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Pasta académica 
110 Anos da Queima das Fitas 

 

Na senda da história da Secção, foram sendo desenhados 
vários carimbos alusivos às tradições académicas de Coimbra. A 
Secção Filatélica da Associação Académica de Coimbra, decidiu pois 
este ano homenagear a Queima das Fitas com um carimbo 
comemorativo dedicado à “Pasta Académica”. 

O uso da pasta académica só é permitido a partir do momento 
em que o estudante deixa de ser caloiro e passa a “pastrano”. Essa 
condição atinge-se na 1ª Queima das Fitas, ou seja, na festa do ano 
da 1ª matrícula na Universidade.  

Uma tradição associada à pasta académica é a “Venda da 
Pasta”. Os Fitados passeiam com as crianças da Casa de Infância 
Doutor Elysio de Moura pelas ruas de Coimbra, ajudando a angariar 
fundos para a instituição, vendendo representações da Pasta da 
Praxe (“As Pastinhas”), que são elaboradas durante o ano pelas 
crianças da instituição. 

A pasta é um dos elementos, além da capa, que sobrevive à 
praxe, mantendo-se na posse do estudante, ou “doutor”, para o 
resto da sua vida, como recordação e símbolo da sua passagem pela 
vida académica. 

Em 1899 foi comemorado o Centenário da Sebenta (já 
retratada com um carimbo comemorativo) e foi esse evento que deu 
origem à Queima das Fitas. 

As Fitas são impostas ao estudante antes de este iniciar o 
último ano do seu curso. São oito fitas ao todo, da cor do curso. 
Esta tradição remonta a meados do século XIX, quando as pastas 
eram compostas por duas partes independentes, e que eram 
mantidas unidas com recurso a estas fitas. 

A “Queima das Fitas” tem as suas origens nas celebrações que 
se faziam aquando o final dos cursos, onde os Finalistas queimavam 
as suas fitas dentro de um penico. Tal como o “rasganço”, aplicado 
ao traje académico, a “Queima das Fitas” é também um momento 
de despedida da vida de estudante. Esta tradição foi iniciada na 
cidade Coimbra, mas espalhou-se pelas restantes cidades 
universitárias do país. 



Expositores 
 

Aula de filatelia – SFAAC 
Miguel Torga - Diários - José Cura 
Esta Cidade Chamada Aeminium – Paulo Dias 
História e Evolução da Escrita – Nuno Cardoso 
O Euro 2004 visto através da filatelia – Américo Rebelo 
O mundo das Aves através da Maximafilia – Américo Rebelo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


