOTAL . . .

43,3

7,7
100,0

IMP. TIPOGR.

«OFF-SET»

8,3
82,4
76,9

33,3
17,6
15,4

41,7

15,0

TOTAL

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

As publicações referentes aos tipos Folheto, Boletim informativo e Caderno são totalmente impressas a «stencil».
Em relação ao tipo Boletim formativo, verifica-se que uma
percentagem diminuta dessas publicações (8,3%)—aliás representativa de uma só publicação — é impressa tipograficamente,
ao mesmo tempo que mais de metade (58,4%) continua a ser
impressa a «stencil». Contudo, é já significativo assinalar que
33,3 % das publicações deste tipo são impressas a «off-set».
No que concerne ao tipo Jornal, o valor relativo mais elevado (82,4%) integra um conjunto de publicações impressas tipograficamente, enquanto que todas as restantes (17,6%) são
impressas a «off-set». A inexistência de publicações deste tipo
impressas a «stencil», deve-se, não só às próprias características
da tipologia adoptada, mas fundamentalmente a uma significativa
valorização gráfica que se operou, tanto em relação às publicações do tipo Jornal, como no atinente às do tipo Boletim formativo, conforme já acima fizemos notar.
Finalmente, em relação ao tipo Revista, note-se a predominância da impressão tipográfica (76,9 %), mas assinale-se o valor
relativo ocupado pelas publicações deste tipo que são impressas
em «off-set»: 15,4%.
Num terceiro e último escalonamento de valores estatísticos,
a posição relativa ocupada pelos vários tipos de publicações que
são impressas segundo as três modalidades indicadas, é calculada, agora, em função do conjunto que se inventariou. É possível, assim, obter uma lista de valores percentuais, que salientam
as diferentes zonas onde se concentram ou se diluem as várias
combinações do binómio «tipo de publicação — processo de impressão utilizado».
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Enquadrada nestes pressupostos, elaborou-se uma lista de
valores percentuais (relativos ao conjunto), dispostos segundo uma
ordem decrescente.
No topo da lista e, de certa maneira, destacado dos restantes elementos, surge um valor (23,3 %) que define o conjunto das
publicações do tipo Jornal que são impressas em tipografia.
Seguidamente e utilizando o mesmo processo de impressão,
aparece um outro valor (16,7%) referente, neste caso, a publicações do tipo Revista.
Os três valores estatísticos que se seguem, muito próximos
uns dos outros, são todos de publicações impressas a «stencil»,
mas de tipos diferentes: Boletim informativo (13,3%), Boletim
formativo (11,7%) e Caderno (11,7 %).
Uma certa equiparação quantitativa aproxima também os
três elementos que surgem depois, dos quais os dois primeiros são
impressos a «off-set» (Boletim formativo com 6,7% e Jornal
com 5%), e o último é impresso a «stencil» e se refere ao tipo
Folheto (5%).
O valor que se lhes segue (3,3%) reúne as publicações do
tipo Revista impressas a «off-set».
Os dois seguintes, últimos da lista, agregam, respectivamente,
publicações do tipo Boletim formativo impressas tipograficamente
(1,7%) e do tipo Revista realizadas a «stencil» (1,6 %).
O Quadro Qs, ao mesmo tempo que clarifica melhor esta
última distribuição, oferece uma visão sinóptica dos elementos
quantitativos mais importantes, decorrentes das observações que
se têm vindo a fazer.
QUADRO Q3
«STENCIL»

5,0
13,3
11,7

FOLHETO
BOL. INFORMATIVO
BOL. FORMATIVO .
JORNAL
REVISTA
3ADERN0

1,6
11,7

TOTAL

43,3
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EMP. TIPOGR

«OFF-SET»

1,7
23,3
16,7

6,7
5,0
3,3

41,7

15,0

TOTAL

5,0
13,3
20,0
28,3
21,7
11,7
100,0

8. ENTIDADES EDITORAS E VOLUME DE EDIÇÃO
3.1. Introdução: categorias adoptadas
Analisámos, até este momento, a distribuição por tipos e
por categorias de qualidade gráfica, do conjunto de publicações
recenseadas. Há que atender agora à sua repartição por subconjuntos definidos em função das entidades que têm, ou tiveram, a
seu cargo a respectiva edição.
Julgámos, porém, vantajoso associar esta análise à do modo
como se processou, ao longo do período que abrange os anos
de 1945 a 1967, a distribuição do conjunto das6 publicações inventariadas e dos respectivos números editados . Aliás, dado que
nem todas as publicações tiveram um período de existência que
preencha totalmente aquele lapso de tempo, forçoso será considerar também um outro elemento característico, que é a duração
das várias publicações, procurando-se detectar o seu ciclo completo. No entanto, este outro ponto será deixado para o capítulo
seguinte.
Começámos, pois, por estabelecer, em relação com a natureza
das entidades editoras, um certo número de categorias. Assim,
ter-se-ão:
1) Publicações editadas por Associações de Estudantes ou
por outros organismos associativos;
2) Publicações editadas por outros organismos estudantis;
3) Outras publicações.
Na primeira destas categorias, incluíram-se todas as publicações emanadas, quer das Associações de Estudantes enquanto
tais, quer de secções ou serviços intra ou inter-associativos por
elas criados, quer ainda de grupos para-associativos, tais como
Comissões Pró-Associação.
Na segunda, reuniram-se as publicações editadas por outros
organismos de carácter exclusiva ou basicamente estudantil, cujos
fins, embora diferentes dos que caracterizam as Associações de
Estudantes e grupos similares, se definem em função
de problemas
culturais, desportivos e sociais dos estudantes7.
6
Teria o maior interesse considerar também a evolução quantitativa da
imprensa estudantil sob o ponto de vista das tiragens. Mas não foi possível
recolher informação acerca destas.
7
Eis a lista completa dos organismos considerados: Casa dos Estudantes
do Império, Centro Desportivo Universitário de Lisboa, Cine-Clube Universitário de Lisboa, Juventude Universitária Católica, Juventude Universitária
Católica Feminina e Livrelco-Cooperativa Livreira de Universitários.

539

Na terceira, agrupâram-se todas as publicações que não satisfazem8 às condições requeridas para a inclusão nas duas primeiras .
Uma tal classificação permite avaliar a importância relativa de cada uma das categorias, no conjunto da imprensa estudantil de Lisboa. Contudo, a coberto da designação genérica indicada em 1), verifica-se a existência de dois sub-grupos de
publicações, cada um deles com características peculiares, que se
poderão intitular de:
a) Publicações «científicas e/ou técnicas» e
b) Publicações «informativas e culturais».
A primeira destas sub-categorias compreende todas as publicações (de origem «associativa») cuja especificidade resulta de ser,
predominantemente, científico e/ou técnico, o conteúdo da maior
parte dos textos nelas incluídos. São publicações especializadas
(de medicina, engenharia, etc), que vão ao encontro, normalmente, dos interesses e necessidades culturais particulares de um
certo sector de universitários, que aí podem encontrar estudos
e documentos que são complementares, dentro do seu próprio ramo,
da formação recebida na Universidade.
Na segunda sub-categoria, reunem-se as publicações, de carácter bem distinto do anterior, em que são os elementos de ordem
informativa (e formativa), mas voltados para um campo cultural geral (e não só para este, aliás, visto que outros domínios são
também abarcados, tais como: o associativo, o pedagógico, o social,
etc.), que dão, normalmente, a tonalidade temática. São, portanto,
as que, grosso modo, se costuma vulgarmente apelidar de «publicações associativas».
Esboçadas estas notas prévias, à guisa de introdução, a seguir se entrará, propriamente,
na análise do volume das publicações inventariadas 9. Essa análise será feita segundo duas ópticas
distintas, advertindo-se, desde já, que a primeira será mais circunstanciada do que a segunda, que obedecerá ainda a uma perspectiva
analítica, mas globalizadora, do conjunto dos números publicados.
No Mapa Mt> aparece integralmente a informação de base
compulsada, em relação à qual, portanto, se referem, todas as
observações e comentários a seguir indicados.
8
Em rigor, haveria que distinguir, dentro desta terceira categoria,
duas sub-categorias, uma vez que a última publicação nela incluída (o jornal
«Tempo») tem características muito diferentes das de todas as outras, que
formam, por sua vez, um conjunto bem caracterizado vela sua orientação
«anti-associativa». (Vd., no Inventário Analítico a publicar, as fichas n.08 54
a 60). Todavia, precisamente por se tratar de uma só publicação, não era prático tratá-la
como sub-categoria aparte.
9
Veja-se, no Quadro Q6, linha l.a, a repartição do número global de
publicações inventariadas pelas três categorias e duas sub-categorias indicadas.
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3.2.

Análise por categorias de publicações

A distribuição cronológica do conjunto dos números editados, durante o período considerado e segundo as três categorias
estabelecidas, encontra-se no gráfico Gt. A evolução por que passou cada um desses grupos de publicações, encarados, quer isoladamente, quer reunidos, isto é: constituindo o volume total,
pode aí ser obervada. Da interpretação deste gráfico (e de outros,
que adiante se indicarão), resultam notórias algumas conclusões,
que por uma razão de método, apresentaremos referidas a cada
uma das categorias atrás indicadas.
3.2.1. — Publicações editadas pelas Associações de Estudantes ou
por outros organismos associativos
Em relação aos valores absolutos do total de números publicados anualmente e se se abstrair das pequenas oscilações, positivas e negativas, que o gráfico apresenta, nota-se uma significativa tendência para o incremento desses valores. Aliás, adiante se
verá — gráfico Gh — que a taxa de crescimento do volume global,
por períodos de 4 anos, é sempre positiva.
No entanto, constata-se também que essa evolução não é
isenta de acentuadas oscilações, e a prová-lo está a existência
de três pontos críticos, que correspondem aos anos de 1953, 1962
e 1965. Tanto no primeiro como no último destes anos, os valores
correspondentes são particularmente elevados (respectivamente,
37
e 56 números editados, para uma média anual10 de 27,8 números), seguindo-se-lhes porém uma queda brusca. De notar, também, que este segundo valor aparece como o máximo anual que
desde sempre foi atingido por qualquer das categorias de publicações que se definiram. Pelo contrário, em 1962 deu-se uma
forte contracção no volume total publicado, descendo-se ao valor
de 18 números, facto inédito desde 1950.
Estes dados carecem, desde já, de uma atenção mais cuidada,
analisando a evolução desta categoria de publicações, mas distribuída segundo os dois sub-grupos que se indicaram acima.

10
Sempre que se indicar média anual, pretende-se representar, com essa
designação, o dado obtido a partir do volume total publicado dividido pelo
número de anos (de que se tem notícia), em que essa categoria de publicações
apareceu. Mais adiante se referirá um outro indicador — densidade anual—,
que será um valor médio do volume global publicado, mas agora em relação
ao número total de anos em que cada publicação efectivamente existiu. (Assim,.
p. e., o «Boletim»
do C.D.U.L. terá uma «densidade» igual a 1, visto que
publicou 8 n.os, ao longo de oito anos de «vida»).
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Com este fim se delineou o gráfico Gty de cuja leitura decorrem
outras observações que se julgam pertinentes.
Assim, se se estabelecer um confronto entre, por um lado,
as duas curvas representativas das sub-categorias indicadas (publicações «científicas e/ou técnicas» e «informativas e culturais»)
e, por outro, a curva que atrás se examinou (que não é mais do
que a resultante da adição daquelas duas), determinados «contrastes» ficam a descoberto, interessando, por isso, verificá-los
em pormenor.
a) Se o ano de 1965 foi aquele em que se atingiu o valor máximo de números publicados (56), esse resultado deveu-se ao obtido
nas publicações «informativas e culturais», que por si sós editaram
43 números, contrastando, assim, com o valor correspondente, nesse ano, ao outro sub-grupo de publicações (as «científicas e/ou
técnicas»), que somente atingiram a edição de 13 números.
A conjuntura «associativa» da época não foi decerto alheia
a este fenómeno. Naquele ano, com efeito, as Associações Académicas desenvolveram um esforço particularmente intenso de
informação junto dos estudantes, a respeito de problemas próprios
que para elas se revestiam, então, de aguda importância. Daí,
naturalmente, a excepcional grandeza atingida pelos valores atinentes às publicações «informativas e culturais», que são, como
já notámos acima, as que vulgarmente se designam de «publicações
associativas».
b) Em contrapartida, 1962 apresenta-se como um ano de queda do volume publicado, tanto para a primeira das sub-categorias,
como para a segunda, verificando-se, inclusivamente, que em relação às publicações «científicas e/ou técnicas» somente se editaram 11 números, valor muito próximo do mínimo desde sempre
registado, correspondente ao ano de 1967, em que foram publicados
somente 8 números.
Ê evidente que também este fenómeno deve ter uma explicação conjuntural. No entanto (e não só por corresponderem a
situações distintas, mas também porque, quantitativamente, os
valores numéricos a que se chegou, são opostos), as razões a
invocar agora terão, necessariamente, de ser diferentes. Recorde-se, assim, que também em 1962 — ano de prolongada crise académica— uma ampla campanha de informação foi desenvolvida
junto da população estudantil; mas essa campanha foi quase
toda canalizada através de «comunicados» (folhas impressas),
que, dadas as suas características específicas, não foram incluídos no nosso inventário. Nestas condições, os dados obtidos
para esse ano estão de certo modo «falseados», por não conterem o volume correspondente a tais folhetos.

o) Comparando as duas curvas representativas da evolução dos dois sub-grupos — «científico e/ou técnico» e «informativo
e cultural» — de publicações editadas por Associações de Estudantes ou por outros organismos associativos, podem-se constatar significativas diferenças.
Na curva do sub-grupo «científico e/ou técnico», é lícito distinguir, entre 1947 e 1967, quatro fases. Na primeira, de 1947 a
1950 inclusive, regista-se uma nítida tendência para o crescimento.
Na segunda, que abrange o decénio 1951-1960, observa-se — depois de uma quebra inicial, seguida de parcial recuperação — uma
certa estacionaridade no volume de números publicados. Essa
estacionaridade, que não exclui, aliás, flutuações anuais de pequena amplitude, não é porém absoluta, uma vez que se pode
detectar, no período considerado, um trend ligeiramente ascensional. Na terceira (1961-1963), verifica-se um nítido «afundamento»,
logo seguido de vigorosa retoma, de tal modo que parece poder
supor-se que, a não se ter verificado a conjuntura excepcional
de 1962, a curva teria mantido até 1964 as características evidenciadas na fase precedente. Finalmente, na quarta (1963-1967), o
andamento da curva é o de um manifesto declínio.
No conjunto, tem-se, em suma, o seguinte (entre 1947 e 1967):
um acentuado crescimento inicial, uma relativa estacionaridade
central, um evidente decrescimento final.
d) A curva respeitante às publicações «informativas e culturais» apresenta características muito diversas das que acabamos
de constatar na do sub-grupo «científico e/ou técnico».
Numa primeira aproximação, e também dentro do período de
1947 a 1967, afigura-se possível distinguir igualmente quatro fases.
Na primeira (1947-1953), a partir de uma situação inicial de prática inexistência de publicações desta natureza, verifica-se um
surto batante rápido. O começo da segunda (1954-1961) é assinalado por uma drástica redução do volume editado, à qual se
segue um período de expansão moderada, que culmina no ano
terminal (1961). Na terceira (1962-1965), a uma nova descida no
primeiro ano sucede um crescimento «em flecha», que, num triénio, sextuplica o quantitativo de números editados. Finalmente,
na última (1966-1967), constata-se, pela terceira vez, uma retracção muito sensível, sem se poderem ainda detectar indícios
de recuperação posterior, mas mantendo-se comparativamente alto
(31 números, para uma média de 13 no vinténio 1948-1967) o volume publicado.
Pode, todavia, pôr-se o problema de se não será mais correcto
separar apenas três fases: 1947-1953; 1954-1965; e 1966-1967.
Com efeito, a descida que marca o início da terceira fase acima
indicada (1962) relaciona-se com as circunstâncias especiais a que

já aludimos e em referência às quais fizemos notar que o valor
apurado para aquele ano se encontra, de certo modo, «falseado».
Assim, o movimento vigorosamente ascensional observado no período 1962-1965 pode, aparentemente, ser considerado como simples prolongamento, mas com forte aceleração, da tendência moderadamente expansiva que já se vinha a evidenciar no período
1954-1961.
Nestas condições, teríamos, como esquema fundamental da evolução deste sub-grupo da imprensa estudantil, entre 1947 e 1967,
o seguinte: uma fase inicial (anterior a 1954) de criação (ou re-criação) e de expansão relativamente rápida; uma quebra súbita
deste movimento no ano de 1954; uma nova fase de crescimento,
prolongada até 1965 e fortemente acentuada nos dois últimos anos
deste período; uma nova quebra em 1966, a continuar-se ainda, embora atenuada, em 1967. Provavelmente, este esquema reflecte o
da evolução histórica do próprio movimento «associativo» em Lisboa, ao longo das duas décadas consideradas.
e) Como última observação em comentário ao gráfico G2,
note-se que a redução — posterior a 1965 — do volume global de
números publicados, que já se podia constatar no gráfico Gly
atinge simultaneamente as publicações «científicas e/ou técnicas»
e as «informativas e culturais». No último ano, porém, enquanto
nestas parece desenhar-se uma tendência para a sua descida ser
«travada», naquelas, pelo contrário, dá-se uma quebra particularmente notória (de 14 para 8 números apenas).
Será, portanto, que as publicações «científicas e/ou técnicas»,
depois de terem ocupado uma posição largamente predominante
na imprensa estudantil de Lisboa (vd. adiante o gráfico Gs), tendem presentemente para a extinção? A uma tal pergunta, que deixamos formulada, não nos é possível dar resposta, uma vez que
desconhecemos as razões do declínio quantitativo recente deste
sub-grupo da imprensa associativa. De qualquer modo, a tendência observada vai no sentido do confinamento num volume absoluto e relativo muito restrito.
Quanto às publicações associativas de carácter «informativo
e cultural», é de crer — até pelo conhecimento que temos, na
presente data, de novo impulso que lhes tem sido dado — que o
seu volume total não siga análoga via de decréscimo e tenda,
pelo menos, a registar valores médios comparáveis ao dos últimos
três anos (36 números).
Outras conclusões haveria certamente a retirar da análise
quantitativa e gráfica desta primeira categoria de publicações. As
que ficam indicadas parecem, porém, ser as mais importantes.

3.2.2. Publicações editadas por outros organismos estudantis
a) Também em relação a esta categoria de publicações se
continua a observar uma relativa irregularidade no que concerne
ao volume anual dos números editados (vide gráfico Gt ou G2).
Todavia, uma primeira conclusão se impõe, ao verificar-se que
os valores absolutos anuais alcançados foram sempre inferiores
aos correspondentes da categoria de publicações atrás analisada.
Se é verdade que um tal confronto só adquirirá inteiro significado
quando se completar através de valores correspondentes a números
editados em média por cada uma das publicações, esta primeira
afirmação permite, contudo, ter presente o «peso» relativo do
grupo em questão no conjunto da imprensa estudantil de Lisboa.
b) Por outro lado, parece também deduzir-se da análise do
gráfico Gt que as duas categorias de publicações que até agora
considerámos (a que se está analisando e a anterior), tiveram,
pelo menos ao longo do período compreendido entre 1954 e 1964lx,
uma evolução semelhante, o que (não será arriscado afirmar)
porventura decorreu de ambas as categorias manterem entre si
uma certa interacção, a que decerto não foi alheia a colaboração
que frequentemente existiu entre vários dos organismos estudantis
editores. No entanto, ver-se-á, a seguir, que essa evolução apresenta determinados pontos que só aparentemente, sublinhe-se, serão anómalos em relação à afirmação anterior.
c) Examinando em pormenor a curva representativa da evolução deste segundo grupo de publicações, pode notar-se, antes do
mais, que de 1954, primeiro ano em que se regista um volume
editado apreciável (aliás pequeno: 5 números), até 1957, decorre
uma l.a fase, de expansão, que conduz à edição de 15 números
neste último ano.
Em 1958, verifica-se uma descida para 10 números, logo seguida, em 1959, de retorno ao volume alcançado em 1957; nos anos
subsequentes e até 1962, há um decrescimento moderado, que reconduz o volume editado a 10 números. Parece ter-se, assim, uma
2.a fase (1958-1962), durante a qual são editados, em média, 12,5
números, mas em que um tal esforço editorial se revela difícil de
manter.
Os anos de 1963 e 196412 assinalam uma S.a fase de novo surto,
mas de curta duração.
11
De resto, os elementos recolhidos do período anterior a 1954 carecem
de significado seguro, dado o seu reduzido número.
12
Parece importante indicar que o valor de 1964 foi bastante influenciado por uma determinada publicação (C.C.U.L., com 14 n.os saídos nesse ano,
valor excepcional e máximo, ao longo do período de vida desse boletim).

Uma quarta e última fase (1965-1967) abre com uma quebra
súbita de grandes proporções (de 23 para apenas 8 números editados), à qual sucede uma pequena recuperação (de 8 para 11),
que pouco mais permite do que regressar aos mínimos registados
no período de 1958 a 1962.
Pode admitir-se, a partir destes dados, que no futuro venham a verificar-se novos surtos editoriais, como o de 1963-1964,
que são, no entanto, imprevisíveis. De qualquer modo, o que nos
parece provável, dada a natureza de alguns dos organismos (a
J. U. C, por exemplo) que servem de «suporte jurídico» ao
grupo de publicações em causa, é que este evolua futuramente
pelo menos sem descidas muito sensíveis abaixo do nível ultimamente registado.
d) Uma última observação pode ser feita, esta resultante do
confronto entre a curva representativa da evolução desta categoria de publicações e a das que, genericamente, se intitularam
acima de «informativas e culturais», pertencentes ao primeiro
grupo analisado. Por aí se verifica que o relativo paralelismo indicado para as duas grandes categorias, aparece agora de uma forma
mais nítida, especialmente se se considerar o mesmo período (1954-1964).
As observações que se fizeram atrás (alínea b deste § 3.2.2.),
são agora mais pertinentes, dada a similaridade temática que
recobre estes dois conjuntos de publicações. Com efeito, se o referido paralelismo deriva certamente da existência de uma interacção,
nem por isso se pode menos seguramente supor que provavelmente
reflecte sobretudo as influências de um condicionalismo (ou contexto) comum, que actuou sobre ambos os grupos por forma
semelhante, em razão precisamente daquela similaridade.
3.2.3.

Outras publicações

Em relação à última categoria de publicações, a respeito das
quais convém assinalar (ressalvando
o caso do jornal «Tempo») a
sua orientação «anti-associativa»13, e uma vez que os elementos
quantitativos de que se dispõe são diminutos (admitindo-se, porém,
que são exaustivos), o tipo de análise que se tem estado a realizar
Donde, não ser muito pertinente admitir aquele valor como realmente característico do processo evolutivo desta categoria de publicações, antes aceitando-o
nos limites decorrentes do que fica exposto.
Apesar disso, mesmo considerando esse «viés», pode-se admitir que o
valor 13
máximo desta curva se operou à volta de 1964.
Sobre estas publicações, vejam-se as fichas n.os 54 a 60, quer do
Inventário-Resumo publicado em Anexo, quer do Inventário Analítico a publicar ulteriormente.
5Jf8

não parece ser o mais adequado. Por outro lado, e apesar dessa
restrição, da leitura do gráfico Gt parece lógico deduzirem-se, pelo
menos, as duas seguintes conclusões:
a) A primeira, e mais imediata, é a constatação do vigoroso
surto que se operou nesta categoria de publicações, em quatro
anos apenas. Particularmente, de 1966 (com 6 números publicados)
passou, em 1967, para a edição de 17 números.
Ã primeira vista, estes valores (porque absolutos), parecem
reduzidos; representam, contudo, 25,4% do conjunto total de números publicados neste último ano. Este valor já permite situar
a sua posição relativa, em confronto com os dados das outras duas
categorias (58,4 % para a primeira e unicamente 16,4 % para
a segunda).
b) Uma outra observação infere-se da análise gráfica desta
categoria de publicações. Verifica-se, na verdade, que a curva que a
representa revela uma tendência que, nos últimos anos do período
é acentuadamente oposta à do primeiro grupo de publicações que
se estudou. Vejam-se, em especial, os anos de 1966 e 1967.
O quadro que a seguir se apresenta {Quadro Qh), onde os valores percentuais das três categorias se distribuem ao longo de
um período de 5 anos compreendido entre 1963 e 1967 (de resto,
adiante se verá a representação gráfica e percentual dessas categorias, mas a partir de 1945), confirma o que se acaba de dizer,
ao mesmo tempo que oferece uma visão de conjunto que permite
enquadrar os três grupos de publicações, de acordo com as posições relativas que cada um deles assumiu.
QUADRO Q4
~^--\

Grupos de Publicações de or- Publicações de
^^~\^ publicações ganismos associa- outros organisAnos
^ \ ^
mos estudantis
tivos

1963
1964
1965
1966
1967

66,7
61,9
80,0
73,8
58,2

33,3
36,5
11,4
16,9
16,4

publicações
_

1,6
8,6
9,3
25,4

Total

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

O exame do conteúdo, aliás sucinto, das fichas do Inventário
Analítico que ulteriormente será publicado, oferecerá elementos
que ajudarão a compreender algumas das razões que podem explicar este desenvolvimento contraditório. Mas só uma análise de outro tipo, que não caberia no âmbito do presente estudo, poderia
libertar os seus verdadeiros motivos.

3.2.4. Evolução da estrutura interna da imprensa estudantil de
Lisboa
A terminar o ponto que se tem vindo a desenvolver e na tentativa de caracterizar a evolução de um certo aspecto da estrutura
interna da imprensa estudantil lisboeta, ao longo dos sucessivos
anos do período que se considerou (1945-1967), traçou-se o gráfica
Gs, que junto se publica.
Considerou-se, para o efeito, aquela imprensa como sendo
constituída por quatro sub-conjuntos, a saber:
I — Publicações «informativas e culturais» das Associações
de Estudantes e de outros organismos associativos;
II — Publicações «científicas e/ou técnicas» da mesma origem;
III — Publicações de outros organismos estudantis;
IV — Outras publicações.
Calculou-se, para cada ano, o valor percentual correspondente
a cada um destes sub-conjuntos e relativo ao total de números
publicados, nesse ano, pelo conjunto da imprensa estudantil de
Lisboa. Nestas condições, o total de cada ano é sempre igual a
100, o que permite, uma vez que se eliminam as variações dos
valores absolutos respeitantes ao conjunto, verificar a evolução, no
decurso do período em análise, do peso relativo de cada um dos
sub-conjuntos.
A observação atenta deste gráfico permite identificar, tal
como o fizemos nos gráficos precedentes, um certo número de
fases.
Numa 1* fase (1945-1949), domina em absoluto a imprensa
«científica e/ou técnica» das Associações de Estudantes; a escassa imprensa «informativa e cultural» dos mesmos organismos
vê a sua importância relativa a diminuir ainda mais; e os dois
restantes sub-conjuntos, ou não existem (sub-conjunto IV), ou têm
peso despiciendo
(sub-conjunto III).
Numa 2.a fase (1950-1953), o sub-conjunto IV continua inexistente e o sub-conjunto Hl mantêm-se insignificante mas o sub-conjunto das publicações «informativas e culturais» das Associações
de Estudantes ganha rapidamente um considerável peso relativo, até exceder, pela primeira vez, em 1953, o das publicações
«científicas e/ou técnicas», que, no entanto, ainda nesse ano,
representam perto
de metade do total de números editados.
Numa 3.a fase (1954-1963), assiste-se ao aumento rápido da
importância relativa das publicações do sub-conjunto i n (editadas
por organismos estudantis, mas não por Associações de Estudantes ou grupos similares), que depois acusa uma certa estabilização. Entretanto, as publicações «científicas e/ou técnicas» das
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Associações de Estudantes conservam, na maior parte dos anos,
o primeiro lugar, mas tendem a perder posição. As publicações
«informativas e culturais» de origem associativa sofrem, inicialmente, uma brutal redução de peso comparativo, recuperando,
todavia, seguidamente, embora com dificuldade, um lugar de maior
relevo, que para o fim do período tendem de novo a perder.
Dá-se a primeira aparição, episódica
e insignificante, de publicações do IV sub-conjunto. Nesta 3.a fase, e sobretudo no período
de 1957-1963, a imprensa estudantil de Lisboa surge nitidamente
repartida em três parcelas, sendo sempre a maior a das publicações «científicas e/ou técnicas» e verificando-se um certo equilíbrio
de «peso» entre as outrasa duas.
Finalmente, numa -4 fase (1964-1967), a estrutura da imprensa estudantil sofre transformações muito profundas. As publicações «informativas e culturais»» das Associações de Estudantes
conquistam bruscamente o primeiro lugar, alcançando em 1965 o
máximo peso relativo que jamais haviam atingido (61,4%) e
mantendo aquele lugar nos dois anos seguintes, apesar de a sua
importância comparativa se reduzir (46,3 % em 1967). As publicações do IV sub-conjunto obtêm rapidamente o segundo lugar
(25,4 % em 1967), ganhando terreno nos mesmos anos em que
as primeiras o perdem. E as publicações «científicas e/ou técnicas» das Associações de Estudantes, bem como as editadas por
outros organismos estudantis (que não Associações de Estudantes),
vêem-se limitadas a posições francamente minoritárias (11,9%
e 16,4 %, respectivamente, em 1967).
Cremos que as constatações efectuadas com base neste gráfico podem representar um útil ponto de partida para a análise
da evolução sociológica, no período considerado, do «meio universitário» de Lisboa. Na 2.a Parte
deste estudo, aproveitá-las-emos,
aliás, um pouco nesse sentido lé .
3.3. Análise global

Até este momento, temos procurado destacar os elementos
mais significativos respeitantes às várias categorias de publicações
estudantis, encarando-os segundo a perspectiva do processo evolutivo das quantidades de números publicados. Seguidamente, procurar-se-á apresentar uma visão englobante desses mesmos elementos, quantitativamente representados por valores significativos
do conjunto da imprensa estudantil de Lisboa e respeitantes,
não a anos ou sub-períodos determinados, mas à totalidade do
período 1945-1967.
14
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Vd., adiante, 2.a Parte, § 2.3.

Antes, porém, procederemos a uma operação prévia, que
consistirá em agregar os valores absolutos (correspondentes às
categorias demarcadas) por períodos de 4 anos— com excepção
do último, que é de 3 anos. Ter-se-á, deste modo, o gráfico Gh>
construído a partir do Quadro Q5. Nele se inscrevem, em separado,
os dois sub-grupos — «científico e/ou técnico» e «informativo e cultural» — em que se subdividiu a primeira categoria (publicações de
origem «associativa»), a fim de se conseguirem comparações mais
expressivas.
QUADRO Q 5
\^^
^*\^

Grupos de
publicações

Períodos

^\-^^

Publicações de organisPublicações
mos «associativos»
Outras
de outros or«Científicas «Informapublicações
ganismos
e/ou téc- tivas e cul- estudantis
turais»
nicas

TOTAL

1945-1948
1949-1952
1953-1956
1957-1960
1961-1964
1965-1967

48
70
73
78
70
34

7
25
35
38
53
109

2
23
53
62
30

1
1
29

55
97
131
170
186
202

TOTAL

373

267

170

31

841

—
—

Mais claramente do que o anterior gráfico Glf evidencia este
o movimento expansivo (medido através da evolução das quantidades de números editados pelas diversas publicações) da imprensa estudantil de Lisboa, no seu conjunto. Por outro lado, proporciona uma outra forma de observar — mediante recurso a
valores absolutos e quadrienais e não, como no gráfico Gs, a valores percentuais e anuais — as transformações acusadas, ao longo
do tempo, pela estrutura interna dessa imprensa. Quanto a este
segundo ponto, anotem-se, com particular interesse, a sua progressiva e contínua diversificação e a notória complexificação verificada no último triénio. Para o ensaio de interpretação sociológica,
que esboçaremos adiante, estas indicações serão especialmente valiosas.
Entretanto, recorramos, mais uma vez, à construção de um
quadro estatístico (Quadro
Q6). Desta vez, porém, os valores indicados são já globais15, consoante as categorias de publicações
e separando os dados referentes, quer ao número de publicações,
quer ao volume total por elas editado.
15

Isto é: respeitantes à totalidade do período 1945-1967.
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QUADRO Q6
Publicações de «Organismos»
De outros orAssociativos»
Outras
ganismos esPublicações
Publicações
publicações
tudantis
«científicas «informativas
e/ou técnicas» e culturais»

1. N.° de publicações 9 (15,0) 37 (61,6)
7 (11,7)
2. Volume editado . . 375 (U,6) 265 (31,5) 170 (20,2)
3. Volume editado/
/n.° de publicações

41,7

7,2

24,3

TOTAL

7 (11,7) 60 (100,0)
31 ( 3,7) 841 (100,0)

4,4

14,0

Nota: Entre parêntesis são indicados valores percentuais.

Um primeiro relance aos dados estatísticos apontados, mostra
a existência de flagrante disparidade entre o número de publicações
inventariadas (dentro dos vários grupos) e o respectivo volume
editado. Observemo-las, no entanto, com maior atenção.
Assim, as 9 publicações de carácter «técnico e/ou científico»
(15% do conjunto) editaram um volume de números que representa não muito menos de metade (44,6 %) do volume total saído.
Por outro lado, verifica-se que em relação ao outro sub-grupo de
publicações associativas («informativas e culturais»), a proporção
é visivelmente oposta à anterior: 61,6% das publicações editando
somente 31,5% do volume global. Mas se se reúnem os valores
destes dois sub-grupos de publicações, as proporções equilibram-se:
76,6% do conjunto de publicações, com 76,1% do volume total
editado.
Os dados referentes às outras duas categorias de publicações
não apresentam tão grandes discrepâncias em relação aos items
indicados. Contudo, se é igual, em ambas as categorias, o número
de publicações inventariadas (11,7 % do conjunto, para cada uma
delas), a sua distribuição dentro do volume total editado, é significativamente diferente: 20,2% para as publicações de «outros
organismos estudantis» e unicamente 3,7 % para as restantes.
Quanto aos valores apresentados na terceira linha do quadro
(quantidade de números editados, em média, por cada publicação),
não se pode, sem dúvida, deixar de referir a posição singular em
que aparecem as publicações «científicas e/ou técnicas», quando
comparadas com as restantes categorias. Todavia, o significado
destes valores só poderá ser apreendido se se levarem em conta
outros elementos de informação que não constam do Quadro Q6.
É assim que, por exemplo, o baixo coeficiente médio das «outras
publicações» — cuja orientação predominantemente «anti-associa-
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tiva» já assinalámos — pode resultar, essencialmente, de esta categoria só se ter desenvolvido nos últimos anos do período estudado,
não tendo portanto decorrido o tempo necessário para a realização de um número elevado de edições por publicação. Quanto
às publicações associativas de carácter «informativo e cultural»
e às publicações de «outros organismos estudantis», será indispensável atender, como adiante faremos (§ 4), à sua «duração» e à
sua «regularidade», aspectos aliás de grande importância para a
caracterização da imprensa estudantil em geral, que a seguir
abordaremos.
4. DURAÇÃO E REGULARIDADE DAS PUBLICAÇÕES
4.1.

Introdução

As observações que ficam expressas no capítulo anterior
procuraram oferecer uma imagem — tão completa quanto possível
e tomada de certo ângulo — da composição e do dinamismo próprio
do conjunto das publicações inventariadas. A análise feita vai
agora ser prolongada num outro aspecto, mediante apresentação de
alguns dados que permitem situar essas mesmas publicações segundo duas novas características que, abreviadamente, se denominaram de duração e regularidade.
Por «duração» entende-se, naturalmente, o período de existência que cada uma das várias publicações realizou entre a data
do seu aparecimento e a correspondente à edição do seu último
número. Distinguiremos, contudo, a duração das publicações que
se editaram em 1967 (pela primeira vez ou não), da das publicações que não foram editadas nesse ano e que convencionámos
considerar extintas. À primeira,
chamaremos «idade actual»; à
segunda, «tempo de vida» 16.
Em relação à «regularidade» das publicações 17, haveria, não
só que considerar qual a frequência dos números editados durante
16
Estas duas «variáveis» serão consideradas em separado, constituindo-se dois sub-conjuntos de publicações, com os quais é possível obter determinados valores úteis. No entanto, sublinhe-se que tal separação é fundamentalmente «operacional», uma vez que, em última análise, qualquer delas define
o «tempo
real de duração» das publicações.
17
É necessário não confundir «regularidade» com «periodicidade» das
publicações. Se é através da «periodicidade» que elas se «auto-definem» no
que respeita à frequência projectada de saída dos seus números (daí que,
algumas se intitulem de «semanários», «mensários», etc), será por intermédio
da «regularidade» de edição efectiva que iremos verificar até que ponto se foi
fiel (ou não) a essa prescrição inicial. O facto, porém, de ser reduzido o
número de publicações em que, expressamente, a «periodicidade» aparece
anotada, foi motivo para se considerarem somente os elementos definidores da
«regularidade» (de aparecimento) de todas as publicações.
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os vários anos da sua «duração», mas também que averiguar se
essa frequência se mantinha constante, ou se, pelo contrário, o
seu ritmo de edição era bastante variável. O que significa que
as informações que se viessem a recolher poderiam ser utilizadas numa «catalogação» em grupos de publicações com características mais ou menos distintas, no que concerne à regularidade de saída dos seus números. Na altura devida se verá, porém,
que os dados recolhidos não permitem efectuar uma tal operação.
Entretanto, tornam possível reunir um certo número de indicações, que julgamos de interesse para uma compreensão aproximativa das características da imprensa que temos vindo a estudar.
Ainda antes de se inciar a análise a que vamos proceder,
convém deixar anotadas duas advertências prévias. Por um lado,
o estudo que se segue baseia-se numa «informação» que, como já
observámos, apresenta certas lacunas. Por outro, a datação dos
números editados teve de ser feita por anos civis e não, como
mais conviria, por anos lectivos, dado que, muito frequentemente,
as publicações inventariadas não proporcionam referências que
permitam seriar no tempo os seus números segundo este último
critério.
Quanto ao primeiro destes pontos, poder-se-ia, sem dúvida,
ter optado por trabalhar apenas sobre as publicações acerca das
quais se possuía informação exaustiva. Mas os cálculos que, a
título de ensaio, se efectuaram sobre tal base, permitiram concluir que, por essa via, se obteriam resultados ainda menos aproximados, por defeito, daqueles a que provavelmente se chegaria
operando com uma informação não-lacunar respeitante a todas
as publicações.
Quanto ao segundo, tem o inconveniente, que importa assinalar, de, em certos casos, majorar as «durações» e de, noutros,
minorar as «irregularidades». Efectivamente, uma publicação que
haja, por exemplo, sido editada apenas entre Novembro de 1965 e
Abril de 1966, surge contada como tendo durado dois anos (pois
que se editou, de facto, em dois anos civis distintos); e, no entanto,
só «viveu» durante um ano lectivo. Neste caso, é a duração que
aparece artificialmente aumentada. No caso seguinte, é a irregularidade que fica artificialmente diminuída: uma publicação de
que tenha sido editado um número em Janeiro de 1964, e o seguinte só em Dezembro de 1965, conta como havendo aparecido
nos dois anos sucessivos; e todavia, sofreu interrupção durante
todo o ano lectivo de 1964/1965.
Peitas estas advertências, iniciemos então a nossa análise da
«duração» e «regularidade» do conjunto das publicações estudantis de Lisboa.
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4.2. Duração das publicações

Em relação a esta característica, são possíveis (pelo menos)
duas perspectivas de análise diferentes: uma primeira, que se
poderá intitular de «evolutiva» e na qual se observará o «desenrolar» das publicações ao longo do tempo, e uma outra em que
o tempo de existência será considerado «em si mesmo», desligado
do período que concretamente o limita. Serão assim duas «visões» complementares, implicando a segunda uma globalização
decorrente da primeira.
4.2.1. Análise cronológica

Dentro de uma perspectiva «histórica», pode dizer-se que, no
interior do conjunto das publicações inventariadas, é legítimo
distinguir dois grupos, exclusivos entre si, nos quais o critério
diferenciador (e de separação, portanto), é o de terem sido (ou
não) editadas em 1967. Ã destrinça entre esses dois grupos corresponde, assim, a diferença entre o que se apelidou de «idade
actual» das publicações (referente às que se editaram em 1967)
e o que se designou de «tempo de vida», que representa a duração que as publicações (que não foram editadas durante o ano
de 1967) efectivamente tiveram entre 1945 e 1966.
Os gráficos G5 e G6 baseiam-se naquele critério: no primeiro
ficam «esquematizadas» as publicações que se editaram em 1967
(quer tenha sido, quer não, pela primeira vez); no segundo, aparecem as que tiveram um período
de duração compreendido (no
1B
máximo) entre 19^5 e 1966 .

Estabelecidos, deste modo, dois conjuntos distintos de publicações, vejamos cada um deles, de per si.
a) Publicações editadas em 1967. — Dentro desta categoria,
foram localizadas 32 publicações (mais de metade ou, concretamente, 53 % do total), das quais 10 (17 % também do total)
aparecendo pela primeira vez nesse ano e 11 (18 %) tendo, no
máximo, quatro anos19de «idade» (não considerando, frize-se, os
dez casos anteriores) . Daqui se de^uz que 21 publicações (35 %)
foram editadas em 1967, ou pela primeira vez, ou então perfazendo,
18
De notar que, das cinco publicações indicadas nos dois gráficos
(2 no primeiro e 3 no segundo) como tendo começado a serem editadas em 1945,
sabe-se que quatro são anteriores a essa data (vide Mapa MJ. Não pareceu
de interesse, no entanto, prolongar o período até às datas de edição dos primeiros números, uma vez que todo o nosso estudo foi definido e caracterizado
a partir
daquele ano.
19
Para além dessa «idade», os elementos recolhidos não parecem muito
significativos — vide Quadro Q7.
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no máximo, 4 anos de «vida». Estes valores, situados dentro do
grupo que estamos a considerar (publicações editadas em 1967),
representam 66 % do conjunto, o que implica que somente 34 %
(restantes publicações saídas naquele ano) tinham mais de 4 anos
de «idade» (e mesmo estas, desigualmente distribuídas), conforme
o quadro Q7 o demonstra.
Publicações editadas em 1967
QUADRO Q7
Anos de duração
(«Idade»)

1 (1967)
2
3
4

7, 8, 11 e 12
14
16, 17 e 18
23 (ou mais)
TOTAL

Is '.° de publicações

10
4
4
3
4 (1 em cada ano)

2
3 (1 em cada ano)
2
32

Valores relativos

31%
13% 1
13% • 35%

9% J

13% 1
6%
9%

34%

6% J
100%

Obs.: Não foi localizada nenhuma publicação que tivesse realizado, em
1967, 5, 6, 13, 15 ou 19 a 22 anos de «idade».

Uma última observação, que se infere do mesmo quadro,
permite subdividir o grupo de publicações que se editaram em
1967, em três categorias «etárias», duas das quais razoavelmente
homogéneas: numa primeira categoria (31%), ficariam as que
se editaram pela primeira vez nesse ano; numa segunda (35%),
incluir-se-iam as que, em 1967, não completaram mais do
que quatro anos de «idade» finalmente, na terceira categoria (34%), ficariam as restantes publicações, cuja duração varia entre sete e vinte e três anos, pelo menos.
b) Publicações editadas entre 19^5 e 1966. — Neste segundo
grupo de publicações, incluímos as que apareceram e se extinguiram ao longo do período compreendido entre 1945 e 1966 20.
No conjunto das 60 publicações que se têm vindo a considerar, 28 (47%), estão nessas condições. Destas, quase metade (13,
20
Não se localizou nenhum caso em que a duração tivesse «preenchido»
completamente esse período (22 anos). Se, por outro lado, se observar também
o gráfico GRi verificar-se-á que, no conjunto das publicações compulsadas,
somente duas tem sido editadas todos os anos, desde 1945 até 1967, praticamente de maneira ininterrupta.

Ml

precisamente), não tiveram duração superior a um ano21, das
quais nove foram editadas entre 1963 e 1966. As 15 restantes
(54% do total deste grupo) apresentam «tempos de vida» bastante desiguais, conforme se indica no Quadro Ç, e o próprio
gráfico G6 já revelava.
Publicações editadas entre 1945 e 1966
QUADRO Q8
Anos de duração

N.° de publicações

1 ano (no máximo)
2 ou 3 anos
6, 8 ou 9 anos
15, 17, 19 ou 20 anos

13
4
4
7

TOTAL

28

Valores relativos

46%
15

u% 1 54%
26%

1

100%

c) Datas de origem das publicações. — Abstraiamos agora
da distinção estabelecida entre publicações que se editaram em
1967 e publicações que não se editaram em 1967.
Dentro desta perspectiva de uma visão conjunta de todas
as publicações, independentemente de se terem ou não publicado
nesse ano, elaborou-se o Quadro Q9, onde aquelas figuram classificadas por datas de origem. A fim de facilitar a leitura do
quadro e também porque os elementos compulsados são, em valor absoluto, reduzidos, essas datas foram agregadas em grupos
de 5 anos, entre 1948 e 1967, ficando «isolado» o ano de 1945,
por não se ter localizado nenhuma publicação que haja surgido,
pela primeira vez, quer em 1946, quer no ano seguinte 22.
Verifica-se, deste modo, que 33 publicações, representando
55 °/c do total, foram editadas, pela primeira vez, entre 1963 e
1967, ou seja: no último quinquénio do período de 23 anos estudado. As restantes 27 publicações, integrando 45 % do conjunto
inventariado, apareceram, por conseguinte, ao longo de um período de 18 anos (1945-1962), sem que se torne possível descortinar, no que se refere às suas datas de origem, «concentrações»
significativas em determinados sub-períodos.
21

Efectivamente, nove destas publicações saíram uma única vez (vd.
Mapa M 7 ).
22 De notar que nos anos de 1955 e 1962 também não se observou a
criação de novas publicações.

562

QUADRO Q9
Datas de origem das publicações

1945 (ou anterior)
1948-1952
1953-1957
1958-1962
1963-1967
TOTAL

N.° de publicações

Valores
relativos

5
7
8
7
33

8%
12%
13%
12%
55%

60

100%

4.2.2. Análise global da duração das publicações

Alterando a perspectiva de análise, tenta-se, seguidamente,
uma visão global dos elementos estatísticos em que se prescinde
da época na qual, efectivamente, vigorou cada uma das publicações— o que equivale a dizer que os seus anos de duração
já não serão situados cronologicamente, mas antes admitidos como
valores independentes das datas que os definiram.
Consideremos o Quadro Q10. Nas colunas 2, 4, 6 e 8, as publicações inventariadas aparecem distribuídas segundo dois critérios:
os «anos de duração» e as «entidades editoras». A coluna 10 agrega,
em linha, os valores inscritos nessas quatro colunas, dando, na
vertical, a repartição do conjunto das 60 publicações por categorias
correspondentes a «anos de duração». A coluna 12 traduz em percentagens uma tal repartição. O significado das colunas 3, 5, 7,
9, 11 e 13 é idêntico, sob o ponto de vista formal, ao das colunas
2, 4, 6, 8, 10 e 12, respectivamente; mas os valores nelas indicados
referem-se, não a publicações, mas a números editados dessas
publicações. A coluna 14, resultante da divisão da coluna 11 pela
coluna 10, dá a quantidade de números editados, em média, por
publicação, dentro de cada uma das categorias correspondentes a
«anos de duração». Finalmente, a coluna 15, resultante da divisão
da coluna 14 pela coluna 1, dá a densidade anual (quantidade de
números editados, em média, por publicação e por ano), dentro
das mesmas categorias.
Atentemos, em primeiro lugar, nas colunas 2, 4, 6 e 8.
Verifica-se que, enquanto das 9 publicações de carácter «científico e/ou técnico» das Associações de Estudantes, 7 (ou seja:
77,8 %) figuram com mais de 11 anos de «vida» — das quais 3 com
«duração» superior a 23 anos—, em relação às restantes 37 publicações também emanadas de grupos ou organismos «associativos»,
mas com características «informativas e culturais», 27 (isto é:
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Anos

•8

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

De outros orgaPublicações «cien- Publicações «in- nismos estudantis
tíficas e/ou técni- formativas e
cas»
culturais»
2

3

2

4

5

|

Total

6

7

Outras
publicações

o
| |

Valores
relativos

Valores
absolutos

n

8

9

10

12

4
1
1
1
—
—
—
—
—

13
2
11
5
—
—

23
5
6
3
—
2
1
1
1

49
16
38
36
—
27
5
8
37

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

2
2

18
71

3,3
3,3

5,8
1,9
4,5
4,3
—
3,2
0,6
0,9
4,4
—
2,2
8,4

2
1
1
3
1
2
1

37
9
12
91
7
25
34

3,3
1,7
1,7
5,0
1,7
3,3
1,7

4,4
1,1
1,4
10,8
0,8
3,0
4,0

13

—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
1
—
—
1
—
1
—
—
—
3

2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
3
—
24
—
—
19
—
6
—
—
—
321

16
4
5
2
—
2
—
—
—
—
2
—
—
1
—
1
1
1
1
1

33
14
27
31
—
27
—
—
—
—
18
—
—
13
—
12
30
7
19
34

1
—
—
—
—
—
1
1
1
—
—
1
—
—
1
—
1
—
—
—

1
—
—
—
—
—
5
8
37
—
—
68
—
—
9
—
42

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—

3

321

5,0

38,3

9

375

37

265

7

170

7

31

60

841

100,0

100,0

Observações:
editados.

—
—

38,4
8,2 CO
10,0 co
5,0
—
3,3
1,7
1,7
1,7

IO
TH

1

Densid

dur

1

Publicações editadas por organismos
«associativos»

Volume
e<

iS

nual

QUADRO

14

15

2,1
3,2
6,3
12,0

2,1
1,6
2,1
3,0

13,5
5,0
8,0
37,0

2,3
0,7
1,0
4,1

9,0
35,5

0,8
3,0

18,5
9,0
12,0
30,3
7,0
12,5
34,0

1,3
0,6
0,8
1,8
0,4
0,7
1,7

107

14,0

4,7
2,1

Os números das colunas 2, 4, G, 8, 10 e 12 referem-se a publicações; os das colunas 3, 5, 7, 9, 11 e 13 referem-se a números

%) perfizeram, no máximo, 4 anos de duração, não se encontrando, por outro lado, nenhuma com mais de 20 anos de existência.
As 14 publicações que restam (do total de 60) distribuem-se,
em partes iguais, pelas categorias «de outros organismos estudantis» e «outras publicações». Todavia, se entre as 7 do grupo
das editadas por «outros organismos estudantis», 6 apresentam
durações compreendidas entre 7 e 17 anos — com um único caso
de uma publicação com um ano de «vida» apenas—, no grupo
«outras publicações» não foi encontrada nenhuma cuja duração
seja ou tenha sido superior a 4 anos.
Tomemos agora as colunas 10 a 13, englobadas no Quadro Q10
sob a rubrica «Total».
Uma primeira constatação possível é a do número considerável de publicações que não acusam mais de um ano de duração
(38,4%), em contraste com os valores que se lhe seguem, bastante inferiores e irregularmente distribuídos. Decerto, convém
notar que tal percentagem corresponde a 23 publicações, das
quais 10 foram editadas pela primeira vez em 1967 e podem, por
conseguinte, vir a ter sequência nos anos ulteriores ao período
estudado (1945-1967). Mas também se há-de observar que, dessas
23 publicações, 13 (ou seja: 22% do total geral) editaram um
único número, sendo 4 do ano de 1967 e 9 de anos precedentes.
Pode-se, deste modo, afirmar — pelo menos acerca destas últimas
nove e, provavelmente, a respeito de todas as 13 — que sofreram
«morte» à nascença.
Uma outra verificação, particularmente expressiva, obtém-se
quando se comparam, dentro do escalão das durações não superiores a 4 anos, os valores respeitantes, de um lado, ao número
de publicações, e do outro, ao correspondente volume editado.
Assim, três quintos do total de publicações (61,6 %, precisamente),
que cabem nesse escalão, editaram somente um sexto (16,5%)
do volume editorial registado. A este propósito, há que relembrar
(vd. Quadros Qt e Q8) que 60% das publicações editadas entre
1945 e 1966, mas não em 1967, apareceram, no máximo, em três
anos sucessivos ou alternados (das quais, 46 % em um só ano) e
que, das editadas em 1967, 57 % se apresentavam em idênticas condições.
Estes valores traduzem — decerto que não só, mas em todo o
caso principalmente — o que se poderá chamar de efemeridade
da maioria das publicações estudantis. Uma tão difundida característica da imprensa que temos vindo a estudar, poderia ser, ela
mesma, objecto de uma análise que aventando hipóteses acerca
de factores explicativos, as confrontasse com a realidade. Julgamos, aliás, que tais hipóteses deveriam ser enunciadas, em primeiro
23
No caso de publicações editadas por organismos ou grupos exclusivamente estudantis, não parece possível que uma mesma equipa se mantenha
por mais de 4 ou 5 anos, dada a duração média dos cursos superiores.
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lugar, nas seguintes direcções: continuidades e23descontinuidades
(e respectivas causas) nas equipas redactoras e nos próprios
organismos ou grupos donde surgem as publicações; recursos estudantis disponíveis para alimentar órgãos de imprensa; atitudes,
opiniões e comportamentos dos estudantes, em relação às publicações que se editam; condicionalismos exteriores ao meio estudantil,
mas com incidência sobre este género de imprensa.
Olhemos, finalmente, às colunas 14 e 15, ainda do mesmo
quadro.
A utilidade dos valores inscritos na primeira consiste, essencialmente, em permitir o cálculo dos que se contêm na segunda.
Quanto a estes, verifica-se que a densidade anual, calculada por
categorias correspondentes a «anos de duração», apresenta valores
que oscilam entre 0,4 e 4,7 números saídos, em média, por publicação e por ano. Por outro lado, os valores mais altos, sensivelmente
destacados dos demais, registam-se nas categorias dos 23 e dos 9
anos, ou seja: em publicações que revelam considerável estabilidade. No entanto, numa quantidade apreciável de publicações cuja
duração se apresenta comparativamente elevada, a densidade anual
é muito fraca.
Deve-se, porém, fazer notar que o intervalo de variação da
densidade anual é, de facto, muito mais amplo do que o mencionado acima, como adiante se verá. A circunstância de, no Quadro Q1Q> aquele indicador ter sido calculado, não para as publicações uma a uma, mas para sub-conjuntos constituídos à base de
um mesmo número de «anos de duração», teve como resultado a
compressão desse intervalo, sobretudo mediante redução do respectivo limite superior.
4.2.3. Conclusão: alguns dados sintéticos
Para terminar este estudo da duração das publicações recenseadas, ir-se-ão condensar num novo quadro — vd. Quadro Qn —
alguns elementos sintéticos decorrentes das análises que se acabam
de apresentar. Ter-se-á, assim, uma sistematização de valores médios globais, informados por isso de um certo «equilíbrio», resultante das posições extremas que alguns elementos apresentam.
Por outro lado, um novo indicador — duração média das publicar
gões — será utilizado, com o qual se pensa ser possível oferecer
uma ideia, ainda que geral, acerca da perdurabilidade das publicações, mas segundo as categorias de entidades editoras anteriormente definidas.
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QUADRO Q n
Publicações de organisPublicações
mos «associativos»
de outros

«Cientificas «Informa- organismos
e/ou técni- tivas e cuí- estudantis
cas»

1.
2.
3.
4.
5.

Publicações
Volume editado . .
Volume/Publicação
Duração média . . .
Densidade anual . .

Outras
publicações

TOTAL

turais»

7
60
7
37
9
841
31
170
265
375
14,0 n.°s
4,4 n.°
24,3 n.0
41.7 n.°
7,2 n.°
14.8 anos 5,0 anos 9,9 anos 1,9 anos 6,7 anos
2,4
2,5
2,1
2,2
1,4

No que respeita ao volume editado por publicação (linha 3 do
Quadro Qn), desde logo se destaca, como muito superior aos restantes, o valor obtido na categoria das publicações de carácter
«científico e/ou técnico» dos organismos associativos (41,7 números) 24. Esse valor impõe-se como particularmente alto, quando
comparado, quer com o referente às publicações «informativas e
culturais» daqueles mesmos organismos, quer com o atinente à
categoria de «outras publicações». (Quanto a estas últimas há,
porém, que levar em conta que só recentemente se desenvolveram).
As publicações dos «organismos estudantis» não-associativos aparecem numa posição francamente favorável.
Em relação à duração média, são também, como deveríamos
esperar, as publicações «científicas e/ou técnicas» que apresentam
o valor mais elevado (14,8 anos), o que exprime a relativa estabilidade que tais publicações revelam, nomeadamente quando comparadas com as de carácter «informativo e cultural» (5 anos apenas,
de duração média, no período considerado). Apreciável é igualmente a estabilidade manifestada pelas publicações dos «organismos estudantis» não-associativos (quase 10 anos), sobretudo se
atendermos a que o período inicial da sua expansão data de 1954-1957, como dissemos antes (vide 3.2.2. c). O baixo valor registado
na categoria «outras publicações» deriva naturalmente do facto
de estas só terem surgido, como lembrámos acima, nos últimos anos
do período estudado.
Finalmente, na densidade anual média, só as publicações «informativas e culturais» das Associações de Estudantes e de outros
organismos associativos figuram com um valor (1,4 números,
em média, por publicação e por ano) francamente mais baixo do
24
Este valor é influenciado, principalmente, por duas publicações: a
Técnica e a Agros.
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que os restantes, pois que entre estes nao surgem discrepâncias de

vulto. Mas há que assinalar que todos os valores são muito fracos,
traduzindo-se, globalmente, numa densidade de apenas 2,1 números
por publicação e por ano. Também este ponto mereceria ser analisado em profundidade, até porque se relaciona estreitamente com a
já mencionada efemeridaãe relativa da maior parte das publicações
estudantis, especialmente das que vulgarmente se designam de
«publicações associativas». Haveria, em suma, que procurar a
explicação de uma tal efemeridade e daquela escassa densidade
anual, examinando os condicionalismos externos e internos que
dominam a existência da imprensa estudantil de Lisboa. O ponto
aqui fica de novo indicado, aguardando a análise que, neste lugar,
não é possível efectuar, mas a partir da qual se iria provavelmente
ao encontro de não poucos aspectos e problemas da vida universitária no nosso País.
4.3.

Regularidade das publicações

Resta-nos abordar expressamente o segundo aspecto caracterizador da imprensa estudantil de Lisboa que nos propusemos
(vd. supra, 4.1.) tratar neste capítulo: a sua regularidade. O estudo da duração já nos levou, de resto, a tocar nele, através do
indicador «densidade anual».
Uma análise da «regularidade» poderia, teoricamente, consistir na verificação empírica do grau de correspondência entre
a frequência efectiva de saída dos números das diversas publicações e a sua periodicidade auto-definida (semanal, mensal, trimestral, etc). Na verdade, porém, a grande maioria das publicações
inventariadas não fornece indicação de uma tal periodicidade — o
que se pode, aliás, interpretar como sintoma de consciência, por
parte das respectivas entidades editoras, das dificuldades de garantir uma edição «regular», susceptível de se adaptar a períodos mais
ou menos certos e previsíveis.
Não se podendo, por conseguinte, partir de periodicidades estabelecidas «a priori» (pelos próprios editores), poder-se-ia pensar
numa averiguação de «periodicidades a posteriori», obtidas mediante datação dos sucessivos números de cada uma das publicações e consequente determinação de ritmos regulares ou irregulares
de edição. Mas também um tal processo de análise se revelou impraticável, por grande parte dos números editados não indicar, com
exactidão, as respectivas datas.
Nestas condições, a única informação que se nos oferecia como
instrumento possível de uma «aproximação», infelizmente grosseira, à análise da regularidade que nos interessava conhecer, era
a respeitante à distribuição por anos, dos números editados das
diferentes publicações.
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Começámos, pois, por distinguir, com base num critério de
relativa estabilidade, as seguintes quatro categorias de publicações:
A — publicações de que se editou um só número, ainda que
essas publicações não se tenham auto-def inido como «números únicos»;
B — publicações de que foi editado mais de um número, mas
cujos números se concentram todos num mesmo ano ;
C — publicações de que foram editados vários números distribuídos por mais de um ano, mas que sofreram interrupções de dois ou mais anos, sucessivos ou alternados;
D — publicações de que foram editados vários números distribuídos por dois anos ou mais e que não sofreram interrupções de mais de um ano.
As 60 publicações recenseadas repartem-se por essas categorias da seguinte forma:
Categoria
Categoria
Categoria
Categoria

A —13
B —10
C —16
D —21

(22 %);
(17%);
(26 %);
(35 %).

Não se afigura pertinente falar de «regularidade» a respeito
de publicações de que só (ou ainda só) apareceu um único número
(categoria A). Ficam-nos, assim, 47 publicações, para cada uma
das quais se calculou a respectiva densidade anual. Distribuindo-as
por classes de valores dessa densidade, assim como pelas três categorias (B, C e D) acima definidas, obteve-se o Quadro Q12.
QUADRO Q 12
^^\^^

Categorias

TOTAL
B

>^

Densidades
anuais

N .os

^^

C

N. os

D

N. os

^^\^
Zl
1,1 — 2
2,1 — 3
3,1 — 4
4,1 — 5

N.os

%

>5

3
3
2
1
1

11
3
2
—
—
—

6
7
1
3
1
3

17
13
6
5
2
4

36,1
27,6
12,8
10,6
4,3
8,6

TOTAIS

10

16

21

47

100,0
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Algumas conclusões se podem extrair deste quadro. Em primeiro lugar, mais de um terço (exactamente: 36,1 %) das publicações consideradas (recorde-se que estão excluídas as de que só foi
editado um número) apresentam densidades anuais inferiores ou,
quando muito, iguais à unidade — e quase dois terços (mais precisamente: 63,7%), inferiores ou, quando muito, iguais a 2 números. Por outro lado, o número de publicações decresce continuamente, à medida que se eleva a densidade anual, salvo para a classe
das densidades superiores a 5, à qual no entanto apenas correspondem 8,6 % das publicações retidas no quadro. Finalmente, só 7
publicações (as que figuram nas três últimas linhas da coluna D)
se apresentam, ao mesmo tempo, como aparentemente estáveis e
realizando densidades anuais comparativamente alteias.
Eis, em suma, o pouco que foi possível averiguar, duma forma
indirecta e grosseira, acerca da «regularidade» (melhor se diria,
talvez: da «irregularidade») da imprensa estudantil de Lisboa25.
Mais interessante seria, sem dúvida, estudar as razões por que não
tem esta podido ser «mais regular» do que os dados estatísticos
parecem mostrar que tem sido. Uma vez mais, porém, há que dizer
que um tal estudo não cabe no âmbito do nosso trabalho.

2.a PARTE

UM ENSAIO DE INTERPRETAÇÃO SOCIOLÓGICA

Encerrada a análise precedente — que poderia, de resto, ser
facilmente prolongada, mediante novas
separações e cruzamentos
das variáveis que se consideraram26 —, tempo é de, com base nos
resultados particulares sucessivamente obtidos, se enunciarem algumas observações de carácter geral, que servirão de considerações
prévias e introdutórias a um certo número de conjecturas (sugeridas essencialmente pela anterior análise estatística, mas não só
por ela, e já de cunho sociológico) a respeito da estrutura e evolução sócio-cultural do «meio universitário» lisboeta, no período
considerado.
25
Evidentemente, seria possível prolongar a análise da «regularidade»,
introduzindo, por exemplo, a distinção entre tipos de publicações ou entre
entidades editoras. Mas os resultados que se poderiam apresentar pouco
acresceriam aos que se obtiveram e indicaram nos capítulos anteriores deste
trabalho.
26
As fichas de trabalho do inventário ficam à disposição de quem
estiver interessado em efectuar qualquer análise complementar. O espaço
disponível não nos permitiu ir mais além de onde fomos.

570

1. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS
1.1. Uma imprensa de certo vulto

Sessenta publicações inventariadas, além de algumas outras
cujo arrolamento não pôde ser feito, e 841 números, pelo menos,
editados, só em Lisboa, num período de 23 anos, dão testemunho
de uma actividade de informação e comunicação inter-estudantil
que não pode julgar-se despicienda. Contra o que num dos próprios
órgãos recenseados se afirma, forçoso é reconhecer que uma imprensa estudantil de algum vulto tem efectivamente existido no
meio universitário lisboeta.
Sem dúvida, uma parcela considerável dessa imprensa apresenta-se sob formas que se poderiam dizer «rudimentares». É assim
que, por exemplo, os boletins e folhetos ocupam uma posição correspondente a 38,3 % do total das publicações encontradas. Mas,
além de que uma parte dos órgãos de imprensa afectados por essas
formas pode ter, de facto, funções específicas a desempenhar nos
contextos estudantis (e, neste caso, só aparentemente tais órgãos
seriam «rudimentares»), resta a circunstância, muito mais expressiva, de 50,1 % das publicações serem jornais ou revistas, o que
denota um persistente propósito — a traduzir-se num número
apreciável de iniciativas — de criar uma imprensa estudantil estru*
turada em moldes suficientemente elaborados.
O mesmo intento se reflecte no modo como se reparte por categorias de qualidade gráfica o conjunto das 60 publicações referenciadas. Lembre-se, apenas, que 56,7 % de tais publicações surgem
impressas em tipografia ou «off-set». Este resultado exprime, seguramente, uma clara vontade — e mesmo um certo êxito — no sentido de, superando o recurso ao processo mais elementar da impressão em duplicador, dispor de órgãos de informação cujo aspecto
material corresponda às normas habituais de uma imprensa satisfatoriamente realizada. É, aliás, significativo que todo o esforço
editorial de publicações tipografadas ou em «off-set» apareça concentrado nos três tipos — jornal, revista e boletim formativo —
que, dadas as suas características, mais propriamente
permitem
reconhecer a existência de uma imprensa estudantil27.
1.2.

Uma imprensa de realização difícil

Os resultados das análises que acima se expuseram, também
inculcam que a concretização daquele propósito tem defrontado
grandes dificuldades.
27

Vd., supra, Quadro Q a .
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Parece, em primeiro lugar, evidente que, a nâo se haverem

verificado condições impeditivas, os 12 boletins formativos e, ao
menos, uma parte dos 7 cadernos recenseados teriam, muito provavelmente, assumido forma de jornal ou de revista, uma vez que é
lícito pressupor que aqueles dois primeiros tipos de publicações
representam, na maioria dos casos, modalidades «imperfeitas» de
realização destes dois últimos. Igualmente se pode admitir que os
43,3 °/o de publicações que foram impressas em duplicador — entre
as quais figuram, além de outras, todos os cadernos, mais de metade dos boletins formativos e uma revista — teriam sido elaborados segundo melhores processos gráficos, se os circunstancialismos
o tivessem consentido. Quer dizer: o próprio esquema segundo o
qual o conjunto das publicações inventariadas se apresenta tipológica e materialmente constituído parece ser, só por si, revelador
de que circunstâncias desfavoráveis têm, com grande frequência,
rodeado as iniciativas tendentes a criar e manter órgãos de imprensa estudantil em Lisboa.
Por outro lado, num total de 60 publicações, extinguiram-se
13, pelo menos, antes ou ao cabo de um ano de vida, não tendo 9
(ou talvez mais) ido além do seu primeiro número; só 47 publicações editaram mais de um número, e dessas, um terço apresenta
densidades anuais inferiores ou, quando muito, iguais à unidade,
e dois terços, inferiores ou, quando muito, iguais a dois números,
em média, por ano de edição; apenas 21 publicações lograram, simultaneamente, editar vários números distribuídos por dois anos
ou mais e não sofrer interrupções de mais de um ano; e das 50 que
existiram entre 1945 e 1966, 28 cessaram de se publicar dentro
desse mesmo período, das quais 17 apareceram, no máximo, em
três anos sucessivos ou alternados. Ora, na ausência de condicionalismos francamente adversos, não seria compreensível que a «mortalidade» e a «irregularidade» das publicações aparecessem tão
altas como estes (e outros) indicadores no-las mostram.
Finalmente, a análise que efectuámos do modo como se processou, no período escolhido, a evolução quantitativa (por categorias
definidas em relação com a natureza das entidades editoras) do
conjunto de números editados pelos órgãos de imprensa que foi
possível arrolar, permitiu-nos a constatação de alguns «acidentes
de percurso» cujo carácter colectivo se afigura óbvio. Trata-se,
com efeito, de reduções vultosas que afectaram, subitamente, todo
um dos sub-grupos, dos mais amplos e relevantes, das publicações
consideradas: o das que designámos de «informativas e culturais».
Cremos que tais «acidentes» indiciam um tipo de dificuldades contextuais— sem dúvida de índole excepcional, mas repetitivas —
que não são directamente sugeridas pelos restantes indicadores
mencionados.

572

1.3. Uma imprensa com alguns «êxitos» e em franca expansão)
As dificuldades que acabamos de evocar, não impediram, todavia, nem um certo número de realizações individualmente assinaláveis, nem uma evidente propensão da imprensa estudantil para
colectivamente se expandir, em ritmo muito sensível, sobretudo nos
anos mais recentes do período estudado.
A confirmar o primeiro destes pontos, citem-se, nomeadamente28, as revistas: «Técnica», do Instituto Superior Técnico;
«Agros», do Instituto Superior de Agronomia; «Presença», da Juventude Universitária Católica Feminina; e, embora menos regular,
a «Económica Lusitânia», do Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras; bem como os jornais: «Quadrante», da Faculdade de Direito; «Encontro», da Juventude Universitária Católica;
«Tempo», da Associação de Cultura Novo Horizonte; as sequências
«AEIST-Boletim-Binómio», do Instituto Superior Técnico e, em
certa medida, «Hífen-Grafia-Idem», da Faculdade de Letras; e
ainda o «Boletim dó Cine-Clube Universitário de Lisboa».
Quanto ao segundo ponto, recorde-se, antes do mais, que 55'%
dos órgãos de imprensa inventariados se publicaram, peía primeira
vez, entre 1963 e 1967, ou seja: no quinquénio final do período de
23 anos considerado — e que, por conseguinte, o número médio de
novas publicações anualmente surgidas, que havia sido de apenas
1,5 nos dezoito anos decorridos de 1945 a 1962, veio a ser de 6,6
nos últimos cinco anos. Por outro lado, atendendo, não à quantidade
de publicações, mas à de números editados, pode-se igualmente
relembrar que esta subiu de 55 no quadriénio de 1945/48, para
97 em 1949/52,131 em 1953/56,170 em 1957/60, 186 em 1961/64 e
202 no triénio de 1965/6729. Assim, a quantidade de números editados, em média anual, que foi de 13,8 em 1945/49, passou a 24,3
em 1949/52, 32y8 em 1953/56, 42,5 em 1957/60, 46,5 em 1961/64 e
50,5 em 1965/67. Julgamos expressivo converter tais valores em
médias mensais90 ey após notar que a evolução destas foi a seguinte: 1,7; 3,0; 4,1; 5,3; 5,8; 6,3; concluir que, em 1965/67, a
imprensa estudantil atingiu uma densidade de edição colectiva
semanal, que é praticamente equivalente à sua densidade colectiva
mensal de 1945/48.
Pode, em suma, dizer-se que, para o fim do período examinado,
uma a duas publicações estudantis foram, em mêãi&,semanalmente
editadas em Lisboa, quando só de mês a mês, a princípio, o mesmo
se verificava. Eis o que — porventura melhor do que outro qualquer indicador — justifica a afirmação, acima feita, de que uma
28 Vd. Mapa M , .
29
Vd. Quadro Q5.
80
Considerando cada ano como sendo constituído por oito meses úteis
para efeitos de actividades estudantis.
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imprensa estudantil de certo vulto tem efectivamente existido no
«meio universitário» da capital.
1.4.

Uma imprensa fragmentária

Trata-se, porém — é indispensável sublinhá-lo —, de uma imprensa fragmentária (melhor se diria talvez: multi-micropolar),
existente por iniciativa, persistência ou insistência de múltiplos
organismos e grupos dispersos, que, paralela ou sucessivamente,
se têm lançado no empreendimento de criar, re-criar ou manter
publicações de alcance relativamente limitado.
Não se vê, com efeito, que nenhuma das publicações inventariadas tenha podido, ao menos temporariamente, assumir31 — nas
suas características formais e de conteúdo, na base de recrutamento dos seus colaboradores, na sua possível continuidade, na
repercussão alcançada — a natureza e as proporções de um grande
órgão de imprensa estudantil, como tal acolhido e interpretado
no «meio universitário». Nunca existiu algo que pudesse ser considerado, digamos, como o equivalente do jornal «Encontro» (da
Juventude Universitária
Católica), mas ao nível da generalidade
dos estudantes82.
Sem dúvida, a inexistência, ao longo do período analisado, de
qualquer publicação desse género deve ser relacionada com todo
o condicionalismo dificultante — intrínseco e extrínseco—, anteriormente evocado, que em regra — segundo tudo o indica — tem
dominado as actividades editoriais estudantis em Lisboa. Mas
também se pode licitamente pôr a questão de se tal facto não traduz igualmente uma real inconsistência sociológica do «meio universitário» lisboeta. Por outras palavras e vendo o problema sob
um ângulo diferente: não será que nos encontramos perante um
indicador de fraca «participação» dos estudantes de Lisboa em
geral, num mesmo grupo por eles mesmos constituído sobre a base
de uma colectiva percepção, globalização e adopção de um quadro
comum de situações e interesses, independentes do factor de diferenciação «Faculdade» ou «Instituto»? Cremos que a resposta a
esta pergunta, se possível fosse obtê-la mediante outras vias, seria
muito provavelmente afirmativa, por motivos que começaremos por
indicar no segundo capítulo desta Parte.

si
Cfr. as fichas do Inventário Analítico, a editar ulteriormente.
3
2 Em Coimbra existiu, com as características referidas, o jornal «Via
Latina», que, aliás, na sua última fase (mais concretamente, nos seus dois
últimos números) e em consequência, supõe-se, de uma das resoluções adoptadas no II Encontro Nacional da Imprensa Estudantil (1962), apareceu com
o subtítulo «Jornal dos Estudantes Portugueses».

574

2. O «MEIO UNIVERSITÁRIO» DE LISBOA: ESTRUTURA
E EVOLUÇÃO
2.1. Factores e indícios de inconsistência sociológica
Afigura-se legítimo pressupor que, de um certo número de
circunstâncias vigentes em Lisboa, tende a resultar que, em vez
de propriamente um «meio universitário» global, se constituam e
perdurem vários «meios estudantis» mais restritos, parciais, naturalmente confinados à população de cada Faculdade ou Instituto
e somente inter-relacionados mediante ligações relativamente pouco
densas.
Por um lado, além do forte distanciamento espacial entre a
grande maioria das diversas Escolas33 e do quase total isolamento
institucional das diversas Faculdades (mormente ao nível dos
alunos), há uma acentuada rigidez das compartimentações culturais entre os diferentes ramos de ensino e mesmo significativas
disparidades, quanto à composição e à origem social, entre as
respectivas populações escolares34 — tudo factores a concorrer,
seguramente, para que se produza, por via espontânea, um tal
confinamento. E é sociologicamente compreensível que este, uma
vez constituído, tenda a consolidar-se e a perpetuar-se, através,
seja da colectiva introspecção da «Escola» como quadro social de
referência de atitudes e comportamentos, seja do desenvolvimento
de adicionais divergências de interesses, de cultura,
de linguagem e
de opinião entre os alunos das várias instituições35. Por outro lado
(e eis acaso o mais importante), da ausência em Lisboa de qualquer zona ecológica caracterizada por um convívio estudantil-universitário indiscriminado e intenso, assim como da dispersão, das
limitações e das muitas lacunas das organizações estudantis, resulta que aquelas influências centrífugas — tendentes à prevalência
de, seja-nos consentido dizer, uma certa forma de «regionalismo
escolar» — não encontram, aparentemente, compensação que facilmente as neutralize ou supere.
Ora, a análise da distribuição — por categorias de entidades
editoras e por Escolas — do conjunto de órgãos de imprensa inven33
De um total de 11 Faculdades, Institutos e Escolas Superiores, só
4 (Direito, Letras, Medicina e Farmácia) se acham relativamente concentradas
numa mesma zona da cidade.
34
Vd., d e A . SEDAS N U N E S , O a r t i g o publicado n e s t e mesmo volume, sob
o título «A população universitária portuguesa: uma análise preliminar», em
especial
o n.° 3, c.
35
Em artigo recente, Seymour M. LIPSET sublinha, entre outras, a
influência da variável «origem social» no desenvolvimento de tais divergências. Vd. o artigo «El estudiantado y Ia política en una perspectiva comparativa», na revista Eco (Bogotá), Maio 1968, pp. 69-101.

tariados, leva a resultados concordantes com a suposiçãoS6 de que

o «meio universitário de Lisboa se comportou, ao longo do período estudado, menos como um «meio» já solidamente constituído
em realidade sócio-cultural, do que como um conjunto de «meios
estudantis» distintos e particularizados por Escolas. Sob este respeito, lembre-se, antes do mais que, de um total de 46 publicações
editadas durante aquele período (23, em 1967) por organismos e
grupos «associativos», 41 (21, em 1967) surgiram de iniciativas
vinculadas
aos diferentes Institutos, Escolas Superiores ou Faculdades 37. Recorde-se igualmente que, num conjunto de 640 números
publicados no mesmo lapso de tempo (40, em 1967), pelos mesmos
organismos e grupos, somente 17 (4, em 1967) 38
correspondem a
publicações de âmbito definidamente supra-escolar
. E observe-se,
39
por fim, que estas últimas publicações , além de ostentarem
nítidas características de «incipiência» e até, quanto a algumas, de
voluntária «ocasionalidade», denotam, no seu conteúdo, o projecto
fundamental de contribuir para uma agregação de interesses,
objectivos e actividades estudantis por sobre as fronteiras escolares, demonstrando assim, implicitamente, que tais fronteiras,
além de existirem, se manifestam como sentidos obstáculos à
integração de um «meio universitário» global.
2.2. Um «sistema de acção» de sentido globalizante
Mau grado o que acabamos de expor, a análise efectuada, apesar de se circunscrever ao que pode ser apreendido através dos
órgãos de imprensa estudantis, permite igualmente captar um
certo número de indícios de uma propensão globalizante.
De todos, o mais assinalável é porventura o facto — notório
principalmente nos últimos anos — de uma parcela quantitativamente apreciável e qualitativamente valiosa das publicações «informativas e culturais» editadas por organismos e grupos «associativos» de Escola, traduzir um evidente propósito de superação das
barreiras inter-escolares, dirigindo-se abertamente a um público
estudantil-universitário geral e esforçando-se por efectuar, na exposição de temas e no debate de problemas, uma nítida passagem
do nível «Faculdade» ao nível «Universidade». Foi, com efeito,
nesta linha que, desde 1957, o Jornal «AEIST», do Instituto Superior Técnico, e desde 1958, o jornal «Quadrante», da Faculdade de
Direito, se situaram e evoluiram. Em anos mais próximos (nomea36
O facto de serem «concordantes» apenas significa, em rigor, que
não a refutam; não implica, evidentemente, que a comprovem.
37 Vd. Mapa Mv
38
Vd. também Mapa Mr
39
Vd. a s fichas n. Os 42 a 46 do Inventário Analítico, a publicar ulteriormente.
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damente a partir de 1963), várias outras publicações adoptaram,
em mais ou menos ampla medida, análoga orientação. Podem
citar-se: «Grafia», «Idem» e «Letras», da Faculdade de Letras;
«O Mocho», da Faculdade de Ciências; «Revista de Estudos Associativos», da Faculdade de Direito; «Perspectiva», do Instituto
Superior de Ciências Económicas e Financeiras; «Binómio» e
«Esteiro», do Instituto Superior Técnico; e «ESBAL», da Escola
Superior de Belas-Artes40.
Se este primeiro facto nos parece especialmente significativo,
é antes do mais porque, tratando-se embora de realizações particularizadas por Escolas e, portanto, radicadas em «meios estudantis» diferenciados, todas, não obstante, exprimem e veiculam uma
acção do mesmo tipo, cujo sentido se caracteriza pela referência a
perspectivas e valores de uma totalidade universitária global e, correlativamente, a um princípio comum de identidade estudantil.
Desta sorte, é de dentro de cada um daqueles diversos «meios» que
vemos irromper acções de manifesta orientação globalizadora.
Acresce a circunstância, a que já aludimos, de este fenómeno se
haver tornado sensível sobretudo nos últimos anos do período considerado, o que é revelador de um processo — para o qual adiante
chamaremos, mais detidamente, a atenção — de mudança sócio-cultural, na população estudantil universitária de Lisboa.
Através da imprensa estudantil é, todavia, possível aperceber
todo um conjunto de outras acções de idêntica orientação (ou
causadoras, directa ou indirectamente, de análogos efeitos) e que
se situam já num plano decididamente supra-escolar. Cremos que
não será necessário insistir num facto que, entre todos, é, deste
ponto de vista, o mais óbvio: o aparecimento, acima referido, de
uma imprensa «associativa-federativa», decerto ainda incipiente,
mas reveladora de uma acção deliberadamente motivada por um
objectivo de unidade, cujas demais expressões (e respectivos significados) nos não cabe examinar no presente estudo. Um outro,
que é muito menos evidente, carece, por isso mesmo, de ser sublinhado— e é o de na imprensa estudantil de Lisboa (única base,
relembre-se, onde a nossa análise se funda) se exprimir um certo
número de formas de acção que, sem embargo de nem sempre visarem expressamente (e até, em alguns casos, recusarem) a constituição de um «meio universitário» integrado, não podem, aparentemente, deixar de concorrer para que se desenhe uma evolução
nesse sentido.
Em relação com este último ponto, será útil destacar os três
seguintes sub-conjuntos de publicações:
— o das que emanam de organismos especializados, como o
C.D.U.L. e o C.C.U.L. que, embora funcionalmente defini40
Vd., as fichas destas publicações no Inventário Analítico, a publicar
ulteriormente.
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dos por objectivos restritos (prática desportiva, cultura
cinematográfica, etc), referem a sua acção a toda a colectividade estudantil-universitária de Lisboa, recrutando os
seus membros dentro dela, sem distinção de ramo escolar;
— o das que, não obstante provirem (como o jornal «Encontro» e também, supomos, o jornal «Tempo») de determinados sectores estudantis claramente diferenciados pelos
seus pressupostos doutrinais e relativamente circunscritos,
nem por isso menos postulam uma acção que «nega» as separações inter-escolares e, do mesmo passo, «afirma» a
positividade real e axiológica do «meio universitário» global, com o qual, precisamente, aqueles sectores procuram
comunicar, mediante abordagem e debate de temas e problemas de interesse comum;
— finalmente, o das que (como, à excepção do jornal «Tempo»,
todas as que acima englobámos na categoria «outras publicações») derivam de certos núcleos que, reagindo polemicamente contra atitudes e opiniões expressas pela
maior parte dos outros organismos e grupos estudantis
acerca de problemas universitários gerais, activamente
associam a discussão de tais problemas a questões de alcance social muito mais amplo.
Ora, destes três sub-conjuntos de publicações, ou melhor: destes três sub-conjuntos de organismos e grupos editores de publicações, os dois primeiros — precisamente porque, uns em perspectiva
funcional, os outros em perspectiva doutrinária, tomam, como quadro social de referência da sua acção, um «meio universitário» concebido como realidade sociológica global — tendem naturalmente a
comunicar e difundir, no interior da população a que se dirigem
(e que por eles mesmos é definida por um princípio de identidade
estudantil), a imagem globalizada de que, acerca dela, são portadores. Por outras palavras: parece poder dizer-se que, na acção
de tais organismos e grupos, assim como na dos que anteriormente
mencionámos, essa população encontra uma imagem de si própria
que, na medida da intensidade de impacto daquela acção, lhe permite representar-se e reconhecer-se colectivamente — e, portanto,
constituir-se (ou, mais exactamente nas condições vigentes durante
o período estudado: começar a constituir-se) —como entidade real
e global.
Quanto às publicações do terceiro sub-conjunto, os núcleos
que as editaram, manifestaram-se através delas, quando não abertamente hostis, pelo menos refractários em relação a toda a tendência do «meio universitário» para evolucionar no sentido de uma
mais forte integração. Aparentemente, identificaram essa tendência
com uma propagação, entre os estudantes, de ideias, opiniões,. ati*578

tudes e comportamentos aos quais vivamente se opunham41. Apesar
disso e ainda que possa afigurar-se paradoxal, julgamos provável
que também eles hajam concorrido, em última análise, para que
uma tal evolução se desenhasse e fortalecesse. De facto, a sua presença e a sua acção implicaram — num âmbito que era precisamente o do «meio universitário» no seu conjunto—a instauração
de uma polémica entre grupos estudantis, a propósito de temas e
problemas de ordem geral. Ora, conforme fez notar, num estudo
hoje clássico, Lewis COSER, o conflito entre grupos, não só «intensifica a participação na vida social», como «facilita a estruturação
do meio social englobante»42. Digamos que, num meio como o universitário, é forte a probabilidade de os conflitos interiores actuarem como reveladores eficazes da sua mesma estrutura e, ao
mesmo tempo, como um estimulante da sua própria tomada de
consciência enquanto totalidade real.
Em suma: através da imprensa estudantil de Lisboa, transparece todo um sistema de acção4S, composto por um número considerável de grupos actuantes, entre alguns dos quais é evidente
que se verificou oposição. A lógica interna de tal sistema arrasta,
sem dúvida, uma tendência para a globalização do «meio universitário», de modo que mesmo as acções contrárias a essa tendência
foram provavelmente «absorvidas» pelo sistema, em proveito dela.
Mas não cabe esquecer que tudo isto ocorreu sob a influência de um
quadro de condições estruturais e contextuais que, como vimos e
tudo o sugere, incessantemente propenderam a manter o «meio universitário» inintegrado.
2.3. Os estudantes, como grupo, em face da instituição
Acaso será possível, partindo da análise que efectuámos, concluir algo acerca da evolução sofrida, no período considerado, pelo
sistema de acção a que acabamos de nos referir e, dum modo geral,
pelo «meio universitário» de Lisboa? Cremos que, pelo menos, se
poderão enunciar algumas conjecturas verosímeis.
Antes, porém, retornemos ao Quadro Q5 e correspondente
Gráfico G> A agregação por quadriénios44, que aí se efectuou, das
quantidades de números anualmente editados pelas quatro
categorias de publicações que previamente se haviam definido 45, permite
41
Cfr., no Inventário osAnalítico a publicar, as fichas correspondentes
às publicações
em causa (n. 54 a 50).
42
Cfr., L e w i s A . COSER, Las Funciones dei Conflicto Social, trad. do
inglês, México (Fondo de C u l t u r a Económica), 1901, p p . 147 e 178.
48
N o sentido q u e Alain TOURAINE a t r i b u i a esta expressão.
44
Mais exactamente, são cinco quadriénios e u m triénio (o último).
45
Eis, relembre-se, as quatro categorias: 1) publicações «científicas
>e/ou técnicas», 2) publicações «informativas e culturais» (ambas de or-
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— por apagar as oscilações anuais dentro desses subperíodos —
apreender claramente um processo evolutivo, a que já acima aludimos, de gradual e notória intensificação da actividade editorial
estudantil em Lisboa, ao longo dos 23 anos estudados. Também
parece revelar, porém, como vamos ver, uma profunda alteração
do significado social e cultural dessa mesma actividade.
Tomemos, para o efeito, os dados do Quadro Q5, mas agrupando-os agora, horizontalmente, apenas em duas categorias de
publicações: por um lado, as «científicas e/ou técnicas» e, por
outro, todas as mais. Para cada um dos subperíodos, obtém-se
— em percentagens dos correspondentes volumes editoriais globais — os valores apontados no Quadro Q1S.
QUADRO Q13
Subperíodos

Total

Publicações
«científicas
e/ou técnicas»

Restantes
publicações

1945-1948
1949-1952
1953-1956
1957-1960
1961-1964
1965-1967

100%
100%
100%
100%
100%
100%

87,3%
72,2%
55,7%
45,8%
37,7%
16,8%

12,7%
27,8%
44,3%
54,2%
62,3%
83,2%

Que nos mostram estes valores? Em primeiro lugar, que os
anos iniciais do período se caracterizam por um fortíssimo predomínio das publicações «científicas e/ou técnicas». Depois, que os
anos terminais denotam uma situação exactamente inversa,
porquanto aquelas publicações aparecem confinadas numa posição
que, em peso relativo, pouco superior se revela à que as restantes
detinham em 1945/48. Finalmente, que o declínio relativo das
publicações «científicas e/ou técnicas» se verificou incessantemente através dos seis subperíodos, acentuando-se, todavia, nos
últimos e, mais particularmente, em 1965/67. De facto, como se
pode facilmente constatar no Gráfico G>, em 1961/64 e 1965/67
não houve somente decréscimo relativo, mas outrossim redução
em volume absoluto.
Ora, as publicações «científicas e/ou técnicas» veiculam, essencialmente, um tipo de acção orientada por interesses de mera
especialização cultural e/ou profissional. Podem, sem dúvida, exprimir, quer um projecto de aperfeiçoamento, quer uma actividade
ganismos ou grupos «associativos»), 3)
mos estudantis, 4) outras publicações.
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publicações de outros organis-

criadora, de alunos de uma dada Escola. Mas, em qualquer caso,
e eis o que mais importa ressaltar, basicamente dizem respeito ao
estudante na sua estrita qualidade de aluno ou, se quisermos, de
aprendiz e futuro especialista de certo ramo do saber ou de certo
sector ocupacional; não na de jovem globalmente colocado — enquanto jovem e conjuntamente com muitos outros jovens — numa
particular e muito característica situação dentro da estrutura
social: a situação de «estudante». A cultura especializada, a ocupação, a «carreira» e a Escola são, naturalmente, os elementos que
directamente definem o quadro social e cultural de referência de
uma tal acção.
Quanto às restantes publicações, certo é que traduzem, como
vimos, diferentes tipos de acção, cujas orientações se revelaram, por
vezes, conflituosas. Contudo, na sua maior parte, participam deliberadamente de um mesmo propósito de se dirigirem aos estudantes, não apenas enquanto alunos, mas precisamente enquanto
jovens globalmente referendados por uma determinada situação
na sociedade e portadores de interesses próprios e específicos.
De resto, por forma explícita ou implícita, tais interesses são por
elas apercebidos e definidos, por um lado, como simultaneamente
mais amplos que os da especialização e mais imediatos que os da
ocupação e da «carreira», e por outro, como decorrentes ou dependentes, quer da peculiar condição social dos estudantes, quer das
suas características de grupo, quer de uma colectiva relação estudantil com situações e problemas da sociedade e da cultura globalmente consideradas. Restam as publicações — pouco vultosas,
mas cujo desenvolvimento foi nítido nos últimos anos do período
analisado — que se definiram por oposição a um tal modo de aperceber e definir os interesses estudantis. Porém, consoante já acima
fizemos notar, não é de excluir que, também essas, de alguma sorte
tenham contribuído, involuntariamente, para a sua difusão e consolidação.
Esta questão pode, porém, ser focada sob uma outra perspectiva, que porventura melhor a esclarece. Com efeito, na Universidade — ou, mais exactamente: em cada uma das Escolas
universitárias —, há que distinguir, em cada momento, de um lado,
a instituição (com o seu quadro de valores e de fins; as suas normas
estatuídas; a sua organização formal e informal; o seu pessoal
docente, administrativo e auxiliar; os seus equipamentos; as suas
instalações materiais) e, do outro, a aglomeração de estudantes
que lhe corresponde. Feita uma tal destrinça, não custa entender
que o que se exprime nas publicações «científicas e/ou técnicas»
é, manifestamente, uma acção referida ao quadro de valores e de
fins da instituição, tal como esta — pré-estabelecida e pré-determinada — se apresenta e oferece aos estudantes; pelo contrário, o
que transparece nas restantes publicações é uma acção que, centrando-se na colectividade estudantil, se referencia — do mesmo
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passo que os cria, propaga e institui — a valores e fins, que a essa
mesma colectividade são reconhecidos ou atribuídos como próprios.
Por outras palavras e recorrendo à terminologia sartriana:
neste último caso está-se perante uma acção através da qual um
«colectivo» juvenil de estudantes tende a passar, de um estado
(ou estatuto) de mera «serialidade», a um estado (ou estatuto)
de «grupo constituído» 46 — mas de um grupo, note-se, que, embora
situado numa relação necessária com a Universidade ou a Escola47,
•a si mesmo (e na acção) se apercebe, constitui e assume, simultaneamente como distinto da instituição e como portador, em face
dela, de interesses, problemas e projectos especificamente estudantis, não necessariamente enquadráveis no esquema de valores
e de fins pré-definidos da própria instituição.
2.4. A evolução do «meio universitário» de Lisboa: conjecturas
Tentemos, a concluir e na medida do possível, responder à
pergunta formulada no princípio do parágrafo anterior. Teremos,
aliás, de partir da hipótese — que, de facto, não repugna — de as
transformações observadas na imprensa estudantil de Lisboa indiciarem, por forma suficientemente adequada, as modificações
sofridas, ao longo do período que se considerou, pela própria acção
estudantil no «meio universitário» da capital.
Com base em tal hipótese, afigura-se legítimo supor que nesse
«meio» se registou, entre 1945 e 1967, uma evolução susceptível
de ser caracterizada pelos seguintes aspectos fundamentais48:
1.°) uma gradual e vigorosa intensificação global da acção de
grupos estudantis no «meio universitário»;
2.°) um sensível incremento, acompanhado por uma diversifi46
Cfr. Jean-Paul SARTRE, Critique de Ia Raison Dialectique, Tome I :
Théorie des Ensembles Pratiques, Paris, Gallimard, 1960, em especial a
Parte D (Les Collectifs) do Livro I. Para uma aproximação sucinta a estes
conceitos sartrianos, vd. Epistémon, Ces Idées qui ont ébranlé Ia France,
Paris, Fayard, 1968, pp. 78 e segs.
47
N ã o se t r a t a aqui d e a v e r i g u a r a que nível (ou em que âmbito) — e s colar ou universitário — u m a t a l relação tende a estabelecer-se. Esse ponto
j á foi48 anteriormente abordado.
N u m a análise conduzida em outro nivel e visando, não simplesmente
caracterizar, m a s explicar, a evolução ocorrida, haveria certamente que a t r i buir relevância fundamental (se bem que de nenhum modo exclusiva), quer
ao forte acréscimo registado n a população estudantil lisboeta d u r a n t e o p e ríodo em causa, quer à circunstância d e esse acréscimo — segundo parece d e preender-se da informação disponível — t e r resultado de u m considerável
incremento do número absoluto de estudantes originários dos estratos sociais
médios em movimento ascensional. A. SEDAS N U N E S desenvolveu, em plana
teórico, este segundo ponto,
in: Sociologia e Ideologia do
Desenvolvimento,
Lisboa, Morais, 1968, l . a P a r t e , Cap. I I I , Secção 2. a Veja-se também, do
mesmo autor, o artigo «A Universidade, n a e s t r u t u r a social portuguesa», a
publicar ulteriormente em Análise
Social.
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cação de características e de orientações, do número de
grupos estudantis actuantes na Universidade;
3.°) uma crescente amplificação e complexificação do sistema
de acção estudantil naquele «meio», comportando inclusivamente irrupção ou fortalecimento de relações de oposição no interior do sistema;
4.°) um acentuado deslocamento das orientações da acção estudantil, no sentido de um forte predomínio de valores e
fins especificamente «estudantis» sobre os valores e fins
«institucionais» da própria Universidade;
5.°) uma progressiva centração das diferentes colectividades estudantis sobre si mesmas, implicando tendência
a passarem de um estatuto de mera «serialidade» a um
estatuto de «grupo constituído»;
6.°) finalmente, o desenvolvimento, sobretudo no último decénio do período e, mais especialmente, nos anos terminais,
de uma certa tendência para a globalização do «meio universitário», por integração totalizadora das diversas populações escolares.
É evidente que todas estas proposições são enunciadas a título
de conjecturas49 sugeridas pela análise efectuada sobre a «informação» de que foi possível dispor e, portanto passíveis de refutação. Admitimos, sem relutância, que, na posse de «informação»
mais rica ou diferente, algumas houvessem de ser corrigidas, ou
mesmo abandonadas, por virem a revelar-se parcial ou totalmente
falsas.
Cremos, todavia, que a imagem (ou visão) geral, por elas
transmitida, a respeito da evolução sócio-cultural do «meio universitário» lisboeta, se reveste de aceitáveis probabilidades de ser,
grosso modo, correcta, uma
vez que a hipótese donde partimos
parece merecer confiança50. Será, no entanto, indispensável ter
presente que nada é possível afirmar acerca da intensidade (ou
extensão social) de uma tal evolução: com base na «informação»
disponível, não temos, com efeito, qualquer possibilidade de a
medir51. Por outro lado, é fundamental não ignorar que se trata
49
No sentido em que K a r l P O P P E R utiliza esta expressão. Vd. K a r l
K. POPPER, Conjectures
and Refutations.
The Growth of Scientific a Know

ledge,50Londres, Routledge and Kegan Paul, em especial o cap. 1.° da l. Parte.

Só a respeito dos pontos 2.° e 3.° ( d e s i g n a d a m e n t e q u a n d o m e n -

cionam uma progressiva diversificação das características e orientações dos
grupos actuantes e uma crescente complexificação do sistema de acção estudantil) se afigura necessário indicar ainda a base analítica que os sugere.
Para o efeito, supomos que bastará remeter o leitor para o Gráfico Gs e
respectivos comentários (vide l.a Parte, § 3.3.4.), que, em nosso entender,
nitidamente
inculcam a progressividade daqueles fenómenos.
51
Se dispuséssemos de informação a respeito das tiragens (e não apenas
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de um processo que defrontou, como vimos, a resistência e os
limites impostos por todo um conjunto de condições estruturais
e contextuais fortemente desfavoráveis.
3. NOTA FINAL
Seja como for, o resultado capital a que se chegou pode sintetizar-se nos termos seguintes: aparentemente, a população estudantil de Lisboa tem vindo a evoluir (e ultimamente com maior
nitidez) no sentido de se transformar, de mero conjunto de aglomerações discentes e dispersas (desprovido de objectivos próprios,
dividido em parcelas escolares desconexas e passivo ante as organizações de ensino a que se acolhe), em grupo constituído, tendente
a situar-se — não apenas ao nível das diferentes Escolas, mas
também à escala da Universidade em geral
— numa relação dialéctica com as instituições universitárias52. Ora, uma tal evolução
reproduz tão obviamente o padrão de análogos processos evolutivos
que — paralela, mas mais rapidamente — se têm registado num
grande número de países, que se é naturalmente tentado a prever
que continuará, no futuro, a acentuar-se.
Parece, pois, conveniente que, na re-equacionação geral dos
problemas e métodos universitários, a que em Portugal se tem de
forçosamente proceder, ela seja seriamente levada em conta. Porque o que numa tal evolução é posto em causa é, exactamente, o
básico (embora implícito) pressuposto sociológico das formas tradicionais de organização unwersitária — a saber: que a população
estudantil se comporta, em relação às instituições docentes que a
recebem, como simples massa desagregada e passiva, e não como
acerca das quantidades de n.0s editados) das diversas publicações, poder-se-ia
tentar52obter, através dela, algumas indicações acerca dessa intensidade.
Um tal asserto corre provavelmente o risco de suscitar a seguinte
objecção: ao longo das quase seis décadas, já decorridas, de história das
instituições universitárias em Lisboa, em vários momentos — alguns dos
quais muito distanciados do tempo presente — a população estudantil foi
protagonista de acontecimentos e comportamentos que demonstram que, ao
contrário de apenas tender a transformar-se em «grupo constituído», desde
há muito atingiu esse estado. A objecção não colhe, porém. Porque não
devem confundir-se com verdadeiras mudanças estruturais (que são aquelas
a que nos referimos no texto), simples fenómenos de mutação temporária
de uma massa numa comunhão (para recorrer a termos e conceitos de G.
GURVITCH). Tais fenómenos — que podem, sem dúvida, ter repercussões
estruturais e inserir-se, portanto, num processo de mudança estrutural a
longo prazo — são essencialmente explicáveis por razões de conjuntura (entenda-se: conjuntura de acção), características de um dado momento histórico. Demonstram, porventura, que o grupo é possível, mas não que ele já
se acha constituído. De facto, na generalidade dos casos, desfeita a conjuntura
que os suscitou, sobrevêm o que poderemos designar de retorno maciço à
massa (ou à «serialidade», se recordarmos SARTRE).
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o grupo constituído e activo (se bem que internamente diferenciado), que presentemente — conforme os países e as Universidades e em maior ou menor extensão —, ou já é, ou tende a ser53.
Lisboa, Julho de 1968.

53

Também contra esta afirmação de o «estudantado» tender, um pouco
por toda a parte, a constituir-se em «grupo», se podem suscitar objecções, a melhor das quais fundada na circunstância, geralmente reconhecida,
de a maioria dos estudantes se revelar (em condições de «normalidade» social),
individualista, fracamente participante no seu próprio (e suposto) « grupo >
e passiva ante as instituições universitárias. Simplesmente, todos os grandes grupos sociais (e sirva de exemplo o operariado, mesmo nas épocas e
nos países em que mais coeso e activo se mostrou) apresentam uma composição que, sob certo aspecto, pode ser figurada por uma série de círculos
concêntricos, no mais interior dos quais se encontram os sub-grupos mais
participantes e mais activos. O grau de participação e de actividade reduz-se,
porém, progressivamente, à medida que, partindo desse núcleo central, se
caminha para as áreas exteriores. Na última, dispõem-se os «indiferentes»,
que só em situações muito excepcionais podem atingir um nível elevado de
«participação». Trata-se de um fenómeno bem conhecido pelos especialistas da
Ciência Política.
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ANEXO
Inventário-resumo da imprensa estudantil portuguesa no período
de 1945 a 1967
O Inventário-resumo, que neste Anexo se publica, contém
— para cada uma das 97 publicações recenseadas — um conjunto
de nove referências, dispostas pela ordem seguinte:
1.° Título da publicação;
2.° Sua classificação, dentro da tipologia adoptada no § 1.1.
da l.a Parte: Folheto, Boletim Informativo (Boi. Inf.), Boletim
Formativo (Boi. Form.), Jornal, Revista ou Caderno;
3.° Designação da entidade editora;
4.°ca Qualidade gráfica: Impressão em tipografia (imp.50
tipog. ), em «stencil» ou em «off-set»;
5.° Primeiro e último anos de edição, dentro do período de
1945 a 1967;
6.° Formato;
7.° Número de páginas (exacto ou em média aproximada);
8.° Quantidade média (exacta ou aproximada) de números
editados por ano;
9.° Quantidade total de números editados no período de 1945
a 1967.
As referências 3.a, 4.a, 6.a e 7.a, quando houve, no que lhes diz
respeito, variação das características das publicações, reportam-se
aos últimos números editados.
Imprimem-se em itálico as referências duvidosas, cuja leitura
correcta deve ser feita do seguinte modo:
a) a indicação em itálico do primeiro ano de edição significa
que a publicação em causa foi editada pela primeira vez, ou nesse
ano, ou porventura em ano anterior;
b) a indicação em itálico do último ano de edição significa
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que a publicação referenciada se editou pela última vez (dentro do
período), ou nesse ano, ou eventualmente
em ano posterior;
c) quanto às referências 8.a e 9.a, a indicação em itálico significa que as quantidades apontadas podem ser inferiores às
reais.
As publicações apresentam-se classificadas, segundo o local
de edição, em três grandes grupos — Lisboa, Coimbra e Porto —,
por sua vez subdivididos de acordo com as três categorias definidas
no § 3.1. da l.a Parte: A. Publicações editadas por Associações de
Estudantes ou por outros organismos associativos; B. Publicações
editadas por outros organismos estudantis; e C. Outras publicações.
O Inventário Analítico, que será ulteriormente editado, desenvolverá as referências contidas neste Inventário-Resumo, incluirá
em cada ficha uma breve análise de conteúdo da respectiva publicação (e, quando útil e possível, das suas orientações), fornecerá
um certo número de indicações acessórias e dará notícia de outras
publicações que não foi possível compulsar, mas de cuja existência
houve conhecimento.
Texto do Inventário
I —LISBOA
A. Publicações editadas pelas Associações de Estudantes e por
outros organismos associativas
a)

Faculdade de Ciências

1. «BOLETIM» — Boi. Form.; Associação osdos Estudantes;
«stencil»; 1949-1965; 30X20,5; 9 págs.; 2 n. por ano; 30 n.os
editados.
2. «VETOR LIVRE» — Boi. Form.; Associaçãoos dos Estudantes;
«stencil»; 1965-1967; 30X20,5; 9 págs.; k n. por ano; 12 n.os
editados.
3. «ELO» — Boi. Form.; Associação dososEstudantes; «stencil»;
1966-1967; 29,7X21,4; 18 págs.; 2 n. por ano; k n.os edit.
4. «O MOCHO» — Jornal; Associação dos Estudantes; impressão
tipográfica; 1963; 37,4X27,3; 32 págs.; 1 único n.° editado.
5. «CADERNOS PEDAGÓGICOS» — Caderno; «Grupos de Actividades Pedagógicas»; «stencil»; 1967; 14,7X21,3; 50 págs.;
1 único n.° editado.
6. «CIÊNCIA» — Revista; Associação dos Estudantes; impres587

são tipográfica; 1948-1964; 23,5X17,5; 65 págs.; 1 n.° por ano;
19 n.08 editados.
7. «GAZETA» — Revista; «Centro de Estudos Científicos»; «off-set»; 196k; 26,5X20,5; 28 pág.; 1 único n.° editado.
b)

Faculdade de Direito

8. «BOLETIM» — Boi. Form.; Associação Académica; impressão
tipográfica;
1954-1967; 21,9X15,3; 20 págs.; 1 n.° por ano;
13 n.os editados.
9. «QUADRANTE» — Jornal; Associação Académica;os impressão
tipográfica;
1958-1963; 36,8X24,0; 24 págs; 2 n. por ano;
12 n.os editados.
10. «REVISTA DE ESTUDOS ASSOCIATIVOS» — Revista; «Gabinete de Estudos Associativos» da Associação Académica;
impressão tipográfica 1967; 21,6X15,7; 56 págs.; 1 único
n.° editado.
c) Faculdade de Letras
11. «BOLETIM INTERNO» — Boi. Inf.; «Comissão Pró-Associação de Estudantes»; «stencil»; 1964: 21,5X15,0; 18 págs.;
1 único n.° editado.
12. «HÍFEN» — Boi. Form.; «Comissão Pró-Associação de Estudantes»; «stencil»; 1960; 22,0X16,0; 72 págs.; 1 único n.° edit.
13. «GRAFIA» — Jornal; «Comissão Pró-Associação de Estudantes»; impressão tipográfica; 1961-1963; 38,0X25,0; 16 págs.;
1 n.° por ano; 3 n.os editados.
14. «IDEM-IDEM» e «LETRAS» — Jornal; um grupo de alunos;
impressão tipográfica; 1964-1966; 41,5X29,3; 20 págs.; 1 n.°
por ano; 3 n.os editados.
d)

Faculdade de Medicina

15. «BOLETIM» — Boi. Form.; «Comissão Pró-Associação de Estudantes»; «off-set»;
1948-1966; 22,2X15,2; 16 págs.; 1 n.°
por ano; 19 n.os editados.
16. «AEFML» — Caderno; «Comissão Pró-Associação de Estudantes»; «stencil»; 1966; 24,0X17,0; 30 págs.; 2 únicos n.08
editados.
17. «MEDICINA» — Revista; «Comissão Pró-Associação de Estudantes»; impressão tipográfica;
????-í96S; 28,8X21,0; 56
págs.; ? n.° por ano; 6 n.os editados.
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e)

Escola Superior de Farmácia

Não foi possível localizar qualquer publicação estudantil,
editada por alunos desta Escola Superior.
f)

Escola Superior de Medicina Veterinária

18. «CONTACTO» — Boi. Inf.; Associação dos Estudantes;os«stencil»; 1964-1967; 29,8X21,0; 7 págs. 1 n.° por ano; 3 n. edit.
19. «MEDICINA VETERINÁRIA» — Revista; Associação dos Estudantes; impressão tipográfica;
1933-1964; 23,0X16,0; 60 páginas ; ? n.° por ano; 11 n.os edit.
g)

Instituto Superior de Agronomia

20. «BOLETIM INFORMATIVO» — Boi. Inf.; Associação dos Estudantes; os«stencil»; 1957-1967; 29,5X21,0; 6 págs.; 1 n.° por
ano; H n. editados.
21. «AGROS» — Revista; Associação dos Estudantes;os impressão
tipográfica;
1917-1967; 29,7X21,0; 80 págs.; 4 n. por ano;
93 n.os editados.
h)

Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras

22. «BOLETIM» — Boi. Form.; Associação dos Estudantes; os«stencil»; 1952-1967; 29,9X21,1; 24 págs.; 1 n.° por ano; 12 n. edit.
23. «PERSPECTIVA» — Jornal; Associação dos Estudantes;
«off-set»; 1967; 29,5X21,8; 20 págs.; 1 único n.° editado.
24. «ESTUDOS E DOCUMENTOS» — Caderno; Associação dos
Estudantes; «stencil»;
1964-1965; 21,0X16,0; 60 págs.; 2 n.os
os
por ano; 4 n. editados.
25. «ENSINO E INFORMAÇÃO» — Caderno; «Gabinete de Estudos» da Associação dos Estudantes; «stencil»; 1966-1967;
22,0X16,3; 21 págs. 1 n.° por ano; 2 n.os editados.
26. «ECONÓMICA LUSITÂNIA» — Revista; Associação dos Estudantes; impressão tipográfica; 1954-1967; 22,8X15,7; 86 páginas; 2 n.os por ano; 24 n.08 editados.
i)

Instituto Superior de Ciências Sociais e Política Ultramarina

27. «ÍBIS» — Boi. Form.; Associação
Académica; «stencil»; 19651967; 29,5X21,0; 22 págs. 2 n.os por ano; 6 n.os editados.
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28. «BOLETIM» — Boi. Inf.; Associação Académica os(I.S.E.U.);
«stencil»; ????-????; 28,5X22,5; 38 págs.; 2 n. editados
em 1961.
j)

Instituto Superior Técnico

29. «BOLETIM» — Boi. Form.; Associação dososEstudantes; «off-set»; 1945-1964; 29,2X21,5; 12 págs.; 2 n. por ano; 3^ n.os
editados.
30. «AEIST» — Jornal; Associação dos Estudantes; osimpressão
tipográfica; 1957-1962; 33,3X24,2; 20 págs.; 3 n. por ano;
15 n.os editados.
31. «BINÓMIO» — Jornal; Associação osdos Estudantes;os «off-set»;
1964-1967; 29,5X21,9; 8 págs.; 7 n. por ano; 28 n. editados.
32. «CADERNOS PEDAGÓGICOS» — Caderno; «Secção Pedagógica» da Associação dos Estudantes; «stencil»; 1950-1967;
21,0X15,0; 70 págs.; 1 n.° por ano (a partir de 1963); 7 n.os
editados.
33. «ESTEIRO» — Jornal; «Secção Cultural» da Associação
dos
Estudantes; «off-set»; 1967; 29,4X21,4; 20 págs.; 2 n.os edit.
34. «TEMAS ESTUDANTIS» —Caderno; Associação dosos Estudantes; «stencil»; 1967; 22,5X16,0; 30/72 págs.; 3 n. edit.
35. «TÉCNICA» — Revista; Associação dos Estudantes; impressão tipográfica;
1925-1967; 27,5X20,5; 60 págs.; 9 n.os por
os
ano; 217 n. editados.
36. «POR ESSE MUNDO DA FOME» — Folheto; Associação
dos
Estudantes; «stencil»; 1966; 29,7X21,0; 2 págs.; 4 n.os edit.
k)

Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa

37. «VER-INFORMAÇÕES» — Folheto; «Comissão Pró-Associação de Estudantes»; «stencil»; 1966-1967; 30,0X21,0; 4 págs.;
2 n.os por ano; 4 n.os editados.
38. «ESBAL» — Jornal; «Comissão Pró-Associação de Estudantes»; impressão tipográfica; 1963; 29,5X21,3 20 págs.; 1
único n.° editado.
39. «VER» —Revista; alunos da E.S.B.A.L.; «off-set»;
1956-1967; 29,5X21,5; 29 págs.; ? n.° por ano; 3 n.os editados.
1) Instituto de Estudos Sociais
40. «INFORMAÇÕES» — Boi. Inf.; «Corpo de Delegados»; «stencil»; 1965-1967; 29,8X21,0; 11 págs.; 1 n.° por ano; 3 n.os
editados.
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m)

Instituto Nacional de Educação Física

41. «BOLETIM» — Boi. Inf.; Associação dos Estudantes; «stencil»; 1957-???, 22,5X17,0; 18 págs.; ? n.° por ano; 1 n.° editado em 1957.
n)

Publicações «federativas»

42. «CADERNOS CULTURAIS» —Caderno; «Secções Culturais»
das Associações dos Estudantes de Lisboa; «stencil»; 1966;
20,5X13,7; 78 págs.; 1 único n.° editado.
43. «DIA DO ESTUDANTE» — Jornal; «Secretariado da Imprensa Estudantil Nacional»; impressão tipográfica; 1957-1964; 33X24; 20 págs.; k n.os editados.
44. «UNIDADE ESTUDANTIL» — Boi. Form.; Associações de
Estudantes
de Lisboa; «stencil»; 1965; 22,7X17,0; 15 págs.;
8 n.os editados.
45. «SERVIÇO DE NOTICIAS» — Boi. Inf.; «Secretariado Coordenador da Informação e Propaganda»; «stencil»; 1967; 34X
X22,5; 9 págs.; 1 único n.° editado.
46. «SOLIDARIEDADE ESTUDANTIL» — Boi. Inf; Secretariado
Coordenador da Informação
e Propaganda»; «stencil»; 1967;
29,5X22,0; 8 págs.; 3 n.os editados.
B. Publicações dè outros organismos estudantis
47. «BOLETIM» — Boi. Form.; Ciné-Clube Universitário de
Lisboa; impressão tipográfica; 1951-1967; variável; 42 n.os edit.
48. «CADERNOS DE CINEMA» — Caderno; Ciné-Clube Universitário de Lisboa; impressão tipográfica; 1964; 20,0X20,5;
40 págs.; 1 único n.° editado.
49. «BOLETIM» — Jornal; Centro Desportivo Universitário de
Lisboa; impressão tipográfica; 1960-1967; 30,5X21,5; 12 páginas; 1 n.° por ano; 8 n.08 editados.
50. «MENSAGEM» — Revista; Casa dos Estudantes do Império;os
«stencil»; 19^9-1963; 23,0X17,5; 60 págs.; ? n.° por ano; 9 n.
editados.
51. «ENCONTRO» — Jornal; Juventude Universitária Católica;
impressão tipográfica;
1956-1967; 43,0X30,6; 16 págs.; 6 n.os
os
por ano; 68 n. editados.
52. «PRESENÇA» — Revista; Juventude Universitária Católica
Feminina; impressão tipográfica; 1953-1961; 23,5X18,5; 32
págs.; 4 n.os por ano; 37 n.os editados.
53. «LIVRELCO» — Boi. Inf.; Cooperativa Livreira de Universi-
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tários; «atendi*; 1961-1967; 30,0X21,0; 10 págs.; 1 n.° por
ano; 5 n.os editados.
C. Outras publicações
54. «CORRENTE» — Folheto; «Movimento Académicoos Tradicionalista»; «stencil»; 1967; 24,0X18,5; 6 págs.; k n. editados.
55. «FRENTE» — Jornal; «Juventude Nacionalista»; impressão
tipográfica; 1965-1966; 41,5X30,3; 8 págs.; 1 n.° por ano;
2 n.os editados.
56. «LISBOA-ESPAÇO» —Revista; Editorial Académica — S.A.
R.L.; impressão tipográfica; 1967; 26,0X21,5; 52 págs.; 5 n.os
editados.
57. «PÓRTICO» — Jornal; «Comissão Organizadora da Revista
Universitária Portuguesa»; impressão tipográfica; 1959;
43,0X30,5; 8 págs.; 1 único n.° editado.
58. «RITMO UNIVERSITÁRIO» — Jornal; Editorial Académica
— S.A.R.L.;
impressão tipográfica; 1967; 43,0X30,7; 8 págs.;
3 n.os editados.
59. «SETE» — Jornal; Acção Académica; impressão tipográfica;
Í964-1967; 43,0X30,0; 8 págs.; 1 n.° por ano; 5 n.os editados.
60. «TEMPO» — Jornal; Associação de Cultura Novo Horizonte;
impressão tipográfica;
1965-1967; 32,5X24,0; 24 págs.; 4 n.os
os
por ano; 11 n. editados.
II —COIMBRA
A. Publicações editadas pela Associação Académica e por grupos
associativos
61. «BOLETIM» — Caderno; Associação
Académica; «stencil»;
1965; 21,7X16,5; 80 págs.; 2 n.os editados.
62. «BOLETIM» — Boi. Inf.; «Secção de Informação, Propaganda
e Estatística» da Associação
Académica; «stencil»; 196^-1965;
22,3X17,0; 8 págs.; 8 n.os por ano; 15 n.os editados.
63. «CADERNOS DE CULTURA» — Caderno; Associação Académica; impressão tipográfica; 1965; 22,6X16,9; 40 págs.;
1 único n.° editado.
64. «FOLHA INFORMATIVA» — Folheto; Cooperativa Académica de Consumo — U.N.LT.A.S.; «stencil»; ????-????; 22,5
X17,0; 6 págs.; 1 n.° editado em 1964.
65. «INFORMAÇÃO» — Boi. Inf.; Associação Académica (comissão administrativa); «stencil»; ????-????; 22,8X17,2; 19 panas ; 1 n.° editado em 1966.
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66. «VIA LATINA» — Jornal; Associação Académica; osimpressão
tipográfica; 1924-1962; os38,4X26,7; 12 págs.; 12 n. por ano
(de 1958 a 1962); 63 n. editados.
67. «BOLETIM PEDAGÓGICO» — Boi. Inf.; «Comissões Pedagógicas» dos estudantes da Faculdade
de Ciências; «stencil»;
1967; 22,5X17,0; 6 págs.; 2 n.08 editados.
68. «BOLETIM PEDAGÓGICO» — Boi. Inf.; «Comissões Pedagógicas» dos alunos da Faculdadeos de Direito; «stencil»; 1965-1967; 22,5X17,0; 20 págs.; 2 n. editados.
69. «PUBLICAÇÃO PEDAGÓGICA» — Boi. Form.; «Comissões
Pedagógicas» dos estudantes da Faculdade de Medicina; «stencil»; 1967; 30,3X22,0; 14 págs.; 1 n.° editado.
B. Publicações de outros organismos estudantis
70. «BOLETIM INFORMATIVO» — Boi. Inf.; Centro Académico
de Democracia Cristã; «stencil»; 1967; 22,5X17,0; 18 págs.;
1 n.° editado.
71. «ESTUDOS» — Revista; Centro Académico de Democracia
Cristã; impressão
tipográfica; 1922-1967; 23,5X16,0; 95 páginas; 9 n.os por ano; 201 n.os editados.
72. «CITAC» — Caderno; Círculo de Iniciação Teatral da Academia de Coimbra; impressão tipográfica;
1960-1965; 29,6X
X20,8; 32 págs.; 1 n.° por ano; 6 n.os editados.
73. «O BADALO» — Jornal; «Secretariado do Conselho das Repúblicas de Coimbra»; impressão tipográfica; 1952-1967;
33,1 X
X23,8; 28 pág. 1 n.° por ano (em 1966 e 1967); 3 n.os editados.
C. Outras publicações
74. «A BRIOSA» — Jornal; um grupo de estudantes; osimpressão
tipográfica; ????-????; 34,6X24,6; 12 págs.; 3 n. editados
(1958, 1960 e 1961).
75. «COMBATE» — Jornal; um grupo de estudantes;
impressão
tipográfica; 1962; 39,5X28,0; 12 págs.; 6 n.os editados.
in—PORTO
A. Publicações editadas pelas Associações de Estudantes e outros
organismos associativos
a)

Faculdade de Ciências

76. «INFORMAÇÃO» — Folheto; «Comissão Instaladora da Asso-

ciação de Estudantes»; «off-set»; 1965-1967; 22,4X16,9; 4 páginas; 3 n.os por ano; 9 n.os editados.
77. «VECTOR» — Revista; «Comissão Instaladora da Associação
de Estudantes»; «off-set»; 1964-1965; 30,0X20,5; 38 págs.;
2 n.os por ano; 3 n.08 editados.
b)

Faculdade de Economia

78. «BOLETIM DE INFORMAÇÃO INTERNA» — Boi. Inf.; «Comissão Organizadora da Associação Académica»; «stencil»;
1965; 22,7X17,0; 16 págs.; 4 n.os editados.
79. «E-BOLETIM ECONOMIA» — Boi. Form.; «Comissão Organizadora da Associação Académica»; «off-set»; 1966-1967; 30,2
X22,2; 8 págs.; 1 n.° por ano; 2 n.os editados.
c)

Faculdade de Engenharia

80. «BIPE» — Boi. Form.; «Comissão Organizadora da Associação de Estudantes»; «stencil»; 1966-1967; 29,7X21,1; 18 páginas ; 5 n.os por ano; 10 n.os editados.
81. «CADERNOS PEDAGÓGICOS» — Caderno; «Secção Pedagógica da Comissão Organizadora da Associação de Estudantes»;
«off-set»; 1965; 21,3X16,6; 30 págs.; 1 único n.° editado.
82. «ENGENHARIA» —Revista; um grupo de alunos ( ? ) ; impressão tipográfica; 1945-1966; 29, 5X21,0; 52 págs.; 2 n.08
por ano; 41 n.os editados.
d)

Faculdade de Farmácia

83. «TUBO DE ENSAIO» —Boi. Inf.; Associação dos Estudantes; «stencil»; 1966-1967; 22,5X17,0; 28 págs.; 1 n.° por ano;
2 n.os editados.
e)

Faculdade de Letras

84. «JORNAL» — Jornal; um grupo de alunos; impressão tipográfica; 1964; 34,2X24,5; 16 págs.; 1 único n.° editado.
85. «LETRAS» — Revista; um grupo de alunos; impressão tipográfica 1964; 27,5X21,0; 36 págs.; 1 único n.° editado.
f)

Faculdade de Medicina

86. «FOLHA INFORMATIVA» —Folheto; «Comissão Instala594

dora da Associação de Estudantes»; os«stencil»; 1965-1967;
22,5X17,0; 6 págs.; 1 n.° por ano; 3 n. editados.
87. «REVISTA DE MEDICINA» — Revista; «Comissão Instaladora da Associação de Estudantes»; impressão tipográfica;
1966; 26,6X19,7; 32 págs.; 1 único n.° editado.
g)

Escola Superior de Belas-Artes

88. «AEESBAP» — Boi. Form.; «Associação dos Estudantes (emos
formação)»; «stencil»; 1954-1967; 22,5X17,0; 8 págs.; 3 n.
editados (1954, 1966 e 1967).
89. «ESBAP» — Jornal; um grupo de alunos; impressão tipográfica; 1962; 42,4X32,6; 12 págs.; 1 único n.° editado.
h)

Publicações «federativas»

90. «INFORMAÇÃO ACADÉMICA» — Boi. Inf.; «Organismos Associativos dos Estudantes»; «stencil»; 1967; 34,0X22,5; 8 páginas ; 4 n.os editados.
91. «PERSPECTIVAS» — Jornal; «Movimento Associativo»;
«off-set»; 1966-1967; 30,2X22,2; 10 págs.; 1 n.° por ano; 2 n.08
editados.
B. Publicações de outros organismos estudantis
92. «CENTRO» — Jornal; Centro Universitário do Porto; impressão tipográfica; 1955-1967; 34,0X24,5; 16 págs.; ? n.° por ano;
9 n.os editados.
93. «DEGRAU» — Boi. Inf.; Juventude Universitária Católica;
impressão tipográfica; 1966; 23,2X16,0; 12 págs.; 1 único n.°
editado.
94. «ORFEÃO» — Jornal; Orfeão Universitário do Porto; impressão tipográfica;
1957-í963; 35,0X26,0; 10 págs.; 2 n.os por
os
ano; 13 n. editados.
95. «TEATRO» —Revista; Teatro Universitário do Porto; «sten-os
cil»; 1961 -1967; 22,0X17,0; 40 págs.; ? n.° por ano; 3 n.
editados.
96. «BOLETIM» — Boi. Form.; Cooperativa Livreira — UN.I.C.
E.P.; «off-set»;
1965-1967; 22,0X15,0; 20 págs.; k n.os por
os
ano; 11 n. editados.
C. Outras publicações
97. «ESPAÇO» — Revista; um grupo de estudantes; impressão
tipográfica; 1966; 20,5X25,7; 32 págs.; 1 único n.° editado.
595

