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Apresentação

No âmbito do tratamento bibliográfico e organização física de todas as publicações
periódicas da biblioteca Rómulo, elaborou-se a presente lista que contém um total de 983
títulos. O fundo de publicações periódicas do Rómulo inclui as publicações adquiridas pelo
centro por assinatura ou ofertas e as que pertenceram ao fundo do extinto Museu Nacional
da Ciência e da Técnica (MNCT), incorporado pelo Centro em 2013.
As publicações periódicas do Rómulo encontram-se organizadas em dois grandes grupos:
as publicações correntes1 com 54 títulos e as findas2 com 929 títulos. No revisteiro do centro
encontram-se os volumes do ano corrente e os do ano anterior. Os volumes mais antigos
e as publicações periódicas do MNCT estão no depósito, localizado na cave do
Departamento de Química da FCTUC. Estas publicações são de acesso restrito e têm de
ser solicitadas ao bibliotecário.
A presente lista de títulos está organizada por ordem alfabética, tal como as publicações
estão arrumadas nas estantes do depósito. O número “1” à frente de alguns títulos significa
que existe apenas um número desse título.
Relativamente à modalidade de empréstimo, no caso destas publicações não está previsto
o empréstimo domiciliário, tendo de ser feita a consulta no centro.
Como mencionado anteriormente estas publicações ainda estão em fase de tratamento
bibliográfico, logo, a maioria dos títulos (das publicações findas) ainda não se encontram
no OPAC (catálogo público disponível em linha), contudo se constarem na presente lista,
podem ser consultados, bastando para isso solicitar ao bibliotecário.
Esta lista é actualizada regularmente.

1

Estas publicações são recebidas com regularidade.

2

Publicações que já não são publicadas e/ou que o centro recebe esporadicamente.
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RÓMULO CCVUC

Publicações Periódicas Correntes
Neste grupo estão as publicações periódicas recebidas com regularidade, seja por meio de
assinatura ou oferta. Encontram-se disponíveis no Revisteiro do Centro (o ano corrente e o
anterior) de acesso livre, organizadas por ordem alfabética. Os números mais antigos estão
no depósito e têm de ser solicitados. Existem 54 títulos de publicações periódicas correntes.

LETRA A – 4 Títulos
Almanaque Bertrand
Aramco World
As artes entre as letras
Astronomy now: the world's best-selling astronomy magazine

LETRA B – 3 Títulos
Babelia / Diario El Pais
Boletim da sociedade portuguesa de matemática
Brotéria: cristianismo e cultura

LETRA C – 2 Títulos
Cadernos de educação de infância - CEI
Courrier internacional (Lisboa)

LETRA D – 1 Título
Discover: science, technology and the future

LETRA E – 5 Títulos
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Ensino magazine
Ensino superior: revista do SNESup
Estante / Fnac Portugal
Exame: negócios em revista
Exame informática

LETRA F – 1 Título
Forbes Portugal

LETRA G – 2 Títulos
Gazeta de matemática
Guia do estudante: expresso

LETRA I – 2 Títulos
Infância na Europa: explorando os temas, celebrando a diversidade
Ingenium: a engenharia portuguesa em revista

LETRA J – 2 Títulos
JL Educação
JL : jornal de letras, artes e ideias

LETRA M – 1 Título
1843 : The economist unwinds

LETRA N – 11 Títulos
National geographic
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National geographic Portugal
National geographic: edição especial ciência
National geographic: edição especial história
National geographic: edição especial matemática
National geographic: edição especial viagens
National geographic Júnior
National geographic: special publication
New scientist
The New York review of books
Newsletter / Fundação Calouste de Gulbenkian

LETRA P – 1 Título
Proteste: revista de defesa do consumidor

LETRA Q – 2 Títulos
Quero saber: a revista que desperta a sua mente
Quo: o saber actual

LETRA R – 6 Títulos
La recherche : l'actualité des sciences
Research eu : focus magazine
Research eu : results magazine
Research information : the essential link between academic publishers and librarians
Revista Bang!
Revista sauda+
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LETRA S – 6 Títulos
Science
Science & vie
Sciences et avenir
Sky at night magazine
Super interessante
Super interessante: edição especial história

LETRA T – 1 Título
Teste saúde
T3: the gadget magazine

LETRA U – 2 Títulos
ULisboa: revista da universidade de Lisboa

LETRA V – 1 Título
Visão

LETRA X – 1 Título
XXI, Ter opinião
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Publicações Periódicas Findas

Neste grupo encontram-se as publicações periódicas que já terminaram, ou que o Rómulo já
não recebe ou recebe com irregularidade. Estão arrumadas no depósito localizado na cave do
Departamento de Química da FCTUC de acesso restrito, tendo de ser solicitadas.
Existem 929 títulos de publicações periódicas findas.

LETRA A - 135 Títulos
Abraço: boletim para pessoas infectadas pelo VIH/SIDA
Academic computing: covering computer use in higher education - 1
Acção médica: revista da associação dos médicos católicos portugueses
ACP: revista ilustrada de automobilismo e turismo: orgão oficial do Automóvel Club de
Portugal - 1
Acta médica portuguesa: revista de ciências médicas – 1
Actividade cultural da zona centro
Actividade cultural de Angola
Actividade económica de Angola: revista de estudos económicos, propaganda e
informação – 1
Actualidades clinico-terapêuticas: extractos dos artigos com utilidade clínicoterapêutica imediata, seleccionados na bibliografia médica internacional
Actualidades e utilidades médicas
Administração pública e as TIC – 1
Aero modeller: hobby magazine
Agenda União Europeia: actualidades comunitárias - 1
Agricultura: revista da Direcção Geral dos Serviços Agrícolas - 1
Agronomia angolana – 1
Agrotec: revista técnico-científica agrícola
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Air & space - 1
Aircraft profile
Air world
Alemanha industrial - 1
Algar: boletim da sociedade portuguesa de espeleologia
Algarocho: boletim interno da sociedade portuguesa de espeleologia
Alliage: culture, science, technique
Al-Madam: arqueologia, património, história local
Almanach de caridade para…
Almanach Palhares: burocratico, commercial e industrial... - 1
Almanack do toma Mariquinhas para...: util, prognostico, satyrico e critico
Almanak da instrucção publica em Portugal - 1
Almanak Ferin – 1
Almanaque do exército ou lista geral de antiguidades dos oficiais do exército
Almanaque português de fotografia
Almanaque vegetariano - 1
Alpin magazin - 1
The amateur photographer & cinematographer
Amatus lusitanus: revista de medicina e cirurgia
Ambiente 21: sociedade e desenvolvimento - 1
American modeler annual - 1
American scientist
Anais / Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Marília
Anais / Faculdade de Medicina Veterinária
Anais Azevedos: publicação dos laboratórios Azevedos, sociedade industrial
farmacêutica
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Anais da faculdade de ciências do Porto
Anais da junta nacional do vinho - 1
Anais da escola superior de medicina veterinária
Anais da faculdade de medicina veterinária (continua a anterior)
Anais da junta de investigações coloniais
Anais da junta de investigações do ultramar (continua a anterior)
Anais das ciências, das artes e das letras - 1
Anais de marinha / Ministério da Marinha, Estado Maior Naval
Anais do instituto de medicina tropical
Anais do instituto do vinho do Pôrto
Anais do município de Coimbra
Anais dos serviços de veterinária – 1
Anais: educação e desenvolvimento / Unidade de Investigação Educação e
Desenvolvimento - 1
Anais: estudos de história da geografia da expansão portuguesa
Anais portugueses de psiquiatria
Análise: boletim analítico das revistas técnicas francesas editadas pelo instituto
francês em Portugal
Análise psicológica – 1
Análise social: revista do gabinete de investigações sociais
Analecta terapêutica: publicatión de los laboratórios del norte de España
Animador / Movimento para o aprofundamento da democracia - 1
Annaes da marinha: mapas estatísticos do hospital da marinha - 1
Annaes das sciencias, das artes, e das letras – 1
Annales de l’institut océanographique – 1
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Annales des falsifications: bulletin internacional de la repression des fraudes
alimentaires alimentaires e pharmaceutiques – 1
Annaes scientificos da academia polytechnica do Porto
The annals of applied biology – 1
Annuario da academia polytechnica do Porto
Annuario da provincia da Guiné – 1
Annuario estatístico da câmara municipal do Porto – 1
Annuario estatístico de Portugal / Ministério das Obras Publicas, Commercio e
Industria, Repartição de Estatística
Antimatéria / NEDF
Antropologia portuguesa

/

Universidade de Coimbra

Anuário / Academia Internacional da Cultura Portuguesa - 1
Anuário / Associação dos médicos portugueses – 1
Anuário académico / Academia das Ciências de Lisboa - 1
Anuário científico / Instituto Superior de Engenharia do Porto - 1
Anuário comercial de Portugal
Anuário da academia internacional da cultura portuguesa
Anuário da Academia Politécnica do Porto
Anuário da educação
Anuário da faculdade de sciências do Porto
Anuário da revista forum estudante
Anuário da sociedade broteriana
Anuário da universidade de Coimbra
Anuário das clínicas cirúrgicas - 1
Anuário do centro cirúrgico de Coimbra – 1
Anuário do colégio militar
8

Publicações Periódicas

RÓMULO CCVUC

Anuário do ensino superior – 1
Anuário do instituto feminino de educação e trabalho
Aposta / CTT Correios de Portugal
The apple review – 1
Apple user – 1
Aprender ao longo da vida - 1
Aprender: revista da sociedade de educação de Portalegre – 1
Aqui e além…: revista de divulgação cultural
L'argile: journal des céramistes, travaux publics et bâtiments, mines & carrières
Ar livre: ambiente, cultura e alternativas – 1
Arqueologia – 1
Arqueologia e indústria: revista da associação portuguesa de arqueologia industrial
Arquipélago – 1
Arquitectura e vida
Arquitectura portuguesa
Arquivo coimbrão: boletim da biblioteca municipal
Arquivo das colonias / Ministério das Colónias
Arquivo de bibliografia portuguesa
Arquivo do distrito de Aveiro: revista trimestral para publicação de documentos e
estudos relativos ao distrito - 1
Arquivos clínicos da estância termal da Curia
Arquivos clínicos das estâncias de Vidago e de Sálus – 1
Arquivos clínicos das termas de Monte real – 1
Arquivos de dermatologia e sifiligrafia – 1
Arquivos de patologia geral e anatomia patológica da UC - 1
Arquivos do Instituto de anatomia patológica e do de patologia geral - 1
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Arquivos do Instituto de farmacologia e terapêutica experimental
Arrow designs / Arrow Iberia Electronica
Arte musical : revista de doutrina, noticiário e crítica
Arte y parte: revista de arte - 1
Artes de Babel - 1
Les arts du feu – 1
Asea revue
Astronomia de amadores: revista de divulgação astronómica
L’Astronomie / Société Astronomique de France
Astronomie magazine
Astronomy
Atalaia: revista internacional de exegese contemporânea
The Athenaeum : journal of literature, science, the fine arts, music and the drama
Atomes: tous les aspects scientifiques d’un nouve age – 1
Atouts Bretagne: science, technique, développement
Attractions management
Aulamagna
AutomationView
Autores: boletim da sociedade de escritores e compositores teatrais portugueses
À venir – 1
Aviation week e space technology
Azimut

LETRA B – 107 Títulos
Beama – 1
BEE: belgelectr-export – 1
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Bernardette
Bibliografia científica / Serviços de Bibliografia Científica do Instituto Pasteur de Lisboa
Bibliotecas arquivos e museus / Instituto Português do Património Cultural
Biblos: revista da faculdade de letras da Universidade de Coimbra
Big: boletim informativo do grexte para a FCTUC
Bild der Wissenschaft
Bios: a destruição da natureza acarretará a destruição do homem
Biosofia: para uma nova compreensão da vida, do universo e do homem
Bit: informática para todos
Bluesci : Cambridge university science magazine - 1
Boca do inferno: revista de cultura e pensamento
Boletim / Academia internacional da cultura portuguesa
Boletim / Academia portuguesa de história – 1
Boletim / Escola Central de Oficiais
Boletim bibliográfico / Ministério da Educação Nacional
Boletim bibliográfico de Macau
Boletim CODEPA / Centro de Orientação e Documentação de Ensino Particular – 1
Boletim cultural / Câmara Municipal de Loures
Boletim cultural / Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão – 1
Boletim da administração militar
Boletim da agência geral das colónias
Boletim da APOM
Boletim da associação para o desenvolvimento da conservação e restauro
Boletim da associação portuguesa de biólogos
Boletim da associação profissional de conservadores restauradores de Portugal – 1
Boletim da Atlântida
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Boletim da biblioteca geral da Universidade de Coimbra – 1
Boletim da Coimbra editora: publicação mensal de informação editorial
Boletim da comissão de fiscalização das águas de Lisboa - 1
Boletim da comissão nacional do ambiente
Boletim da CP: órgão da instrução profissional do pessoal da companhia
Boletim da direcção da arma de artilharia
Boletim da direcção do serviço de saúde militar
Boletim da direcção geral da agricultura
Boletim da direcção geral da armada
Boletim da direcção geral da instrução pública
Boletim da direcção geral dos edifícios e monumentos nacionais – 1
Boletim da escola central de oficiais
Boletim da escola de farmácia – 1
Boletim da escola de transmissões
Boletim da escola superior de farmácia
Boletim da Fapir – 1
Boletim da informação e publicidade – 1
Boletim da liga portuguesa de profilaxia social – 1
Boletim da ordem dos engenheiros
Boletim da sociedade Broteriana
Boletim da sociedade cultural de Angola
Boletim da sociedade de estudos da colónia de Moçambique – 1
Boletim da sociedade de geografia de Lisboa
Boletim da sociedade portuguesa de ciências naturais – 1
Boletim da sociedade portuguesa de química
Boletim da universidade do Porto
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Boletim de documentação – 1
Boletim de minas / Direcção-Geral de Minas e Serviços Geológicos
Boletim de sumários / Universidade de Coimbra, Centro de Informática
Boletim do arquivo da universidade de Coimbra
Boletim do arquivo histórico militar - 1
Boletim do comissariado do desemprêgo
Boletim do conselho directivo / Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade
de Coimbra
Boletim do instituto Alemão – 1
Boletim do instituto de climatologia e hidrologia da universidade do Porto – 1
Boletim do instituto de orientação profissional – 1
Boletim do instituto nacional do trabalho e da previdência – 1
Boletim do laboratório de ensaio e estudo de materiais – 1
Boletim do ministério da agricultura – 1
Boletim dos correios e telégrafos - 1
Boletim dos CTT da colónia de Angola
Boletim dos organismos corporativos e de coordenação económica do comércio e da
indústria
Boletim farmacológico
Boletim geral de legislação: arquivo de leis, decretos e portarias: compilação de todos
os diplomas e disposições legais que mais interessam ao comércio e indústria
Boletim HFCT / Grupo de História e Filosofia da Ciência e da Técnica da Universidade
de Aveiro
Boletim informativo / Museu da Ciência e Industria
Boletim informativo / Museu da Indústria do Têxtil – 1
Boletim Informativo / Sociedade Portuguesa de Estatística – 1
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Boletim Informativo / Universidade Lusíada
Boletim informativo comunicações do laboratório de biologia e quimioterapia (LBQ)–1
Boletim informativo da associação portuguesa de museus - 1
Boletim informativo: serviços centrais
Boletim: laboratório nacional de engenharia tecnologia industrial – 1
Boletim mensal de informação / Laboratório Nacional de Engenharia Civil – 1
Boletim oficial / Ministério da Educação Nacional
Boletim oficial: suplemento / Ministério da Educação Nacional
Boletim síntese de indicadores estatísticos – 1
Boletim trimestral da Rede Portuguesa de Museus
Boletin del centro de documentacion cientifica y tecnica – Mexico – 1
Boletín S.E.D.P.G.Y.M. / Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio
Geológico y Minero
Boletins da faculdade de filosofia, ciências e letras - 1
The botanical review - 1
Brandeins - wirtschaftsmagazin - 1
Britain to-day
British industrial equipment
British machine tool engineering
Brotéria: cultura e informação
Brotéria: série de vulgarização scientifica
Brotéria: série informação e cultura
Bulletin / University of California - 1
Bulletin des etudes portugaises – 1
Bulletin du comité d’études historiques et scientifiques – 1
Bulletin: le magazine du credit suisse – 1
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Bulletin oerlikon – 1
Bulletin of the world health organization
Bulletin radiographique
Bulletin sécheron – 1
Business week
Byte

LETRA C – 84 Títulos
Ça m’intéresse
Caderno especial: visão
Cadernos científicos
Cadernos de ciência e tecnologia
Cadernos de cultura - 1
Cadernos de educação ambiental - 1
Cadernos de educação de infância
Cadernos de filosofias
Cadernos de pós-graduação em engenharia elétrica - 1
Cadernos do CEFAT / Centro de Estudos de Física, Acústica e Telecomunicações–1
Café com letras
Les Cahiers CIBA
Les cahiers de science & vie: les grandes controverses scientifiques
Cambridge school newsletter – 1
Carmelus - 1
Caros amigos – 1
Cars in profile – 1
Carso: boletim informativo / Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros
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Cebit views – 1
CD media
Censo da população de Portugal / Direcção Geral da Estatística – 1
Centro atlântico.pt magazine
Ceramic age – 1
La céramique
Ceramique verrerie emaillerie – 1
Cern courrier – 1
CES em cena / Centro de Estudos Sociais da Faculdade de Economia da
Universidade de Coimbra
100cias@uned
Chance – 1
The chemical intelligencer – 1
The chemical world – 1
Les chemise de la science regards sur la recherché – 1
Chemotherapy – 1
CIBA Symposium
A cidade de Évora: boletim da comissão municipal de turismo de Évora
A cidade e as terras: revista do governo civil de Lisboa – 1
Ciel & space
Ciência / Associação Juvenil de Ciência
Ciência actual
Ciência hoje: revista de divulgação científica da SBPC – 1
Ciência ilustrada
Ciência: revista
Ciência: revista de divulgação científica da A.E.F.C.L. – 1
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Ciência: revista dos estudantes da faculdade de ciências da universidade de Lisboa–1
Ciência: suplementária
Ciência@Tecnologia
Ciencia y tecnologia – 1
Ciência 99: Público
CIM bulletin
Cité de l’espace: la lettre d’information – 1
Clínica, higiene e hidrologia
Club kids OFT – 1
Códice: revista da fundação portuguesa das comunicações
Coimbra: [suplemento do Diário das Beiras] – 1
Coisas de criança: o guia para pais e educadores
Coisinus - 1
O colégio militar – 1
Colóquio/ciências: revista de cultura científica - 1
Colóquio letras – 1
Comércio Português: revista da Associação Comercial de Lisboa
Comissariado do desemprêgo
Computers & the family
Comunicação e sociedade
Comunicações – 1
Comunicações da comissão dos trabalhos geológicos de Portugal
Comunicar ciência
Confluences: reveu de la renaissance française – 1
Conhecer
Conocer – 1
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Consulta – 1
Contacto: folha informativa da delegação regional do centro da sociedade portuguesa
de matemática
Context: european education magazine
Contribuições para o estudo da antropologia portuguesa
Convergência: revista cultural do centro de estudos do real gabinete português de
leitura – 1
Cordis focus / European Commission
O correio da Unesco
Cosmos – 1
The courrier
Le courrier de l’Unesco
Critica: revista do pensamento contemporâneo - 1
Cronos: cuadernos valencianos de historia de la medicina y de la ciencia – 1
Lo croze – 1
The CTISS file – 1
Cultura e ciencia – 1
Cyber.net: a revista portuguesa da Internet

LETRA D – 20 Títulos
DAAD letter
Dabar: revista de teologia - 1
Darwin
Data communications – 1
Découverte: reveu du palais de la découverte – 1
Defesa nacional
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Dependências: só para profissionais - 1
DiaD: Público – 1
Diário de Coimbra – 1
Diário de notícias: ensino
A digital - 1
Digital informa – 1
Digital magic – 1
Dirigir: a revista para chefias e quadros
Discover: science, technology and the future
Diseases of the chest
DNE ensino – 1
Documents scientifiques
2 pontos: a revista dos professores portugueses
Les dossiers de la recherche

LETRA E – 59 Títulos
Earth: the science of our planet
Eccos: pesquisa educacional e cotidiano escolar
Ecomuseu informação: boletim trimestral do ecomuseu municipal do Seixal
Economia digital – 1
Economia e finanças
Economia pura: tendências e mercados – 1
Ecos
Ecsite / European Network of Science Centres and Museums
Educação: boletim do gabinete de estudos e planeamento da acção educativa
Educação e matemática
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Educacion y biblioteca: revista mensal de documentacion y recursos didácticos
Educar para o consumo – 1
Electrical communications
Electricidade e mecânica
O electricista: revista técnico-profissional dos electricistas – 1
Empire: a revista de cinema mais vendida do mundo
Engenharia: publicação dos alunos da faculdade de engenharia – 1
Engenharias: informática e electrotécnica – 1
O Engenheiro – 1
Ensino superior e investigação – 1
Ensino superior: revista do Snesusp
Entre tanto / Faculdade de Ciências e Tecnologia UNL
EOS: le magazine des sciences
Episteme: revista multidisciplinar – 1
ESA bulletin
Escola: a revista do professor – 1
ESF communications: the journal of the european science foundation – 1
Espace magazine – 1
Espaço ciência – 1
Espirit
Espeleo divulgação / Núcleo de Espeleologia, Associação de Estudantes da
Universidade de Aveiro
Espeleo notícias
Espiral do tempo: a revista de quase todos os relógios
Essencia do ambiente – 1
Essentialia – 1
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Estatísticas financeiras
Estudos
Estudos de educação comparada
Estudos do século XX / Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX
Estudos GEPAE / Gabinete de Estudos e Planeamento da Acção Educativa
Estudos políticos e sociais: revista trimestral do Instituto Superior de Ciências Sociais
e Políticas
Estudos, projectos e construção – 1
Estudos: série OM
L’Etudiant – 1
Euclides – 1
Eureka: au coeur de la science
Europa industrie revue
Europa: novas fronteiras – 1
European innovation
Exame executive digest: os melhores livros e artigos condensados - 1
Execução financeira e material do MEIC
Exlibris: comunicação & informação
Explorations
Exploratorium
Explore
Exploring
El exportador americano industrial
Extractos bibliográficos – 1

LETRA F – 25 Títulos
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Family PC - 1
Ferbank – 1
FCCN: Fundação para a Computação Científica Nacional
Fidac: revue interallié des cinq parties du mond
Filosofia: publicação periódica da sociedade portuguesa de filosofia – 1
Filosofia hoy - 1
A física na escola
Física y sociedad
Flying - 1
Flight international
Focus: semanário de grande informação
Focus BBC
Folha informativa / Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra
Folha informativa / Universidade de Aveiro
Folha informativa mercado social de emprego
Folia rheumatologica
Food: processing, packing, marketing
Forbes magazine
Foreign magazine
Fortune magazine
Forum do ambiente
Forum empresarial
Forum on education
Fundo de desenvolvimento da mão-de-obra
Futuro: ciências, novas tecnologias, inovação
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LETRA G – 25 Títulos
Galileu
Garcia de Orta: revista das missões geográficas e de investigações do ultramar
Gazeta das aldeias: semanário de propaganda agrícola e vulgarisação de
conhecimentos uteis
Gazeta de matemática
Gazeta dos tribunais - 1
Gazeta médica portuguesa
Gazeta Valsassina - 1
Gazetta medica italiana – 1
Geo: una nueva visión del mundo - 1
Geociências: revista da universidade de Aveiro - 1
Geomorphology – 1
Giesta: revista dos amigos do parque nacional da Peneda-Gerês
Giornale ctitico della filosofia italiana – 1
Global
Global design news
A global village – 1
Globo Ciencia
A gruta: boletim do clube de espeleologia de Coimbra – 1
Guia cultural
Guia de importadores de indústrias americanas
Guia do 1ºemprego: forum estudante
Guia dos mestrados, pós-graduações e doutoramentos / Forum Estudante
Guia oficial dos CTT
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Guia prático do estudante
Guia terapêutico

LETRA H – 11 Títulos
Hermes: revista portuguesa de correios e telecomunicações
Hexágono: revista de ciências – 1
História, ciências e saúde: manguinhos
História e antologia da literatura portuguesa
History of medicine
Die Hohle
Horizon: fronteira para o desconhecido - 1
Hospitais portugueses: revista mensal de saúde e assistência
How it works: the magazine that feeds minds
Humanidades: cultura e cidadania – 1
Humbolt - 1

LETRA I – 64 Títulos
IBM Hoje
IBM Systems journal – 1
ICALP: revista / Instituto de Cultura e Língua Portuguesa
ICOM boletim
ICOM CECA
ICOM informação
ICOM news
Ideias e negócios
Ilustração portuguesa
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L’illustration colection de la guerre
Image
Imagem – 1
Images Doc
Imaginar: revista da associação de professores de expressão e comunicação visual
Imaging and machine vision
ImpaCiência: revista de divulgação científica – 1
Impacto: ciencia y sociedad – 1
Improp / Associação dos Estudantes da Faculdade de Ciências de Lisboa – 1
InCider – 1
A indústria do Norte: suplemento para o ultramar: revista mensal da associação
industrial portuense – 1
Industria portuguesa: revista da associação industrial portuguesa
Industrial britânica
Infantaria: revista técnica da infantaria portuguesa
InfoEuro : newsletter da Comissão Euro – 1
Info FSE – 1
Info ciências: folha informativa da faculdade de ciências da universidade de Lisboa
InforLena: boletim informativo do Grupo Lena
In Form
Inform magazine – 1
Informação: boletim de informação da universidade autónoma de Lisboa
Informação e educação – 1
Informação & informática
Informação literária – 1
Informação para formação OM
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Informação universitária / Reitoria da Universidade de Coimbra
Informática - 1
Informatiu / Fundació Caixa de Pensions
Innovation & technology transfer
Inovação tecnológica: revista bimestral de indústria e tecnologia
Inovar-te: a revista de inovação
I9: revista de inovação tecnológica
In PC: magazine das soluções informáticas
O instalador: revista técnica de instalações e meio ambiente
O instituto: revista scientifica e litteraria
Instituto geográfico e cadastral: revista do instituto geográfico e cadastral
Instituto superior técnico: brochura institucional – 1
Intellectus
Interactions: the newspaper of the physics community
InterActivity – 1
InterCeram: international ceramic review – 1
Interface: administração pública
International abstract...
International atomic energy agency bulletin – 1
International journal of bifurcation and chaos in applied sciences and engineering - 1
International journal of science education
Internet.br - 1
IEEE: Internet computing – 1
Internet shopper
Insólito
Instrumentation newsletter
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Inventiva
Investigação e desenvolvimento: boletim semanal da JNICT
Investigacion y ciência - 1
In vivo: revista mensal de saúde

LETRA J – 8 Títulos
Jane’s world
Jornal da FENPROF
Jornal de matemática elementar – 1
Jornal do médico
Jornal dos farmacêuticos – 1
Journal des sciences militaire
Journal of science education and technology - 1
Junta nacional dos resinosos – 1

LETRA K – 1 Título
Knowledge para mentes curiosas: BBC

LETRA L – 12 Títulos
L’amphi philips
Laval théologie et phiosophique
Leba: estudos de pré-história e arqueológicos – 1
Leer: la revista de libros y cultura
Legislação do ministério da cultura
Ler história / Associação de actividades científicas - 1
Life – 1
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Limite – 1
Linguafranca: the review of academic life
Linhas: revista da universidade de Aveiro
Lisboa médica: jornal mensal de medicina e cirurgia
Logos - 1

LETRA M – 55 Títulos
Machanix ilustrated
Le machine: bollettino dell’istituto italiano per la storia della técnica – 1
Machine outil
Machinery lloyd
Manutenção militar
Máquinas e metais
Marché européen des machines – 1
Der maschinenmarkt – 1
Mealibra: revista de cultura - 1
M-Buletin
Mecenato cultural
Média: pedagogia moderna
A medicina contemporânea - 1
Medicina: revista de ciências medicas e humanismo
Meios & desafios
Memoranda lepetit – 1
Memória: uma publicação do departamento de património histórico da Eletropaulo
Memórias e notícias
Mètode: revista de difusión de la investigación de la universitat de València
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Microsoft magazine
As 1000 maiores empresas do centro / Diário As Beiras
Millenium : revista do Instituto Superior Politécnico de Viseu – 1
MIT technology review
Model avia
Modellistica
Momento médico
Le monde
Le monde diplomatique (Portugal)
Le monde l’éducation
Monde médical
Monitor on psychology – 1
Le moniteur scientific quesneville
Monocle: a briefing on global affairs, business, culture & design
Monumentos: revista semestral de edifícios e monumentos
Montra de casas – 1
Mosaic: national science foundation
MPC world – 1
MSN: mothly science news
MT: mathematics teaching
Multimedia schools - 1
Multimedia today
Münchener Medizinische Wochenschrift
Mundo científico
Mundo da arte: revista de arte, arqueologia e etnografia
Mundo isotérico – 1
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Mundo náutico – 1
Muntanya – 1
Musée des arts et métiers: la revue
Museologia : an international journal of museology
Museologia.pt : dossiê museus e arquitectura
Museoscienza
Museu: boletim do museu nacional de Palmela
Museum
Museus: boletim trimestral da Rede Portuguesa de Museus
Muy interesant : la revista para saber más de todo

LETRA N – 31 Títulos
Nada
NASA: information summaires
National geographic exploração - 1
NATO newsletter
NATO review
Nature materials
Naturopa – 1
Nau XXI: o mar é o caminho
Naval forces – 1
The Netherlands: industrial and commercial
Net guide
Net.news – 1
Neue museumskunde – 1
Newnes practical mechanics
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The New York review of books
News: Coimbra group
Newton: tecnologia, ciência e vida
Next
Noesis: a educação em revista – 1
Nonius / Universidade de Coimbra
Notícias da OTAN: serviço de informação da Otan
Notícias do ministério da cultura
Notícias magazine - 1
Nouvelles de l’Icom
Nova águia: revista de cultura para o século XXI
Nova atlântica – 1
Nova Augusta: revista de cultura
Nova imagem - 1
Novas ideias
Novo almanach de lembranças luso-brazileiro para o anno de…
Nutrition – 1

LETRA O – 12 Títulos
O observatório
Oceanos
Ocidente: revista portuguesa
Oculta
Oeste cultural: revista de cultura e teoria – 1
Olhares / Centro Cirúrgico de Coimbra
Omnia
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L’onde eletrique
Ordem dos médicos: revista da ordem dos médicos
Ordens do exército
Oxigen
Ozono: revista de ecologia, sociedade e conservação da natureza

LETRA P – 50 Títulos
A página da educação
Paralelo / Fundação Luso-Americana
Património cultural: boletim do instituto português do património cultural
Património estudos – 1
PC computing
PC guia: tecnologia sem limites
PC magazine: the independent guide to personal computing
Pedra & cal: revista da conservação do património arquitectónico e da reabilitação do
edificado
Pervasive computing – 1
Perspectivas XXI: sociedade, espaço e tecnologias - 1
Pesquisa
Pessoal
Le phare medical de Paris – 1
La photo pour tous
Photograph Progresse
Le photographer
Pianético – 1
Pictures of the future: the magazine for research and innovation - 1
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Pio do mocho: portal de ensino das ciências cultura científica
The planetary report
Plásticos: revista da indústria de matérias plásticas
Plenitude
Ponto Cardeal / Escola Cardeal Costa Nunes - 1
Pontos nos ii: revista mensal de política educativa
PM: peter moonslitners interessantes magazin
Popular mechanics
Popular science
Portefólio: revista da Fundação Eugénio de Almeida
Portugal médico
The pottery gazette and glass trade revue
Pour la science
Practical home honey maker
Pratical householder
Practical mechanics
Prelo: revista nacional de artes gráficas
La presse médicale
O Primeiro de Janeiro – 1
The producer goods: exporter - 1
Proelium
O professor
Il progresso fotográfico: revista mensile illustrata
Project mathmatics update
Prometheus - 1
Prospecto da Universidade de Coimbra
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PSI scientific report
Publicações da universidade de Coimbra
Publicações do instituto de climatologia e hidrologia da universidade de Coimbra
Publicações do museu nacional da ciência e a técnica
Pulsar: revista do núcleo de física do instituto superior técnico

LETRA Q – 6 Títulos
Qualidade & inovação - 1
Quark: ciência, medicina, comunicación y cultura
Que leer
Quem é quem
Quem sabe
Quo: para mentes inquietas

LETRA R – 93 Títulos
Radio-chassis television
Rádio-ciência: revista de vulgarização radio-electrica
Radio: revista de radio
Radiorama
RAE: revista antigos estudantes da universidade do Minho – 1
A raíz das coisas…: revista para a faculdade de ciências e tecnologia
Ranking: [suplemento do Público]
Rassegna médica
A razão: viagens no conhecimento
RC: revista de cultura
RCI: região centro informação
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Reader
Reales sítios: revista de património nacional – 1
REE: reveu de l’electricité et de l’electronique – 1
Recherche et nature: la reveu des scientifiques amateurs
Recicla: boletim de informação da SPV
Redes: para la ciencia
Referata pediatrica
Referência: revista científica da unidade de investigação em ciências da saúde
Research & devolpment
Research information: publishing and online information for industrial, commercial and
academic research
Research eu: the magazine of the European research area
Research eu : results supplement
Resistance / Núcleo de Estudantes do Departamento de Física
Resistência - 1
Revista aeronáutica orgão do aero club de Portugal – 1
Revista da directoria de engenharia
Revista da faculdade de ciências / Universidade de Coimbra
Revista da faculdade de engenharia da Universidade do Porto
Revista da imprensa
Revista da ordem dos advogados – 1
Revista da qualidade : revista sobre qualidade, inovação e competitividade – 1
Revista da sociedade brasileira de história da ciência – 1
Revista da universidade de Coimbra
Revista da universidade de Évora - 1
Revista de administração militar - 1
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Revista de artilharia
Revista de comunicação e linguagens: órgão do centro de estudos de comunicação e
linguagem
Revista de contabilidade e comércio
Revista de educação / Departamento de Educação da Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa - 1
Revista de filosofia de la universidad de Costa Rica
Revista de gabinete de estudos ultramarinos – 1
Revista de história
Revista de história das ideias – 1
Revista de imprensa / Ministério da Educação e Cultura
Revista de infanteria
Revista de Portugal / Amigos do Solar Condes de Resende– 1
Revista de radiologia y fisioterapia
Revista descobrir / Argumentos Sociedade de Comunicação
Revista do ar: publicação portuguesa de aviação e defesa aérea
Revista do exército
Revista dos médicos: revista da federação nacional dos médicos
Revista crítica de ciências sociais
Revista Instituto de Tecnologia Educativa – 1
Revista insights
Revista internacional de Luminotecnica - 1
Revista Latinoamericana de historia de las ciencias y la tecnología
Revista lusófona de educação
Revista médica de Angola
Revista militar
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Revista nacional de educación
Revista portuguesa de ciências veterinárias
Revista portuguesa de comunicações
Revista portuguesa de educação
Revista portuguesa de filosofia
Revista portuguesa de pedagogia
Revista portuguesa de psicanálise
Revista técnica IPEP – 1
Revista técnica Sulzer
Revista telegráfica – 1
Revista única: Expresso
Revue: revista da Universidade de Évora
Revue l’air liquide
Revue d’histoire des sciences
La revue d’Infanterie
Revue de l’assistance publique a Paris – 1
Revue de la sociéte d’études et d’expansion – 1
Revue de l’université d’Ottawa
Revue des matériaux de construction et de travaux publics
Revue du palais de la decouverte
La revue du praticien: journal d’enseignement post-universitaire
Revue française du travail - 1
Revue internationale d’electrothérapie – 1
Revue militaire des armées étrangéres – 1
Revue militaire française
Revue militaire suisse
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Risco
Rivista di ingegneria - 1
Rodoviária: revista de transportes e turismo – 1
Rotas & destinos: o prazer de viajar
Rovisco pais: revista portuguesa da doença de Hansen – 1
Rua larga: revista da reitoria da universidade de Coimbra
Rumo: business inteligence

LETRA S – 56 Títulos
Sábado
Sábado: revista especial ensino superior
Sábado: revista especial para guardar
La santé de l’homme
Santé du monde – 1
Sapientia: organo de la faculdad de filosofia – 1
A saúde do mundo
Saúde pública / Ministério da Saúde e Assistência – 1
Scan plus
Science AM: la reveu des scientifiques amateurs
Science and mechanics
Science and tecnonologie – 1
Science digest
La science et la vie: magazine des sciences et de leurs applications a la vie moderne
Science illustrated - 1
Science in school
Science in the USSR – 1
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Science magazine – 1
Science81
Science probe!: the amateur scientist’s journal
Science spectra
Science & vie: hors séries
Science & vie: junior
Science & vie tech: le magazine de l’image et du son – 1
Scientific american
Scientific american: Brasil
Scientific american mind : behavior, brain science, insights
Scientific computing world: computing solutions for scientists and engeneers
Scientific world – 1
Scienza & vita – 1
Seara Nova – 1
O século ilustrado
Securinforme – 1
Seed: science is culture
Selecções de rádio: revista de divulgação técnica
Selected papers / Royal Netherlands Tuberculosis Association
Semana informática
Serviços auxiliares do exército: revista técnica – 1
Seventy six – 1
S’il vous plait!
Skeptic: extraordinary claims, revolutionary ideas & the promotion of science
Skeptical inquirer: the magazine for science and reason
Sky & telescope
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Smithsonian – 1
Spektrum der Wissenschaft – 1
Soft & micro: le premier magazine des applications et du logiciel – 1
Software: revista para profissionais e amadores de informática
Stavivo
Stvdia / Instituto de Investigação Científica Tropical – 1
SUP: suplemento ao jornal da Fenprof
Super interessante [Brasil]
Surgery, gynecology and obstetrics: an international magazine
Sulzer technical review
Stuff: gadgets e tecnologia
Symposium CIBA
Système “D”: la revue des bricoleurs

LETRA T – 37 Títulos
Taguspark news / Tagusparque, Sociedade de promoção e desenvolvimento do
Parque de Ciência e Tecnologia da Área de Lisboa
Tangente: l’aventure mathématique
Tarbiya: revista de investigación e innovacion educativa - 1
Technical industrial – 1
La technique des travaux - 1
Tecnhonology review
Tecnologia da água
Tecnologia educativa
Tecnologias do ambiente
Teixo: revista de informação e divulgação do ambiente da associação Quercus – 1
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TeleForum - 1
Temas de medicina
Temas para el debate - 1
Les temps modernes – 1
Tendências HP – 1
Terapêutica: revista de medicina
Teres e haveres: história do património de Portugal
Tera mater
A terra: revista portuguesa de geofísica
Terra solidária: revista de questões internacionais – 1
Terras de Antuã: histórias e memórias do concelho de Estarreja – 1
La terre et la vie: revue d’histoire naturelle - 1
THE: Times Higher Education
Think – 1
Til: fragmentos de educação
Time digital: your guide to personal technology
Topics: reports of the house of computer graphics – 1
Toque de saída: jornal da escola secundária de Amares
Trabalhos de antropologia e etnologia
Tricycle: the buddhist review – 1
O tripeiro – 1
Trogle: boletim da associação de estudos subterrâneos e defesa do ambiente
TS The scientist: magazine of the life sciences
La T.S.F. pour tous
Tuberculose: boletim do instituto de assistência nacional aos tuberculosos
21st century science & tecnology
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T3: toda a tecnologia de topo

LETRA U – 12 Títulos
UALGzine: revista da universidade do Algarve – 1
Übersee-post: revista universal de economia
Universidad de Antioquia – 1
Universidade XXI – 1
Universitários na Focus
University of Alabama – 1
Unix world
UPorto: preto no branco
U.S. news – 1
Utad: revista da universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
UTL em números / Universidade Técnica de Lisboa – 1
UTNE reader

LETRA V – 14 Títulos
Veja: mar e aventuras – 1
O verdadeiro almanaque borda d’água - 1
O verde: boletim sobre ambiente e património
Vertical: revista da associação de engenharias da universidade de Coimbra
Vértice: revista de cultura e arte
Via láctea
Via latina = Ad Libitum: globalizações no plural - 1
Vida contemporânea
Video
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Viriatis: arte, arqueologia, museologia
Visão
Visão: vida e viagens / Edimprensa
Visions - 1
Volta ao mundo : o guia das suas férias

LETRA W – 9 Títulos
Warmer bulletin
Windows sources - 1
Wifo journal – 1
WiFo: wissenschaft und fortschritt
The wilson quarterly
Whole earth review
Wired (IT)
Wired (US)
Wissen

LETRA Z – 3 Títulos
Zeit Magazin – 1
Die Zeit Wissen
Zénon: espace, technoscience, imaginaire – 1
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