Vítor
Ferreira*

Inventário analítico
da imprensa estudantil
portuguesa em 1945-1967
Em Anexo ao artigo «O meio universitário em Portugal», inserto no n.° 22-24 de
Análise Social, publicou-se um Inventário-resumo da imprensa estudantil portuguesa
no período de 19£5-1967. Edita-se agora o Inventário analítico dessa mesma imprensa,
sobre cuja i.- Parte, respeitante a Lisboa,
se baseou a análise efectuada naquele artigo.

NOTA PRÉVIA
O Inventário Analítico da imprensa estudantil portuguesa, que
seguidamente se publica, diz respeito ao período de 1945-1967.
Em notas anexas às fichas de algumas publicações, dá-se igualmente informação acerca de números editados em 1968; todavia,
as indicações respeitantes a este último ano não se revestem de
carácter exaustivo. Pelo contrário, para os anos compreendidos
naquele lapso de tempo — que foi escolhido para dentro dele
se efectuar a pesquisa, respeitante somente a Lisboa, cujos resultados foram expostos no artigo «O meio universitário em Portugal: Subsídios para a análise sociológica dá sua estrutura e evolução» (Análise Social, n.° 22-24) — a exaustividade representou
um objectivo visado, se bem que nem sempre conseguido.
As 60 fichas que compõem o Inventário encontram-se agrupadas em três categorias fundamentais: — A. Publicações editadas pelas Asisociações de Estudantes e por outros organismos
associativos;—B. Publicações editadas por outros organismos
estudantis; — C. Outras publicações. Na primeira destas; categorias, incluíram-se todas as publicações emanadas, quer das
Associações ãe Estudantes enquanto tais, quer de secções ou
* Membro do Grupo de Bolseiros de Sociologia da Fundação Calouste

Gulbenkian.
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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 estudantes. Na terceira,
agruparam-se todas as publicações que não satisfazem às condições requeridas para a inclusão nas duas primeiras.
Dentro da categoria A, distinguiram-se, em cada cidade universitária, sub-categorias, correspondentes a outras tantas Escolas, e uma sub-categoria especial, respeitante a publicações «federativas».
Consideraram-se, por outro lado, cinco tipos de publicações
(um dos quais compreendendo dois sub-tipo*), que foram definidos
nos termos que a seguir se referem:
1. Folheto: publicação de reduzidas dimensões, contendo informação sucinta e normalmente editada a propóáito de algum
acontecimento excepcional ou considerado de particular relevância;
2. Boletim: subdivide-se em dois sub-tipos, 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.
De cada publicação é apresentada uma ficha que contém,

pelo menos,
as seguintes indicações:
l.a) título; 2.a) tipo de publia
a
cação; 3. entidade editora;a lf. primeiro ano de edição,
dentro do
a
período de 1945
a
1967;
5.
)
qualidade
gráfica;
6.
)
formato
e n.°
de páginas; 7.a) regularidade; 8.a) uma breve notícia dos aspectos
mais significativos do conteúdo da publicação.
No Mapa M1 (Lisboa), inserto no artigo anteriormente citado, bem como no Mapa M2 (Coimbra e Porto), adiante inserto,
pode encontrar-se, para cada uma das publicações: que se arrolaram, a quantidade de números editados nos seus vários anos de
existência.
I — LISBOA

A. Publicações editadas^ petas Associações de Estudantes e por
outros organismos associativos
a) Faculdade de Ciências
[.

«Boletim»

Boletim editado pela Associação dos Estudantes da Faculdade de Ciências de Lisboa,
cujo número mais antigo de que se tem
notícia, data de 1949x,
.
Qualidade gráfica: «Stencil».
Formato e número de páginas: Até 1964 — 34X22,5 —12
pá;
ginas ; Números de 1965 — 30X20,5 — 9 páginas.
Regularidade (média): Dois números por ano.
Como boletim da A.E.F.C.L., pretendeu ser um órgão simultaneamente informativo (na medida em que noticia factos e acontecimentos ligados à actividade estudantil) e formativo (uma vez
que a problemática universitária e associativa é nele constantemente abordada e discutida). Para além de tratar de problemas
específicos da Faculdade de Ciências, apresenta também artigos
de índole cultural.
A partir de 1965 (ano de vida académica perturbada), os
temas mais insistentemente tratados são os de «carácter associativo». Uma referência especial merece o número editado em Novembro de 1963, dadas as suas características formais (42 pág. em
formato AJ e de conteúdo (colectânea de artigos vários sobre
problemas associativo®).
1
a) A partir do número de Março de 65, este «Boletim» passou a publicar-se com o nome Vetor Livre (vide adiante),
b) Num número de Outubro de 195.2, existe uma referência a um jornal intitulado O Movimento^ ào qual, a*> que parece> só saíram dois números.

2. «Vetor livre»
Boletim, continuador da anterior publicação, editado pela
Associação dos Estudantes da Faculdade de Ciências de Lisboa,
a partir dè Março de 65. Desde Maio do mesmo ano passou a ser
publicado por uma «Comissão Administrativa», entretanto designada para dirigir a Associação. Essa, uma das razões, porque no
ano seguinte apareceu uma nova publicação estudantil da Faculnada para dirigir a Associação. Essa uma das razões, por que no
ção dos Estudantes, agrupados
em torno de um «movimento associativo» de Ciências2.
Qualidade gráfica: «Stencil».
Formato e número de páginas: 30X20,5 cm — 9 páginas.
Regularidade (média): Quatro números por ano.
Na sua fase inicial, apresenta características muito semelhantes ao anterior «Boletim». Na segunda fase, passa a ser principalmente uma publicação informativa do funcionamento interno de
algumas secções da Associação.
3. «Elo»
Boletim publicado pelo «Movimento Associativo» da Faculdade de Ciências de Lisboa (antigos colaboradores da Associação
dos Estudantes), do qual saiu o primeiro número em Novembro
de 19663.
Qualidade gráfica- «Stencil».
Formato e número de páginas: 29,7X21,4 cm —18 páginas.
Regularidade (média): Dois números por ano.
A dualidade Universidade-Vida Circum-Escolar do
dante é analisada criticamente na maior parte dos número© publi2
Publicações com características de «folheto» e editadas pelo «Movimento Associativo de Ciências»:
O Voto — órgão da Comissão Eleitoral do Movimento Associativo (Dezembro de 65).
Informação — dos antigos colaboradores da A. E. F. C. L. (Março de 66).
Ambas estas publicações estiveram na origem do boletim Elo (vide mais
adiante).
3
Assinale-se a existência, em arquivo, do seguinte folheto: Eh-—Suplemento Informativo* («stencib> — 29*5 X 21,0 cm — 4/6 pág.), editado pelo
«Movimento Associativo da Faculdade de Ciências», desde 1966 (julga-se),
tendo saído alguns números também em 19-68.
A preocupação fundamental deste órgão de imprensa, parece ser a de
equacionar, informando, os vários problemas decorrentes da situação administrativa em que a Associação Académica se encontrava à data.
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cados. A problemática associativa actual também é constantemente
discutida. Artigos de divulgação científica e cultural completam
em linhas gerais, o conteúdo qualitativo deste boletim.
4. «O Mocho»
Jornal publicado pela Associação de Estudantes da Faculdade
de Ciências de Lisboa em Maio de 1963, não se tendo notícia da
saída de nenhum outro número.
Qualidade gráfica: Impressão em tipografia.
Formato e número de páginas: 37,4X27,3 cm — 32 páginas.
Regularidade: Um único número publicado.
Embora esta publicação não tenha tido continuidade, o seu
primeiro número apresentou uma grande variedade de artigos,
cujos temas principais podem ser classificados do seguinte modo:
a) Temas associativos — artigos sobre «sindicalismo estudantil», «estruturação democrática do Movimento
Associativo», etc;
b) Problemas do Ensino — artigos sobre «investigação
científica», «a Universidade e o Estado», «responsabilidade do jovem intelectual», etc;
c) Divulgação cultural e desportiva, assim como informações noticiando actividades estudantis.
Este jornal parece particularmente representativo dos esforços feitos, em certo momento, no sentido de criar uma imprensa
estudantil que se pretendia válida è responsável. É contemporâneo
de publicações similares (Esbal, Quadrante e outros) e de certo
modo continuador do espírito que orientou outros jornais, nomeadamente Via Latina (que, embora fosse editado em Coimbra,
na sua última fase procurou apresentar-se como «intérprete» de
uma consciência associativa estudantil responsável).
5. «Cadernos Pedagógicos»
Caderno editado pelos «Grupos de Actividades Pedagógicas»
da Faculdade de Ciências4de Lisboa em Abril de 67, em número
único até à presente data .
4

Em arquivo, encontra-se um «folheto» intitulado Informação («stencil»,
29,5 X 21,0 cm — 4 pág.), da responsabilidade também dos «Grupos de Actividades Pedagógicas», que explica como surgiram os Grupos de Estudo, qual a
sua orgânica e bem assim quais os Grupos em funcionamento.

Qualidade gráfica: «Stencil».
Fonmto e número ãe páginas: 14,7X21,3 cm — 50 páginas.
Regularidade: Um único número publicado.
Esta publicação, que agrupa um conjunto de pequenos estudos de carácter científico, insere-se, assim se julga, dentro do «espírito» que norteou a criação de Gazeta (vide mais adiante) e,
embora com algumas restrições, pode-se considerá-lo também, continuador da revista Ciência (vide a seguir).
Em complemento dos textos de natureza científica, aparece
um «noticiário sobre a educação no mundo» e um artigo sobre «o
valor social da investigação científica».
6. «Ciência»
Revista editada pela Associação dos Estudantes da Faculdade
de Ciências de Lisboa. Não se publica desde 1964. Foi editada pela
primeira vez em 1948,
Qualidade gráfica: Impressão em tipografia.
Formato e número de páginas: 23,5X17,5 — 65 páginas.
Regularidade (média): Um número por ano.
Como é indicado em subtítulo, trata-se de uma Revista de
Cultura Científica, pelo que nela aparecem artigos de divulgação
científica e estudos de «extensão Universitária».
Os números de 1963 (últimos), apresentam características um
pouco diferentes, incluindo'estudos sobre a Universidade (orgânica,
estruturação, finalidades, etc).
Dada a sua natureza, esta revista quase sempre foi especificamente orientada para um determinado sector universitário.
Nessa medida, foi precursora de outras publicações de características semelhantes (Gazeta — vide a seguir, Cadernos Pedagógicos, etc).
7. «Gazeta»
Revista editada pelo «Centro de Estudos Científicos» da Faculdade ãe Ciências de Lisboa. Só se conhece um número (Dezembro de 64).
QwaUdade gráfica: «off-set».
Formato e número de páginas: 26,5X20,5 cm — 28 páginas.
Regularidade: Um único número publicado.

Revista de características fundamentalmente científicas, apresenta também artigos de índole pedagógica.
Embora só se conheça um número desta publicação, é de crer
que tenha surgido como continuadora da revista Ciência (cujo
último número data de Outubro de 1963). E nessa medida se explica também, o facto de ambas as publicações apresentarem características similares.
b) Faculdade de Direito
8. «Boletim»
Boletim editado pela Associação Académica da Faculdade de
Direito de Lisboa e cuja origem, tanto quanto se pôde averiguar,
remonta a 1954.
Qualidade gráfica: Anterior a 1964 — «stencil». A partir de
1964 — Impressão tipográfica.
Formato e número de páginas: Número referente a 1954 —
30X21 cm —10 páginas; até 1964 (excluindo o número de 1961)
— 21,2X16,2 cm —26 páginas; número referente a 1961 —34X
X22,5 cm — 34 páginas; a partir de 1964 —21,9X15,3 cm —20
páginas.
Regularidade (média): Um número por ano.
Pode-se considerar que este Boletim apresenta duas fases de
evolução, com características bastante diferenciadas e que são
correlativas com a interrupção da publicação do jornal Quadrante
(vide a seguir). Assim, a segunda fase (que começa em Fevereiro
de 1964), aproxima a publicação mais do tipo jornal, com a finalidade, julga-se, de dentro de certa medida, tentar suprir a falta
de Quadrante, Uma análise qualitativa, mesmo apressada, mostra
que os seus artigos e informações ultrapassam o âmbito dos problemas culturais e estudantis da Faculdade de Direito, dirigindo-se
a toda a «massia» dos estudantes de Lisboa.
Ao longo de todos os números publicados, verifica-se uma
constante referência, quer aos problemas ligados ao Ensino, quer
aos temas estritamente associativos.
9. «Quadrante»
Jornal criado em 1958, pela Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa e cuja publicação foi forçadamente interrompida em 1963.
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Qualidade gráfica: Impressão em tipografia.
Formato e número de páginas: n.° 1 — 27,5X21,0 cm. — 42 páginas; n.° 2 —22,8X17,0cm —48 páginas; números seguintes —
36,8X24,0 cm — 24 páginas.
Regularidade (média): Dois números por ano.
Trata-se de uma publicação com amplos objectivos de formação cultural, profissional e associativa. Dentro dos seus poucos
anos de existência, apresenta características que permitem classificá-la como um dos órgãosi de imprensa estudantil universitária
de melhor qualidade, editados em Portugal. Faz parte de um conjunto de publicações, já mencionado a propósito de O Mocho (vide
supra, n.° 4), que, em determinada época, exprimiu um movimento
comum a várias Escolas Superiores, no sentido da criação de
uma imprensa estudantil responsável e válida.
Cada um dos números (especialmente os últimos) é dedicado,
no seu conjunto, a um determinado tema 5, analisando-o e debatendo-o criticamente sob diversos pontos de vista.
10. «Revista de Estudos Associativos»
Revista, aparecida em 1967 a publicada pelo Gabinete de Estudos Associativos da Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa (Edição
do Departamento de Imprensa da Associação Académica) 6.
Qualidade gráfica: Impressão em tipografia.
Formato e número de páginas: 21,6X15,7 cm — 56 páginas.
Regularidade: Um único número publicado.
Apresenta depoimentos circunstanciados sobre o Ensino (reforma e actuação), Problemática Associativa, etc. Além disso, insere um noticiário crítico de determinadas realizações associativas.

5
Como temas principais, apresenta as seguintes:
—• «O problema do recém-f ormado» (n.°
7);
— «Cooperação na Universidade» (n.Q 10);
—• «Formação do espírito universitário» (n.° 11);
— «Autópsia do ensino» e «Da Universidade caducai à Universidade
nova» (n.° 12).
6
Já em 1968, a Secção Cultural da Associação Académica editou uma
revista — O Movimento (30 X 21 cm—-24 páginas), onde aparecem analisados, de um ponto de vista crítico, temas culturais, entendidos num sentido
amplo, que recobre também questões de carácter social, político, pedagógico, etc.

no

Completam este primeiro número, crónicas e comentários acerca
das actividades estudantis.
Esta revista, assim como o Boletim (vide supra, n.° 8) — este
na sua última fase, a partir de 1964 —, apresenta-se muito mais
centrada nos problemas da Universidade em geral, do que naqueles que apenas interessam à Faculdade de Direito.
c) Faculdade de Letras
11.

«Boletim Interno»

Boletim, do qual somente se conhece um número, editado no
ano lectivo 1963-64 pela «Comissão Pró-Associação ãe Letras» da
Universidade de Lisboa.
Qualidade gráfica: «Stencil».
Formato e número ãe páginas: 21,5X15,0 cm —18 páginas.
Regularidade: Um único número publicado.
Apresenta artigos e informações sobre as actividades internas
associativas, assim como referências ao Movimento Associativo
em Lisboa. Ê também comentado o ensino da Faculdade de Letras.
12.

«Hífen»

Boletim da «Comissão Pró-Associação» da Faculdade de\ Letras de Lisboa9 apareceu em Março de 1960, em número único 7.
Qualidade gráfica: «Stencil».
Formato e número de páginas: 22X16 cm — 72 páginas.
Regularidade: Um único número publicado.
Ê um misto de boletim informativo e de publicação com carácter cultural. Contém um noticiário desenvolvido das actividades
da «Comissão Pró-Associação de Letras» (história e análise crítica), juntamente com textos de índole cultural (Poesia, Conto,
entrevistas, etc).

7
No ano seguinte surgiu uma outra publicação — Grafia — que, dada
a sua origem e as suas características, se pode considerar como continuadora
de Hífen (vide a seguir).
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13.

«Grafia»

Jorrwi de estudantes da Faculdade de Letras, continuador
de Hífen, cuja feitura é da responsabilidade de um grupo de alunos da referida Faculdade (no caso do n.° 2, esse grupo foi especialmente nomeado para esse efeito pela «Comissão Pró-Assodação» dos Estudantes da Fawwlãade de Letras de Lisboa). Data de
1961 o primeiro número.
Qualidade gráfica: n.os 1 e 3 — Impressão em tipografia; n.° 2
— «Stencil».
Formato e número de páginas: n.os 1 e 3 — 38,0X25,0 cm —
16 páginas; n.° 2 —34,0X22,5 cm —26 páginas.
Regularidade: Um número por ano.
Publicação informativa^ contendo também artigos de formação cultural, noticiário crítico
associativo e estudos e comentários
sobre a Universidade. Os n.os 1 e 3, apresentam as respostas a dois
inquéritos, feitos por elementos ligados à «Comissão Pró-Associação». O primeiro visa o esclarecimento e crítica do binómio «professores-alunos», encarado segundo os pontos de vista de orgânica,
função e articulações de responsabilidades diferentes. No segundo,
o tema central é o «Movimento Associativo», acerca do qual são
apresentados depoimentos de professores e alunos. O n.° 2 é dedicado, em grande parte, a uma análise da «Crise Académica de 62».
14. «Idem-Idem» e «Letras»
Jornais de alunos da Faculdade de Letras de Lisboa, continuadores de Grafia e Hífen. Idem-Idem apareceu em 1964, publicado
por um grupo de estudantes, com a colaboração de alguns professores, Letras, publica-se nos dois anos seguintes.
Qualidade gráfica: Impressão em tipografia.
Formato e número de páginas: 41,5X29,3 cm — 20 páginas.
Regularidade (média): Um número por ano.
Evidenciando uma preocupação de equacionamento realista
dos problemas estudantis (especialmente dos que dizem respeito
à Faculdade de Letras), Idem-Idem apresenta um «debate sobre
o Ensino» (conjunto de depoimentos de professores e alunos), um
estudo sobre «As Associações e a Universidade» e noticiário estudantil. Dando também a este jornal uma feição cultural, aparecem
antigos sobre literatura e filosofia, assim como críticas a activida-

des artísticas, completadas por textos literários da autoria de
alunos da Faculdade.
Continuador de Idem-Idem, mudando-lhe o título, mas mantendo as suas características formais, surge, em 1965, um jornal
intitulado Letras-65 (no ano seguinte continuado por Letras-66).
No que diz respeito ao conteúdo qualitativo, estas novas publicações tornam-se menos «literárias», ao mesmo tempo que alargam
o campo temático de discussão de problemas universitários, fazendo a sua análise crítica, nos aspectos pedagógicos e associativos.
(«Exames», «reforma da Universidade», «condicionalismos associativos», etc).
d) Faculdade de Medicina
15. «Boletim»
Boletim editado inicialmente pela Associação dos Estudantes
da Faculdade de Medicina de Lisboa e presentemente da responsabilidade da «Comissão Pró-Assodação dos Estuda/ntes\» da mesma
Faculdade. O número mais antigo de que se tem notícia, data de
1948. Ê em 1953, ano em que a Associação foi encerrada, que igualmente é interrompida a8 publicação deste Boletim; reaparece, julga-se, somente em 1966 .
Qualidade gráfica: Anterior a 1966 — «Stencil»; 1966 — Impressão em «off-set».
Formato e número de páginas: Até 1952 — 22,5X17 —16 páginas; 1953 — 33,4X22,5 — 8 páginas; 1966 — 22,2X15,2 — 16 páginas.
Regularidade (média): Um número por ano.
Publicação principalmente associativa, mas também de índole
cultural, contendo noticiário informativo do funcionamento das
várias secções da Associação. Os números de 1966 são quasie exclusivamente dedicados a temas associativos (historial, noticiário
e perspectivas futuras), pondo> em equação um certo número de
problemas considerados mais
relevantes para a «vida associativa
do estudante universitário» 9.
8
Em arquivo, foram localizadas mais as seguintes publicações:
— Boletim da Secção Desportiva (1953) — números de Janeiro, Fevereiro
e Março;
—
Boletim da Secção Cultural (l%0).
9
Em Fevereiro de 1968, foi editada, também, pela Comissão Pró-Assodação dos Estudantes da Faculdade de Medicina, uma outra publicação — Bisturi, impressa em «off-set», 30 X 21 cm. 10 páginas — cujo conteúdo é prin-

16.

«AEFML»

Cadernos de documentação, publicados pela «Comissão Pró'Associação dos Estudantes da Faculdade de Medicina de Lisboa»,
do qual se conhecem dois números, que foram editados, julga-se,
em 1966.
Qualidade gráfica: «Stencil».
Formato e número de páginas: 24X17 cm — 30 páginas.
Regularidade: Dois únicos números publicados no mesmo ano.
Os números publicados apresentam dois artigos sobre «Sindicalismo Universitário» (encarado segundo duas «ópticas!» diferentes) e um estudo sobre a «democratização do Movimento Associativo». Parte dos trabalhos publicados são transcritos do jornal
O Mocho, referido atrás (vide supra, n.° 4),
17. «Medicina»
Revista de Ciências Médicas e Humanismo, é publicada presentemente pd»a «Comissão Pró-Associação»
dos Estudantes da Faculdade de Medicina de Lisboa10. Uma nova série começou em Janeiro de 1963, mas a origem desta publicação é muito anterior (não
foi possível averiguar a data correcta do primeiro número).
Qualidade gráfica: Impressão em tipografia.
Formato e número
de páginas: De 1950 a 1952 — 23,6X16 cm
— 64 páginas; n.os de 1963 —28,8X21 cm —56 páginas.
Regularidade: Ignorada.
Publicação quase totalmente (segundo se pode deduzir dos
números de que se tem conhecimento) dedicada a assuntos referentes às Ciências Médicas. No entanto, os números publicados
em 1963, dedicam parte do seu espaço a artigos e noticiário sobre
«problemas de Ensino», «associativos», etc.
Esta revista, dada a sua antiguidade, pode ser equiparada a
outras similares (Agros, Técnica, Ciência9 etc), ressalvando, evidentemente, a sua especificidade, resultante das matérias nela
abordadas.
cipalmente voltado para informações, de carácter estudantil («IV Seminário de Estudos Associativos», noticiário associativo^ etc). Inclui também
textos10 sobre o tema «subdesenvolvimento».
Até 1953 (ano em que a Associação foi encerrada) a revista era
publicada pela Associação dos Estudantes.

e) Escola Superior de Farmácia
Não foi possível localizar qualquer publicação estudantil, edi
tada por alunos desta Escola Superior.
f) Escola Superior de Medicina Veterinária
18.

«Contacto»

Boletim da Associação dos Estudantes da Escola Superior
de Medicina Veterinária, publicado pela primeira vez em 1964.
Qualidade gráfica: «Stencil».
Formato e número de páginas: 29,8X21 cm — 7 páginas.
Regularidade (média): Um número por ano.
É principalmente uma publicação de informação interna, dirigida expressamente aos «alunos de Veterinária» e tratando assuntos de certo modo específicos do curso ministrado na Escola.
O último número publicado (Dezembro de 1967) contém um
artigo sobre «Problemas do Ensino», além de inserir um noticiário estudantil e outras informações ligadas à Associação de Estudantes de Medicina Veterinária.
19.

«Medicina Veterinária»

Revista editada pela Associação dos Estudantes da Escola Superior de Medicina Veterinária, cuja origem remonta a 1933, tendo
sido publicado o último número em Janeiro-Março de 1964.
Qualidade gráfica: Impressão em tipografia.
Formato e número de páginas: 23X16 cm — 60 páginas.
Regularidade: Ignorada.
Apresenta características de publicação especializada (similares, portanto, a outras publicações, anteriormente referidas, tais
como: Ciência, Medicina, etc). Todavia, nos poucos números
que foi possível consultar, destaca-se a existência de artigos que
dão a esta publicação um conteúdo também cultural, englobando
nesta rubrica genérica, trabalhos quer de «natureza social», quer
sobre a «ciência estatística», etc.
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g) Instituto Superior de Agronomia
20.

«Boletim Informativo»

Boletim editado pela Associação dos Estudantes do Instituto
Superior de Agronomia. O número mais antigo, que se conhece,
é de 1957. Em Outubro de 1964, começo de uma nova série, o boletim foi denominado Ponte — Boletim informativo da A. E. de
Agronomia, do qualX1se publicaram somente quatro números (até
Dezembro de 1965) .
Qualidade gráfica: «Stencil»,
Formato e número de páginas: Até Dezembro de 1965 — 22,5
X17cm —20 páginas; A partir de Março de 1966 —29,5X21 cm
— 6 páginas.
Regularidade (média): Um número por ano.
O primeiro número com o formato actual (Março de 1966)
é um número especial, dedicado' ao Dia do Estudante e propõe-se
«iniciar um novo caminho» como boletim dos estudantes de Agronomia. No seu conjunto, o Boletim Informativo, contém artigos
referentes aos cursos ministrados no Instituto, noticiário estudantil e artigos e informações sobre problemas pedagógicos.
Nos últimos números, a temática associativa universitária
é encarada e analisada segundo uma óptica crítica, focando, nomeadamente, a legislação sobre as actividades circum-escolares.
21. «Agros»
Revista publicada pela Associação dos Estudantes do Instituto Superior de Agronomia, datando a sua origem de 1917 (é a
publicação universitária, que se conhece, mais antiga do país).
Qualidade gráfica: Impressão em tipografia.
Formato e número de páginas: Até 1961 — 24,7X17,5 cm —
100 páginas; A partir de 1962 —29,7X21 cm —80 páginas.
Regularidade: (média): Quatro números por ano12.
11

Em arquivo, encontra-se uma outra publicação editada também pela
A. E. — Boletim Desportivo — do qual saíram três números (o n.° 3 é do ano
lectivo 1963/64) e cujo conteúdo se refere, como o título indica, a actividades12de carácter desportivo.
De Julho de 1923 até princípios de 1925, a publicação esteve interrompida. Até 1932> publicaram-se doze números anualmente. A partir dessa
data, passaram a sair somente seis números por ano (na maioria, estes números são duplos, triplos, etc.).
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Apresenta-se como uma revista especializada^ tanto em Agronomia e Silvicultura, como noutros temas, de Economia e Sociologia rurais. A par de trabalhos sobre esses temas, aparecem
outros de sentido mais1 divulgador, e portanto de âmbito menos restrito, o que não obsta a que esta publicação se revista dei um carácter predominantemente científico e técnico, que destaca a sua similitude com outras publicações congéneres (Técnica, Medicina, etc).
h) Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras
22. «Boletim»
Boletim da Associação dos Estudantes do Instituto Superior
de Ciências Económicas e Financeiras,
e cujo número mais antigo
de que se tem notícia, data de 195213.
Qualidade gráfica: «Stencil».
Formato e número de páginas: Até Novembro de 1965 — 22,5
X17cm — 50 páginas (média); A partir de Novembro de 1965 —
29,9X21,1 cm — 24 páginas.
Regularidade (média): Um número por ano.
Dadas as suas características (similares às de outras publicações estudantis), este boletim é simultaneamente informativo e
formativo. O ensino no I. S. C. E. F. é discutido, e o condicionalismo associativo, analisado.
Noticiário interno, nacional e internacional (de interesse para
os estudantes) completa o conteúdo desta publicação 14.
23. «Perspectiva»
Jornal editado pela Associação dos Estudantes de Economia
cas, do qual só saiu, até este momento, um único número (Novembro de 1967).
Qualidade gráfica: «off-set».
Formato e número de páginas: 29,5X21,8 cm — 20 páginas.
Regularidade: Um único número publicado.
13
Em Março e Abril de 1952, publicaram-se dois números, cujo conteúdo era exclusivamente «técnico». É a partir de 1957, julga-se, que a publicação
passa a ter as características de «boletim associativo».
14
Já em 1968, aparece uma nova publicação que é meramente informativa das actividades e problemas estudantis, tanto do I. S. C. E. F. como
de outras Escolas de Lisboa, e intitulado Informação (29,5 X 21,0 cm—10
páginas — «stencil»).
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Os último© números do Boletim da A. E. do I. S. C. E. F. (vide,
supra, n.° 22) já evidenciavam um conteúdo que superava, até
certo ponto, os limites de um órgão meramente informativo. Assim,
Perspectiva parece surgir na linha de uma evolução que a precedeu.
No seu conjunto, apresenta as características de uma publicação
estudantil, a um tempo específicas do I. S. C. E. F. (daí os seus
artigos sobre Economia) e enquadradas num processo mais vasto
que englobe também os factores culturais e associativos que reestiuturam, em novas dimensões, a vida do estudante universitário.
O seu conteúdo compreende vários artigos que poderemos,
sinteticamente, agrupar em: Temas associativos 1e pedagógicos
(com incidência especial na organização dos cursos e turmas, na
ideia de que, dinamizando os alunos, poder-se-á «actuar» nas estruturas) ; e temas culturais (Literatura, Cinema, Astronáutica, etc),
para além dos acima indicados, que se referem aos aspectos e situação da Economia, em especial «recortando» o caso português.
j

«Estudas e Documentos»15

Cadernos editados pelo Gabinete de Estudos da Associação
dos Estudantes do Instituto 16Superior de Ciências Económicas
e Financeiras, a partir de 1964 .
Qualidade gráfica: «Stencil».
Formato e número de páginas: Est. e Doc. — 21,0 X 16,0 cm —
— 60 páginas (média). Est. no Est. — 22,5X17,0 cm — 40 páginas
(média).
Regularidade (média): Dois números por ano.
Estudos e Documentos, tal como o próprio título sugere, apresenta-se como uma colectânea de textos em que se analisam temas
de carácter pedagógico, cultural ou associativo. Reúnem-se, assim,
em volumes próprios, os documentos julgados necessários para
15
Kesolveu-se incluir nesta ficha a análise de uma outra publicação
intitulada Estudos no Estrangeiro (cinco números editados, julga-se, dos
quais alguns em 1965) e da responsabilidade> também, do Gabinete de Estudos
da Associação
Académica.
16
Em Janeiro' de 1968, foram editados os números 3, 4 e 5 de Estudos
e Documentos. A saída destes três volumes integrou-se no projecto de
fornecer «documentação» a propósito do IV Seminário de Estudos Associativos (realizado em Fevereiro e Março de 1968). Estes números
compõem-se de relatórios, teses (apresentadas no I, II e III Seminários
de Estudos Associativos), comunicações, etc., em que são abordados assuntos de conteúdo pedagógico, cultural e outros, mas sempre perspectivados segundo uma óptica decorrente do título que os próprios volumes apresentaram: temas associativos. O número 2 constitui o volume «Introdução
às Ciências Sociais» de Vitorino Magalhães Godinho.

o equacionamento de problemas que interessam, em particular,
à juventude estudantil.
Estudos no Estrangeiro resultou de uma iniciativa do Gabinete de Estudos, através da qual se procurou divulgar, de uma
forma bastante desenvolvida, a estruturação e o funcionamento
do ensino em alguns países (Brasil, República Federal da Alemanha, Bélgica, etc), mormente o relacionado com as Ciências Económicas 17.
25.

«Ensino e Informação»

Cadernos do Gabinete de Estudos da Associação dos Estudantes do Instituto Superior de
Ciências Económicas e Financeiras, editados em 1966 e 196718.
Qualidade gráfica: «Stencil».
Formato e número de páginas: 22 X 16,3 cm — 21 pág.
Regularidade (média): Um número por ano.
Publicação pedagógica, apresentando «estatísticas da educação», «recortes de informações», declarações sobre o ensino, etc,
procurando assim equacionar e criticar os vários problemas que
se devem pôr aos alunos de Económicas e Financeiras em particular, e ao estudante universitário em geral. Editado também
pela A. E. e da responsabilidade da Comissão de Curso do 2.° ano
de 65-66, foi publicado um Relatório, que é o «resultado de um
inquérito feito aos alunos desse ano no Instituto, no âmbito de
uma experiência de Desenvolvimento Comunitário, contendo, além
disso, comentários
de carácter pedagógico acerca do Ensino no
Instituto 19.

17
Em Maio de 1968, e com o propósito declarado de informar a população estudantil sobre a actual crise do ensino universitário (nomeadamente
em França), o Gabinete de Estudos Associativos iniciou a edição de uma
publicação — Problemática Estudantil Internacional («stencil», 29,5 X 21,0 cm
— 7/818pág.) — da qual saíram, até Julho do mesmo ano, sete números.
De certa maneira admitidos como precursores de Ensino e Informação, poderemos considerar os cadernos editados, também, pelo Gabinete de
Estudos da A.E., e que se denominaram: Estudos e Documentos e Estudos no
Estrangeiro
(vide supra n.° 24).
19
Em Abril de 1968, saiu o número 1 de uma nova publicação—O Canudo («off-set», 22,5 X 17,0 cm —12 pág.) —editado pelo Gabinete de Estudos Associativos. Inclui um artigo no qual se historia e interpreta a «função
da Universidade», assim como um pequeno texto alusivo à realização do
«IV Seminário de Estudos Associativos».

26. «Económica Lusitânia»
Revista dos estudantes de Económicas e Financeiras, editada
pela Associação dos Estudantes do Instituto Superior de Oiências
Económicas e Financeiras e cujo primeiro número é de 1953/54 20.
Qualidade gráfica: Impressão em tipografia.
Formato e número de páginas: 22,8X15,7 cm — 86 págs.
Regularidade (média): Dois números por ano.
Publicação cujos temas versados são quase exclusivamente
de índole económica e financeira. Os problemas do «desenvolvimento económico-social» e as suas implicações políticas, técnicas
e metodológicas são aí analisados e comentados.
No ano lectivo 1966/67, foram publicados trêsi números, considerados como separatas da revista, e que foram dedicados ao
Curso de Economia Portuguesa organizado e realizado pela A. E.
com o concurso de elementos do corpo docente 21.
i) Instituto Superior de Ciências Sociais e Política Ultramarina
«Ibis»
Boletim editado pela Associação Académica do Instituto Superior de Ciências Sociais
e Política Ultramarina, cujos primeiros
números datam de 196522.
Qualidacle gráfica: «Stencil».
Formato e número
de páginas: N.os de 1965 — 22,5X17,0
os
cm — 20 pág. N. de 1966/67 — 29,5 X 21,0 cm —22 pág.
Regularidade (média): Dois números por ano.
Trata-se de uma publicação fundamentalmente associativa
e estudantil, na medida em que a problemática «Universidade20
H á notícia da existência de dois números (1960 e 196<6) da revista
AIESEC, Assiociatiòn Internacionale des É t u d i a n t s en Sciences Economiques et
Commerciales, editada pela Associação dos Estudantes do I. S. C. E. F . .Apresentam artigos,, informações e noticiário internacional sobre Ciências económicas e comerciais.
21
E m Março de 1968, foi editado o n.° 1 da 2.a série desta revista,
mantendo o mesmo aspecto formal, mas alterando sensivelmente o conteúdo
qualitativo e apresentando^se, mais definidamente^, como u m a revista especializada em Economia e Finanças.
22
E s t a publicação é continuadora de Boletim (vd. infra n.Q 28). N o entanto, comparando a s duas fichas, verifica-se que os conteúdos destes dois
órgãos de imprensa são b a s t a n t e diferentes.
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-Associação-Estudante» é nela largamente debatida. Apresenta, no
entanto, artigos de formação cultural, assim como noticiário referente ao Instituto e à Universidade. Parece, por outro lado, traduzir um esforço no sentido de evitar o isolamento da Associação
Académica e dos estudantes do I. S. C. S. P. U., relativamente aos
outros órgãos associativos e à massa estudantil de Lisboa, em
geral.
28.

«Boletim»

Boletim editado pela Associação Académica do Instituto Superior de Estudos Ultramarinos (LS.E.U.), somente se conhecendo dois números, editados em 1961.
Qualidade gráfica: «stencil».
Formato e número de páginas: 22,2X16,7 cm — 80 pág.;
28,5 X 22,5 cm — 38 pág.
Regularidade: Ignorada.
Tratou-se de uma publicação com conteúdo quase exclusivamente voltado para a divulgação de textos cujos temas estão principalmente relacionados com algumas das matérias ministradas
no Instituto a que se prende o organismo editor. Daí que apresente
artigos de Antropologia, Sociologia, etc.
Paralelamente, e embora ocupando um lugar de menor projecção, incluem-se informações e comentários sobre problemas
associativos e culturais.
j) Instituto Superior Técnico
29.

«Boletim»

Boletim editado pela Associação dos Estudantes do Instituto
Superior Técnico e cujo número mais antigo23que se conhece, data
de 1945. Uma nova série começou em 1962 .
Qualidade gráfica: De 1945 até Dez. 63 — «Stencil». A partir
de Dez. 63 — «Off-set».
Formato e número de páginas: De 1945 até Abril de 1954 —
23
No período compreendido entre 1957 e 1962, o Boletim não se publicou,
aparecendo em lugar dele o jornal AEIST (vide infra n.Q 30). Em 1962 Jano
em que se suspendeu a publicação desse jornal) foi retomada a publicação do
Boletim, que a partir de 1964, passou a denominar-se Binómio (vide infra
n.° 31).

— 22,0 X 17,0 cm —12 pág. De Nov. de 1954 até 1957 — 27,0 X
X 21,0 cm —14 pág. Números de 1962 e 1963 — 22,6 X 17,0 cm —
— 26 pág. (o número de 1962 é de 8 pág.), Á partir de Dez. de
1963 — 29,2 X 21,5 cm —12 pág.
Regularidade (média): Dois números por ano.
Ao longo dos vários anos de publicação, parece concluir-se que
um tema fulcral de preocupação das várias equipas que pastsaram
pela redacção deste «Boletim» foi o pedagógico, uma vez que ele
aparece insistentemente retomado em quase todos os números.
Os temas associativos, nasi suas implicações internas (como
expressão de um organismo criado para resolver determinados problemas dos estudantes) e externas (na medida em que a problemática associativa aparece sempre, ou quase sempre, referida a um
contexto mais vasto que o do I. S. T.) também são frequentemente
debatidos.
Artigos de carácter cultural e noticiário informativo, completam, genericamente, o conteúdo deste Boletim.
30. «AEIST»
Jornal da Associação dos Estudantes do Instituto Superior
Técnico, publicado desde Dezembro de 1957 até Março de 1962 24.
Qualidade gráfica: Impressão em tipografia.
Formato e número de páginas: 33,3 X 24,2 cm — 20 pág.
Regularidade (média): Três números por ano.
Lê-se no primeiro número deste jornal que: ... «pretende ser
órgão da A. E. I« S. T. ... e ao mesmo tempo interessar o universitário em geral ...». Foi o primeiro jornal editado por uma Associação dos Estudantes em Lisboa.
Publicação simultaneamente informativa e formativa, congregou colaborações várias, tanto de estudantes universitários, como
de professores, investigadores ou simples licenciados, nos campos
do Ensino, da Associação, Culturais, Sociais, Políticos, etc..
Determinados temas (nomeadamente, Ensino e Associação)
foram nele abordados e discutidos com particular assiduidade.
Esta publicação pode ser considerada, no meio da Imprensa
Estudantil Universitária, como tendo sido um dos seus melhores
órgãos de informação, correspondendo, não só a uma fase de franca
expansão dessa Imprensa, como também a antigas aspirações de
um amplo sector de universitários.
24

Como predecessor de AEIST pode-se considerar o Boletim recenseado
na ficha precedente (vide supra n.° 29).

31.

«Binómio»

Jornal da Associação dos Estudantes do Instituto Superior
Técnico, cujo aparecimento data de Novembro de 1964, ano em que
deixou de se publicar o Boletim anteriormente referido (vide supra
n.° 29). De resto, na sua última fase, esse boletim apresentava
já as características que viriam a ser retomadas por Binómio.
Qualidade gráfica: Impressão em «off-set».
Formato e número de páginas: 29,5 X 21,9 cm — 6/8 pág.
Regularidade (média): Sete números por ano (os primeiros
6 números são semanais).
Esta publicação apresenta características de jornal (de certo
modo, e embora tendo aspectos materiais diferentes, pretende ser
continuador de AEI8T), de estrutura e índole cultural, dando porém especial realce aos problemas do Ensino e da Associação. Nomeadamente, sobre o Ensino (e não só o ministrado no I. S.T.), os
últimos números inventariados incluem estudos, quer centrados
sobre os aspectos propriamente pedagógicos, quer situados numa
perspectiva sócio-cultural. Temas de divulgação científica e noticiário estudantil completam o seu conteúdo qualitativo.
Binómio apresenta uma consistência temática bastante coerente com os fins associativos que procura servir.
32.

«Cadernos Pedagógicos»

Cadernos de estudos editados pela Secção Pedagógica do Departamento de Estudos e Estatística da Associação dos Estudantes
do Instituto Superior Técnico e publicados a partir de 1963 25.
Qualidade gráfica: «Stencil».
Formato
e número de páginas: N.os de 1964 — 22,5 X 17,0 —
os
15 pág. N. de 1967 —21,0 X 15,0 — 70 pág.
Regularidade (média): Um número por ano.
Cada caderno aborda um tema global, considerado de importância fundamental para os estudantes de Engenharia. Eis alguns
dos temas abordados: «A representação dos estudantes do I. S. T.
nos Orgãos Universitários»; «A eficiência do Ensino no I. S. T.»;
«A reforma do Ensino da Engenharia» (tema tratado numa perspectiva crítica, apresentando as bases para uma reforma de âmbito
bem mais vasto do que o próprio título deixa antever); etc.
25
Em arquivo encontrou-se um número, de características sensivelmente
diferentes, publicado em' 1950.
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33. «Esteiro»
Jornal criado pela Secção Cultural da Associação dos Estudantes do Instituto26 Superior Técnico, cujo primeiro número data
de Março de 1967 .

Qualidade gráfica: «off-set».
Formato e número de páginas: 29,4 X 21,4 cm — 20 pág.
Regularidade: Dois números publicados no mesmo ano 27.
Da análise sucinta, feita aos dois únicos números publicados,
ressalta que é possível agrupar os temas neles abordados em três
categorias distintas:
a) Artigos de divulgação cultural e humanística (Literatura,
Filosofia, Crítica de Artes e Letras, etc.);
b) Artigos de índole científica (Economia, Etnologia, etc.);
c) Artigos sobre temas associativos (análise do Movimento
Associativo, «apoliticidade», etc).
Apesar de incluir artigos sobre este último grupo de temas,
trata-se de uma das publicações de natureza mais estritamente
cultural de toda a imprensa estudantil universitária. A apresentação gráfica é excelente.
34. «Temas Estudantis»
Cadernos, de documentação, publicados pela Associação dos
Estudantes do Instituto Superior Técnico, dos quais saíram, até
ao fim de 1967, três números.
Qualidade gráfica: «Stencil».
Formato e número de páginas: 22,5 X 16,0 cm — 30/72 pág.
Regularidade: Três números publicados no mesmo ano.
Esta publicação tem reunido artigos e outros textos (retomados de diversas fontes) com valor documental para o debate de
ternas universitários e estudantis. Cada caderno tem sido dedicado
a um tema: «O processo 40 900»; «Sindicalismo Universitário»
e «Investimentos na Educação».
26
Da mesma Secção Cultural localizaram-se outras publicações, editadas, nomeadamente, em 1964 (p. e.: «As grandes correntes da Literatura
Contemporânea»).
27
Já em 1968, foi publicado um novo número.

35.

«Técnica»

Revista de Engenharia da Associação dos Estudantes do Instituto Superior Técnico, cuja origem data de 1925.
Qualidade gráfica: Impressão em tipografia (anúncios e capa
em «off-set»).
Formato e número de páginas: 27,5 X 20,5 cm — 60 pág.
Regularidade (média): Nove números por ano (excepto em
1962, em que se publicaram somente 6 números).
Artigos especializados de carácter técnico constituem a parte
fundamental desta publicação, muito embora apareçam também
alguns estudos (raros) sobre o Ensino no I. S. T. Contém uma
rubrica dedicada a «vida escolar e associativa», que é, porém,
normalmente, preenchida com artigos sobre «temas técnicos e científicos».
Um noticiário nacional e internacional de realizações e projectos do «mundo da técnica» completa, grosso modo, o conteúdo
qualitativo desta revista, que constitui uma realização cuja relevância está patente na larga projecção que adquiriu no nosso país.
36.

«Por esse Mundo da Fome»

Folheto editado, durante os primeiros dois meses de 1966,
pelo Gabinete de Estudos de Nutrição Estudantil,
da Associação
dos Estudantes do Instituto Superior Técnico28.
Qualidade gráfica: «Stencil».
Formato e número cie páginas: 29,7 X 21,0 cm — 2 pág.
Regularidade (média): Quatro números publicados no mesmo ano.
Esta publicação deve a sua existência à preocupação, da parte
de uma gerência da Cantina dos Estudantes da A. E. I. S. T., em
divulgar e incrementar o hábito da alimentação racional. Apresenta
artigos sobre este tema.

28

Já em 1968, apareceu um novo número desta publicação.
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k) Escola Superior de Bélas-Artes de Lisboa
37.

«Ver — Informações»

Folheto editado pela Comissão Pró-Associação da Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa, durante os anos de 1966 e 1967
(os números referentes a 1966 tinham o título único: Informações).
Qualidade gráfica: «Stencil».
Formato e número de páginas: 30 X 21 cm — 4 pág.
Regularidade (média): Dois números por ano.
Esta publicação é essencialmente informativa das realizações
e projectos da Comissão Pró-Associação. Contém, no entanto, noticiário crítico sobre determinados acontecimentos com especial interesse para os estudantes de Belas-Artes.
38.

«Esbal»

Jornal editado pela «Comissão Pró-Associação» da Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa, em Março de 1963, não se tendo
publicado, até esta data, nenhum outro número.
Qualidade gráfica: Impresso em tipografia.
Formato e número de páginas: 29,5 X 21,3 cm — 20 pág.
Regularidade: Um único número publicado.
Inclui artigos de índole diversla sobre temas artísticos, culturais (poesia, cinema e outros), etc, destacando porém com especial
relevo os problemas de carácter pedagógico e associativo, mor
mente os que se referem especificamente ao ensino de Belas-Artes.
Como complemento, apresenta noticiário crítico estudantil,
tanto das actividades da «Comissão Pró-Associação», como ao nível
«federativo».
Este jornal apareceu, fundamentalmente, como reflexo de uma
época em que a Imprensa Estudantil viveu uma fase de nítida
expansão, quer no aspecto qualitativo, quer em relação ao número
de colaboradores (vide, nomeadamente, n.os 4 e 9).
39. «Ver»
Revista dos Alunos da Escola Superior de Belas-Artes de
Lisboa, cujo número mais antigo que se conhece, data de 1956
(indica-se nele, porém, ser o 5.° número desde o seu aparecimento).

Qualidade gráfica: «Off-set».
Formato e número de páginas: 29,5 X 21,5 cm. — 29 pág.
Regularidade: Ignorada.
Publicação especializada, pretende «facilitar o diálogo entre
todos os estudantes dos diferentes cursos da Escola e promovê-lo
ao nível da Universidade, (...) possibilitar a tomada de contacto
com problemas debatidos em publicações especializadas, (...) fazer
vir a público os problemas que em cada curso preocupam os estudantes da Escola» (in Ver, n.° 1 —1966, «Introdução»).
Dentro desta orientação, Ver aparece como publicação estudantil, simultaneamente especializada (Arquitectura, Pintura,
Escultura, etc.) e de divulgação de temas associativos (funcionamento e orgânica da «Comissão Pró-Associação», condicionalismos das actividades circum-escolares dos alunos da Escola, etc.)
•e de temas culturais (artigo® de índdle diversa, noticiário, etc).
1) Instituto de Estudos Sociais
40.

«Informações»

Boletim do «Corpo de Delegados» do Instituto de Estudos
Sociais, publicado, pela primeira vez, em 1965.
Qualidade gráfica: «Stencil».
Formato e número de páginas: 29,8 X 21 cm —11 pág.
Regularidade (média): Um número por ano.
Como única publicação editada pelos alunos do I. E. S., apresenta um duplo aspecto, decorrente do facto de ser um boletim
informativo (contendo noticiário sobre o funcionamento das secções do «Corpo de Delegados», assim como referências sobre o «movimento associativo» no Instituto) e também de formação (incluindo textos sobre economia, crítica de artes e letras, etc).
Como complemento, o «ensino das Ciências Sociais» é debatido
e enquadrado dentro do condicionalismo vigente em Portugal e de
acordo com as características particulares do I. E. S..
m) histituto Nacional de Educação Física
41. «Boletim»
Boletim editado pela Associação dos Estudantes do Instituto
Nacional de Educação Física, cujo primeiro número data de Novembro/Dezembro de 1957. (Não foi possível localizar nenhum

outro número, julgando-se, contudo, que a publicação deste Boletim
se tenha prolongado por alguns anos, embora com interrupções).
Qualidade gráfica: «Stencil».
Formato e número de páginas: 22,5 X 17,0 cm —18 pág.
Regularidade: Ignorada.
Trata-se de um boletim informativo interno, contendo alguns
textos especializados sobre Educação Física, assim como noticiário
associativo referente a actividade e funcionamento das várias
secções da Associação.
n) Publicações «federativas»
42. «Cadernos Culturais»
Caderno de estudos, publicado pelas «Secções Culturais» das
Associações dos Estudantes de Lisboa, em Março de 1966 (só se
conhece a existência de um número).
Qualidade gráfica: «Stencil».
Formato e número de páginas: 20,5 X 13,7 cm — 78 pág.
Regularidade: um único número publicado.
Esta publicação apresenta-se como reunindo um conjunto de
trabalhos originais de estudantes universitários, versando temas
culturais. Corresponde ao projecto de ser um órgão formativo do
estudante, visando a sua formação total.
Os temas centrais nela abordados, são dois: Cultura e Universidade e Arte e Sociedade, analisados criticamente em seis artigos
diferentes.
De notar que esta publicação aparece como uma das manifestações, ao nível «federativo», da Imprensa Estudantil Universitária.
43. «Dia úo Estudante»
Jornal editado pelo Secretariado da Imprensa Estudantil Nacional (S.I.E.N. — organismo «federativo», criado em 1961, de
acordo com uma das resoluções do 1.° Encontro Nacional de Imprensa Universitária, que reuniu representantes de publicações
estudantis de Lisboa, Coimbra e Porto), por iniciativa da «Comissão Central do Dia do Estudante — 62» (dependente das Associações de Estudantes de Lisboa) e publicado em Março de 1962.

Qualidade gráfica: Impressão em tipografia.
Formato e número de páginas: 33 X 24 cm — 20 pág.
Regularidade: Um único número publicado.
Esta publicação integrou-se dentro das comemorações do «Dia
do Estudante — 62», Assim, o tema fundamental dos seus artigos
é A Problemática Associatwa («Processo 40 900», «Unidade Nacional de Estudantes», etc).
Noticiário associativo, ao «nível nacional», sobre realizações
estudantis, e informação detalhada do funcionamento de determinados organismos universitários (C.C.U.L. e C.D.U.L.), completam, esquematicamente, o conteúdo deste jornal.
Trata-se de uma publicação cuja relevância maior resulta de
ter sido o primeiro número
de um órgão de imprensa estudantil
de «nível federativo» 29.
44. «Unidade Estudantil»
Boletim editado pelas Associações de Estudantes de Lisboa,
tendo-se circunscrito o seu aparecimento aos primeiros três meses
de 1965.
Qualidade gráfica: «Stencil».
Formato e número de páginas: 22,7 X 17,0 cm —15 pág.
Regularidade-. Oito números publicados no mesmo ano.
De acordo com os seus objectivos declarados, esta publicação
pretendia estimular a «unidade estudantil» e ao mesmo tempo
«suprir uma deficiente informação» acerca dos acontecimentos
estudantis, da época em que surgiu, no meio Universitário. Os
temas mais analisados são os decorrentes da actividade associativa,
nas suas implicações sócio-culturais, que, no entender dos seus
realizadores, haveriam de nortear (e condicionar) toda uma «política estudantil».
Este boletim surgiu como reflexo de um condicionalismo perturbado e difícil, vivido nessa altura no meio universitário de
Lisboa.
29
Anteriormente à publicação deste jornal, e por altura das comemorações do «Dia do Estudante», as AA.EE. publicaram, quase sempre, boletins
alusivos a essa data, embora apresentando características diferentes do jornal
referido.
Posteriormente, e já em 1965, vemos aparecer uma outra publicação,
que embora surgida de circunstâncias diversas, é também um órgão federativo» (vide a seguir — Unidade esltudantil).
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45.

«Serviço d© Notícias»

Boletim informativo, editado pelo «Secretariado Coordenador
da Informação e Propaganda» (SCIP) das Associações de EMu?
dantes
de Lisboa, datando o primeiro número de Dezembro de
30
1967 .

Qualidade gráfica: «Stencil».
Fo?*mato e número de páginas: 34X22,5 cm — 9 páginas.
Regularidade: Um único número publicado.
Pretendeu realizar a «coordenação da informação nacional
associativa», através da recolha e divulgação de um conjunto de
notícias (concernentes às várias actividades, que no âmbito associativo, são realizadas pelos estudantes). Visa tanto as Escolas
Superiores de Lisboa, como as do Porto e de Coimbra. !É, pois,
uma publicação cujas características correspondem às de uma
imprensa estudantil nacional, muito embora apresente ainda uma
informação pouco abundante e um aspecto gráfico relativamente
«artesanal».
46.

«Solidariedade Estudantil»

Boletim distribuído pelo «Secretariado Coordenador da Informação e Propaganda» (SCIP) das Assodações de Estudantes de
Lisboa e publicado a partir de Dezembro de 1967.
Qualidade gráfica: «Stencil»,
Formato e número de páginas: 29,5X22 cm — 8 páginas.
Regularidade: Três números publicados num só ano31.
Esta publicação apareceu como órgão informativo das Associações de Estudantes, a propósito da acção que estas empreenderam aquando dos acontecimentos trágicos que afectaram parte
da região de Lisboa em Novembro de 1967 (inundações).
O seu carácter é, assim, um tanto específico, pois não só procura relatar o trabalho efectuado pelos estudantes, como apresenta
um conjunto de comentários críticos ao acontecido, equacionan30
Em 1968; começou a ser editada uma publicação — Boletim Federativo («stencil», 29,5X21,5 cm — 12/24 páginas)—criada, julga-se, a propósito do IV Seminário de Estudos Associativos (ao qual dedica parte do
seu espaço), mas cuja intenção parecia ser a de constituir um órgão* de informação e formação estudantil, de características «federativas», isto é, não circunscrito
aos problemas de nenhuma Escola em particular.
81
Já em 1968, saiu um novo numero.
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do-o em termos de uma análise das causas (e das consequências)
sociais da tragédia.
B. Publicações de outros organismos estudantis
47. «Boletim» (C. C. U. L.)
Conjunto de boletins e programas das sessões de cinema52,
editados pelo Cine-Clube Universitário de Lisboa — C. C. U. L.}
cuja origem remonta ao ano lectivo de 1951/52.
Qualidade gráfica: Impressão em tipografia.
Formato e número de paginou: Variáveis.
Regularidade: Indeterminada.
Embora seja difícil fazer uma análise qualitativa sucinta do
conjunto destas publicações (devido à grande diversidade do seu
conteúdo), há no entanto uma característica, presente em quase
todas, que é a de apresentarem comentários críticos às realizações que o Cine-Clube leva a efeito, quer se refiram propriamente
às Sessões de Cinema, quer incidam sobre outras actividades do
âmbito daquele organismo.
Nos últimos anos e a fim de dar certa continuidade às tarefas que
o Cine-Clube empreendeu, estas são enquadradas em «ciclos» 33 dedicados a temas diversos, advindo* daí uma maior homogeneidade nos artigos publicados.
Noticiário de cinema, entrevistas, estudos, documentos, etc,
completando, resumidamente, o contudo destas publicações, permitem inseri-las no conjunto da imprensa estudantil universitária.

32

Dada a dificuldade resultante de nem sempre ser possível a separação (qualitativa) entre boletins e prograunas das sessões, optou-se por uma
designação única, englobando ambos os tipos indicados, e que se convencionou
intitular Boletim. Daí que os valores absolutos, indicados no Mapa M,, sejam
particularmente elevados.
Por outro lado, encontrou-se em ^ arquivo um folheto, editado em 1967
e que tem o título: Boletim Informativo.
33
Temas de alguns do® ciclos realizados pelo C. C. U. L.5 nos últimos
três anos: «Jovens Realizadores»; «Modernas Tendências do Cinema Italiano»;
«O Cinema e a História)}; etc,
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48. «Cadernos de Cinema» (C. C. U. L.)
Cadernos editados pelo Cme-Clube Universitário de Lisboa
— C. C. 34U. L. em Maio de 1964, tendo saído, julga-se, um único
número O
Qualidade gráfica: Impressão em tipografia.
Formato e número de páginas: 20X20,5 cm — 40 páginas.
Regularidade; Um único número publicado.
Apresenta artigos diversos, destacando-se de entre eles, uma
análise crítica de um festival de cinema e um estudo bem documentado sobre o cinema nacional. Noticiário e crítica cinematográfica
completam, sucintamente, o conteúdo destes Cadernos.
A finalidade desta publicação foi a de criar (e manter) uma
revista de cunho universitário, mas especializada em assuntos
cinematográficos, debatendo e analisando os seus problemas artísticos, técnicos, comerciais, etc.
Pode-se admitir que os propósitos que motivaram a sua criação são semelhantes aos que, presentemente, levam a incluir, nos
boletins e programas das sessões do C. C. U. L., uma informação
mais pormenorizada e temas mais vastos. É neste sentido que parece possível afirmar que esta publicação foi precursora
dos
actuais Boletins do C. G. U. L. (vide supra n.° 47),35.
49. «Boletim» (O. D. U. L.)
Jornalze editado pela direcção do Centro Desporti/vo Universitário
de. Lisboa, começou a sua publicação em Dezembro de
196437.

34
É indicado nestes; Cadernos, que em Outubro do mesmo ano, seria
publicada u m a revista de cinema intitulada Filme Universitário,
desconhecendo-se, contudo* se t a l cometimento chegou a s e r levado a efeito.
35
Com d a t a de 1968, encontra-se em arquivo u m n ú m e r o de Cadernos
de Cinema (impresso em tipografia, 23,5X16,0cm — 32; p á g i n a s ) , cujo conteúdo parece e x p r i m i r u m «compromisso» e n t r e o a n t e r i o r boletim ( n a s u a
ú l t i m a fase) e os cadernos acima recenseados. Assim, n ã o só inclui artigos
de divulgação cvlturàl (com especial ênfase, nos problemas atinentes à a r t e
cinematográfica), como t a m b é m a p r e s e n t a criticas e informações
relacionadas com os «ciclos» promovidos pelo C. C. U.L.
36
Efectivamente, a s características desta publicação enquadram-se n a s
que se definiram a propósito do tipo jornal (vide l. a P a r t e ) .
37
E m arquivo foi localizado um número editado em Março de 1960,
de características formais e qualitativas sensivelmente diferentes dos números
publicados a p a r t i r de 1964.

Qualidade gráfica: Impressão em tipografia.
Formato e número de páginas: 30,5X21,5 cm —12 páginas.
Regularidade (média): Um número por ano.
Embora esta publicação seja editada por um organismo cuja
principal função é o incremento e a realização do desporto no
meio universitário, a sua temática não se circunscreve unicamente
a esse aspecto da vida universitária.
Para além de conter informação acerca do funcionamento das
várias secções que integram o Centro, apresenta artigos em que
o desporto é relacionado com outros assuntos, como sejam: «As
estruturas sociais»; «O ensino»; etc.
Informações sobre a «problemática associativa» fazem parte
também da maioria dos números publicados.
50. «Mensagem» (C. E. I.)
Revista da Casa dos Estudantes do Império, foi publicada
desde o ano lectivo de 1948/49 até 1963 38 (ano em que a C. E. I.
foi encerrada). Não foi possível obter uma visão conjunta da
totalidade dos números publicados.
Qualidade gráfica: «Stencil».
Formato e número de páginas: 23X17,5 cm — 60 páginas.
Regularidade: Desconhecida.
Apresentou-se como uma «mensagem» divulgadora de determinada expressão cultural africana**, nos diversos aspectos que
esta poderia assumir: ensaio ou comentário crítico, formas poéticas ou artísticas. Contudo, Mensagem era igualmente o órgão
de uma associação de estudantes, pelo que se ocupou também de
temas associativos.
Uma análise, que não necessariamente sucinta, fundada na
observação de todos os números publicados, haveria de destacar
características que não nos foi possível precisar, devido à insuficiência do material recolhido. A observação dos números compulsados permite, no entanto, pensar que essa análise levaria a
38
Paralelamente à publicação de Mensagem, e durante o mesmo período,
a direcção da C E . I. editou um Boletim, que continha, normalmente, noticiário informativo do funcionamento das várias secções daquele organismo associativo.
39
Outras publicações, com características culturais, editadas pela C.E.I.:
— «Colecção Autores Ultramarinos» — 20 números (séries: Literatura,
Etnografia e Ensaio);
— «Colectâmea da C. E. I.» — «Contistas Angolanos», etc.
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concluir que Mensagem foi uma publicação de nível qualitativo
particularmente elevado, no meio estudantil universitário.
51.

«Encontro» (J. U. C.)

Jornal Universitário (órgão da Juventude Universitária Católica e da Juventude40Universitária Católica Feminina), cuja existência data de 1956 . Devido à boa qualidade apresentada e à
regularidade, tem sido um órgão de formação importante, junto
dos universitários católicos.
Qualidade gráfica: Impressão em tipografia.
Formato e número de páginas: Até ao n.° 39 — 43,0X30,6 cm
— 12 páginas; Do n.° 40 até ao n.° 61 — 49,0X35,0cm —12 páginas; A partir do n.° 62 — 43,0X30,6 cm —16 páginas.
Regularidade (média): Seis números por ano.
Publicação de orientação católica, aborda uma vasta gama
de assuntos de carácter cultural, político, social e religioso (nomeadamente, a doutrina das Encíclicas é exposta e comentada na
maior parte dos números).
Pode-se, de uma maneira geral, sintetizar o restante conteúdo
deste jornal, nos seguintes pontos:
— Temas respeitantes à vida universitária (Ensino, respectiva estrutura e funcionamento) e associativa (apresentando depoimentos vários e normalmente debatidos);
— Crítica de um certo número de manifestações artísticas
(literatura, cinema, teatro, música, etc.);
— Noticiário estudantil.
Este jornal, a par de algumas outras publicações estudantis,
constitui no meio universitário actuante, um dos «elementos», que
não será possível ignorar, se se quiser equacionar, com rigor, o
condicionalismo que tem caracterizado, nos últimos tempos, a
vida universitária em Portugal.

40
Como predecessor de Encontro, foi publicada pela Secção da J. U. C.
de «Económicas e Financeiras», «uma folha chamada Rumo (...) da qual
saíram três números» (in «Encontro» — Janeiro de 1966). Anteriormente ao
n.° 643 o título da publicação indicava que o jornal era somente órgão da
Juventude Universitária Católica (masculina).
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52. «Presença» (J. TL C. F.)
Revista editada pela Juventude Universitária Católica Feminina (filiada na Pax Romana) desde Dezembro de 1953 até Julho
de 1961.
Qualidade gráfica: Impressão em tipografia.
Formato e número de páginas: 23,5X18,5 cm—32 páginas.
Regularidade (média): Quatro números por ano.
Tratando-se de uma publicação que visava «a estruturação
(no meio universitário) de um pensamento católico solidamente
esclarecido», todos os seus temas e textos centrais — de carácter
cultural, filosófico, religioso ou literário—aparecem, efectivamente, inseridos nessa preocupação fundamental.
Esta revista passou por duas fases, aliás não muito distintas,
diferenciando-se a segunda, relativamente à primeira, por uma
maior universalidade nos temas abordados. Uma tal mudança, que
apenas afectou o período final de existência da revista, parece ter
resultado de uma certa alteração voluntária nas intenções dos seus
responsáveis, mas não lhe fez perder as características de órgão
de expressão e formação de um bem determinado movimento.
53. «Boletim» (Livrelco)
Boletim editado pela Livrelco — Cooperativa Livreira de Universitários — S. C. R. L. datando de 1961 a edição do primeiro número.
Qualidade gráfica: «Stencil».
Formato e número do páginas: 30X21 cm —10 páginas.
Regularidade (média): Um número por ano.
Como publicação editada por uma Cooperativa Livreira, propõe-se, fundamentalmente, dar as indicações bibliográficas necessárias e correlativas com a formação dos seus sócios (estudantes,
licenciados, etc). A par dessa informação, inclui também artigos
sobre cooperativismo, crítica de livros, etc.
Como publicação, emanada de um organismo associativo, não
se alheia dos problemas que daí resultem, pelo que lhes dá uma
relevância particular,41 especiailmente aos que envolvem realizações
de carácter cultural .
41
Em 19(685 começou a ser editado pela Livrelco, um folheto informativo acerca do funcionamento da cooperativa (biblioteca, crítica literária, etc.)*
intitulado: Contacto.
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C. Outras publicações
54.

«Corrente»

Folheto editado pelo «Movimento Académico Tradicionalista»,
cuja origem é de Fevereiro de 1967 e do qual se conhecem quatro
números, ignorando-se se foram publicados mais.
Qualidade gráfica: «Stencil».
Formato e número de páginas: 24X18,5 cm — 6 páginas.
Regularidade: Quatro números publicados num só ano.
Trata-se de uma publicação de índole política, distribuída
principalmente na Faculdade de Ciências de Lisboa. Do n.° 3
(Abril de 1967), respigamos o que se julga exprimir a sua base
doutrinária: «...a nossa tradição (...) buscamo-la (...) da informação visigótica da Monarquia Portuguesa...».
Define-se, desde o 1.° número, como uma publicação ãe «combate», que se propõe, ao que parece principalmente, a «denúncia
directa» de «ignomínias», «imoralidades» e «ilegalidades» que
afirma serem cometidas pelo «movimento associativo», designadamente na referida Faculdade.
55. «Frente»
Jornal de Informação, Cultura e Política, apresenta-se como
órgão da «Juventude Nacionalista», Julga-se que o primeiro número é de 1965.
Qualidade gráfica: Impressão em tipografia.
Formato e número de páginas: 41,5X30,3 cm — 8 páginas.
Regularidade (média): Um número por ano.
Define-se como «uma frente no presente para uma renovação
no futuro» e anuncia, em editorial do n.° 4, a criação de uma
«Frente Nacional Revolucionária» da «juventude nacionalista»,
oposta «aos servos demoliberais e comunistas, às ordens do imperialismo russo-americano». Nesse mesmo número, um artigo explicita as razões por que o movimento donde emana este jornal
não se identifica com outros movimentos de orientação paralela
ou semelhante — C. E. N. (ex-F. E. N.), Causa Monárquica, R.U.P.,
Viriatos, Jovem Europa e Acção Académica —, acrescentando, porém, o seguinte: «não escondemos a inclusão na Ideologia, iluminadora do nosso espírito e guia da nossa acção, de certos princípios
igualmente encontrados no seio de outras doutrinas inspiradoras
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de outras tantas correntes políticas». Estas «outras correntes»
são, segundo se deduz do artigo, as acima indicadas.
Jornal com boa apresentação gráfica, inclui artigos, críticas,
comentários e informações sobre temas políticos, filosóficos e
culturais, focados à luz da ideologia que o informa, em alguns dos
quais se afirma uma posição de declarado anti-semitismo.
56. «Iisboa-Espaço»
Revista publicada pela Editorial Académica — 8. A.R. L., são
de 1967 os seus cinco primeiros números.
Qualidade gráfica: Impressão em tipografia.
Formato e número de páginas: 26,0X21,5 cm — 52 páginas.
Regularidade: Cinco números editados no mesmo ano.
Num artigo sobre «os porquês» da iniciativa que levou à criação desta revista, declara-se que «alguns jornais estudantis» (não
se diz, porém, quais) «constituem já certezas, quer pelo nível (...),
quer pela regularidade e continuidade (...)». No entanto, «dois
ou três jornais não dizem uma Universidade toda» e, portanto,
há «uma lacuna do Jornalismo Universitário em Portugal», cujo
preenchimento Lisboa-Espaço pretende efectuar (vide n.° 2, Abril-Maio de 1967). Isto parece significar que a grande massa da imprensa estudantil portuguesa é considerada como não-válida pelos
editores desta publicação.
Aspecto gráfico quase luxuoso. Inclui publicidade comercial.
Aborda problemas da actualidade internacional, problemas sociais
dos estudantes, temas de cultura portuguesa, problemas gerais da
Universidade, etc.
57. «Pórtico»
Jornal editado pela Comissão Organizadora da Revista Universitária
Portuguesa, dele se publicou um único número, em
1959 42.

42
Refere-se, neste número, que «uns meses antes, surgiu a ideia, a que
o chefe do Governo deu o apoio, de uma Revista Universitária Portuguesa».
Tanto quanto se sabe, tal revista não chegou a ser publicada, pelo menos
com o nome indicado,

257

Qualidade gráfica: Impressão em tipografia.
Formato e número de páginas: 43,0X30,5 cm —8 páginas.
Regularidade: Um único número publicado.
Apresentou-se como um semanário da «Juventude universitária de Portugal» e «órgão oficial do estudante universitário»,
não indicando, porém, as razões por que se atribuía uma tal qualificação.
Contém artigos e outros textos sobre Juventude, Universidade, Ultramar, etc, a maior parte dos quais transcritos da imprensa diária. Um longo artigo de propaganda a uma empresa
de aviação completa o seu conteúdo.
58. «Ritmo Universitário»
Jornal publicado pela Editorial Académica 8. A. R. L. (proprietária da Revista Lisboa-Espaço, vide supra n.° 56), cujo primeiro número foi publicado já no ano lectivo de 1967/68.
Qualidade gráfica: Impressão em tipografia.
Formato e número de páginas: 43,0X30,7 — 8 páginas.
Regularidade: Três números editados no mesmo ano.
Trata-se de um jornal de «actualidades», com características
e objectivos dificilmente defíniveis e de fraco nível cultural. Tem
incluído informações, entrevistas e outros textos sobre assuntos
relacionados com a vida universitária.
59. «Sete»
Jornal editado pela Acção Académica, a partir, julga-se, de
1964.
Qualidade gráfica: Impressão em tipografia.
Formato e número de páginas: 43,0X30,0 cm — 8 páginas.
Regularidade: Um número por ano.
Apresenta-se como «publicação doutrinária não periódica da
Acção Académica». Por sua vez, a A. A. «não evita, não encobre,
nem desdenha de uma posição política»; «define-se dentro do «Regime em evolução» e é, portanto, pelo Regime». Mas «não deve
confundir-se «ser pelo Regime» com «ser pelo Governo», pois na
A. A. defendemos uma política de ideias». Esclarece que os seus
«meios financeiros (infelizmente tão escassos)», os obtém «atra#58

vés de uma quotização voluntária dos membros da A. A., de donativos arranjados nas famílias, de contribuintes nas nossas relações,
e de apoio nas entidades públicas e privadas» (in n.° 3).
Qualidade gráfica: Impressão em tipografia.
Contém artigos e outros textos sobre temas políticos, Ultramar, associações de estudantes, etc, assim como informação sobre
actividades da Acção Académica, desporto e outros assuntos.
60. «Tempo»
Jornal Universitário de Informação, propriedade da «Associação de Cultura Novo Horizonte» e publicado a partir de 1965.
Qualidade gráfica: Impressão em tipografia.
Formato e número de páginas: 32,5X24,0 cm — 24 páginas.
Regularidade (média): Quatro números por ano (a partir de
Outubro-Novembro de 1966, saída regular de números duplos,
bimensais).
No n.° 3 (Novembro de 1965), indica-se quais são os objectivos que se pretendem alcançar com esta publicação: «Jornal universitário de informação», «reflexo vivo dos aspectos mais significativos que ocorrem no dia a dia da Universidade Portuguesa»,
no qual «muitos problemas e questões serão objecto de estudo
aturado».
Com base numa análise sucinta, feita ao conjunto dos números editados, julga-se que ela se pode caracterizar pelos seguintes
aspectos principais:
— em cada número, aparecem entrevistos ou inquéritos (sumários), feitos a professores e alunos, sobre «problemas da
Universidade»;
— é constante, em todos os números, o noticiário nacional (informações sobre acontecimentos ligados às Universidades
Portuguesas) e internacional;
— artigos de divulgação e crítica sobre temas culturais e desportivos completam, de uma maneira geral, o conteúdo qualitativo deste jornal.
Trata-se de uma publicação com bom nível jornalístico e
acentuada regularidade, tendo-se esta reforçado já depois de
encerrado o preâiente Inventário.
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H —COIMBRA

A. Publicações editadas pela Associação Académica e por grupos
associativos
61.

«Boletim»

Cadernos editados pela Associação Académica de Coimbra, do
qual somente se publicaram dois números, em Março e Abril
de 1965.

ano.

Qualidade gráfica: «Stencil».
Formato e n.° de páginas: 21,7X16,5 cm — 80 págs.
Regularidade: Dois únicos números publicados num mesmo
Apresenta-se como colectânea de ensaios, fundamentalmente
sobre dois temas: «universidade» e «associação». Eis alguns dos
pontos tratados: no n.° 1 — investimento na educação; o apoliticismo das associações de estudantes; etc; no n.° 2— a função da
Universidade; os estudantes e a Universidade; o problema da
representação' das minorias nas associações de estudantes; etc.
Verifica-se que cada número é muito mais um caderno de
estudos do que o simples título «Boletim» deixa antever. Alguns
dos textos incluídos foram, aliás, divulgados, em separata, por
outras Associações de Estudantes. Deste modo, os dois números
publicados constituem um conjunto de documentos de indispensável consulta para a análise de atitudes e opiniões que têm vindo a
desenvolver-se nos meios universitários portugueses.
62. «Boletim» (S, I. P. E.)
Boletim editado pela Secção de Informação, Propaganda e
Estatística (8.1. P. E.) da Associação Académica de 43
Coimbra, cuja
origem data de 1964, sendo o último número de 1965 .
Qualidade gráfica: «Stencil».
Formato e n.° de páginas: 22,3X17,0 cm — 8 págs.
Regularidade (média): Oito números por ano.
43
Em 1966, a Comissão Administrativa que então dirigia a Associação
Académica publicou um boletim (diverso deste) intitulado Informação. Vide
adiante n.° 68.
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É principalmente um órgão informativo e de propaganda do
funcionamento das várias secções que integravam a Associação
Académica. Além disso, um noticiário circunstanciado referente
à Universidade e ao movimento associativo de Coimbra, situa
este boletim, dentro da imprensa estudantil universitária, como
publicação associativa.
63.

«Cadernos de Cultura»

Caderno editado pela Associação Académica de Coimbra em
Abril de 1965, não tendo saído nenhum outro número.
Qualidade gráfica: Impressão em tipografia.
Formato e n.° de páginas: 22,5X17,0 cm — 40 págs.
Regularidade: Um único número publicado.
Apresenta-se como uma colectânea de ensaios, que, tal como
o Boletim recenseado na ficha n.° 61, resultou, entre outros factores, de uma tentativa para compensar a suspensão do jornal Via
Latina (Vd. Boletim — 8.I. P. E., n.° 14).
Compõe-se de duas partes, relativamente diferenciadas, na primeira das quais se incluem três ensaios sobre temas gerais: Juventude, Universidade e Cultura. Um destes estudos consta de
uma análise crítica sobre o problema da inserção da Cultura no
meio estudantil, através dos organismos associativos. Na segunda
parte, reúnem-se textos de divulgação cultural, sobre manifestações artísticas (cinema, poesia, artes-plásticas, música, etc), ciência e filosofia e outros. Publicação de bom nível cultural e gráfico.
64.

«Folha Informativa»

Folheto editado pela Cooperativa Académica de Consumo —
U. N. I. T. A. 8. (8. C. R. L.) originalmente criada na Associação
Académica de Coimbra. Cònhece-se um único número publicado
em Novembro de 1964.
Qualidade gráfica: «Stencil».
Formato e n.° de páginas: 22,5X17,0 cm — 6 págs.
Regularidade: Ignorada.
U. N. I. T. A. S. representou, assim se julga, a primeira realização, no nosso país, de uma ampla cooperativa de consumo44
44

Parece, contudo, que outras cooperativas estudantis apareceram anteriormente. No entanto, propunham-se fins mais específicos, voltado» quase ex-
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organizada por estudantes. Entre as várias secções que, na fase
inicial, constituíam essa sociedade, contavam-se as seguintes: livraria, papelaria, vestuário e calçado.
Este folheto apareceu como elemento informativo, tanto da
actividade e funcionamento da cooperativa, como de assuntos de
conteúdo «associativo».
65.

«Informação»

Boletim editado pela Associação Académica de Coimbra, em
196645, sob a responsabilidade da Comissão Administrativa que
desde meados de 1965 dirigia aquele organismo.
Qualidade gráfica: «Stencil».
Formato e n.° de páginas: 22,8X17,2 cm —19 págs.
Regularidade: Ignorada.
No único número que foi possível compulsar (n.° 5), faz-se
a seguinte declaração de intenções: «Tem este boletim por finalidade a informação de todas as actividades da Associação Académica, quer culturais, quer desportivas. Não pode ser assim mais do
que uma retrospectiva e uma exposição das realizações da vida
académica». Depois de se declarar que «se conta, com a ajuda
de todas as Direcções de Secções, dar todo o incremento possível
aos projectos e anseios de vida destas», presta-se efectivamente
informação a respeito das secções que a seguir se indicam: centro
de estudos cinematográficos, centro experimental de rádio, secção
filatélica, secção fotográfica, secção de intercâmbio, secção social,
museu académico, secção de basquetebol, secção de campismo,
secção de futebol e secção de ginástica.
66.

«Via Latina»

Jornal editado pela Associação Académica de Coimbra, cuja
origem remonta a 1924 e que teve como precedente remoto uma
publicação intitulada Folha Semanal, que havia aparecido durante
os anos de 1889 e 1890 46.
clusivamente para um determinado tipo de consumo (nomeadamente, a «LIVKELCO» — Cooperativa Livreira de Universitários, que teve a sua origem
na Associação de Estudantes do Instituto Superior de Agronomia, embora
pudesse ter tido, originalmente, outras aspirações confinou-se, praticamente,
às de uma cooperativa livreira).
45
O único n ú m e r o compulsado (n.° 5) é d e Dezembro de 1966. N ã o foi
possível
determinar a data do 1.° número.
46
Em 1924, a Revista dos Estudantes de Coimbra — Via Latina apareceu como publicação unicamente literária e em número único. Ressurgiu
depois, mas em moldes diferentes, durante os anos de 1937 e 1938, altura em
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ano.

Qualidade gráfica: Impressão em tipografia.
Formato e n.° de páginas: 38,4X26,7 —12 págs.
Regularidade (média entre 1958 e 1962): Doze números por

Ao longo das várias fases por que Via Latina passou, desde
a sua origem, necessariamente que a orientação seguida haveria
de estar condicionada pelas sucessivas conjunturas estudantis e,
nessa medida, difícil se torna uma referência, mesmo sucinta, às
suas características, sem o recurso a uma análise de conteúdo
qualitativa rigorosa. Uma vez que tal forma de análise não é possível, optou-se por uma enumeração, em certa medida esquematizada, dos elementos temáticos mais significativos dos números
correspondentes à fase final desta publicação (a partir de Novembro de 1961), na qual se atingiram as dimensões de um órgão
de imprensa estudantil nacional.
Assim, poder-se-á, sem grande risco de engano, polarizar em
três temas gerais, o conteúdo qualitativo deste jornal: Universidade^ Cultura e Associação. Trata-se, de facto, de uma trilogia
constante na maior parte dos números recenseados.
Em relação à Universidade, todo um conjunto de problemas
referentes ao Ensino (orgânica e dinamismo; pessoal docente e
discente; reforma e actuação; etc), são assiduamente comentados
e criticados.
Se considerarmos englobado no termo cultura, tanto o aspecto
intelectual como o referente ao desenvolvimento físico dos indivíduos, encontram-se debaixo deste tema artigos de divulgação
cinematográfica, teatral, de artes-plásticas, poesia e ensaio, etc,
a par de referências e noticiário sobre educação física e desporto.
O terceiro tema considerado— Associação — é, todavia, o que
aparece com maior destaque. Integrados nele, incluem-se assuntos
de carácter pedagógico, social, de convívio, etc, isto é, problemas
articulados no que, vulgarmente, se denominam actividades circum -escolares.
Ao abordar os temas apresentados, Via Latina actuou (especialmente na fase indicada) e para o meio estudantil a quem era
dirigida, como um interprete coerente com a problemática conjuntural vivida nessa época. Pode-se, assim, considerar este jornal
como um dos órgãos de imprensa universitária, dos mais válidos
e representativos da situação e aspirações de grande número de
estudantes 47.
que, mais uma vez, deixou de se publicar. Em 1941 recomeça a sua publicação,
que só sofre nova interrupção durante os anos de 1945-47 (indicações recolhidas
do n.°47100 de Via Latina).
Parece sintomático, por isso, que os dois últimos números (143 e 144)
de 1962 (ano em que a publicação foi suspensa), aparecessem com o sub-título;

67.

«Boletim Pedagógico» (Ciências)

Boletim editado pelas Comissões Pedagógicas dos Estudantes
da Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra, a partir de
1967.
Qualidade gráfica: «Stencil».
Formato e n.° de páginas: 22,5X17,0 cm — 6 págs.
Regularidade: Dois números editados no mesmo ano.
«Boletim Pedagógico pretende (...) ser o porta-voz dos problemas pedagógicos dos estudantes de ciências, o órgão das comissões pedagógicas; (...) procura avançar (...) no sentido da melhoria das condições existentes, defendendo o diálogo amplo, o
esclarecimento, a livre cooperação e a solidariedade entre o campo
docente e discente» (in n.° 1 —1967).
68. «Boletim Pedagógico» (Direito)
Boletim editado pelas Comissões Pedagógicas dos Alunos da
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, a partir de 1965.
Qualidade gráfica: «Stencil».
Formato e n.° de páginas: 22,5X17,0 cm — 20 págs.
Regularidade (média): Inferior a um número por ano.
«Boletim Pedagógico (...) pretende mais do que nunca ser a
voz viva dos problemas que os estudantes desta Faculdade enfrentam no campo pedagógico» (in n.° de 1967). No entanto, outros
campos, que não somente o pedagógico, são efectivamente abordados, tais como o cultural, o profissional, etc.
Trata-se de uma publicação fundamentalmente informativa,
tanto de realizações efectuadas, como de temas considerados pertinentes aos cursos de Direito.
69. «Publicação Pedagógica» (Medicina)
Boletim editado pelas Comissões Pedagógicas dos Estudantes
da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, em Março
de 1967.
Qualidade gráfica: «Stencil»
Formato e n.° de páginas: 30,3X22,0 cm —14 págs.
Regularidade: Um único número publicado.
«Jornal dos Estudantes Portugueses», como resultado, julga-se, de uma das
resoluções do II Encontro Nacional da Imprensa Estudantil (Março 62).

Ã semelhança dos anteriores boletins, o objectivo desta publicação é propor a resolução dos problemas de carácter pedagógico
que se deparam aos estudantes da respectiva Faculdade.
Ê preciso, no entanto, atender a que o sentido nela atribuído
à pedagogia é lato, englobando tanto os assuntos referentes à
cultura, como, naturalmente,
os que mais incidem sobre a instrução e a universidade 48.
B. Publicações de outros organismos estudantis
70. «Boletim Informativo»
Boletim editado pelo Secretariado de Intercâmbio e Turismo
Universitário do Centro Académico de Democracia Cristã, em 1967.
Qualidade gráfica: «Stencil».
Formato e n.° de páginas: 22,5X17,0 cm —18 págs.
Regularidade: Um único número publicado.
Publicação exclusivamente voltada para o turismo universitário, pretendendo, por isso, divulgar junto dos estudantes universitários, a rede de implicações administrativas que acompanham,
quase sempre, um possível turismo estudantil.
Por outro lado, procura fomentar o contacto além-fronteiras,
sugerindo e dando referências sobre inúmeros problemas daí decorrentes (guias de viagens, tarifas, seguros, etc).
71. «Estudos»
Revista de Universitários Católicos, órgão do Centro Académico de4DDemocracia Cristã (C. A. D. C ) , publica-se desde o ano
de 1922 .
Qualidade gráfica: Impressão em tipografia.
Formato e n.° de páginas: 23,5X16,0 cm — 95 págs.
Regularidade (média): Cerca de nove números por ano.
48
É necessário enquadrar estas «publicações pedagógicas-» no condicionalismo em que se encontrava à data o meio estudantil de Coimbra, em consequência da anormalidade da situação directiva da A. A. C. Embora parcelarmente distribuídas por várias Faculdades, estas publicações procuravam
suprir a inexistência de um órgão comum associativo (Vd., por ex., Via Latina,
Boletim-S. I. P. E., etc).
49
Além de Estudos e do Boletim Informativo (vd. supra), o C. A. D. C.
publicou também Estudos-Dossier, que é uma colectânea de artigos, normalmente sobre teologia católica, e outros.
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É evidente que uma síntese, necessariamente breve, do contexto temático desta revista corre grandes riscos de não traduzir
correctamente as diversas «linhas de força» que, ao longo de
quase cinco décadas de existência, têm definido a sua orientação.
E isso resulta também, com fortes razões, das características ímpares do organismo que a ediitla, a um tempo estudantil (legalmente
autónomo) e, em certa medida, vinculado a determinantes de índole
religiosa e mesmo política. Daí que se apresente, aliás, como
Revista de Cultura e Formação Católica.
Uma simples análise descritiva permite, contudo, destacar, em
Estudos, a existência de três categorias qualitativas fundamentais, onde se vão inserir os diversos artigos apresentados. Numa
primeira categoria, a que chamaremos de Estudos e Documentos,
alicerçam-se as bases de uma formação que se deseja consciente
e activa. São, principalmente, ensaios de doutrina social, filosófica,
política, etc, normalmente informados por um ponto de vista
católico.
Uma segunda rubrica que, genericamente, intitulamos de /nforrmções e Comentários inclui textos sobre temas mais específicos, em que são abordados problemas da Juventude, do Ensino,
etc.
Finalmente, numa terceira e última categoria, encontramos
um conjunto de ensaios literários, poesia, crítica de determinadas
actividades artísticas, etc, englobados no item que denominaremos de Cultural.
É fora de dúvidas que a esquematização acabada de indicar,
só parcelarmente define o contexto qualitativo desta publicação.
Ã semelhança do que acontece com outras publicações estudantis
(Via Latina, p. ex.), somente através de uma análise de conteúdo,
metodologicamente exigente, se poderiam inferir as sucessivas
tomadas de posição deste órgão de imprensa, em face das diferentes situações históricas que não só afectaram o meio estudantil,
como inclusivamente, tiveram projecção nacional.
72.

«CITAC»

Caderno de Teatro, como se indica em sub-título, é da responsabilidade da direcção do Círculo de Iniciação Teatral da Academia
de Coimbra — C.I.T.A.C., datando de 1961 o seu primeiro número 50.
50

Os primeiros quatro números designaram-se de Boletim de Teatro do
Citac. No entanto, apresentavam já características de cadernos de cultura
teatral.

266

Qualidade gráfica: Impressão em tipografia.
Formato e n.° de páginas: 29,6X20,8 cm — 32 págs.
Regularidade (média): Um número por ano.
Ê com a preocupação de «criar uma tribuna aberta à discussão
de todos os problemas ligados à arte cénica» e, ao mesmo tempo,
aparecer com «um cunho divulgador do que de mais válido e actual
se escreve sobre Teatro» {in Editorial, n.° 5 —1965), que estes
cadernos surgem no meio estudantil de Coimbra, cedo alcançando,
na sua projecção, outros meios extra-universitários.
Situados nestas proposições, apresentam um conjunto diverso
de trabalhos literários, quer se confinem a textos teatrais (peças)
ou a ensaios de análise crítica, quer se limitem a noticiar «o que
se passa», no país e no estrangeiro, em relação àquela manifestação artística.
73. «O Badalo»
Jornal do Conselho das Repúblicas de Coimbra, editado pelo
respectivo Secretariado. Uma série apareceu em Maio
de 1966.
No entanto, sabe-se que a sua origem remonta a 1952 51.
Qualidade gráfica: Impressão em tipografia.
Formato e n.° de páginas: 33X23,8 cm — 28 págs.
Regularidade (média): A partir de 1966: Um número por ano.
Órgão divulgador e informativo do funcionamento e actividade
das Repúblicas de Coimbra, reapareceu numa ocasião em que a
maior parte daâi restantes publicações, que haviam feito história
em Coimbra, se encontravam suspensas. Daí que apresente características menos circunscritas a essas pequenas «comunidades estudantis» e, pelo contrário, integre um conteúdo fundamentalmente cultural, associativo e pedagógico.
Assim, contém artigos de análise crítica sobre determinadas
actividades artísticas e científicas, incluindo também estudos sobre
o ensino (mormente o ministrado na Universidade de Coimbra)
e os decorrentes de uma vida associativa não-normalizada.
C. Outras publicações
74. «A Briosa»
Jornal editado por um Grupo de estudantes de Coimbra52,
51
52

E m 1968, s a i u pelo menos u m novo n ú m e r o .
E s t e j o r n a l 3 e m b o r a essencialmente e s t u d a n t i l , teve g r a n d e projecção
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cujos últimos números, datando de 196153, se intitularam de Quinzenário Académico Cultural e Recreativo.
•

Qualidade gráfica: Impressão em tipografia.
Formato e n.° de 'páginas: 34,6X24,6 cm —12 págs.
Regularidade: Ignorada.

Embora seja indicado (em sub-título) que se trata de um
jornal «cultural e recreativo», não se julga errado afirmar que a
maior parte dos artigos publicados se enquadram dentro do primeiro daqueles dois termos.
Nesse contexto, verifica-se, assim, a inclusão de artigos de
iniciação literária (com uma preferência especial dada à poesia,
seja sob formas propriamente estéticas, seja através de ensaios de
divulgação), outros de temática humanística, para além das análises críticas sobre cinema, teatro, etc. que são habituais em
publicações semelhantes, de características culturais.
75. «Combate»
Jornal organizado por um grupo de estudantes nacionalistas,

datam de 1962 os seus seis únicos números publicados 54.

Qualidade gráfica: Impressão em tipografia.
Formato e n.° de páginas: 39,5X28,0 cm —12 págs.
Regularidade: Seis números publicados num só ano.
Resumo do seu ideário: «(...) para nós, Nacionalistas, os
princípios de autoridade, hierarquia e responsabilidade (...) não
significam tirania política, nem reacção burguesa (...)», mas sim,
«(...) a necessidade de reabilitar e revigorar a nossa ideia, a
ideia nova (...) destruindo as mentirosas invenções que, desde o
fim da guerra, se têm levantado (...)» {in n.° 1, de Fevereiro
de 1962).
Trata-se, assim, de uma publicação de cunho político, apresenem Coimbra, e a sua análise rigorosa haveria certamente de clarificar a mentalidade vivida no meio académico daquela cidade, numa determinada época
histórica. Não foi possível, contudo, recolher sequer o material necessário e
suficiente
para realizar essa análise qualitativa.
53
Não pudemos averiguar a data do primeiro número. No entanto, num
dos números recenseados (1960), é afirmado que «largos anos distam desde
o aparecimento do número um». Em 1961, este jornal esteve representado no
/ Encontro Nacional da Imprensa Universitária, onde se afirmou que «obstáculos inamovíveis têm impedido a sua publicação». Efectivamente, julga-se que
em 1961
se publicaram os últimos números deste jornal.
54
Data de 1962, recorde-se, a existência de uma conjuntura específica
e particularmente conturbada no meio universitário.
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tando também artigos de carácter cultural. Contudo, os princípios
e ideias que informam a quase totalidade desses textos, são, grosso
modo, os acima indicados.

in—PORTO
A. Publicações editada® pelas Associações de Estudcmtes e por
outros organismos associativos
a) Faculdade de Ciências
76. «Informação»
Folheto editado pela Comissão Instaladora da Associação de
Estudantes da Faculdade
de Ciências do Porto — ClAC, a partir
de Fevereiro de 1965 55.
Qualidade gráfica: «Off-set».
Formato e n.° de páginas: 22,4X16,9 cm — 4 págs.
Regularidade (média): Três números por ano.
Como o título refere, esta publicação pretende ser um órgão
informativo dos estudantes, noticiando as actividades levadas a
efeito pelas secções internas da referida comissão (C. I. A. C),
tais como: Pedagógica, Cultural, etc.
No entanto, vai mais longe, expondo as bases em que entende
assentar o problema da legitimidade e necessidade de um organismo associativo estudantil, característico da Faculdade de Ciências do Porto.
77. «Vector»
Revista de Estudantes de Ciências da Universidade do Porto,
cuja edição pertence à Comissão Instaladora da Associação de
Ciências — ClAC (vide ficha anterior), tendo publicado o seu
primeiro número em 1964.
55
Um dos números publicados em 1967 (vd. Mapa M2), tem o título
Novos Alunos e, como o nome indica, dirige-se especialmente aos alunos recém-chegados à Faculdade.
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Qualidade gráfica: «Off-set».
Formato e n.° de páginas: 30,0X20,5 cm — 38 págs.
Regularidade: Três únicos números publicados em dois anos.
Publicação de características exclusivamente científicas, contendo artigos sobre Geologia, Física, etc, da autoria de alunos e
professores universitários.
Dentro desta perspectiva, não deixa de ser também uma revista de iniciação e divulgação de algumas das matérias estudadas
na respectiva Faculdade.
b) Faculdade de Economia
78. «Boletim de Informação Interna»
Boletim editado pela Comissão Organizadora da Associação
Académica da Faculdade de Economia do Porto, tendo o seu primeiro número sido publicado em 1965.
Qualidade gráfica: «Stencil».
Formato e n.° de páginas: 22,7X17 cm —16 págs.
Regularidade: Quatro números editados no mesmo ano.
Trata-se de uma publicação de conteúdo fundamentalmente
informativo, na qual se noticia o funcionamento de algumas das
secções que constituem a «Comissão Organizadora da A. A. da Fa-5íi
culdade de Economia» (Secções Cultural, Social, Editorial, etc.)
Em quase todos os números compulsados, e, normalmente,
em editorial, determinadas questões de carácter estudantil são
abordadas e criticamente analisadas.
79. «E-Boletim Economia»
Boletim editado pela Secção de Informação e Propaganda da
Comissão Organizadora da Associação 57Académica da Faculdade de
Economia do Porto, a partir de 1966/67 .

56
O Regulamento Geral das Secções da C O. A. A. F. E. P. é apresentado no n.° 3.
57
No ano lectivo de 1966/67, a C. O. A. A. F. E. P. publicou um boletim
(«off-set» — 21,3X16,5 cm, 23 págs.) especialmente dedicado ao novo aluno,
contendo informações de actividades estudantis, análise da estrutura e dinâmica do movimento associativo no Porto, etc.
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Qualidade gráfica: «Off-set».
Formato e n.° de páginas: 30,2X22,2 cm — 8 págs.
Regularidade: Um número por ano.
Publicação de conteúdo e preocupações associativas e culturais
(entendidas em sentido amplo), pois que, se por um lado analisa
o condicionalismo vigente para este tipo de publicações (e particularmente para os organismos associativos), por outro o seu
contexto cultural deixa transparecer que essas preocupações são,
efectivamente, de âmbito mais vasto.
Apresenta, simultaneamente, as características de boletim
formativo e informativo, noticiando também alguns acontecimentos considerados relevantes no meio estudantil do Porto58.
c) Faculdade de Engenharia
80.

«BIPE»

Boletim de Informação e Propaganda de Engenharia, editado
pela Comissão Organizadora da Associação de Estudantes da
Faculdade de Engenharia do Porto — COAEFEP, desde Março
de 1966 59.

Qualidade gráfica: «Stencil».
Formato e n.° de páginas: 29,7X21,0 cm —18 págs.60
Regularidade (média): Cinco números por ano.
BIPE, tal como indica o seu n.° 5 (Nov. 66), procura «(...)
informar os estudantes dos factos que lhe dizem respeito, noticiar
as actividades associativas e incluir (...) artigos que de algum
modo possam auxiliar a compreender a problemática universitária
e a procurar as soluções mais adequadas».
Apresenta, assim, um conteúdo de características não só culturais, como pedagógicas, incluindo também noticiário interno das
secções que integram a referida comissão organizadora.

58
Não parece duvidoso afirmar que esta publicação surgiu como continuadora do «Boletim de Informação Interno», recenseado na ficha precedente.
59
Foi localizado', em arquivo, um número especial de B I P E t r a t a n d o do
seguinte t e m a : Estudo sobre a Biblioteca da Faculdade de Engenharia do
Porto. Por outro lado, teve-se a notícia (não controlada) de t e r sido editada,
tambám pela C. O. A. E. F. E. P., u m a outra publicação, saída em 1965 e
1967 e60 intitulada Informação.
O n.° 1 (e presume-se que também alguns dos seguintes) apresentou
um formato e n.° de páginas diferente: 22,5X16,5 cm, 4 págs.

271

81.

«Cadernos Pedagógicos»

Caderno editado pela Comissão de Estudos Pedagógicos da
Secção Pedagógica da Comissão Organizadora da Associação de
Estudantes da Faculdade de Engenharia do Porto — COAEFEP,
em Março de 1969.
Qualidade gráfica: «Off-set».
Formato e n.° de páginas: 21,3X16,6 cm — 30 págs.
Regularidade: Um único número publicado.
O número compulsado (ao que parece, único até ao encerramento deste inventário) tem o título seguinte: As actividades circum-escoiares e o ensino de engenha/na. O respectivo texto constituiu uma das comunicações apresentadas no Congresso do Ensino
de Engenharia, realizado em Lisboa em 1962. Além desse artigo,
apresenta também elementos do debate (algumas intervenções)
realizado a propósito dessa comunicação. A terminar, inclui as
conclusões finais do referido congresso.
82. «Engenharia»
Revista dos Alunos da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, edita-se desde o ano lectivo de 1945/4661.
Qualidade gráfica: Impressão em tipografia.
Formato e n.° de páginas:os29,5X21,0 cm — 52 págs.
Regularidade (média): 2 n. por ano.
Trata-se de uma revista especialmente voltada (tal como se
deduz do seu título) para o campo da Técnica, pelo que as suas
características se integram nas de uma imprensa especializada
de conteúdo científico e técnico. No entanto os seus últimos números (os que foram analisados) incluem também uma rubrica
intitulada Secção Cultural, onde temas sobre o ensino e actividades circum-escolares, p. e., são abordados.
Ê, no entanto, uma publicação que procura ultrapassar os limites de órgão de imprensa estudantil, tentando inserir-se num
meio mais vasto actual (e futuro) utilizador dos assuntos nela
incluídos e que compreende tanto os especialistas (engenheiros,
61

Não foi possível averiguar como se processou a distribuição cronológica dos primeiros seis números. Sabe-se, contudo, que a revista começou a
ser publicada no ano lectivo de 1945/46, julgando-se que ao longo desse
período tenham saído quatro números. A ser correcta tal informação, os dois
restantes teriam sido editados em 1947,
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agentes técnicos, e t c ) , como as organizações de formação técnica 62.
d) Faculdade de Farmácia
83.

«Tubo de Ensaio»

Boletim editado pela Associação dos Estudantes da Faculdade
de Farmácia do Porto, cuja origem data de 196663.
Qualidade gráfica: «Stencil».
Formato e n.° de páginas: 22,5X17,0 cm — 28 págs
Regularidade (média): Um número por ano.
Nos dois números compulsados, (ao que se julga, únicos),
aparecem artigos de divulgação de temas variados («Judo»,
«Guerra química—gases de guerra», «Impressões digitais», etc.) 64.
Por outro lado, a inserção de «modalidades de concursos»,
«charadas», «adivinhas», «palavras-cruzadas», etc, dão a esta
publicação uma tonalidade recreativa, pouco usual em órgãos de
imprensa estudantil.
e) Faculdade de Letras
84.

«Jornal»

Comemorativo da Semana de Recepção aos Novos Alunos da
Faculdade de Letras
do Porto e organizado por um grupo de alunos da Faculdade65.
Qualidade gráfica: Impressão em tipografia.
Formato e n.° de páginas: 34,2X24,5 cm —16 págs.
Regularidade: Número único.
62
Há uma similitude bastante acentuada entre esta publicação e a
Técnica (vd. ficha n.° 33), editada pela Associação dos Estudantes do I. S. T.
63
Teve-se informação (não controlada) de que, em 1965, a mesma enti-.
dade publicou um boletim intitulado Associação.
64
Anexo ao n.° 2, publica-se um estudo denominado: «Higiene das preparações
farmacêuticas-».
65
P a r e c e correcto deduzir-s© q u e o g r u p o responsável p o r esta publicação
t e n h a sido o mesmo q u e editou a r e v i s t a Letras (vd. a s e g u i r ) . D e qualquer
f o r m a , a saída destas d u a s publicações constituiu, no p a n o r a m a d a i m p r e n s a
e s t u d a n t i l do P o r t o , u m acontecimento q u e p a r e c e i m p o r t a n t e s u b l i n h a r , em
v i r t u d e do cuidado posto n a s u a realização e d a qualidade d a a n á l i s e de
a l g u n s dos t e m a s nelas incluídos.
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Uma vez que se tratou de uma publicação especialmente voltada para os novos alunos da Faculdade de Letras, a quase totalidade dos textos nela incluídos enquadra-se na análise de uma
problemática estritamente estudantil, 'analisando princípios, estruturação e possibilidades de criação de um organismo associativo
de estudantes.
Nesse contexto, inscrevem-se, assim, artigos sobre temas associativos e pedagógicos, completados por noticiário escolar.
85. «Letras»

Revista editada por um grupo de alunos da Faculdade de
Letras do Porto em Maio de 1964 66.
Qualidade gráfica: Impressão em tipografia.
Formato e n.° de páginas: 27,5X21,0 cm — 36 págs.
Regularidade: Um único número publicado.
Publicação de características essencialmente culturais, em
que é dado um especial destaque a textos sobre temas filosóficos
(«Lógica», «Metafísica de Bergson», etc), inserindo também dois
estudos, um sobre a Instituição Universitária e o segundo sobre
Arte e Sociedade.
A par destes textos, esta revista inclui ainda uma parte dedicada a problemas estudantis, preenchida com algumas teses apresentadas a um colóquio sobre A vida escolar numa Faculdade de
Letras (integrado na semana de Recepção
aos Novos Alunos da
Faculdade, em Dezembro de 1963) 67. Noticiário estudantil, quer
referente à Faculdade de Letras, quer englobando o conjunto da
Universidade do Porto, completam, sucintamente, os aspectos mais
salientes desta publicação.
f) Faculdade de Medicina
36.

«Folha Informativa»

Folheio editado pela Comissão Instaladora da Associação de
Estudantes da Faculdade de Medicina do Porto a partir de 1965 68.
66
Em Dezembro do mesmo ano e organizado, julga-se, também pelo
mesmo grupo de alunos, saiu o Jornal Comemorativo da Semana de Recepção
aos novos
Alunos da Faculdade de Letras do Porto (Vd. supra n.° 84).
67
Eis os títulos de algumas das teses: «Do liceu à universidade»;
«O regime
de estudo em seminário»; «Dados de aproveitamento»; etc.
08
O primeiro número foi manuscrito em folha policopiada, o que parece
demonstrar a precaridade das condições que, não raras vezes, se têm de
enfrentar perante a realização de projectos desta natureza (cf. l.a Parte,
ponto 4.).

Qualidade gráfica: «Stencil».
Formato e n.° de páginas: 22,5X17,0 cm — 6 págs.
Regularidade (média): Um número por ano.
Como o próprio título deixa antever, trata-se de uma publicação praticamente informativa, tanto das actividades levadas a
efeito pelas várias secções da referida comissão {«Pedagogia»,
«Cultural», «Saúde», etc), como também de algum noticiário considerado relevante para os alunos da Faculdade de Medicina do
Porto.
87. «Revista de Medicina»
Revista editada pela Comissão Instaladora da Associação de
Estudantes da Faculdade de Medicina do Porto, tendo saído o
primeiro número (único, até ao termo deste inventário, assim se
julga), em Março de 1966.
Qualidade gráfica: Impresso em tipografia.
Formato e n.° de páginas: 26,6X19,7 cm — 32 págs.
Regularidade: Um único número publicado.
«Revista de Medicina nasce com a intenção de ser útil ao
Estudante de Medicina e ao Médico Prático. Por isso se publicarão
artigos de revisão com finalidade fundamentalmente didáctica»
(in Editorial).
No único número existente e aparte o editorial indicado (no
qual se definem as propostas sobre a finalidade da revista), aparecem cinco estudos sobre temas de Medicina Aplicada. É, pois,
uma publicação especializada de cunho científico, voltada para o
campo da Medicina.
g) Escola Superior de Belas-Artes
88. «AEESBAP»
Boletim editado pela Associação dos Estudantes da Escola
Superior de Belas-Artes do Porto — AEESBAP (em G9formação),
áaindo o seu primeiro número em Fevereiro de 1966 .

69
Foi localizada, em arquivo, uma publicação (22,5X17,0 cm — 8 págs.)
com o título Boletim e editada pela Associação dos Estudantes da Escola
Superior de Belas-Artes do Porto. Apresenta dois textos um da secção
Cultural e outro da Pedagógica, além de incluir também noticiário sobre
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Qualidade gráfica: «Stencil».
Formato e n.° de páginas: 22,5X17,0 cm — 24 págs.
Regularidade (média): Um número por ano.
São diversos os temas que apareceram no n.° recenseado, tais
como: o pedagógico (que inclui um «Parecer sobre a necessidade
de uma reestruturação pedagógica na E. S. B. A. P.», assim como
noticiário alusivo à referida escola); o cultural (apresentando um
plano de actividades e um balanço das perspectivas possíveis nesse
campo); o propriamente estudantil (abordando o «sindicalismo
estudantil» e outros problemas); etc.
Uma vez que apresenta também uma informação específica
sobre a Escola de Belas-Artes do Porto, esta publicação possui as
características de órgão de imprensa formativo e esclarecedor da
situação e problemática geral do aluno da E. S. B. A. P.
89.

«ESBAP»

Jornal dos Alunos da Escola Superior de Belas-Artes do Porto,
publicado em Janeiro de 1962, não tendo sido editado, julga-se,
mais nenhum outro número.
Qualidade gráfica: Impressão em tipografia.
Formato e n.° de páginas: 42,5X32,5 cm —12 págs.
Regularidade: Um único número publicado.
Jornal «aberto a uma colaboração diversa, destinado a um
público, indistintamente; (...) local onde se ponham problemas,
onde se debatam ideias, onde se esclareçam posições (...). Será
não só o jornal da Escola Superior de Belas-Artes do Porto, como
de todos os estudantes. (...) Só assim estaremos em luta por uma
cultura viva e não unicamente detentores de uma frontaria enfeitada de flores para uso próprio» (in Editorial).
É com estes propósitos que esta publicação inclui artigos
sobre Arquitectura, Desenho industrial, etc, bem como um ensaio
sobre «A crise do jovem na Universidade», artigos de divulgação
cultural e alguns textos analisando problemas estudantis. Um destaque especial é dado também à análise do condicionalismo associativo (dec.-lei 40 900, etc). Esta publicação, de excelente qualidade gráfica, constituiu, na época em que foi editada, um marco
significativo na imprensa estudantil, actuando, até certo ponto,
outras actividades daquele organismo associativo. Em relação à data de saída
desse número, não foi possível averiguar com precisão, admitindo-se, contudo,
que deverá ser, quando muito, de 1954. Tal conclusão deduz-se de uma referência inserta no n.° 1 de «ESBAP» (vd. a seguir).
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como estímulo para ulteriores empreendimentos editoriais, levados a cabo por diferenHJes entidades estudantis (Vd. Mapa M2).
h) Publicações «federativas»
90. «Informação Académica»
Boletim editado pelos Organismos Associativos dos Estudantes do Porto, a partir de Novembro de 1967 70.
Qualidade gráfica: «Stencil».
Formato e n.° de páginas: n.° 1 — 29,6X21 cm — 2 págs,; números seguintes — 34,0X22,5 cm — 2,8 e 4 págs.
Regularidade: Quatro números editados no mesmo ano.
Trata-se de uma publicação criada com a finalidade de informar os estudantes do Porto, dos factos julgados mais significativos
da vida escolar portuguesa. Nomeadamente, dois dos números
editados, ocuparam-se, quase que em exclusivo, da tragédia ocorrida em Lisboa em Novembro de 1967 e da «campanha de solidariedade» levada a efeito, a propósito desse acontecimento, por
alguns dos organismos estudantis da capital.
Apresenta também um noticiário «federativo» (de algumas
escolas do Porto) e nacional (Coimbra e Lisboa). Este órgão de
imprensa procurou, assim, superar uma informação parcial, ao
nível de cada escola, para se inscrever num contexto mais vasto.
91. «Perspectivas»
Jornal 71 editado pelo Movimento Associativo do Porto 72, aparecido, pela primeira vez, em Dezembro de 1966.
70
Ainda em 1967 e a propósito de um acontecimento importante, foi
publicado um boletim especial, (não numerado). Já em 1968 (Janeiro) saiu
o n.° 4 (mesmo formato, 10 págs.) que apresentou características um pouco
diferentes dos números anteriores. Praticamente é dedicado à historiação dos
acontecimentos ligados ao «decreto-lei 40 900», contendo ainda noticiário estudantil71nacional e do estrangeiro.
Qualquer dos dois números publicados até ao encerramento deste
inventário apresentaram, como sub-título, a designação de boletim. No entanto, as características qualitativas desta publicação assemelharam-se bastante às que se definiram como pertencentes ao tipo jornal (Vd., supra, a
Nota Prévia). Nesta conformidade, julgou-se conveniente optar por tal designação.
72
Se, efectivamente, o primeiro número apareceu com o sub-título de
«Boletim Informativo das Comissões Organizadoras e Instaladoras das Associações de Estudantes d»o Porto», ao segundo foi dada a designação genérica
de «Boletim Informativo e Cultural do Movimento Associativo do Porto».
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Qualidade gráfica: «Off-set».
Formato e n.° de páginas: 30X22,0 cm —10 págs.
Regularidade (média): Um número por ano.
Como publicação informativa e cultural, procurou indicar, criticamente, os aspectos mais salientes do ensino nalgumas Escolas
do Porto (Belas-Artes, Engenharia, e t c ) , dando ao mesmo tempo
especial destaque a temas de carácter cultural (entendidos em sentido amplo: «formação da juventude»; problemas associativos; entrevista com um professor sobre uma personalidade destacada da
vida universitária; e t c ) .
No entanto, Perspectivas procurou, ainda, ser o catalisador
das aspirações associativas de um vasto grupo de estudantes do
Porto, o que representou, para esta publicação, adoptar as características de órgão de imprensa federativa. De excelente aspecto
gráfico e de bom nível temático, este jornal encontra-se na esteira
de outras publicações qualitativamente similares, e recenseadas
neste inventário, tais como: ESBAP e Letras (Vã. supra).
B. Publicações de outros organismos estudantis
92.

«Centro»

Jornal editado pelo Serviço de Informação do Centro Universitário do Porto, não tendo sido possível averiguar a data do primeiro número.
Qualidade gráfica: Impresso em tipografia.
Formato e n.° de página®: 34,0X24,5 cm —16 págs.
Regularidade: Ignorada.
Num dos editoriais, define-se como sendo um «jornal de todos
(...) os que quiserem pertencer-lhe, colaborar com ele, trabalhar
para ele», afirmando-se ainda que «ser Professor ou Aluno da
Universidade do Porto implica pertencer a uma élite que tem a
sua própria personalidade, uma honrosa tradição e um futuro bem
exigente» (in n.° 76, Out., Nov. e Dez. de 1964).
Publicação de apreciável aspecto gráfico, apresenta vários
artigos sobre as actividades do Centro Universitário do Porto, bem
como acerca do funcionamento de alguns organismos universitários (C. D. U. P., e t c ) .
Alguns textos sobre a Universidade completam, sucintamente,
o contexto temático deste jornal.
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93. «Degrau»
Boletim editado sob a responsabilidade da Biblioteca da Juventude Universitária
Católica (JUC/JUCF) e cujo primeiro número data de 1966 73.
Qualidade gráfica: Impressão em tipografia.
Formato e n.° de páginas: 23,2X16,0 cm —12 págs.
Regularidade: um único número publicado.
Como órgão de informação e análise de alguns temas culturais,
inclui um artigo em que é abordado o problema das «relações entre
a literatura e a informação» (transcrito da revista Espaço — Vd.
ficha n.° 97), apresentando ainda apontamentos críticos sobre uma
obra literária e um filme.
Um inventário (parcial) de alguns dos volumes existentes na
biblioteca da JUC/F, a inserção de uma entrevista e um breve
noticiário (sobre «Belas-Artes» e «Teatro»), eis a totalidade dos
assuntos versados neste único número inventariado.
94. «Orfeão»
Jornal editado pelo Orfeão Universitário do Porto, publica-se
desde Fevereiro de 1957, desconhecendo-se, contudo, se o seu último n.° é de 1963, tal como se indica no Mapa M2.
Qualidade gráfica: Impressão em tipografia.
Formato e n.° de páginas: 30,2X22,5 cm —16 págs.74
Regularidade (média): Dois números por ano.
Apresenta um contexto simultaneamente cultural e recreativo,
incluindo ainda informação variada sobre as actividades do Orfeão, assim como artigos especializados sobre música e canto.
Noticiário sobre algumas iniciativas de carácter cultural levadas a efeito na Universidade do Porto, juntamente com textos
provenientes da colaboração da Associação dos Estudantes da
Faculdade de Farmácia, completam, grosso* modo, o aspecto qualitativo deste jornal.
Se, formalmente, os últimos números apresentam uma sensível melhoria gráfica, o nível temático de apresentação e crítica dos
artigos incluídos é inferior ao que se poderia esperar de uma
publicação estudantil universitária.
73

Não foi recenseado nenhum outro número.
Os números anteriores a 1963, tiveram um formato e n.° de páginas
ligeiramente diferente: 35,0X26,0 cm —10/12 págs.
74
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95. «Teatro»
Revista75 editada pelo Teatro Universitário do Porto, a partir
de Dezembro de 1961, julgando-se que até ao ano lectivo de 1966/67
sairam cinco números 76.
Qualidade gráfica: Impressão em tipografia77
Formato e n.° de páginas: 22,0X17,0 cm — 40 págs.
Regularidade: Ignorada
Apresenta-se como uma publicação especializada, voltada,
unicamente para a informação e estudo de temas de teatro.
Assim, ao incluir artigos de ensaio e crítica teatral, tem como
noticiário de determinadas realizações referentes à arte cénica,
cumpre uma função ãwulgadora dessa manifestação artística.
Por outro lado, a inserção (num dos números compulsados)
do texto de uma peça de teatro, da autoria, julga-se, de um colaborador da revista, confere-lhe também as características de órgão de
iniciação a uma forma literária das mais expressivas.
Parece justo, ainda, destacar que esta publicação e, naturalmente, o próprio T.U.P. representam, (tal como a congénere CIT AC,
— Vd. ficha n.° 72 — editada em Coimbra) e tanto no meio estudantil como, inclusivamente, projectando-se noutros meios diferentes, um esforço notável no sentido de contribuir para o incremento e valorização do teatro em Portugal.
96. «Boletim»
Boletim editado pela Cooperativa Livreira de Estudantes do
Porto— UNICEPE (S. A. R. L.), desde Janeiro de 1965.
Qualidade gráfica: Impressão em tipografia78.
Formato e n.° de páginas: 23,5X16,0 — 20 págs.
Regularidade (média): Cerca de quatro números por ano.
Trata-se de uma publicação de características informativas
e culturais, em que sobressai a divulgação e o estudo crítico de
obras literárias.
75
Esta publicação intitula-se Boletim. No entanto, apresenta as características definidas (Vd., supra, Nota Prévia) a propósito do tipo revista,
pelo que
se decidiu catalogá-la dentro desta categoria.
76
Recebeu-se informação, que não foi controlada, da saída em 1967 de
um folheto intitulado: Folha Informativa, cuja edição seria também da responsabilidade
do T. U. P.
77
O primeiro número foi policopiado.
78
Alguns dos números foram impressos a «Off-set».
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Assim, a par de noticiário sobre as actividades de cooperativa,
inclui também uma rubrica denominada Selecção Editorial (onde é
feita a recensão de alguns livros), assim como outras análises críticas mais completas.
A caracterizar, ainda, o aspecto cultural deste boletim, aparecem pequenos ensaios sobre temas variados 79.
C. Outras publicações
97. «Espaço»
Revista publicada por um grupo de estudantes universitários
do Porto, em Junho de 1966, não tendo saído, julga-se, nenhum
outro número.
Qualidade gráfica: Impressão em tipografia.
Formato e n.° de páginas: 20,5X25,7 cm — 32 págs.
Regularidade: Um único número publicado.
Da informação principalmente constituiu o sub-título desta
publicação pelo que se pode referir ser essa a característica fundamental da revista Espaço. No entanto, há que entender tal elemento
caracterizador num sentido amplo, pois que tanto aparece em textos sobre Universidade e Dodmologia, como em artigos sobre
Literatura, Teatro, etc, ou ainda num noticiário crítico sobre alguns acontecimentos internacionais considerados relevantes.
O carácter informático da generalidade dos meios de comunicação e algumas das consequências implícitas no seu uso («cultura de massa»; informação «canalizada»; «mecanismos de formação» ; etc.) são analisados e criticamente entendidos como decorrentes de determinados contextos sócio-culturais.
Esta revista, de excelente aspecto gráfico, assumiu assim as
características de publicação não exclusivamente voltada para
problemas estudantis, antes aparecendo como um órgão de imprensa de conteúdo variado, mas de bom nível intelectual.
Concluído em Junho de 1968.
79

É significativo assinalar a existência, em cada uma das cidades universitárias, de cooperativas livreiras de estudantes (Vd. «LIVRELCO» — ficha n.° 53 e «UNITAS» — ficha n.° 64). Invocar somente razões económicas,
é ficar aquém da totalidade de motivações que impulsionaram a sua criação.
O aspecto «cooperativo» (ultimamente ligado ao desejo de «associação») que
transparece neste tipo de colectividades, parece decorrer de uma determinada
vivência conjuntural dos problemas estudantis.
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Curso
de Ciências Antropológicas
e Etnológicas
Por despacho ministerial de 15 de Julho
de 1969, foi determinado que não se realizassem novas inscrições de alunos no Curso
complementar de Ciências Antropológicas,
criado por despacho de 17 de Agosto de 1968
para funcionar junto do Instituto Superior
de Ciências Sociais e Política Ultramarina
da Universidade Técnica de Lisboa. Em substituição daquele Curso, o decreto-lei n° U9 975,
de 29 de Dezembro de 1969, seguidamente
transcrito, veio criar um Curso de CiênciasAntropológicas no mesmo Instituto.

DECRETO-LEI N.° 49 975

Não está ainda organizado, nas Universidade^ portuguesas,
nmhum curso que fundamentalmente se destine ao ensino e à
investigação no domínio das ciências antropológicas e etnológicas.
A existência de realidades culturais diferenciadas, excepcionalmente abundanltesi, dada a própria composição geográfica do
território nacional, e que no seu conjunto constituem base preciosa para a investigação científica em tais domínios do saber,
e, por outro lado, a necessidade de formação de pessoal altamente
especializado destinado às funções específicas da aculturação e
da investigação relacionada com a nossa acção civilizadora, aconselham que desde já se dê aos estudos de tal natureza a ampla
representação a que têm direito no plano universitário.
É ess;e o objectivo que se procura atingir com o presente
diploma, pelo qual se atribui a licenciatura em Ciências Antropológicas e Etnológicas, que será professada no Instituto Superior de Ciências Sociais e Política Ultramarina, por ser este, de
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entre os nossos1 estabelecimentos universitários, o que pela sua
estrutura e finalidade melhor se adequa a tal função.
Nestes termos:
Usando da faculdade conferida pela l.a parte do n.° 2.° do
artigo 109.° da Constituição, o Governo decreta e eu promulgo,
para valer como lei, o seguinte:
Artigo 1° — 1. É criado na Universidade Técnica de Lisboa
o curso de Ciências Antropológicas e Etnológicas1.
2. O curso de Ciências Antropológicas e Etnológicas será
professado no Instituto Superior de Ciências Sociais e Política
Ultramarina.
Art. 2.° — 1. A© disciplinas do curso de Ciências Antropológicas e Etnológicas serão distribuídas por dois anos, conforme
consta do quadro I anexo ao presente diploma.
2. O director do curso será o professor catedrático mais
antigo do 3.° grupo do Instituto Superior de Ciências Sociais e
Política Ultramarina.
3. O conselho escolar escolherá de entre as cadeiras constantes do quadro III anexo ao presente diploma as que em cada
ano lectivo síerão professadas. No ano lectivo de 1969-1970 as
cadeiras variáveis serão as seguintes:
2. Evolução das Técnicas;
3. Demografia e Teoria Demográfica;
4. Problemas de Etnologia Económica;
8. Etnologia e Aculturação Jurídicas,
4. O quadro I será revisto de trts em três anofô, mediante
proposta do conselho escolar.
Art. 3.° — 1. O curso de Ciências Antropológicas e Etnológicas será dividido em semestres.
2. O primeiro semestre escolar abrangerá os meses de Outubro a Fevereiro, e o segundo, os meses de Março a Junho.
3. O ensino será ministrado em aulas teóricas e práticas e
completado por seminários, conferências, grupos de trabalho, trabalhos de campo e visitas de estudo.
Art. 4.° — No curso de Ciências Antropológicas e Etnológicas poderão matricular-se os diplomados com o curso* de Administração Ultramarina e os licenciados por qualquer Universidade portuguesa, ou equiparados.
Art. 5.° — 1. Para efeito da matrícula e realização de exames finais;, serão observadas as precedências estabelecidas no quadro II anexo a este dipdoma.
2. O quadro III será revisto, sendo necessário, sempre que
nos termos do n.° 4 do artigo 2.° o for o quadro I.
Art. 6.° — Os alunos que obtiverem aprovação em todas as
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disciplinas apresentar-se-ão a exame de licenciatura, que .obedecerá a regulamentação a elaborar pela Direcção-Geral do Ensino
Superior e das Relas-Artes.
Art. 7.° — Os alunos que à data do presente diploma se encontram matriculados no curso complementar de Ciências Antropológicas, que funcionou no Instituto Superior de Ciências Sociais e Política Ultramarina no ano lectivo de 1968-1969, transitarão para o 2.° ano do curso de Ciências Antropológicas e Etnológicas, constante do quadro I anexo ao presente diploma.
Art. 8.° — 1. Em tudo o mais, o curso de Ciências Antropológicas e Etnológicas reger-se-á na parte aplicável, pelo Regulamento do Instituto Superior de Ciências Sociais e Política
Ultramarina e demais legislação universitária em vigor.
2. Os casos omissos serão regulados por despacho conjunto
dos Ministros do Ultramar e da Educação Nacional.
Art. 8.°—(transitório). Os candidatos à primeira matrícula do curso de Ciências Antropológicas e Etnológicas! no ano
ledtivo de 1989-1970 poderão realizá-las até quinze dias depois
da entrada em vigor do presente diploma.

QUADRO I
Aulas (a)
Disciplinas
Teóricas

1.° ano
l.Q semestre:
1 _ Antropologia Cultural I
2—•Antropobiologia I
3 — Etnologia Regional I
4 — Antropologia Geral
•
5 — Geografia Humana
••
6 — Cadeira variável
7 — Uma língua professada no Instituto de Línguas Africanas e Orientais
2.- semestre:
8 — Antropologia Cultural II
9 — Antropobiologia II
10 — Etnologia Regional II
11 — Ecologia Cultural do Ultramar Português ...
12 — Metodologia da Pesquisa Etnográfica
13 — Cadeira variável
14 — Uma língua professada no Instituto de Línguas Africanas e Orientais
2.° ano
l.Q semestre:
15 — Estrutura Social I
16 — Sociologia Rural I
17 — Controle Social
18 —• Introdução à Informática
19 — Cadeira variável
20 — Uma língua professada no Instituto de Línguas Africanas e Orientais
2.Q semestre:
21 — Estrutura Social II
22 — Sociologia Rural II
23 — Estatística Aplicada
24 — Antropologia Aplicada
25 — Cadeira variável
26 — Uma língua professada no Instituto de Línguas Africanas e Orientais
(a) Semanais.
(ò) A indicar pelo conselho escolar.

2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

Práticas

QUADRO n
Tabela de precedências

Disciplinas

Precedências

Todas as do 2.9 semestre do l.2 ano ...
Todas as do 2.Q ano
Em relação a cada disciplina que abranja
dois semestres

Antropologia Cultural I.
Antropologia Cultural II.
A de numeral ordinal anterior.

QUADRO i n
Cadeiras variáveis

1—•Estabilidade e Mudança Social.
2 — Evolução das Técnicas.
3 — Demografia e Teoria Demográfica.
4 — Problemas de Etnologia Económica.
5 — Língua e Cultura.
6 —• Evolução da Cultura.
7 — História do Pensamento Etnológico.
8 —. Etnologia e Aculturação Jurídicas.
9—-Ritual e Crenças.
10—-Linguística Geral.
11 —- Museologia.
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