Propaganda, jornais e revistas que fizeram história- PARTE I
Capas de cadernetas de cromos digitalizadas. Este blog é
dedicado quase exclusivamente ao futebol.

http://zebe-colecionismo.blogspot.com/p/cadernetasdigitalizadas.html

O projeto cultural do regime do Estado Novo.

https://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/40610/9/ulfpie0
53485_tm_anexo_aula5dez.pdf

Propaganda anti república.

http://casacomum.org/cc/arquivos?set=e_7674

Jornais e revistas de teatro em Portugal.

file:///C:/Users/Worten%20Pc/Downloads/12327Texto%20do%20Trabalho-37412-1-10-20170718.pdf

Uma história interessante e bem contada sobre a Agência
Portuguesa de Revistas. Um bom arquivo de imagens.

https://web.archive.org/web/20140528083115/http://ww
w.historia.com.pt/APR/APRindex.htm

Um esplêndido blog dedicado ao Portugal de antigamente.
Cheio de cartazes, revistas, anúncios, etc. Da autoria de José
Leite.

https://restosdecoleccao.blogspot.com/2016/04/

Arquivo do Museu do Fado. Lindo e muito completo.

https://www.museudofado.pt/colecao/repertorios

Um blogue totalmente dedicado a Amália Rodrigues. Muita
informação, imagens, filmes.

https://amaliarodriguescentenario.wordpress.com/

Várias revistas digitalizadas da “Crónica Masculina”. Como era
“ser homem”, no tempo de Salazar.

http://hemerotecadigital.cmlisboa.pt/Periodicos/CronicaMasculina/CronicaMasculina.h
tm

Álbum dos artistas – digitalização completa de várias revistas
dedicadas às estrelas de cinema.

http://hemerotecadigital.cmlisboa.pt/Periodicos/AlbumdosArtistas/AlbumdosArtistas.h
tm

Acção Colonial : Número Comemorativo da Exposição Colonial
do Porto -1934. Um documento muito bom para explicar aos
alunos como era a propaganda do Estado Novo.

http://hemerotecadigital.cmlisboa.pt/Periodicos/AccaoColonial_NComemorativo/Accao
Colonial_NComemorativo.htm

Alma Nova: revista de ressurgimento Nacional (anos 20).

http://hemerotecadigital.cmlisboa.pt/Periodicos/AlmaNova/AlmaNova.htm

Almanaque de Caricaturas – de 1874 a 1876

http://hemerotecadigital.cmlisboa.pt/Periodicos/AlmanachdeCaricaturas/1874/1874_
master/AlmanachdeCaricaturas_1874.PDF

Ámanhã- Revista popular de orientação racional - 1909

http://hemerotecadigital.cmlisboa.pt/Periodicos/Amanha/Amanha.htm

Animatógrafo: revista dedicada ao Cinema (de 1933 a 1948).

http://hemerotecadigital.cmlisboa.pt/Periodicos/Animatografo/Animatografo.htm

O António Maria – revista de humor da autoria de Rafael
Bordalo Pinheiro.

http://hemerotecadigital.cmlisboa.pt/Periodicos/OAntonioMaria/OAntonioMaria.htm

Argus: revista mensal ilustrada. A música, livros e
acontecimentos da época. 1907.

http://hemerotecadigital.cmlisboa.pt/Periodicos/Argus/Argus.htm

http://hemerotecadigital.cmArte Opinião: uma revista de cultura do pós-25 de Abril. De 1978 lisboa.pt/Periodicos/ArteOpiniao/ArteOpiniao.htm
a 1982.

Arte portugueza : revista de archeologia e arte moderna – 1895.

http://hemerotecadigital.cmlisboa.pt/Periodicos/ArtePortugueza/ArtePortugueza.htm

O Assistente ao Emigrante : órgão do Sindicato Nacional dos
Empregados da Assistência aos Emigrantes em Navios
Estrangeiros do Districto de Lisboa. De 1936 a 1946.

http://hemerotecadigital.cmlisboa.pt/Periodicos/OAssistenteaoEmigrante/OAssistentea
oEmigrante.htm

Atlântico- revista Luso-brasileira- de 1942 a 1950.

http://hemerotecadigital.cmlisboa.pt/Periodicos/Atlantico_RevistaLusoBrasileira/Atlant
ico.htm

A Berlinda : reproducções d'um album humoristico, ao correr do
lápis. Rafael Bordalo Pinheiro e Alfredo Ribeiro. 1870 e 1871.

http://hemerotecadigital.cmlisboa.pt/Periodicos/ABerlinda/ABerlinda.htm

O Besouro: revista humorística. De 1878 a 1879.

http://hemerotecadigital.cmlisboa.pt/Periodicos/OBesouro/OBesouro.htm

Bip-Bip- Suplemento para crianças da companhia BP. De 1961 a
1962. Vinha dentro de revistas como O Foguetão ou Cavaleiro
Andante.

http://hemerotecadigital.cmlisboa.pt/Periodicos/Bip_Bip/BB.htm

Boletim Photographico – revista dedicada à arte da fotografia.
De 1900 a 1906.

http://hemerotecadigital.cmlisboa.pt/Periodicos/BoletimFotografico/BolFotog_1900.ht
m

A Bomba – Revista humorística. 1912.

http://hemerotecadigital.cmlisboa.pt/Periodicos/ABomba/ABomba.htm

Cabo Verde : boletim de propaganda e informação. 1949

http://hemerotecadigital.cmlisboa.pt/Periodicos/CaboVerde/CaboVerde.htm

A capital: as primeiras edições. Muito interessante para mostrar
aos alunos a evolução da estética jornalística e a estrutura dos
conteúdos.

http://hemerotecadigital.cmlisboa.pt/Periodicos/ACapital/ACapital.HTM

Jornal A Capital- edições digitalizadas.

Contemporânea- Revista de artes e cultura. De 1915 a 1926.

A Corja! – Semanário de caricaturas. 1898

http://hemerotecadigital.cmlisboa.pt/Periodicos/Capital/ACapital.htm

http://hemerotecadigital.cmlisboa.pt/OBRAS/CONTEMPORANEA/Contemporanea.htm
http://hemerotecadigital.cmlisboa.pt/OBRAS/ACorja/ACorja.htm

O Crime: publicação de assuntos criminais -1936

http://hemerotecadigital.cmlisboa.pt/Periodicos/OCrime/OCrime.htm

Crónica desportiva: revista ligada a todo o tipo de desportos. De
1957 a 1958.

http://hemerotecadigital.cmlisboa.pt/Periodicos/CronicaDesportiva/CronicaDesportiva.
htm

Uma edição digitalizada do Diário Ilustrado (nº1, 1956).

Edições digitalizadas do Diário de Lisboa.

DIÁRIO DA MANHÃ : NÚMERO COMEMORATIVO DO DUPLO
CENTENÁRIO. Um excelente exemplo da propaganda do Estado
Novo. 1940
Diário da Manhã : número especial comemorativo da visita de S.
M. a rainha Isabel II de Inglaterra
Companhia Nacional Editora, ed. com.1957

http://hemerotecadigital.cmlisboa.pt/Periodicos/DiarioIlustrado/N1/N1_master/DIlustr
adoN1.pdf
http://hemerotecadigital.cmlisboa.pt/Periodicos/DiariodeLisboa/DiariodeLisboa.htm

http://hemerotecadigital.cmlisboa.pt/RaridadesBibliograficas/Raridades_DiariodaManh
a_Centenario.htm

http://hemerotecadigital.cmlisboa.pt/Periodicos/DiariodaManha_IsabelII/DiariodaMan
ha_IsabelII.htm

Diário Popular: um jornal que, nas entrelinhas, desafiava o
Estado Novo. Várias vezes foi importunado com o “lápis azul”.

http://hemerotecadigital.cmlisboa.pt/Periodicos/DiarioPopular/DP_Out1950.htm

Quem foi José Manuel Soares. Este é um blog dedicado à arte da http://bloguedebd.blogspot.com/2018/01/faleceu-josebanda desenhada.
manuel-soares.html

Edições digitalizadas de O Domingo Ilustrado. De 1925 a 1927.

http://hemerotecadigital.cmlisboa.pt/OBRAS/DOMINGOILUSTRADO/DomingoIlustrado.
htm

Duas Pátrias: revista documentário luso-brasileira. De 1954 a
1958.

http://hemerotecadigital.cmlisboa.pt/Periodicos/DuasPatrias/DuasPatrias.htm

O Elenco – um dos primeiros periódicos dedicados ao Teatro.
1839.

http://hemerotecadigital.cmlisboa.pt/Periodicos/OElenco/OElenco.htm

Engenhocas e coisas práticas – Uma Superinteressante do
tempo dos nossos avós. (1942)

http://hemerotecadigital.cmlisboa.pt/Periodicos/EngenhocasECoisasPracticas/Engenho
casECoisasPracticas.htm

O espectro- Uma revista satírica do ano de 1925

http://hemerotecadigital.cmlisboa.pt/Periodicos/OEspectro_1925/OEspectro_1925.htm

O Espelho: um pequeno jornal ilustrado. Muito bom para
explicar a I Guerra Mundial. De 1914 a 1918.

http://hemerotecadigital.cmlisboa.pt/Periodicos/OEspelho/OEspelho.htm

A esperança : semanario de recreio litterario dedicado ás
damas. De 1865 a 1866.

http://hemerotecadigital.cmlisboa.pt/Periodicos/AEsperanca/AEsperanca.htm

A Estocada: um jornal dedicado à tourada. De 1936 a 1937.

http://hemerotecadigital.cmlisboa.pt/Periodicos/AEstocada/AEstocada.htm

Estandarte: revista de propaganda do Estado Novo, da
Mocidade Portuguesa. 1941.

http://hemerotecadigital.cmlisboa.pt/Periodicos/Estandarte/Estandarte.htm

Revista Orpheu nº 1

http://modernismo.pt/images/revistas/pdf/orpheu_n_1_w
eb.pdf

Revista Orpheu nº 2

http://modernismo.pt/images/revistas/pdf/orpheu_n_2_w
eb.pdf

Eva: jornal da mulher e do lar. De 1932 a 1967.

http://hemerotecadigital.cmlisboa.pt/Periodicos/Eva/Eva_Natal1932.htm

A Farça – revista satírica. De 1909 a 1910.

http://hemerotecadigital.cmlisboa.pt/Periodicos/AFarsa/AFarsa.htm

Fatos e Fotos – Cobertura do 25 de Abril. Excelente para a sala
de aula!

Flama: Órgão Oficial da Juventude Escolar Católica. De 1951 a
1974. A Igreja Católica, no Estado Novo.

Foguetão: semanário juvenil para o ano 2000. Uma revista do
presente que já tenta adivinhar o futuro. Fascinante!

http://hemerotecadigital.cmlisboa.pt/Periodicos/FatoseFotos/FatoseFotos.htm

http://hemerotecadigital.cmlisboa.pt/Periodicos/Flama/Flama.htm

http://hemerotecadigital.cmlisboa.pt/OBRAS/Foguetao/Foguetao.htm

Vim- Fotonovelas. Muito interessante para animar uma aula de
História ou Português.
Froebel, revista de instrucção primaria -A Froebel nasceu para
prestar homenagem ao pedagogo alemão Friedrich Wilhelm
August Fröbel (1782-1852), no dia do seu centenário. De 1882 a
1884.

Galeria teatral- O teatro no século XIX. De 1849 a 1850.

http://hemerotecadigital.cmlisboa.pt/Periodicos/FotonovelasVim/FotonovelasVim.htm

http://hemerotecadigital.cmlisboa.pt/OBRAS/Froebel/Froebel.htm

http://hemerotecadigital.cmlisboa.pt/Periodicos/GaleriaTeatral/GaleriaTeatral.htm

Gazeta das colonias : semanario de propaganda e defesa das
colonias. De 1924 a 1926. Uma publicação extraordinariamente
moderna para a época. Ler com atenção o artigo “Dividas
coloniais”, nº1.

http://hemerotecadigital.cmlisboa.pt/Periodicos/GazetadasColonias/GazetadasColonias
.htm

Germen : revista dos estudantes de medicina do Porto :
medicina, cultura e vida académica. Só na primeira edição,
aparecem três remédios dedicados à Sífilis. Um retrato do país
de então. De 1935 a 1938.

http://hemerotecadigital.cmlisboa.pt/Periodicos/Germen/Germen.htm

Ginásio- Um jornal de Coimbra dedicado à vida estudantil. Cheio
de caricaturas de estudantes da época. 1936. É interessante
notarmos que já são várias as mulheres que entram nos cursos
de medicina e direito.

http://hemerotecadigital.cmlisboa.pt/Periodicos/Ginasio/Ginasio.htm

Guiauto Ilustrado: um periódico dedicado aos automóveis. 1929

http://hemerotecadigital.cmlisboa.pt/Periodicos/Guiauto/Guiauto.htm

Homens livres : livres da finança & dos partidos. Ligados ao
movimento Seara Nova, esta edição é um documento histórico
incontornável. 1923.

http://hemerotecadigital.cmlisboa.pt/Periodicos/HomensLivres/HomensLivres.htm

lllustração portugueza: a “Caras” do início do
século passado. De 1903 a 1993. Suplemento do
jornal O Século.

A illustração portugueza : semanario : revista litteraria e
artística. Uma revista que fez história. De 1884 a 1890.

http://hemerotecadigital.cmlisboa.pt/OBRAS/IlustracaoPort/IP1.htm

http://hemerotecadigital.cmlisboa.pt/Periodicos/AIlustracaoPortuguesa_Semanario_18
84_1890/Web_AIlustPort_1884_1890/1_Ano.htm

Inter-TAP : boletim mensal - uma das glórias do Estado Novo. De

http://hemerotecadigital.cmlisboa.pt/Periodicos/InterTAP/InterTAP.htm

1962 a 1971.

Invicta Cine – revista de cinema. De 1932 a 1936.

http://hemerotecadigital.cmlisboa.pt/Periodicos/InvictaCine/InvictaCine.htm

O LIBELO – Quinzenário clandestino de oposição à Ditadura Militar. De
1926 a 1927.

http://hemerotecadigital.cmlisboa.pt/Periodicos/OLibelo/OLibelo.htm

Lisboa crèche : jornal miniatura offerecido em beneficio das
creches a sua majestade a Rainha a Senhora Dona Maria Pia.
Lindíssimo! Número único, 1884.

http://hemerotecadigital.cmlisboa.pt/Periodicos/LisboaCreche/LisboaCreche.htm

O livre exame : orgão do Centro de Lisboa da Associação
Propagadora do Livre Pensamento. Um periódico anti-clerical, a
favor da secularização da sociedade portuguesa. De 1885 a
1886.

http://hemerotecadigital.cmlisboa.pt/Periodicos/OLivreExame/OLivreExame.htm

Luta popular : órgão central do Movimento Reorganizativo do
Partido do Proletariado. Jornal clandestino de propaganda do
MRPP. 1944-2010.

http://hemerotecadigital.cmlisboa.pt/Periodicos/LutaPopular/LutaPopular.htm

Miau! – Lendário jornal humorístico. 1916. Crítica à política do
país e do mundo.

http://hemerotecadigital.cmlisboa.pt/OBRAS/Miau/Miau.htm

Mocidade Portuguesa Feminina – Boletim mensal. O ideal é
comparar esta edição com a versão masculina. Vai dar debate
aceso na sala de aula. De 1939 a 1947.

http://hemerotecadigital.cmlisboa.pt/Periodicos/MocidPortFeminina/MocidadePortugu
esaFeminina_1.htm

Mundo Gráfico: uma revista que fez muito sucesso. De 1940 a
1948. Socidade, política, cinema, etc.

http://hemerotecadigital.cmlisboa.pt/Periodicos/MundoGrafico/MundoGrafico_.htm

