
DEPARTAMENTOS 

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Actividade Científica 

«Colóquio Internacional Televisão Anos 90», organizado pelo 
Departamento de Comunicação Social, no Auditório da RTP, nos dias 1 
e 2 de Março de 1989, sobre os seguintes temas: «Estratégias Público/ 
/Privado», «Informação Televisiva», «Tecnologias» e «Linguagens». 

«As Agências de Imprensa», conferência proferida pelo Prof. 
Dennis Redmond, a convite do DCS (Fevereiro de 1989). 

«Política de Telecomunicações», conferência proferida pelo Prof. 
Jean Voge, a convite do DCS (Abril de 1989). 

«A Nova Imaginação», conferência proferida pelo Prof. Vilem 
Flusser, a convite do DCS (Abril de 1989). 

Publicação do número 8 da Revista de Comunicação e Linguagens, 
intitulado «Jornalismos». 

Colaboração com outras Universidades 

Apresentação de uma Proposta Inter-universitária de Cooperação 
(P. I. C.) com o Departamento de Comunicação Social da Universidade 
de Lovaina, no âmbito do Programa ERASMUS. 
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Contacto com a Faculdade de Ciências de Informação da Univer
sidade Autônoma de Barcelona, com vista à preparação de uma futura 
cooperação (P. I. C). 

Presença do Prof. Donald Case, ao longo do segundo semestre 
de 1989, para colaborar na área de Tecnologia dos Media. 

Provas 

Lie." Pedro Miguel Semião Frade. Mestrado em Comunicação 
Social. 10-4-89. Aprovado com a classificação de Muito Bom. A Foto
grafia antes da sua Cultura. Aventuras do Olhar e Desventuras da 
Razão no século de Daguèrre. 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA E PLANEAMENTO REGIONAL 

1 — Provas de aptidão pedagógica e capacidade científica 

FERREIRA, M. Júlia Lopes: Trabalho de Investigação — O Enve
lhecimento da População no Contexto da Segurança Social, 1988. 

Aula Teórico-Prática — Habitação Social em Portugal, 1988. 

TENEDÓRIO, José Antônio P.: Trabalho de Investigação — Con
cepção de Cartas de Uso e de Evolução de Uso do Solo por Interpre
tação de Fotografia Aérea Vertical, Almada: Exemplo Metodológico, 1988. 

Aula Teórico-Prática — Transportes e Crescimento Urbano, 1988. 

SOARES, Nuno Henrique Pires: Trabalho de Investigação — Ter-
ciarização das Avenidas Novas de Lisboa, 1988. 

Aula Teórico-Prática — Áreas Residenciais Urbanas, 1988. 

2 — Colaboração com a Direcção-Geral de Ordenamento do Território 

Colaboração com a Direcção-Geral de Ordenamento do Território 
na Organização da última acção inserida na Campanha de Esclareci
mento sobre Construção Clandestina, cujo tema se referiu à «Constru
ção Clandestina, Habitação e outros Usos». 

Nesta acção o Departamento contribuiu com as seguintes comu
nicações: 

— «Construção Ilegal: Múltiplas Realidades, Problemas Diversos» 
de Margarida Pereira. 
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«Comércio e Serviços na Área Clandestina em Recuperação — 
Quinta do Conde» de José Afonso Teixeira. 

«Território, Clandestinos e Ambiente» de M. de Lourdes Poeira 
e Henrique Souto. 

3 — Outras participações em encontros científicos 

— Seminário Internacional «Renovação Urbana nas Zonas Ribei
rinhas» com comunicação «Zona Ribeirinha de Lisboa — Um 
Antigo/Novo Centro da Cidade» de M. de Lourdes Poeira, Célia 
Campos, Isabel Duarte e Luísa Baptista. 

— 8.° Congresso do Algarve com comunicação «Turismo, Ambiente 
e Desenvolvimento» de M. de Lourdes Poeira. 

— Colóquio «Habitação Rural e Economia da Terra» do Departa
mento de Sociologia da UNL, no Painel de Planeamento e Orde
namento do Território. 

4 — Convênio INIC/CNR 

Deslocações de dois docentes a Itália no desenvolvimento da 
investigação sobre Geografia Regional, Políticas de Desenvolvimento 
e Regiões Urbanas nas Universidades de Milão, Florença e Turim. 

DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA 

1 — Mestrados 

Foram abertos os seguintes Mestrados: 

Mestrado de História Medieval; 
Mestrado de História dos Descobrimentos e da Expansão Portu

guesa; 
Mestrado de História dos Séculos XIX e XX, subdividido em duas 

secções: 

— Secção de História do Século XIX; 

— Secção de História do Século XX —este com a criação de no
vas cadeiras. 
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2 — Licenciatura 

Quanto à licenciatura em História, foi criada uma nova cadeira 
de opção: História do Direito Medieval. 

3 — Seminários 

No âmbito dos Seminários, foi ministrado um, subordinado ao 
título História da América que funcionou dentro do Mestrado de His
tória dos Descobrimentos e da Expansão Portuguesa. 

4 — Provas de Mestrado 

Foram realizadas as seguintes provas: 

Lic.° Luís Manuel Machado Menezes, com a discussão da tese 
As eleições legislativas de 1921 a 1925 no Arquipélago dos Açores; 

Lie." José Luís Campos de Lima Garcia, com a discussão da tese 
Moçambique e as relações com os territórios vizinhos —1919/1939; 

Lic.° Luís Aristides Ramalhete Vidigal, com a discussão da tese 
Vida concelhia e oligarquias municipais. A «nobreza camarária» de 
Vila Nova de Portimão no fim do Antigo Regime (1755-1834); 

Lic.̂  Maria Teresa Fernandes Pereira de Sousa Lopes, A casa 
de Oeiras e Pombal — Estado, Senhorio e Patrimônio; 

Lic.° João Gomes Esteves, A Liga Republicana das Mulheres Por
tuguesas—Uma organização política e feminista (1908-1919); 

Lie." Sérgio Luís Pereira Carvalho, A Vila de Sintra nos Séculos 
XIV e XV. 

5 — Doutoramentos 

No que respeita a provas de doutoramento, tiveram lugar as 
seguintes: 

Lie* Sacuntala de Miranda, subordinada ao título O Declínio 
da Supremacia Britânica em Portugal —1890/1930; 

Lic.° João Silva de Sousa, A Casa Senhorial do Infante D. Henrique. 

DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA DA ARTE 

Por iniciativa do Departamento, realizou-se na Fundação Calouste 
Gulbenkian e na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas o I Encontro 
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Nacional de História da Arte, que teve lugar nos dias 19, 20 e 21 
de Dezembro de 1988. Tendo decorrido com viva e larga participação 
em todas as linhas previstas no respectivo programa, nele tomaram 
parte numerosos investigadores e especialistas, a par de professores 
e alunos de todas as universidades portuguesas. 

No final dos trabalhos foram aprovadas as seguintes conclusões: 

1 — Sensibilizar as diversas camadas da população para os valo
res culturais. 

2 — Considerar a diversidade dos potenciais destinatários da His
tória da Arte no seio da comunidade. 

3 — Promover de imediato a organização e publicação dos fundos, 
inventários, thesauri, roteiros, catálogos de Museus e colec-
ções indispensáveis para a História da Arte em Portugal. 

4 — Intensificar os contactos com os principais centros de inves
tigação de História da Arte no Estrangeiro, para melhor 
conhecimento e permuta de bibliografia especializada. 

5 — Incentivar a publicação de revistas da especialidade, de 
caracter universitário e de alta divulgação, bem como a de 
um Boletim inter-universitário. 

6 — Discutidas atentamente, na Linha das Edições, as conseqüên
cias do projecto de regulamento do Instituto Português do 
Patrimônio Cultural sobre as verbas exigidas pela reprodução 
fotográfica de obras à sua responsabilidade, tendo em atenção 
as graves conseqüências da aplicação deste regulamento 
no Patrimônio Nacional e nas Edições, manifestar a mais 
pprofunda preocupação e discordância pelos critérios que 
o fundamentam, solicitando ao Instituto uma urgente dis
cussão pública do referido regulamento com os agentes direc
tamente interessados. 

7 — Continuar o diálogo dos Historiadores da Arte com Museus, 
Bibliotecas e Arquivos. 

8 — Sensibilizar o Ministério da Educação para o valor formativo 
da História da Arte em todos os graus de Ensino, sugerindo: 

a) Inclusão no Ensino Primário e Pré-Primário, com 
actividades ligadas ao Meio. 

b) Aprofundamento e actualização das rubricas de His
tória da Arte nos programas de História do Ensino 
Unificado. 

c) Possibilidade de escolha da disciplina em todas as 
áreas do Curso Complementar. 
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9 —Reavahar e desenvolver o ensino da História da Arte em 
todas as possibihdades proporcionadas pelo Sistema Educa
tivo Português. 

10 —Aumentar o número de cadeiras de História da Arte na 
estrutura curricular actual desta especialidade nas Univer
sidades Portuguesas. 

11 —Garantir aos Licenciados em História — Variante em História 
da Arte, a leccionação da disciplina de História das Artes 
Visuais do Ensino Secundário. 

12 —Assegurar aos Licenciados em História — Variante em His
tória da Arte, a preferência no preenchimento de lugares que 
respondam à sua formação específica. 

13 —Atribuir aos Mestres em História da Arte e Licenciados em 
História — Variante em História da Arte, lugares específicos 
nos quadros técnicos dos Organismos Estatais, Regionais e 
Municipais. 

14— Fazer respeitar os direitos inerentes ao grau acadêmico de 
Mestre em História da Arte em todos os concursos. 

15 — Dar continuidade aos Encontros dedicados à História de Arte. 
16 — Foi considerada, por Professores, Alunos, ex-Alunos e outros 

participantes, a vantagem na criação de uma Associação dos 
Historiadores da Arte. Nesse sentido, as Faculdades onde se 
faz o ensino e a investigação no âmbito da disciplina vão 
divulgar esta conclusão e deverão facultar ao Secretariado 
deste Encontro os resultados obtidos. 

INSTITUTOS 

INSTITUTO DE DINÂMICA DO ESPAÇO 

1 — Colaboração com a Câmara Municipal de Lisboa, D. M. A. C. 
na área do comércio e urbanismo comercial: 

— Participação nas Jornadas «Lisboa na Rota do Comércio» 
com comunicação sobre Hipermercados, Centros Comer
ciais, Supermercados e Franquia de José Afonso Teixeira 
e Margarida Pereira. 

2 — Colaboração nas revistas «Distribuição Hoje» e «Boletim In
formativo da Cooperativa GRULA» de José Afonso Teixeira 
e Margarida Pereira. 

3 — Colaboração com a Câmara da Amadora no âmbito do Plano 
Director Municipal através da docente Margarida Pereira. 
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INSTITUTO DE ESTUDOS AFRICANOS 

No Instituto de Estudos Africanos da UNL, no presente ano lectivo 
de 1988/89, encontra-se em funcionamento o II Curso Básico de Estu
dos Africanos, cujo corpo docente é constituído por Professores e 
Assistentes do Departamento de Antropologia, sendo ainda recrutados 
outros especialistas, das mais diversas áreas temáticas, em Instituições 
estatais e para-estatais. 

No domínio da cooperação inter-institucional, o lEA tem projectos 
em curso, particularmente com o Instituto de Cultura e Língua Por
tuguesa (ICALP) e Serviços Culturais da Embaixada dos Estados Unidos 
da América. De acordo com os objectivos, prioritários, de cooperação 
com os PALOPS, o lEA promove um ciclo de conferências sob a 
temática «África na Modernidade», com a participação de diversos 
especialistas da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, do Instituto 
de Antropologia da Universidade de Coimbra e do Instituto de Higiene 
e Medicina Tropical. 

No âmbito do projecto ERASMUS, o lEA tem, no presente mo
mento, um acordo de cooperação e intercâmbio de docentes e discentes 
com a Universidade de Pisa, estando prevista a deslocação de três 
docentes no ano lectivo de 1989/90 e o acolhimento de professores 
convidados, provenientes daquela Universidade. Relativamente ao inter
câmbio de discentes, o primeiro passo foi dado com o envio de um 
aluno do Curso Básico de Estudos Africanos. Idêntico projecto de 
cooperação se encontra em curso, com a Universidade de Paris V. 

A Biblioteca do lEA vem sendo, progressivamente, dotada dos 
meios necessários ao apoio à investigação no domínio africanista, de 
acordo com os ainda débeis recursos orçamentais. O movimento de 
utentes, registado, foi de 551, até ao dia 10 de Abril de 1989. 

INSTITUTO ORIENTAL 

O Instituto Oriental foi criado em 16 de Janeiro de 1989, por 
decisão do Presidente do Conselho Científico da Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas. Resultou da fusão dos dois anteriores Institutos 
de Estudos Orientais e de História Antiga e Judaica. 

Tem por objectivo não só continuar o estudo e investigação no 
âmbito da orientalística nos domínios que já pertenciam aos dois 
referidos institutos, mas ainda implementar, na medida do possível, 
outros estudos de línguas e civilizações orientais. 
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A língua oriental que mais recentemente está a ser leccionada 
é a coreana. O curso, a cargo do Dr. Byung Goo Kang, tem motivado 
na Faculdade outras actividades que contribuem para a irradiação 
da cultura coreana e para o conhecimento dos contactos de Portugal 
com a Coréia desde o século XVI. É de realçar neste ponto a realização 
da Semana da Coréia, entre 3 e 8 de Abril, promovida por alunos 
do Departamento de Comunicação Social. 

A actual biblioteca do Instituto é já valiosa pelo número e qua
lidade das espécies bibliográficas. Está agora aberta ao público diaria
mente das 17 às 19 horas, facto que é de assinalar pela sua importância, 
pois, deste modo, tem sido utilizada por considerável número de 
docentes e alunos desta e de outras Faculdades. 

INSTITUTO PLURIDISCIPLINAR DE HISTÓRIA DAS IDÉIAS 

1 — O Instituto Pluridisciplinar de História das Idéias (IPHI), 
de criação recente, viu aprovados os seus Estatutos por decisão do 
Conselho Científico da Faculdade, de 17-1-1989. Foi eleito, entretanto, 
para Presidente do IPHI o Prof. José Esteves Pereira. O Instituto 
constituído, presentemente, por 21 membros, desenvolve as suas acti
vidades através de projectos de investigação pluridisciplinares sendo 
os grupos de pesquisa, com um projecto já bem definido, os seguintes: 
MííQS e Formas na Europa Ocidental (Dir.: Prof. Yvette Centeno). 
Problematização da História da Cultura. A idéia de cultura (Dir.: Prof. 
Laura Bethencourt Pires; A idéia de sagrado (Dir.: Profs. Tito Cardoso 
e Cunha e Zília Osório de Castro). 

2 — O IPHI representa, em Portugal, a título de Sociedade nacio
nal, a International Society for the Study of European Ideas (ISSEI) 
organização patrocinada pela Fundação Européia da Cultura e por 
Pergamon Press. O Presidente de ISSEI é o Prof. Ezra Talmor do Depar
tamento de Filosofia da Universidade de Haifa director, ainda, da 
revista «History of European Ideas». A primeira Conferência de ISSEI 
(«Turning Points in History») realizou-se em Amsterdão, de 26 a 30 
de Setembro último contando com a presença de 250 pessoas (histo
riadores, filósofos, ensaístas, jornalistas e editores proveninentes de 
25 países) e nela foram lidas e discutidas 150 comunicações. 

Neste momento está em preparação a 2.^ Conferência sobre His
tória Comparada do Nacionalismo na Europa, que terá lugar na Uni
versidade Católica de Lovaina, de 3 a 8 de Setembro de 1990. 

O Presidente do Instituto Pluridisciplinar de História das Idéias 
foi convidado para presidir a uma das sessões de trabalho deste 
encontro. 
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CENTROS E GABINETES 

CENTRO DE ESTUDOS COMPARADOS DE LÍNGUAS 
E LITERATURAS MODERNAS 

Núcleo de Estudos de Lingüística Contrastiva (Linha de Acção 2) 

Este Núcleo tem vindo a desenvolver e a aprofundar, em bases 
contrastivas, investigações centradas em dois grandes eixos: 

1 — domínio do VIRTUAL, da LÍNGUA 

• como conjunto aberto de elementos disponíveis, fora de 
toda e qualquer situação de emprego; 

• como sistema de gramaticalidade. 

B — Teoria da enunciação 

Maria Henriqueta Costa Campos — Teoria formal enunciativa 
(modelo de A. Culioli): estudo dos modais dever e poder em português. 
Comunicações apresentadas: «Modalização e referência nominal», Con
gresso Regional da Associação Portuguesa de Lingüística, Junho de 1987; 
«O pretérito perfeito composto: um tempo presente?», Congresso Anual 
da Associação Portuguesa de Lingüística, Outubro 1988; Tese de Dou
toramento (1989) «Abordagem enunciativa de um subsistema do sistema 
modal do português: os verbos «dever» e «poder». 

F — Para uma gramática contrastiva do português e outras línguas 

Maria da Graça Gama Barbosa Maia Vicente — Sintaxe contrastiva 
do português e outras línguas (francês e italiano) nomeadamente no 
respeitante às construções com auxiliares e com clíticos. Organização 
da «3.̂  Workshop em Lingüística Contrastiva»; Preparação de provas 
de aptidão científica e pedagógica, em fase de ultimação. 

Maria Francisca Merckx de Bivar Branco Xavier — Complementos 
preposicionais em português e inglês numa perspectiva contrastiva 
e diacrónica, no quadro da Gramática Generativa — Modelo de Prin
cípios e de Parâmetros. Artigos Publicados: «A Gramática Generativa 

Projectos: (}) 

(1) Apresenta-se uma versão resumida das actividades de cada docente e/ou investigador, 
que contempla apenas as investigações e trabaltios mais recentes. 
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— um modelo para a Lingüística Histórica», Miscelânea de Estudos 
dedicada a Irene de Albuquerque, Actas do 3.° Encontro da Associação 
Portuguesa de Lingüística, 1988. «A Teoria do Caso —das «Riddles» 
a E. E. Cummings», Actas do 9." Encontro da Ass. Port. de Estudos 
Anglo-Americanos, 1988. 

2 — domínios do HABITUAL, do realizado em contexto e situação: 

USO (-S), DISCURSO (-S), TEXTO (-s), CORPORA 

A — A Produção Discursiva Didáctica Mediatizada 

Maria Emília Ricardo Marques — Análise sociolinguística da rela
ção: discursos didácticos e mediatizados; interacções dialógicas, por 
eles motivadas, em contexto institucional escolar. Trabalhos publicados: 
«Cultures, langues et mentalités: complexes interactifs et transforma-
teurs». Arquivos do Centro Cultural Português, F. C. Gulbenkian, 1987. 
et alii, «Novas tecnologias no Ensino e na Educação», ME, Comissão 
de Reforma do Sistema Educativo, 1988. «Un projet Portugais — Uni-
versité Ouverte», AUPELF, Quebec, 1987. Várias comunicações apresen
tadas a congressos em Dakar (1987), Berlim (1987), Lisboa (1988), Aveiro 
(1988). Tese de doutoramento (1989) «Complementação verbal. Estudo 
sociolinguístico». 

C — Lingüística Histórica (Filologia e Crítica Textual) 

Luiz Fagundes Duarte — estudo de manuscritos autógrafos de Eça 
de Queirós, utilizando técnicas e estratégias da crítica genética. Traba
lhos publicados: «Do autor ao leitor: uma procissão de outros», Acías 
do 1.° simpósio Interdisciplinar de Estudos Portugueses, Lisboa, 1987. 
«A gênese do texto queirosiano — Tragédia da Rua das Flores», Boletim 
de Filologia, XXX, Lisboa, 1985. Várias comunicações apresentadas 
a congressos no país. 

Maria Teresa Leitão Brocardo Lino da Silva — Preparação da 
edição e estudos lingüísticos de textos de caracter histórico do séc.XV. 

Antônio Henrique de Albuquerque Emiliano — Estudos sobre o 
português medieval: grafemática e edição de texto. Trabalhos publi
cados: «Contribuição grafemática para o estudo do leonês medieval», 
Actas dei I Congreso Internacional de Historia de Ia Lengua Espanola, 
Cáceres. 
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D — Lexicologia e Lexicografia 

Maria Teresa Rijo da Fonseca Lino — Investigação em Lexicologia 
e Lexicometria. Neologia do francês e neologia do português. Respon
sável pela criação do «Observatoire du Français Contemporain de 
Lisbonne», investigação integrada na Unité de Recherche de Linguis
tique 4 de rinstitut National de Ia Langue Française — C. N. R. S. 
Dinamização do «Observatório do Português Contemporâneo», investi
gação que mereceu o apoio da JNICT e da Union Latine. Trabalhos 
publicados: «Unités lexicales et situations d'énonciation: un réseau 
de cosémie», Bulletin de Vunité de Recherche de Linguistique — INALF-
-CNRS, 1988. «Néologie et acquisition des mécanismes de formation 
lexicale: une approche contrastive», Actes du 16.' Congrès de 1'Union 
de Professeurs de Langues Étrangères des Grandes Ecoles, 1988. «Banco 
de neologismos do Português Contemporâneo. Balanço de uma expe
riência», Actas do IV Encontro da Associação Portuguesa de Lingüística, 
Lisboa, 1988. Tese de doutoramento (1987) «Unités lexicales et situations 
d'énonciation — réseaux d'associations sur un domaine d'expérience: 
Ia mer». 

E — Fonologia 

Maria Isabel de Almeida — Factos prosódicos do português: rela
ção entre a entoação e alguns parâmetros físicos, nomeadamente fre
qüência, intensidade e tempo. 

NÜCLEO DE ANALISE DO DISCURSO E TRADUÇÃO 

A Linha de Acção 6 do Centro de Estudos Comparados (INIC-
-FCSH), intitulada «Análise do Discurso e Tradução» aquando da sua 
criação em 1987 por iniciativa de Luísa Soares Optiz, reúne na sua 
maioria docentes do Departamento de Estudos Lingüísticos. 

A reflexão sobre Análise do Discurso ligada a problemas de tra
dução, entendida esta não só no sentido de transferência sistemática 
como no de transferência de sentido, procura ir além dos conceitos 
tradicionais de «sentido» e «literalidade» e estudar relações entre prá
ticas discursivas e fenômenos gramaticais. 

Sistematicamente realizados seminários, foram desenvolvidos pro
jectos individuais e intenso trabalho de equipa que sedimentou a 
identidade do grupo, agora designado «Grupo de Estudos de Teoria 
do Texto», constituído neste momento por nove docentes. Desses encon
tros resultaram trabalhos cujas abordagens têm a perspectiva comum 
de reflectir sobre «Metáfora e criação de sentido» e que foram já 
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objecto de proposta de publicação junto da Comissão Editorial da 
Faculdade. 

Com este grupo de trabalho do Centro de Estudos Comparados 
fica, deste modo, consolidada uma investigação que respeitando, no 
entanto, os diferentes projectos individuais pretende ser conjunta e 
original. Por outro lado, são proporcionados contactos com instituições 
estrangeiras, das quais se salientam as Universidades de Paris III, VII, 
Lyon II, a «École Supérieure de Hautes Études en Sciences Sociales» 
de Paris e as Universidades Autônoma e Complutense de Madrid. 

CENTRO DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA E PLANEAMENTO 
REGIONAL 

Continuação dos trabalhos de investigação na Área Metropolitana 
de Lisboa no âmbito do Projecto «Dinâmica de Transformação do 
Espaço nas Periferias de Lisboa». 

GABINETE DE ESTUDOS DE SIMBOLOGIA 

Notícia 

Nos dias 2, 3 e 4 de Março de 1989 reahzou-se na Maison de 
UEurope, em Bordéus, um colóquio internacional promovido pelo La-
boratoire Pluridisciplinaire de Recherches appliquées à Ia Littérature 
(L. A. P. R. I. L.), dirigido por Claude-Gilbert Dubois, professor da Uni
versidade de Bordéus III. 

Participaram no colóquio, subordinado ao tema «Vimaginaire de 
Ia Nation», investigadores das universidades de Bordéus, Londres, 
Gênova, Pádua, Paris e da Universidade Nova de Lisboa. 

A representação portuguesa era integrada por membros do Gabi
nete de Estudos de Simbologia (G. E. S.) dirigido por Yvette Kace 
Centeno. 

No dia 3 de Março, a primeira mesa da segunda sessão foi presi
dida pela Professora Doutora Leonor Buescu, que nesse mesmo dia 
proferiu a sua comunicação intitulada «Problème linguistique et pro-
blème national dans le Portugal du XVP"'^ siècle». Neste dia foram 
ainda apresentadas mais duas comunicações portuguesas, a primeira 
de Ana Isabel Buescu intitulada «Un mythe fondateur du royaume 
du Portugal: le miracle dVurique», e a segunda de Bernardo Vas
concelos e Sousa sob o título «La résurgence de Vidéal de Croisade 
au Portugal au XIV^"^^ siècle». 

No dia seguinte, a Professora Doutora Yvette Kace Centeno 
proferiu a sua comunicação intitulada «Le Père Antônio Vieira et le 
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deuxième corps du roi. Réflexions sur le prophétisme portugais au 
XVIP'"^ siècle». Por fim, numa mesa presidida pela directora do G.E.S., 
Manuel Filipe Cruz de Morais Canaveira apresentou a sua comu
nicação intitulada «Une utopie politique du XIX^'^^ siècle portugais». 

GABINETE DE ESTUDOS E DIVULGAÇÃO HISTÓRICA 

O Gabinete de Estudos e Divulgação Histórica, em fase de cons
tituição legal, é formado pelos alunos do Curso de História, iniciado 
no ano lectivo de 1986/87, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 
(U. N. L.). Os seus objectivos principais são promover e realizar inves
tigações e estudos, no campo da História, particularmente de História 
de Portugal, bem como a publicação de fontes e estudos históricos e 
de uma revista de História. 

Encontra-se neste momento a colaborar na transcrição do livro 
1.° de Odiana, da chamada Leitura Nova, tencionado prosseguir a trans
crição deste fundo arquivístico. Outras actividades estão programadas 
no campo da inventariação de importantes núcleos de arquivo. 

Dentro do seu programa encontra-se ainda a realização, dentro de 
aproximadamente dois anos, de um Congresso Internacional sobre Vida 
Quotidiana. 

Entre Janeiro e Maio de 1989 organizou-se um ciclo de Confe
rências sobre História Moderna, em que foram proferidas quinze 
conferências por alguns dos melhores historiadores nacionais. Parti
ciparam professores da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 
(Universidade Nova), da Faculdade de Letras (Universidade de Lisboa), 
da Faculdade de Letras (Universidade de Coimbra) e da Universidade 
da Virgínia (E. U. A.). O plano das conferências e os seus títulos foi o 
seguinte: JANEIRO, dia 12, A. H. de Oliveira Marques, O presente como 
fonte do passado; dia 26, Maria José Ferro Tavares, A diáspora dos 
cristãos-novos. FEVEREIRO, dia 9, João José Alves Dias, í/ma pos
sível vista do Porto no Século XVI; dia 16, Rui Vieira Nery, A música 
e a Contra-Reforma em Portugal; dia 23, Miriam Halpern Pereira, 
Mudanças e permanências nos alvores do Liberalismo. MARÇO, dia 2, 
Leopoldo Color Jobim, Aspectos da Ilustração no Brasil colonial; 
dia 9, Antônio Borges Coelho, Algumas reflexões sobre a Inquisição 
em Portugal nos sécs. XVI-XVII; dia 30, Artur Teodoro de Matos, 
A vida quotidiana nas naus seiscentistas. ABRIL, dia 6, João Cordeiro 
Pereira, Questões de nobilitação e mobilidade social no longo Século 
XVI; dia 11, Teresa Ferreira Rodrigues, Aspectos da vida quotidiana 
em Lisboa nos séculos XVI e XVII; dia 20, José Esteves Pereira, 
Aspectos do Jansenismo em Portugal; dia 27, Harold B. Johnson, 
A freguesia em Portugal no século XVIII: estrutura e organização. 
MAIO, dia 11, Antônio Manuel Hespanha, Crime e punição no Antigo 
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Regime; dia 12, Ana Maria Ferreira Pereira, Portugal e os problemas 
europeus na 1." metade do século XVI. 

Este ciclo foi encerrado pela conferência das Professoras Maria 
Helena Cruz Coelho e Maria José Azevedo, da Universidade de Coim
bra, intitulada De Coimbra a Roma: uma viagem em meados de qui
nhentos. No final foi oferecido um pequeno cocktail, que permitiu o 
convívio entre conferencistas, professores e alunos. 

EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA 

«Instantâneos do quotidiano» 

No dia 14 de Fevereiro foi inaugurada a Exposição Fotográfica 
«Instantâneos do Quotidiano», que se inscreveu no ciclo de realizações 
comemorativas do 10.° aniversário da Faculdade. 

Os trabalhos apresentados foram apreciados por um júri cons
tituído pelos Professores Antônio Pedro Pires Vicente, José Eduardo 
Horta Correia e Pedro Miguel Simeão Frade, que cooptou o fotógrafo 
profissional Eduardo Gageiro. Foram atribuídos os seguintes prêmios 
e menções honrosas: 

1." Prêmio — Jorge Ribeiro (fotografia n.° 20). 
2.° Prêmio — Pedro Miguel Aparício Alves Rosa (fotografia n.° 64). 
3." Prêmio —Maria Fernanda Caeiro Janeiro (fotografia n.° 58). 

Menções honrosas: 

Nuno Manuel Ferreira de Jesus (fotografia n." 14). 
Jorge Ribeiro (fotografia n.° 19). 
Rui Manuel Varejão Mendes (fotografia n.° 28). 
Pedro Miguel Aparício Alves Rosa (fotografia n.° 68). 
Mário Caeiro (fotografia n.° 70). 
Paulo Manuel Simões Nunes (fotografia n.° 76). 
Paulo Manuel Simões Nunes (fotografia n." 84). 
Isabel Maria Martins Afonso (fotografia n.° 95). 
Manuel Antônio Matos (fotografia n." 96). 
João Carlos Esteveira Patrício (fotografia n.» 98). 

EXPOSIÇÃO BIBLIOGRÁFICA DOS PROFESSORES DA FACULDADE 

No dia 5 de Abril foi apresentada ao público, e à Comunicação 
Social, a Exposição Bibliográfica, iniciativa integrada no programa de 
comemorações do 10." aniversário da Faculdade. 

A exposição reuniu um considerável acervo bibliográfico dos do-
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centes da Faculdade, referido em catálogo próprio, organizado pela 
Técnica Superior Principal BAD, Dr." Fernanda Macedo Nogueira de 
Andrade. 

A exposição e o catálogo (com texto de apresentação do Director 
da Faculdade, Prof. Adriano Duarte Rodrigues), organizados em pouco 
tempo, demonstraram a alta qualidade dos serviços de Biblioteca 
Central da Faculdade e a dedicação e o empenho que puseram nesta 
realização. 

Para a descrição catalográfica aplicou-se a norma ISBD(M)-Inter-
national Standard Bibliographic Description for Monographic Publica
tions e para as referências bibliográficas a Norma Portuguesa 405. 

Com esta exposição, a Biblioteca Central da Faculdade retoma 
uma acção «que lhe cabe por inerência de funções de um Serviço que 
enforma o ensino, a investigação, a educação permanente e a extensão 
cultural» como salienta a organizadora do Catálogo. Em 1982 teve lugar 
KA Exposição Bibliográfica do Prof. Doutor Oliveira Marques»; em 1982 
a Exposição Diderot, em colaboração cora a Sociedade Portuguesa de 
Estudos do Século XVIII e em 1982 «E. U. A. — Anos 20» em colabora
ção com o Departamento de Estudos Anglo-Portugueses. Estão, presen
temente, em estudo, projectos de exposições a apresentar ainda em 1989. 

LANÇAMENTO DA «REVISTA DA FACULDADE» E APRESENTAÇÃO 
DO PLANO EDITORIAL 

Em 14 de Fevereiro, em cerimônia presidida pelo Director da 
Faculdade que contou com a presença do Vice-Reitor Prof. Manuel 
Pinto Barbosa, o Pró-Reitor Prof. Rui Ganho, um representante do 
Ministério da Educação e o Presidente do ICALP, Prof. Fernando 
Cristóvão, docentes da FCSH, alguns directores de Revistas científicas, 
e o responsável dos Serviços Gráficos da UNL, Dr. Pedro Folgado, 
foi apresentada a «Revista da Faculdade» tendo na ocasião o seu 
Director, Prof. J. Esteves Pereira, dado conta das dificuldades inerentes 
à edição de revistas universitárias e definido critérios de programação 
fi-itura. Na mesma ocasião, anunciou estar concluído um Plano Editorial 
da FCSH (coordenado pela Comissão Editorial e pelo Representante 
da Faculdade no Conselho Editorial da UNL), aprovado cientificamente 
pelos Departamentos e em condições de passar a uma fase de estudo 
sobre viabilização editorial. 

PLANO EDITORIAL DA FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS 
E HUMANAS DA UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA 

A. A. V. V. — Metáfora e criação do sentido, 150 páginas. 
A. A. V. V. — Ensaios de Semiolinguística (contos tradicionais, relatos 

de viagens, artigos de jornais...) 150 páginas. 
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Luís Vicente Baptista — Crescimento Urbano e Migrações Internas, 
352 páginas, 8 extratextos (tese de Mestrado). 

Leonor Buescu — Ensaios de Literatura Portuguesa, 200 páginas. 
Francisco Rui N. Cádima — A emergência dos Media, 170 páginas (tese 

de Mestrado). 
Mário Vieira de Carvalho — Almeida Garrett, crítico músico-teatral, 

prefácio e notas a uma antologia, 150 páginas. 
Salwa Castelo-Branco — Migração e mudança musical — um caso por

tuguês, 200 páginas (provas de agregação). 
J. E. Horta Correia — Vila Real de Santo Antônio: Urbanismo e Poder 

na política pombalina (tese de doutoramento). 
Tito Cardoso Cunha — Structure et Existence. Le débat entre Sartre 

et Lévi-Strauss sur les fondements de VAnthropologie, 444 páginas 
(tese de doutoramento). 

Filipe Furtado — Dernónios íntimos. Temática da narrativa fantástica 
vitoriana, 300 páginas (tese de doutoramento). 

Ana Hatherley — A Preciosa, de Soror Maria do Céu, 500 páginas (tese 
de doutoramento). 

Antônio Manuel Hespanha — As vésperas do Leviathan. Instituições e 
poder político em Portugal — séc. XVII, 1600 páginas, c/ gráfico. 

A. Mesquitela Lima — Ensaios de Antropologia, 180 páginas. 
João LUÍS Lisboa — Ciência e Política na leitura em Portugal (1780-1820), 

200 páginas (tese de Mestrado). 
Marina de Almeida R. A. Pereira Lopes — O simbolismo da casa em 

Júlio Dinis, 270 páginas. 
Sacuntala de Miranda — O declínio da supremacia britânica em Por

tugal, 1890-1939, (600 páginas-f 200 páginas extratexto). 
Rafael Moreira — Um tratado português de arquitectura do século XVI 

(1576-1579), (tese de Mestrado). 
Maria José Nobre — A Linguagem Interior na Origem da Conceptuali-

zação Artística, 250 páginas. 
Alfred Opütz —Portugal/Alemanha —Estudos sobre as relações literá

rias e culturais nos séculos XVIII, XIX e XX, 200 páginas. 
Laura Pires — Ensaios de Cultura e Literatura Inglesa, 200 páginas. 
Isabel Carmelo Rosa Renaud — Axfo/ogza e J£ífca —Relatório de provas 

comentado (provas de agregação). 
F. Ribeiro —>1 viagem. A viagem interior em Hermann Hesse, 200 pá

ginas. 

Conceição 'R.oávigaes — Sepulturas megalíticas em Portugal — Análise 
crítica do tratamento de dados, 510 páginas+20 desdobráveis. 

Graça Maria Rocha Simões —O licenciamento municipal das obras 
particulares: A sua lógica interna e eficiência, 188 páginas, (tese 
de Mestrado). 
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ACTIVIDADES DA BIBLIOTECA EM 1988 

Como nos anos antecedentes, as actividades da Biblioteca decorre
ram dentro do quadro de condicionalismos habitual dos quais os mais 
graves são as carências de espaço, de equipamento, de pessoal e de 
apoio financeiro. 

Constituíram acções da Biblioteca, nomeadamente a revisão da 
catalogação e indexação das monografias e publicações periódicas e 
o apoio a todos os utilizadores da Biblioteca quer da Faculdade quer 
do exterior. 

Foi organizada, também, uma estrutura de acolhimento para os 
alunos dos 1.°' anos da Faculdade para de forma sistemática os sensi
bilizar e os orientar a consultar Bibliotecas. 

A Técnica Superior Principal BAD, Dra. Fernanda Andrade, res
ponsável pelos Serviços da Biblioteca, organizou o catálogo da exposi
ção bibliográfica dos Professores da Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas. É de referir, ainda, a adesão da Biblioteca à PORBASE 
e a participação de alguns dos seus técnicos nos cursos para utilização 
do sistema. 

MOVIMENTO DE LEITURA E EXISTÊNCIAS 

Leitura de Presenças 

— Número de Leitores (incluindo os Leitores de Usuais) 15 445 

— Número de espécies requisitadas 12 301 

Leitura Domiciliaria 

— Número de Leitores 8 893 

— Número de espécies requisitadas 12 528 

Leitura de Presença-}-Leitura Domiciliaria 

— Número total de Leitores 24 338 

— Número total de espécies requisitadas 24 829 
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EXISTÊNCIAS 

1. Publicações não periódicas 
Registos 

— Número de volumes registados, adquiridos 
por compra 370 

— Número de volumes registados, adquiridos 
por oferta 528 898 

— Número total de volumes registados por com
pra e oferta desde 1978 a Dezembro de 1988 38 661 

— Número de espécies tratadas em 1988 654 
— Número total de espécies tratadas e consul-

táveis adquiridas por compra e oferta desde 
o início da Biblioteca até 31 de Dezembro de 
1988 32736 

2. Publicações periódicas 

— Número de títulos tratados, adquiridos por 
compra 4 

— Número de títulos tratados, adquiridos por 
oferta 74 78 

— Número total de títulos tratados desde 1979 
até Dezembro de 1988 1366 
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