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Cronologia e localização

A actividade iniciou-se nos primórdios de 1963/64 com a necessidade de poder fornecer aos

estudantes os textos das cadeiras dos vários professores.

A localização eram as duas salas situadas lateralmente

em relação ao Hall de entrada do edifício da Praça 7 de

Março. Na sala da direita de quem entrava no Hall, era

aonde adquiríamos os fascículos com os textos da

autoria dos professores e assistentes. Esta sala, cedo se

tornou pequena pela azáfama dos que tentavam obter

os fascículos antes das lições.

Colaboradores

Foram muitos os que colaboraram de forma mais ou

menos intensa nesta actividade, dos quais destacamos

entre outros o João da Cruz Paiva, o Gaspar Cerqueira e o irmão Pedro, o Arnaldo L. Pereira, o José

Carlos Ferreira (Pantera) e o irmão António Ferreira (Tigre), o Eduardo G. Ferreira (Dado), o João

Abreu, o Rui Gonzalez e o irmão Luis Gonzalez, o Flávio Carmelo, e o Nuno Bulhão Pato.

Operação

A colaboração na Secção concentrava-se essencialmente em duas actividades: a de dactilografia, e

a dos operadores/balconistas. A operacionalidade da Secção merece a edição de um anexo aonde

estão descritos os itens mais importantes das actividades.

Noutro artigo, com um detalhe digno de ser mencionado,

aparece uma narrativa do uso como se imprimiam as folhas

na Roneo, se atendermos ao facto que esta é feita 50 anos

depois.

Em 1968, complementou-se a oferta de material escolar

com a confeção de cadernos pautados, quadriculados e

lisos, pastas de arquivo, blocos pequenos e grandes, executados pela

Tipografia do jornal “Diário”, com preços bastante baixos para os sócios.

Todos estes artigos eram personalizados com o logotipo da AAM-ULM.

Este facto foi muito apreciado na ocasião.

Interactividade

Os Textos eram também, quem auxiliava na tiragem dos fascículos do

Circulo de Cinema, e às vezes das publicações do TEUM. Outros sectores

também se utilizavam, quando possível, da actividade de impressão de

cadernos e impressos específicos.

Havia ainda uma Secção de Textos na faculdade de Medicina, inicialmente sem vínculo á AAM, e

mais tarde (1968?) já com a colaboração de membros da associação. As Faculdades de Agronomia e

Veterinária, também se aparelharam de órgãos muitos semelhantes, mas pela sua dimensão, com

suporte das próprias organizações.
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Com a decisão politica em 1972 de encerrar a Associação Académica de Moçambique e integração

compulsiva de uma grande maioria de estudantes no Serviço Militar, os Textos ficaram como único

organismo em actividade na ULM, tendo dado cobertura a alguma actividade da AAM. Veja-se um

outro anexo aonde aparece o requerimento dirigido ao Ministro da Educação, apelando para a

importância da Secção de Textos na vida académica.

A Comercialização das Sebentas

As cêras davam cada uma, para 2 páginas dos fascículos de 16 páginas, e estes eram vendidos aos

sócios por 5$00 e aos não-sócios por 10$00. Os operadores e os auxiliares, não recebiam qualquer

retribuição pela colaboração. Só se iniciavam sebentas novas quando o quórum mínimo para a

nova disciplina/cadeira era de 6 estudantes. As sebentas com maior tiragem, como por exemplo a

de Física Geral, subvencionavam os custos das outras com menor quórum, como era o exemplo de

algumas das de Pedagogia e Letras.

Tesouraria

Os fascículos e demais materiais escolares eram vendidos a Sócios e a não-sócios, com alguma

diferenciação de preços.

Sebentas

As Sebentas editadas estão descritas nas Tabelas anexas, com o detalhamento que se julgou ser

mais importante.

O ambiente e o porquê da união entre os vários colaboradores

A contagem, agrupamento e dobragem dos fascículos, que decorriam se possível em clima
de convívio, ao fim do dia, o produto era sentido como fruto de longo trabalho, e não
apenas mais um fascículo.
Este incorporar do trabalho e clima de convívio em torno do trabalho nos produtos finais,
e que, estando afinal presente em todas as atividades, ali se realizava num espaço de
tempo dumas poucas horas deixando um produto durável, e por isso mais facilmente
percetível, era uma das magias da Secção de Textos, que possibilitava atracão de
colaboradores que aí encontravam essa fonte de realização. A outra era a capacidade de
comunicação que abria, mas isso é matéria para outro capítulo.

Outros produtos

Cadernos, blocos de papel, esferográficas, lápis e borrachas, ….

Imagens para relembrar:
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Este texto explica a importância da Secção na vida académica da ULM. É um documento de
valor histórico, e que dignifica o altruísmo de quantos por ali passaram.

Eurico Freire
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A colaboração na Secção dividia-se em duas actividades: a de dactilografia, e a dos operadores das

rotativas e auxiliares. Inicialmente, com a carência de colaboradores já formados nestes meandros,

tornou os polivalentes, razão pela aquela “especialização” não se fazia notar.

Dactilografia

Os fascículos eram datilografados em folhas especiais, chamadas “stencil”, (também apelidadas de

“cêras”). As cêras eram constituídas por três folhas; a primeira era constituída por uma película

sensível, macia e mole, e era aquela aonde se executava o trabalho de datilografia, ou se

desenhava, ou aonde se incluíam também certas figuras; a

segunda era constituída por uma folha de papel químico a toda

sua extensão, e que era retirada, quando se colocava na rotativa;

a terceira era uma folha de papel lustroso (quase cartolina fina),

aonde aparecia uma cópia dos textos datilografados, e que

servia como superfície endurecida para facilitar a gravação dos

“tipos” da máquina de escrever. A terceira folha era aquela que

era utilizada para visualizarmos as correções quando necessárias, e era mantida fixa á primeira

depois de executada a impressão. Estas três folhas eram

mantidas fixas entre si, através de uma lombada com múltiplas

perfurações, e que serviam para a fixação da cêra ao rolo da

rotativa, como pode ser visto na imagem. A correção do texto

datilografado nas cêras, era feita nas mesmas máquinas de

escrever, depois de aplicado verniz específico sobre a primeira

folha. Não era possível qualquer correção nas cêras depois de

terem sido introduzidas nas rotativas, devido aos resíduos de

tinta que ficavam após a impressão, e que iriam sujar rolo e o

mecanismo das máquinas de escrever.

Nos finais de 1966, a datilografia tinha já disponíveis: quatro

máquinas Olivetti (umas com carros largos e outras com carros

estreitos) e duas IBM de esfera. Uma destas IBM, tinha um

sistema de cabeça esférica, que permitia a sua substituição por

outra com símbolos matemáticos ou com símbolos gregos.

As rotativas Mimeográficas

Originariamente (1963/64) a Secção tinha uma mimeográfica da marca Roneo, cuja operação está

descrita num dos anexos do Historial da Secção. Em finais de

1966 já havia mais duas Gestetner para impressão. Estas últimas

rotativas, com uma operação melhorada em relação á sua

antecessora, também não deixavam de apresentar algumas dor-

de-cabeça para quem as operava. Era comum sujarem-se não só

mãos e braços, mas algumas vezes a cara e a própria camisa;

imagine-se que os mesmos operadores, como estudantes que

eram, tinham ainda de ir assistir às aulas, nas salas e anfiteatros.

Em meados de 1967 começou a operar a 3ª Gestetner. A imagem



A OPERACIONALIDADE NA SECÇÃO DE TEXTOS

2

ao lado mostra os tradicionais tubos de tinta, que nenhuma

saudade deixaram a quem perdeu alguma peça de vestuário

por se ter sujado. As cêras depois de usadas na impressão

eram guardadas cuidadosamente para as reedições.

A dobragem dos fascículos

Numa das salas, e entre os armários aonde armazenávamos

o papel, as cêras e as tintas, existia uma pequena e antiga

mesa de ténis-de-mesa, que se armava e desarmava, para

fazer a montagem dos fascículos. Dependendo da tiragem da impressão, e da quantidade de

fascículos da cadeira podia demorar mais de ½ hora, a conseguirem-se os primeiros. Era comum

ter-se na dobragem a participação do datilografo envolvido.

O atendimento ao balcão

O atendimento era feito, no rés-do-chão, na sala do lado esquerdo para quem entrava o saguão do

edifício. O balcão em madeira, com a configuração em “L”, armazenava por baixo uma grande

quantidade de resmas de papel e cópias de fascículos de algumas disciplinas. Existiam também

armários metálicos aonde se guardavam os fascículos já impressos.

A compensação pela datilografia

O preço pago pela datilografia de cada cêra era de Esc.10$00 quando o texto não tinha símbolos, e

de Esc.15$00 com símbolos matemáticos. Estes preços evoluíram mais tarde para 12$50 e 20$00.

Eurico Freire
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O modelo que usávamos era quase só um cilindro perfurado e recoberto de feltro,
com um distribuidor de tinta no interior. A tinta era colocada diretamente dentro do
cilindro, em doses pequenas, claro, por uma abertura com tampa roscada. O perímetro
do cilindro era tal que ficava um espaço entre o início e o fim da cera, depois de
estendida sobre o feltro da parede lateral.

A cera colocava-se primeiro pelas ranhuras do topo, fixada sob uma placa metálica
com uns ganchos e mantida contra um rebaixo da parede lateral por uma mola. A cera
era então estendida sobre o feltro, mantendo-se tensa e fazendo rodar o cilindro com
a alavanca. Bem estendida sobre o feltro (por vezes até ligeiramente alisada com as
mãos), a que aderia, era presa nos últimos cms por outra pequena placa metálica.
Colocado o papel na bandeja de entrada, uma rotação da alavanca tinha como efeito
puxar uma folha de papel, comprimi-lo com um rolo ou mais rolos de borracha contra
a cera e ejectá-lo para a bandeja de saída.

Após umas rotações da alavanca para confirmar que tudo estava bem, inseria-se o
número de cópias a tirar automaticamente e ligava-se o motor; a cada volta, o
contador diminuía uma unidade, e, chegado a zeros, sucessivamente deixava de
admitir papel, imprimia a última folha e depois de a ejectar, parava. A velocidade de
rotação era regulada, já não me lembro muito bem como.

A impressão normal não causava grande sujeira. Depois surgiam os petiscos:

1. A admissão do papel falhava, e a "impressão" "ia toda" para o rolo de borracha;
como este era de diâmetro muito mais pequeno, o rolo reimprimia sobre a cera
várias vezes, manchando-a, e quando reentrava o papel, a impressão era não
só da reimpressão da cera manchada, como nas costas do papel, pelo próprio
rolo. Solução: Extrair o rolo sujo, limpá-lo cuidosamente e voltar a colocá-lo,
agora alimentando folha a folha e operação manual; após umas vinte ou trinta
impressões as manchas de tinta sobre a cera, e as residuais no rolo, deixavam
de ter efeito de impressão visível; outras tantas passagens de papel
"seco" pelos dedos, deixavam as mãos se bem que bem sujas, suficientemente
secas para deixarem de sujar visivelmente o papel. E a luta continuava, até à
falha de papel seguinte...

2. Se podia falhar a admissão de papel, a máquina generosamente compensava os
operadores com a admissão de mais do que uma folha; em geral por as folhas
estarem aderentes, o que se prevenia com o "jeito" apropriado de as bater,
dobrar e fazer deslizar umas sobre as outras; mas esta era uma operação limpa,
só que produzia por vezes, falhas de impressão do verso, o que no fim ia
produzir defeitos e folhas rejeitadas, recicladas em geral.

3. Como a impressão assentava no princípio de deixar passar apenas uma
pequena quantidade de tinta por sítios certos e através do entrançado residual
deixado pela batida das teclas que cortavam a cera como formato das letras,
tudo o que alterasse esta geometria relativa se reflectia na impressão: desde a
queda das "ilhas" de cera deixadas tanto por desenhos como por letras como
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"a, e, O, p, d, etc.." em que ficava um furo na cera e a correspondente mancha
preta no papel, até ao deslizamento da cera, em grandes tiragens e retiragens,
que começava gradualmente e ia alterando a forma inicial do texto ou figuras.

4. A partir de certa dose de tinta, o papel era tomado de paixão e simplesmente
aderia à cera, não sendo ejectado e recobrindo a cera, torná-la inútil para
impressão. Mas a máquina continuava a obedecer às ordens e o papel saia em
branco.

5. Para proporcionar mais alegria a cera frequentemente começava a abrir
fissuras, adicionado linhas à impressão, que podiam ser parcialmente corrigidas
com a aplicação dum verniz vermelho, supostamente de secagem rápida. Por
vezes a secagem era menos rápida e aparecia no papel uma mancha rosa
a comprovar isso.

6. A necessidade de verniz, como muleta de impressão, era má notícia; indicava
uma propensão da cera, por pior qualidade, ou por teclagem, desenho ou
manipulação mais atlética. Quando começava, tinha tendência para se alargar,
e requeria mais atenção na remoção e manipulação.

7. Mas as cerimónias mais festivas ocorriam quando a cera se rompia e a tinta
passava em quantidade para o rolo e papel. No limite, quando o feltro
começava a ficar seco, havia que readicionar tinta, e ocorria por vezes que ele
não manchava uniformemente o feltro. Deveria haver muitas soluções técnicas
para o problema, metendo botões e alavancas, mas a experiência mostrara
que, mais rápida e eficiente, era mesmo espalhar a tinta no feltro com as mãos.
E aí o pessoal admirava a capacidade inventiva de quem havia desenvolvido um
produto com, afinal, a maior capacidade de sujar possível, sendo a
admiração aproximadamente proporcional à quantidade de papel usado para
tirar a tinta, à área do corpo, roupas incluídas, coberta pela mesma antes de
"secar", tempo gasto na limpeza e sobretudo, consumo de paciência e cansaço
e portanto as pragas rogadas à eficiência do inventor e familiares. Pelo que,
quando se estava em grupo, a tarefa era menos cansativa, porque se
aproveitava a situação com algum humor, discutindo-se se era caso para novo
recorde ou não, comparativamente a casos anteriores.

Eurico Freire
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1 - Sebentas dos Cursos de Engenharia / Matemática (Secção de Textos)

Titulo 1 Ano Curso3 Autor4 Edição5 Atual Utente 6 Observações 7
Elementos de Análise Numérica 1º Engª. /Matemática A. César de Freitas 66/67 Eurico Freire
Elementos de Física Atómica 1º Engª. /Matemática M. Adelaide Brandão 66/67 V. A. P. Machado
Geometria Descritiva e Elem. G.
Projetiva

1º Engª. /Matemática A. César de Freitas 66/67 Eurico Freire

Lições de Matemáticas Gerais 1º Engª. /Matemática Salazar Ferro 67/68 Eurico Freire
Matemáticas Gerais 1º Engª. /Matemática A. César de Freitas 67/68 V. A. P. Machado Cap. I, II, IV, V, VII, Ap. I e C. Integr.

Química Geral 1º Engª. /Matemática V. Crespo (?) 66/67 V. A. P. Machado
Química Analítica I 2º Engª. /Matemática J. M. Silva Pereira 65/66 Fung Kin
Álgebra Linear 2º Engª. /Matemática S. Carmo Moral 67/68 Eurico Freire
Análise Infinitesimal 2º Engª. /Matemática A. César de Freitas 67/68 V. A. P. Machado 1ªParte Vol.1 e 2, 2ªParte

Física Geral 2º Engª. /Matemática Chaínho Pereira 67/68 V. A. P. Machado Vol. II (Eletricidade/Magnetismo)

Geometria Analítica 2º Engª. /Matemática ? 66/67 Eurico Freire
Lições de Física Geral 2º Engª. /Matemática Vaz Sampaio 65/66 Gaspar Cerqueira
Lições do Curso Geral de Física 2º Engª. /Matemática M. Preciosa Alves 65/66 Eurico Freire
Probabilidades, Erros e Estatística 2º Engª. /Matemática ? 67/68 Eurico Freire
Máquinas Síncronas 4º Engª. /Electr. Carlos de C. Carvalho 70/71 E. Goulão Ferreira
Transporte e distribuição de
energia elétrica

4º Engª. /Electr. Marques Neto 72/73 José Barreto

Redes Elétricas 4º Engª. /Electr. Marques Neto 73/74 José Barreto



AAM-ULM - Sebentas dos Cursos

2Edição de Agosto/ 2013

Titulo 1 Ano Curso3 Autor4 Edição5 Atual Utente 6 Observações 7
Representação Conforme Vasco Freitas 1970 V. A. P. Machado Ed. Minerva Central/LM
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2 - Sebentas editadas do CURSO MEDICO-CIRÚRGICO

Titulo 1 Ano Autor4 Edição5 Atual Utente6 Observações7
Física Médica Pedroso de Lima Herberto Neves
Química Fisiológica Carlos Manso Herberto Neves
Fisiologia Médica Manuel Halpern/ Mirabeau Cruz Herberto Neves
Patologia Geral Carlos Manso /Paulo Godinho /Lesseps / Reys/

Purves / Anderson Fernandes
Herberto Neves

Farmacologia Lobato Guimarães, Coimbra Herberto Neves
Anatomia Patológica Microscópica Fernando Torres Herberto Neves
Bacteriologia e Parasitologia Henrique de Oliveira, Coimbra Herberto Neves
Psicologia Médica Custódio Rodrigues /Sousa Sobrinho Herberto Neves
Propedêutica Cirúrgica Antunes Cabrita Herberto Neves
Semiótica Radiológica Pinto Leite Herberto Neves
Higiene e Medicina Social Deolinda Martins/ Elias/ Constantino Sakellarides Herberto Neves
Clínica Obstétrica Albertino de Barros / Neves dos Santos Herberto Neves
Dermatologia e Venereologia Juvenal Esteves/ Norton Brandão/ Farrajota Ramos Herberto Neves
Oftalmologia Gil Cabral Herberto Neves
Urologia Pinto Carvalho, Lisboa Herberto Neves
Psiquiatria Sousa Sobrinho Herberto Neves
Embriologia Médica Jan Langman Yolanda Zambujo
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3 - Sebentas editadas do CURSO DE AGRONOMIA

Titulo 1 Ano Autor4 Edição5 Atual Utente6 Observações7
Matemáticas Gerais 1º David Vieira 68/69 José Vitória
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4 - Sebentas editadas do CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA

Titulo 1 Ano Autor4 Edição5 Atual Utente6 Observações7
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