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Código de referência

PT/MPTL/CJPTL/011

Tipo de título

Atribuído

Título

O Bohemio

Datas de produção

1896-00-00 - 1896-00-00

Dimensão e suporte

1 jornal

Entidade detentora

Município de Ponte de Lima

Produtor

Jornal "O Bohemio"

História
administrativa/biográfica/familiar

"O Bohemio" surge em 1896 pelas mãos do caricaturista Alfredo Mâncio, após ter desistido do seu
periódico "O Monoculo", nesse mesmo ano.
Saiu apenas no seu primeiro número em 1896, com 8 páginas e impresso na tipografia Imprensa
Moderna, no qual são referidos os princípios orientadores do jornal – “os primeiros compassos d’esta
symphonia de abertura, cumpre,
respeitando as velhas praxes, dizer ao que vimos, qual a orientação, qual o nosso programa”.
De todos os periódicos humorísticos de Alfredo Mâncio, "O Bohemio" é o único de Viana do Castelo,
muito embora as suas caricaturas recaiam sobre o quotidiano de Ponte de Lima.
Foram colaboradores neste jornal Óscar de Pratt, Silva Azevedo e Júlio de Lemos.
Do mesmo autor são também os periódicos "O Monoculo", "Piparotes", e "O Phantasma". Foi também
dirigido por Alfredo Mâncio o periódico "O Commercio" editado por Duarte B. da Costa entre 1904-1906.
Título: O Bohemio
Responsabilidade: Alfredo Mâncio
Publicação: Viana do Castelo: Typ. Imprensa Moderna
Periodicidade: Imperiódico (único número publicado)
Assuntos: Fundo Local / Ponte de Lima / Portugal / Publicações em série
Existências: Número único
Procedência: Arquivo Privado Dr. Francisco Maia Castro
Comunicável, sem restrições legais - artigo 38º do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos.

Âmbito e conteúdo

Condições de acesso
Condições de reprodução

A reprodução de documentos encontra-se sujeita a algumas restrições tendo em conta o tipo dos
documentos, o seu estado de conservação, o fim a que se destina a reprodução.
Reprodução sujeita à tabela emolumentar em vigor.

Idioma e escrita

Português

Instrumentos de pesquisa

Catálogo de Jornais do Arquivo Municipal de Ponte de Lima.
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