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Aviso 

É recomendado a todos que lerem este Código de Praxe, complementem a leitura do 

mesmo com o documento do Secretariado de Estado do Ensino Superior intitulado 

“Recomendações às Instituições de Ensino Superior sobre praxes académicas”, entregue 

a todas as instituições de ensino superior a 8 de setembro de 2014, que tem como mote, 

e citamos, “A não participação na praxe não pode significar a exclusão de estudantes de 

quaisquer atividades académicas. Nenhum estudante pode ser descriminado por decidir 

não participar em atividades realizadas no âmbito da praxe.”, sendo baseado no 

relatório “As praxes académicas em Portugal”, elaborado pela Comissão de Educação e 

Ciência da Assembleia em abril de 2008; o comunicado do Ministério da Educação e 

Ciência e das Associações Académicas e de Estudantes, de 30 de janeiro de 2014. 

Este documento é reforçado pela vontade da própria instituição E.U.V.G. de fazer 

cumprir estas mesmas recomendações para que haja união de forma saudável dentro 

da comunidade académica. 

A comunidade praxística da E.U.V.G, deve sempre praxar por exemplo, dando o 

exemplo, e isso significa promover o espírito de respeito mútuo entre os vários 

organismos académicos, incentivar a adaptação da praxe, mantendo os seus costumes 

e tradições, aos dias de hoje, e esclarecer que se trata de uma escolha desta forma de 

integração, e que esta não é a única, que não é inquestionável e é feita pelos elementos 

que a constituem na atualidade. 

O Excelentíssimo Dux Veteranorum, 

Marcelo Leitão 

  

 

 



TÍTULO 1º | NOÇÃO DE PRAXE 

  Artigo 1º 

A Praxe Académica é o conjunto de usos e costumes tradicionalmente 

existentes entre os estudantes da E.U.V.G., a que se juntam os costumes e 

tradições que forem decretados pelo Conselho de Veteranos. 

Artigo 2º 

Aos costumes tradicionais chama-se Tradicionalis Praxis. Ao conjunto do Código 

de Praxe existentes e dos decretos posteriores à sua edição chama-se Lex Praxis. 

Artigo 3º 

Apesar de os usos e costumes não decretados não terem grande peso na Lex 

Praxis, isso não os torna insignificantes, e por essa razão não devem ser 

abandonados. 

Artigo 4º 

No exercício da Praxe o Excelentíssimo Doutor deve ter o cuidado de não 

atentar contra a integridade física e moral do Bichus Vermis e seus respetivos 

progenitores. Esta noção do que significa a Praxe é soberana nesta instituição. 

Ao Conselho de Veteranos, Comissão de Praxe e Excelentíssimos Doutores cabe 

o dever de impedir e/ou punir abusos e exageros. 

Artigo 5º 

A Praxe (e tudo o que a representa) tem como objetivo a integração dos novos 

alunos, o fomento do espírito Académico, e o respeito por todas as tradições 

Académicas. Sendo então os Pilares de Praxe desta instituição os seguintes: 

a) INTEGRAÇÃO: os Excelentíssimos Veteranos e Doutores têm como 

obrigação promover a integração de todos os novos estudantes vinculados à 

praxe. 

b) RESPEITO: todos os Bichus Vermis têm de respeitar a Hierarquia de Praxe 

(vide Titulo 3º), os docentes e não docentes desta instituição, e todo o corpo 

estudantil em geral. 

c) SOLIDARIEDADE: o estudante da E.U.V.G. tem por obrigação a prestação 

de auxílio ao seu semelhante que se encontre em dificuldade. 

d) UNIÃO: cabe ao aluno da E.U.V.G. zelar pelo bom nome da instituição, 

mostrando união em todas as ocasiões, sem exceção. 

 

TÍTULO 2º |VINCULAÇÃO À PRAXE 

Artigo 1º 

Só o estudante matriculado na E.U.V.G. pode estar efetivamente ligado à praxe 

da mesma. 

 



Artigo 2º 

Qualquer aluno da E.U.V.G. é livre de aderir à Praxe enquanto caloiro e de a 

renunciar em qualquer altura, ficando em qualquer dos casos com a obrigação 

de a respeitar. O renunciante à Praxe pode voltar a aderir à mesma, 

começando as suas matrículas a contar do zero a partir desse momento, sendo 

obrigatório completar o número de praxes necessárias para o seu batismo. 

Artigo 3º 

A renúncia à Praxe implica a renúncia a tudo o que diz respeito à Praxe da 

E.U.V.G. Quem o faz, renuncia assim ao uso da Capa e Batina, e à participação 

em todos os eventos Praxísticos (Batismo, jantares de Comissão de Praxe, rally 

tascas, eventos de praxe organizada, etc.) como membro desta instituição. 

Artigo 4º 

Qualquer pessoa não vinculada à praxe deve a respeitar, da mesma que 

deseja ser respeitado. 

Artigo 5º 

Os antigos alunos deste estabelecimento de ensino ficam igualmente 

vinculados passivamente à Praxe, excepto em algumas condições especiais 

(vide. PROTECÇÕES). 

Artigo 6º 

Qualquer praxista da E.U.V.G., quando usando a Capa e Batina fora de 

Coimbra, deve, da mesma forma, além de respeitar a Praxe da Academia de 

que faz parte, respeitar a Praxe Académica existente no local visitado, caso ela 

aí exista. 

 

TÍTULO 3º| HIERARQUIA DE PRAXE 

Artigo 1º 

A Hierarquia de Praxe nesta Instituição por ordem crescente, é a seguinte: 

a) CALOIRO: Aluno matriculado pela primeira vez na E.U.V.G., sem que 

antes se tenha matriculado noutro estabelecimento de ensino superior 

Português ou tenha sido aluno de um estabelecimento superior estrangeiro. 

b) CALOIRO ESTRANGEIRO: Aluno matriculado pela primeira vez na E.U.V.G., 

tendo contudo efetuado pelo menos uma matrícula num outro 

estabelecimento de ensino Português. 

Um Caloiro Estrangeiro com duas ou mais matriculas, inclusive a efetuada na 

E.U.V.G., tem o direito de optar pela Praxe, sendo o seu Batismo, Leilão de 

caloiro, Mega Praxe, visita a Coimbra, Serenata e a sua presença em pelo 

menos duas praxes de Conselho de Veteranos, obrigatória. 



c) PASTRANO: Aluno que foi caloiro nacional durante o ano anterior, no 

espaço de tempo que medeia o dia do Cortejo da Queima das Fitas, e três dias 

antes da abertura oficial da E.U.V.G. no ano letivo seguinte. 

d) SEMI-PUTO: Aluno da E.U.V.G. que tenha duas matrículas e nenhuma 

outra em qualquer estabelecimento de ensino superior nacional. 

e) PUTO: Aluno da E.U.V.G. que tenha três matrículas em estabelecimento 

de ensino superior Português. 

f) QUARTANISTA: Aluno da E.U.V.G. que tenha quatro matrículas em 

estabelecimento de ensino superior, Português ou estrangeiro, das quais pelo 

menos três na E.U.V.G.  

g) QUARTANISTA GRELADO: Aluno que preenchendo os requisitos da alínea 

anterior, ou em número superior de matrículas, tenha posto o grelo no Cortejo 

da Queima das Fitas do ano letivo anterior. 

h) QUINTANISTA: Aluno da E.U.V.G. que tenha cinco matrículas em 

estabelecimento de ensino superior português. 

Nota: Apenas podem usar as fitas alunos que tenham sido grelados em 

anos anteriores. 

i) QUINTANISTA FITADO: Aluno que preenchendo os requisitos da alínea 

anterior, tenha posto fitas no ano letivo anterior. 

Nota: Apenas podem usar as fitas alunos que tenham sido grelados em 

anos anteriores. 

j) VETERANO: Aluno que tenha sido caloiro nacional que tenha número de 

matrículas iguais ou superiores às necessárias para tirar normalmente o curso.  

Nota: Aluno que tenha sido caloiro estrangeiro, apenas poderá usufruir 

da condição de Veterano a partir da quarta matrícula na E.U.V.G. 

k) DUX-VETERANORUM: Aluno Veterano que tiver sido eleito como tal pelo 

Conselho de Veteranos. 

l) DUX-DUXORUM: Aluno que tenha assumido a categoria e 

desempenhado as funções de Dux-Veteranorum durante pelo menos 6 meses. 

Cargo honorário. Nota: (vide. Título 7, Tomo II, artigo 8.º) 

Artigo 2º 

Os graus de Caloiro, Caloiro Estrangeiro e Pastrano, têm a designação genérica 

de Bichus Vermis. Os restantes graus hierárquicos designam-se pelo respetivo 

nome antecedido de Excelentíssimo(a) Doutor(a). 

Artigo 3º 

Os que se formem na E.U.V.G. ficam para sempre com a categoria de 

Veteranos.  

Artigo 4º 

Aos que no ano anterior foram Caloiros Estrangeiros e possuam três ou mais 

matrículas, inclusive duas na E.U.V.G., estas passarão a ser contabilizadas na 

hierarquia de Praxe, mediante prova das mesmas matrículas, bem como um 



comprovativo de praxe que deverá ser apresentada no seu primeiro ano na 

E.U.V.G.. 

 

TÍTULO 4º | PERIODOS DE PRAXE 

Artigo 1º 

A Praxe vigora a todo o tempo, iniciando-se no primeiro dia de aulas até 

quarenta e oito horas antes da Serenata da Queima das Fitas, respeitando todos 

os períodos de interrupção letivos e académicos. 

Nota: o Conselho de Veteranos poderá alterar por “decretos” os períodos 

em que vigora a Praxe e fixará os termos em que esta deve subsistir. 

 

TÍTULO 5º | TIPOS DE PRAXE 

Os tipos de Praxe permitidos entre alunos da E.U.V.G., dividem-se em dois 

pontos: 

Artigo 1º 

Instituto Praxis ou Praxe de Instituição que se subdivide em: 

a) GOZIS PRAXIS OU PRAXE DE GOZO: É a Praxe em que os Excelentíssimos 

Doutores fazem os Bichus Vermis passar por situações que os façam perder as 

inibições e falta de jeito próprios dos caloiros e os torne um pouco mais 

civilizados  

b) MOBILIZATES PRAXIS OU PRAXE DE MOBILIZAÇÃO: É a praxe em que os 

Excelentíssimos Doutores usam os Bichus Vermis, apesar da sua crónica falta de 

coordenação motora, para executar tarefas e trabalhos não dignos de um 

Doutor quando em presença das ditas bestas.  

c) DOMESTICUS PRAXIS OU PRAXE DOMÉSTICA: É a Praxe em que os 

Excelentíssimos Doutores mobilizam os Bichus Vermis para trabalhos domésticos. 

Esta Praxe só pode ser executada na casa de Excelentíssimos Doutores 

quintanistas ou veteranos.  

d) PRAXE DE PINCEL: Praxe de teor sexual. Abolida na E.U.V.G. 

e) REPUBLICANIS PRAXIS OU PRAXE DE REPÚBLICA: É a Praxe realizada por 

membros de uma República oficializada, dentro ou fora da mesma. A Praxe de 

República só é considerada como tal quando os Excelentíssimos Doutores 

Republicanos se encontram devidamente trajados. Havendo antagonismos 

entre a Praxe privada de uma República (ocorrida dentro da mesma ou 

relacionada apenas com a sua vida interna) e a Praxe em geral, prevalecerá a 

primeira, excepto no caso de Comissio Praxis ou Consilium Veteranorum Praxis. 

f) COMISSIO PRAXIS OU PRAXE DE COMISSÃO: (vide. COMISSÕES DE PRAXE) 

g) CONSILIUM VETERANORUM PRAXIS: (vide. CONSELHO DE VETERANOS) 

 



Artigo 2º 

Verecundia Legum Praxis ou Praxe de Respeito, que se subdivide em: 

a) Trupe: É a Praxe executada pelos membros de uma Trupe (vide. TRUPES) 

para punir um Bichus Vermis ou um Excelentíssimo Doutor que esteja a infringir 

a Lex Praxis. 

b) Poena Praxis ou Praxe de Punição: É a Praxe executada pelos membros 

de uma Trupe ou de um Tribunal de Praxe ou Conselho de Veteranos em 

conformidade com uma sentença existente.   

 

TÍTULO 6º | NORMAS DE PRAXE 

Este capítulo refere-se às normas a que todos os alunos da E.U.V.G. vinculados 

à Praxe devem cumprir.   

TOMO I BAPTISMO 

Artigo 1º 

O Bichus Vermis apenas tem direito a exercer Praxe após ser Batizado na E.U.V.G. 

Artigo 2º 

O Batismo não é um direito mas sim um privilégio. Apenas caloiros que 

cumpram os seguintes requisitos serão batizados:  

a) O caloiro deve comparecer a todas as praxes realizadas pelos 

Excelentíssimos Doutores. O número de faltas injustificadas permitidas é de três 

ao longo do ano letivo. 

b) O caloiro deve acatar as ordens dos Excelentíssimos Doutores, a menos 

que os Excelentíssimos Doutores não estejam a atuar de acordo com a Praxe e 

o seu Código. 

c) O caloiro está vinte e quatro horas em Praxe pelo que se deve encontra 

sempre preparado para esta.  

d) Os caloiros devem mostrar-se interessados pela Praxe e respeitar a 

hierarquia e todas as normas e costumes. 

e) O caloiro estrangeiro tem requisitos específicos para ser batizado (vide. 

HIERARQUIA DE PRAXE). 

 

Artigo 3º 

O Batismo é marcado pelo Concelho de Veteranos e é de carácter 

obrigatório.  

   Artigo 4º 

Os caloiros só serão batizados após aprovação pelo Conselho de Veteranos. 

  



Artigo 5º 

Os caloiros que não sejam batizados estão sujeitos à deliberação por parte de 

C.V., sobre o seu futuro praxístico. 

Artigo 6º 

O caloiro não batizado recebe a designação de excomungado.  

 

TOMO II EVENTOS ACADÉMICOS 

Artigo 1º 

Consideram-se eventos académicos todas as actividade programadas e 

realizadas no âmbito da Academia. Esta inclui jantares de curso, jantares do 

Carro, Cortejo da Queima das Fitas, Bênção das Patas, Baile de Finalistas, etc. 

Artigo 2º 

Consideram-se eventos praxísticos todas as actividade programadas e 

realizadas no âmbito da Praxe. Esta inclui jantares de Comissão de Praxe, 

Cortejo da Latada, Leilão do Caloiro, Mega Praxe, etc. 

Artigo 3º 

Estes eventos estão sujeitos à regulamentação por parte do Conselho de 

Veteranos.  

Artigo 4º 

Apenas podem participar no carro do cortejo da Queima das Fitas alunos que 

tenham sido Batizados há pelo menos quatro anos.  

Artigo 5º 

Podem, excecionalmente, e com o aval do Conselho de Veteranos, participar 

no Carro do Cortejo da Queima das Fitas, convidados com pelo menos quatro 

matrículas académicas, sendo que, pelo menos duas delas na E.U.V.G., e com 

a aceitação de pelo menos dois terços dos elementos da lista de Comissão do 

Carro. Esta votação não pode ser feita de forma individual, apenas para 

admissão de convidados, todos ou nenhum. 

Artigo 6º 

A Comissão de Carro da Queima das Fitas terá por obrigação toda a 

organização e montagem do carro, bem como elaboração de plaquetes. Esta 

comissão tem também o dever de fazer cumprir todas as normas do código de 

Praxe e outras que possam ser aplicadas pelo Conselho de Veteranos.  

Artigo 7º 

A presença e participação com carro alegórico na Queima das Fitas está sujeita 

à aprovação do Conselho de Veteranos. Caso existam irregularidades 

detetadas esta participação poderá ser suspensa.  



Artigo 8º 

O Excelentíssimo Doutor apenas pode participar no Desfile do Cortejo da 

Queima das Fitas uma vez, como quartanista grelado, por curso.  

Artigo 9º 

Os Quintanistas fitados devem comparecer no cortejo da Queima das Fitas 

utilizando cartola e bengala. 

Na eventualidade de cartolarem mais que uma vez, devem utilizar uma cartola 

de cor preta e faixa com as cores do curso, ou vice-versa, bem como a 

bengala.  

 

TÍTULO 7º | CONDIÇÕES DE PRAXE 

Este capítulo enuncia os direitos e deveres correspondentes a cada grau 

hierárquico. 

TOMO I Bichus Vermis 

Artigo 1º - Condição de CALOIRO: 

a) Qualquer caloiro está sujeito às Praxes de todos os tipos (vide. TIPOS DE 

PRAXE); 

b) Os caloiros estão sujeitos à praxe de Trupe; 

c) O caloiro é acéfalo; 

d) O caloiro não é gente; 

e) A caloirice do caloiro é inquantificável; 

f) O caloiro é incondicionalmente servil, obediente e resignado; 

g) O caloiro tem direito a respirar, de vez em quando; 

h) O lugar do caloiro é no fim na fila; 

i) O caloiro é assexuado;  

j) O caloiro encontra-se em abstinência num período nunca inferior a 6 

meses após a abertura solene da E.U.V.G.; 

k) O caloiro pode ter tabaco, mas não fuma; 

l) O caloiro não pode invocar o desconhecimento da Lei e dos seus 

estatutos de defesa; 

m) Até as vacas têm cornos; 

n) O caloiro não tem opinião; 

o) O caloiro será sempre moderado no uso da palavra; 

p) O caloiro sorri ao ser praxado, mas não mostra os dentes; 

q) O caloiro só poderá andar, após as 23h59, quando acompanhado 

pelo/a padrinho/madrinha; 

r) Os caloiros que forem elementos de organismos Académicos não estão 

sujeitos a qualquer sanção por infração à alínea b), desde que esta aconteça 

em tempo de trabalho ou treino, e se dirijam ou venham de casa, pelo caminho 

mais curto, e apenas nos 30 minutos anteriores ou seguintes à sua actividade. 



Para isso deverão possuir um Vermis Salvus Conductos (vulgo Guia de Animais) 

- (vide. PROTECÇÕES); 

s) Aos caloiros é interdito o uso da Capa e batina e/ou da Pasta de Praxe 

t) Qualquer caloiro é livre de assistir à Praxe de outro Bichus Vermis, desde 

que virado em sentido contrário, com os olhos fechados e com a cabeça 

inclinada para baixo; 

u) Sempre que passar um Excelentíssimo Doutor, devidamente trajado, um 

Bichus Vermis deverá cordialmente cumprimentá-lo, de olhos no chão até 

devida autorização dada pelo Excelentíssimo Doutor; 

v) O caloiro deve passar “de quatro” no Arco da Almedina. 

 

Artigo 2º - Condição de CALOIRO ESTRANGEIRO: 

Serão aplicáveis todos os artigos referentes ao caloiro comum. 

Artigo 3º - Condição de PASTRANO: 

Aos pastranos é permitido o uso da Capa e Batina nas condições estabelecidas 

para os Semi-Putos, com a exceção da capa ao ombro direito ou no braço 

direito, até que a sua capa seja traçada pelo/a padrinho/madrinha na 

Serenata. 

 

TOMO II Excelentíssimos Doutores 

Artigo 1º - Condição de SEMI-PUTO: 

a. Aos Semi-Putos é permitido o uso da Capa e Batina porém, NÃO 

PODENDO “PRAXAR”. Em contrapartida poderá assistir, bem como assimilar 

certas e devidas condutas fundamentais à integridade física do caloiro, 

praticadas pelos seus superiores hierárquicos.  

b. Os Semi-Putos podem usar a Pasta de Praxe; 

c. Os Semi-Putos não podem praxar; 

d. Os Semi-Putos não podem participar em Trupes; 

e. Os Semi-Putos não podem ter afilhados(as); 

f. Os Semi-Putos não podem proteger nem ser protegidos; 

 

Artigo 2º - Condição de PUTO: 

a. Os Putos podem usar Capa e Batina, traçar a capa e usar a pasta de 

praxe; 

b. Os Putos, por nunca terem exercido a Praxe antes, só o podem fazer 

devidamente trajados; 

c. Só podem ter um(a) afilhado(a); 

d. Pode usar, como todos os Excelentíssimos Doutores, a Pasta de Praxe sem 

restrições;  

e. Um Puto pode praxar um Bichus Vermis de cada vez; 



f. É obrigatório a um Excelentíssimo Doutor Puto estar devidamente trajado 

para exercer a Praxe e respeitar a Lex Praxis. 

 

Artigo 3º - Condição de QUARTANISTA: 

a. Os Quartanistas não têm quaisquer restrições no uso da Capa e Batina 

e/ou da Pasta de Praxe, sendo obrigatório o uso do Traje (da Capa e Batina) no 

ato de Praxe; 

b. Os Quartanistas podem mobilizar um número indeterminado de Bichus 

Vermis. 

c. Pode ter até dois afilhados por ano letivo. 

 

Artigo 4º - Condição de QUARTANISTA GRELADO: 

a. Aos Quartanistas Grelados é permitido usar insígnias pessoais. 

 

Artigo 5º - Condição de QUINTANISTA FITADO: 

a. Os Quintanistas Fitados podem usar fitas na respetiva pasta após a sua 

latada ou cortejo de imposição das insígnias.  

b. Pode ter até três afilhados por ano letivo. 

 

Artigo 6º - Condição de VETERANO: 

a. Aos Veteranos é permitido exercerem Praxe à futrica, excepto como 

componentes trupes ou em julgamentos de República; 

b. É obrigatório o uso da sua própria Capa pelos Veteranos no momento de 

Praxe; 

c. Aos Veteranos compete, e só a estes, passar revista às Trupes e aplicar 

sanções respetivas quando algum dos seus componentes não estiver na Praxe 

ou a infringir de modo ativo; 

d. Os Veteranos, estando de Capa e Batina, passarem revista a uma trupe 

não carecem de estar de Capa traçada; 

e. Compete aos Veteranos zelar pelo bem-estar dos caloiros, devendo estar 

atentos às “atrocidades” realizadas pelos Putos e superiores; 

f. Compete ainda zelar pelo completo respeito quer pela Capa e Batina, 

quer pela Instituição que representamos; 

g. Pode ter até quatro afilhados por ano letivo. 

 

Artigo 7º - Condição de DUX-VETERANORUM: 

a. Ao Dux-Veteranorum compete presidir ao Conselho de Veteranos, assinar 

os Decretos e convocatórias, presidir a todos os movimentos praxísticos que 



visem salvaguardar o prestígio e o bom nome da Praxe e revistar as trupes de 

Veteranos;  

b. O mandato de Dux-Veteranorum cessa automaticamente quando 

cessar a sua qualidade de estudante da E.U.V.G. e ainda quando for aceite o 

seu pedido de demissão ou deliberada a sua expulsão pelo Conselho de 

Veteranos: 

- O pedido de demissão será dirigido ao Conselho de Veteranos 

expressamente reunido para esse fim por convocatória assinada 

pelo Dux; 

- A expulsão será feita pelo Conselho de Veteranos reunido por 

convocatória assinada por um veterano da E.U.V.G.; 

c. Visando ao Conselho de Veteranos expulsar o Dux, o Presidente da mesa 

referirá as razões que levam a tal procedimento, dando em seguida a palavra 

ao Dux e aos Veteranos que a pedirem; 

- Não comparecendo o Dux, e a menos que se trate de factos de 

conhecimento geral e notoriamente verdadeiros, deverá o Conselho 

de Veteranos diligenciar no sentido de se realizar uma reunião a fim de 

aquele ser ouvido.  

d. A eleição do Dux deverá ser feita anualmente, na primeira semana do 

ano letivo. 

 

Artigo 8º - Condição de DUX-DUXORUM: 

O Conselho de Veteranos poderá atribuir a categoria honorífica de Dux-

Duxorum a todos os atuais ou velhos doutores que tenham assumido a categoria 

e desempenhado as funções de Dux-Veteranorum pelo menos durante seis 

meses. Sendo esta atribuição, acaso da aceitação por parte do Doutor, tornar-

se-á vitalícia.  

 

TOMO III Futrica 

Artigo 1º  

Os alunos que se tenham formado na E.U.V.G. ficam para sempre com a 

denominação com que tiveram acabado o curso. Os alunos que desistiram de 

se matricular sem ter concluído o curso ficam com a denominação hierárquica 

correspondente à sua última matrícula.  

Artigo 2º  

Os antigos alunos estão apenas passivamente vinculados à Praxe, devendo ter-

lhe o mesmo respeito que lhe tinham enquanto membros ativos desta Instituição 

(vide. Proteções).  

Artigo 3º  

É-lhes permitido usar a Pasta de Praxe e a Capa, em eventos académicos.  



Artigo 4º 

No caso de serem membros de uma Tuna e ou Orfeão, podem usar o Traje 

(Capa e Batina) durante as atuações, serenatas ou festivais de Tunas.   

TOMO VI Condições Gerais de Praxe 

Artigo 1º 

A qualquer grau hierárquico cabem sempre os deveres consignados para as 

categorias que lhe são superiores e os direitos consignados para as categorias 

que lhes são inferiores.  

Artigo 2º 

Significa estar em Praxe quando um Excelentíssimo Doutor se encontra 

devidamente trajado e respeita na íntegra o Código de Praxe.  

Artigo 3º 

Só os Bichus Vermis podem ser mobilizados e gozados e só os Excelentíssimos 

Doutores podem mobilizar e gozar.  

Artigo 4º 

Qualquer Excelentíssimo Doutor pode anular uma mobilização de outro, desde 

que este lhe seja hierarquicamente inferior em pelo menos duas matrículas, 

excepto se o Caloiro estiver mobilizado para um Desfile Académico, Praxe de 

comissão, Praxe de ano ou República oficializada.  

Artigo 5º 

Apenas é permitida a anulação de uma mobilização, no caso do Bichus Vermis 

estar a ser praxado, e a Praxe seguirá ate ao fim.  

Artigo 6º 

Os Bichus Vermis não podem ser mobilizados caso estejam de luto ou sejam 

casados. Podem abdicar desta proteção, devendo a sua condição ser levada 

em consideração dos Doutores que executem a Praxe. No caso de ser casado, 

e de por um desses motivos não tiver sido Praxado quando em Caloiro, qualquer 

Excelentíssimo Doutor está impedido de Praxar, a menos que para isso seja 

expressamente autorizado pelo Conselho de Veteranos, por decreto.  

Artigo 7º 

Só os Excelentíssimos Veteranos e as Repúblicas oficializadas podem mobilizar 

para trabalhos domésticos.  

Artigo 8º 

Nenhum praxista, quando devidamente trajados, não estão, por uma questão 

de dignidade do Traje, sujeitos a se colocar de joelhos ou de gatas.  

 

 



Artigo 9º 

Cada caloiro tem o dever de ter um/a padrinho/madrinha, sendo obrigatório 

apenas um destes, e no máximo um de cada gênero. Aos praxistas está 

guardado o direito de aceitar ou não um pedido de apadrinhamento. Para a 

apropriação ser válida, é necessário o correto preenchimento do S.I.A. do 

caloiro. (Este artigo foi revogado, pelo Conselho de Veteranos, devido a serem 

os caloiros a escolherem o seu próprio padrinho/madrinha). 

Artigo 10º 

Qualquer aluno, desde que devidamente Trajado, deve traçar a Capa durante 

a duração da Serenata que dá início à Queima das Fitas sendo este ato, o de 

traçar a Capa, efetuado pelo padrinho/madrinha do caloiro em questão 

devendo destraçá-la quando a serenata acabar.    

 

TÍTULO 8º | S.I.A. 

TOMO I S.I.A (Sistema de Identificação Animal) 

Artigo 1º 

O S.I.A. é obrigatório para todos os caloiros da E.U.V.G., aderentes á praxe.  

Artigo 2º 

O S.I.A. é um documento pessoal e intransmissível e de utilização obrigatória.  

Artigo 3º 

O preenchimento do S.I.A. é obrigatoriamente fiscalizado pela Comissão de 

Praxe e pelo respetivo padrinho/madrinha. A apropriação do caloiro só é valida 

aquando do preenchimento do S.I.A. O preenchimento inválido implica a 

anulação da apropriação do caloiro pelo padrinho/madrinha, podendo o 

caloiro ser expropriado pelo Conselho de Veteranos.   

TOMO II Funcionamento 

 Artigo 1º 

Todos os caloiros são obrigados a fazer-se sempre acompanhar do S.I.A., até ao 

dia do Batismo na E.U.V.G. Quando forem apanhados sem o S.I.A., deverão ser 

objeto de uma Praxe exemplar.  

TOMO III Passaporte 

Artigo 1º 

É obrigatório o seu preenchimento no início do ano letivo. 

Artigo 2º 

No Passaporte deverá ser assinalada a presença nos seguintes eventos: 

a. Batismo do Caloiro, Latada e E.U.V.G.; 



b. Leilão dos caloiros (caso haja); 

c. Olimpíadas dos caloiros (caso haja); 

d. Jantar dos caloiros com o Conselho de Veteranos; 

e. Cortejo da Latada; 

f. Receção ao Doutor; 

g. Praxe Fantasma (caso haja); 

h. Faltas justificadas e não justificadas. 

Artigo 3º 

Este documento deve ser conferido pelo Conselho de Veteranos antes do 

Batismo. 

 

TÍTULO 9º | COMISSÕES DE PRAXE 

TOMO I Disposições Fundamentais 

Artigo 1º 

No início de cada ano, e por iniciativa de Conselho de Veteranos, devem ser 

abertas as inscrições para a Comissão de Praxe. 

Artigo 2º 

A Comissão deverá ser escolhida por votação do Conselho de Veteranos, de 

entre as listas apresentadas, ou, por decisão unânime daquele, formada por 

elementos das diferentes listas apresentadas, isto desde que os Excelentíssimos 

Doutores em questão concordem.  

Artigo 3º 

Cada lista deve ter seis a doze Excelentíssimos Doutores. Apenas os “caloiros do 

ano” anterior terão o direito a pertencer à Comissão de Praxe no ano de Semi-

Putos. Se estes não aceitarem a posição, as vagas não poderão ser ocupadas 

por nenhum outro Semi-Puto, uma vez que as suas vagas também não estão 

contabilizadas nos limites numéricos da lista. 

Artigo 4º 

No caso de haverem listas integradas por membros do Conselho de Veteranos, 

estes não poderão comparecer na Assembleia Magna onde se fizer a votação.  

TOMO II Modo de Agir 

Artigo 1º 

As Comissões de Praxe têm por obrigação organizar a Praxe dos Bichus Vermis, 

e ajudar a realização do cortejo da Latada, jantares de Comissão de Praxe, 

Leilão do Caloiro entre outras atividades praxísticas relacionadas. 

 

 



Artigo 2º 

É considerada Praxe de Comissão ou Comissio Praxis, aquela que é efetuada 

pelo menos por quatro elementos da Comissão, devidamente trajados. Os Semi-

Putos não estão incluídos nestes quatro elementos. 

 

 

Artigo 3º 

A Praxe de Comissão não pode ser interrompida por qualquer Excelentíssimo 

Doutor sob qualquer pretexto excepto por um Excelentíssimo Doutor Veterano 

ou um Excelentíssimo Doutor de grau hierárquico superior, com diferença de 

pelo menos duas matrículas, quando este entender que a Lex Praxis não está a 

ser cumprida.  

Artigo 4º 

Tal como a Praxe de República, quando houver antagonismo entre a Praxe de 

Comissão e a Praxe geral, prevalecerá a primeira. No caso de haverem 

antagonismos entre esta Praxe e a Praxe de República, prevalecerá a primeira.  

 

TÍTULO 10º | TRAJE ACADÉMICO 

TOMO I Descrição 

Artigo 1º 

O Traje masculino é preto e constituído por: 

a. Sapatos pretos com número de furos impar de cada lado sem apliques 

acompanhados por meias da mesma cor; 

b. Calça preta, com ou sem porta; 

c. Colete preto não de abas ou cerimónia; 

d. Batina que não seja de modelo eclesiástico; 

e. Camisa branca e lisa, com colarinho de modelo comum, gomado ou 

não, e com ou sem fundos; 

f. Gravata preta e lisa; 

g. Capa preta, de uso comum, com ou sem rasgões na parte inferior e com 

ou sem distintivos na parte interior; 

h. O colete e a batina deverão ter um número de botões pregados 

correspondentes ao número de casas, incluindo nestas, e quanto à batina, a da 

lapela. A batina deve ter pregados, na parte média posterior, dois botões de 

tamanho maior, apresentar cada uma das mangas de um a quatro botões, mas 

de modo que o número destes seja o mesmo num e noutro punho, e na parte 

frontal à altura do trono deverá ter 3 botões, e devendo ter no topo da lapela 

um pequeno botão com a respetiva casa na lapela oposta, para permitir o 

fecho da batina em caso de luto. O uso do Gorro de Praxe pelos rapazes é 



facultativo. Os distintivos da Capa não podem ser visíveis estando esta traçada 

ou sobre os ombros; 

i. Não são permitidos adereços de moda tais como: relógios de pulso, 

piercings visíveis, brincos, pulseiras de qualquer tipo, botões de pulso, etc. Os 

óculos de sol apenas devem ser utilizados para o efeito de proteção da visão e 

não como placas solares no topo da cabeça. No entanto os óculos de sol 

devem ser os mais discretos possíveis e de preferência pretos; 

j. Roupa interior preta. 

 

Artigo 2º 

O Traje feminino é também obviamente preto e constituído por:  

a. Sapatos pretos de salto, em que o salto deve ter um número impar de 

altura 3cm a 5 ou 7 cm, sem apliques metálicos; 

b. Meia-alta, preta de licra simples; 

c. Fato saia-casaco, preto e de modelo simples (ficando a saia no máximo 

um a três dedos acima do joelho); 

d. Camisa branca com ou sem bolso; 

e. Gravata preta e lisa; 

f. Capa preta, do mesmo modelo que a dos rapazes; 

g. É autorizado o Gorro de Praxe; 

h. O casaco pode ter bandas de seda, não poderá ter gola de pele, e a 

saia não pode ser rodada; 

i. O uso do colete é obrigatório. É apenas opcional para todas as praxistas 

matriculadas até ao ano letivo de 2015/16, inclusive. 

j. Não é permitido o uso de qualquer adereço à semelhança do traje 

masculino com a exceção dos ganchos ou elásticos de cabelo, desde que 

estes sejam o mais discretos possíveis. De igual forma não é permitido a 

utilização de qualquer tipo de maquilhagem. Não é permitido a utilização de 

unhas pintadas ou de gel com cor.  

k. Roupa interior preta. 

 

Artigo 3º 

Qualquer exceção ao Traje Académico, na base do bom senso, pode ser 

pedida por escrito ao Conselho de Veteranos que iram deliberar se tal poderá 

ser permitido. 

Artigo 4º 

O uso do traje académico obedece a normas tradicionais, em sinal de respeito 

devido ao local onde se está (igreja, catedral, cerimonia académica, etc...). 

Nestas ocasiões deverão ter os estudantes a batina abotoada. 

Nas serenatas, todos os estudantes que estejam de Capa e Batina deverão ter 

a Capa traçada. 



No caso de luto, deve ter-se a Batina abotoada e com as abas fechadas, bem 

como o colete completamente abotoado, e a Capa caída sobre os ombros. 

Em certas ocasiões, em que pretendemos homenagear alguém 

academicamente, colocasse-lhe uma Capa caída sobre os ombros, e só em 

casos muito especiais, se coloca as Capas no chão, (ex. Procissão Rainha Santa, 

casamentos, missa de finalistas e funerais de estudantes), totalmente 

estendidas, para que o homenageado possa passar sobre elas, sendo esta a 

maior homenagem académica dos estudantes da E.U.V.G.  

A Batina deve estar sempre fechada, e o colete deve ter o seu último botão 

desabotoado. 

O praxista, ao passar o Arco da Almedina, deve ter a sua capa traçada. 

 

TOMO II Símbolos e Ornamentos 

 

Artigo 1º 

Qualquer Quartanista Grelado é livre de coser na capa símbolos de terras ou 

instituições, tendo em atenção as seguintes regras: 

a. É permitida a colocação de símbolos considerados pelo Excelentíssimo 

Doutor importantes na sua vida académica, sendo obrigatório o uso do 

emblema da E.U.V.G.;  

b. As costuras dos símbolos não devem ser visíveis do lado de fora da capa; 

c. Os Excelentíssimos Doutores Veteranos podem usar um extra no Traje, 

quando autorizados expressamente para isso pelo Conselho de Veteranos (a 

autorização deve ser feita por escrito e deve referir o nome do Doutor e o extra 

autorizado). Os extras passíveis de autorização são uma bengala ou um 

cachimbo; 

d. Os Excelentíssimos Doutores Veteranos devem fazer-se acompanhar, 

quando trajado e usando um extra, da respetiva autorização; 

e. É interdita a colocação de emblemas de clubes, marcas comerciais ou 

similares, com a exceção da OAF da AAC. 

 

Artigo 2º 

Os rasgões apenas são permitidos após a 3º matricula na E.U.V.G.; do lado 

esquerdo da capa devem estar os rasgões relativos à família, do lado direito os 

amigos e ao centro da pessoa amada. No caso de terminar a relação este 

rasgão deve ser cozido com a linha da cor do curso correspondente da pessoa 

amada (em caso desta não frequentar, ou ter frequentado o ensino superior, a 

cor da linha é preta). 

 



TOMO III Uso da Capa e Batina 

Artigo 1º 

Qualquer membro desta instituição, quando usando o traje, deve respeitá-lo 

enquanto símbolo máximo dela, bem como deve respeitar todas as regras pelas 

quais o seu uso se rege. Ao praxista da E.U.V.G. não é permitido o uso de um 

Traje que não seja o referido neste código.  

 

Artigo 2º 

Um Excelentíssimo Doutor está na Praxe quando se encontra a usar 

devidamente a Capa e Batina, isto é, quando se encontra com a camisa e a 

Batina completamente abotoados e com a capa. 

As exceções são: 

a. Quando sentado à mesa de trabalho, aula, estudo ou refeição: pode 

despir a Batina, arregaçar até aos cotovelos as mangas da camisa e desapertar 

o botão da gola da camisa; 

b. Quando sentado em condições que não as referidas em a), pode 

apenas desapertar o botão inferior, e o botão superior da camisa; 

c. Pode afastar-se da sua capa até 11 passos (21 no caso de a ceder como 

agasalho). A Capa não pode ser cedida como agasalho a um Bichus Vermis, a 

menos que este nunca se afaste mais de um passo. Apenas os Excelentíssimos 

Doutores podem ceder a capa como agasalho. 

d. O traçar ou cruzar da Capa é permitido apenas a Excelentíssimos 

Doutores com o grau igual ou superior a Semi-Puto. Uma Capa considera-se 

cruzada quando os seus cantos se cruzam de forma evidente e traçada quando 

um deles cruza o ombro contrario. Ao traçar a capa, o praxista deve dobrar a 

capa pela gola, dando uma dobra (“falsa”) pela faculdade, seguida de um 

número de dobras correspondentes ao número de matrículas na E.U.V.G. As 

capas enroladas ou atadas em volta do corpo, estão sujeitas a estas mesmas 

regras.   

 

Artigo 3º 

Qualquer infração grave às regras de uso da Capa e Batina e/ou desrespeito 

pelo mesmo implica a apreensão imediata da capa ou de outra peça do traje 

do infrator, a qual deverá ser entregue ao Conselho de Veteranos, o qual 

decidirá se a devolve ou se convoca um Tribunal de Praxe.  

Artigo 4º 

Sempre que chamado à atenção por um superior hierárquico, trajado ou não, 

em relação ao uso da Capa e Batina, o trajante deverá acatar o conselho do 

mesmo e proceder em conformidade.  

 



Artigo 5º 

Compete a todos os alunos trajantes zelar pelo respeito e pela boa imagem da 

Capa e Batina.  

Artigo 6º 

A quem usa a Capa e Batina é expressamente proibido o transporte de volumes, 

podendo haver alguma tolerância no caso de um volume que caiba debaixo 

do braço e que esteja sempre tapado pela capa.  

 

Artigo 7º 

Não se consideram como volumes todos os recipientes alcoólicos, desde que 

não estejam vazios ou com líquidos não alcoólicos. O seu conteúdo poderá e 

deverá ser examinado.  

Artigo 8º 

É expressamente proibido o uso de qualquer ornamento (brincos, relógio, 

pulseira e fios), excepto aliança e óculos de sol, estes apenas quando for 

necessário. É também proibido o uso de pinturas faciais e/ou maquilhagem, e 

de acessórios que não estejam previstos no Código de Praxe. Consideram-se 

exceções ornamentais que não estejam visíveis mesmo quando o trajante 

estiver à vontade (mangas arregaçadas, por exemplo). As “Pulseiras de boa-

sorte” deverão estar escondidas.  

Artigo 9º 

Desta forma não é permitido o uso de guarda-chuvas, mochilas, ou quaisquer 

outros objetos ou peças de roupa que não façam parte do traje.  

Artigo 10º 

A Capa deve ser colocada no ombro esquerdo, dobrada para que os símbolos 

sejam visíveis, e com a parte da Capa com os símbolos virada para a frente e 

só durante as horas de luz natural nos períodos noturnos os símbolos não devem 

ser visíveis.  

 

TOMO IV Uso da Pasta de Praxe 

Artigo 1º 

Os Excelentíssimos Doutores que usarem a Pasta de Praxe devem trazer dentro 

dela pelo menos um livro de estudo, ou um papel com o mínimo de cinco 

palavras escritas pelo portador. Deve também trazer uma caneta, lápis ou 

marcador e o Código de Praxe.  

Artigo 2º 

Podendo usar a Pasta de Praxe, quando trajado, nunca poderá emprestar a 

mesma.  



TOMO V Insígnias  

Artigo 1º 

As insígnias pessoais são o Grelo e as Fitas de tecido que devem ser de 7,5 cm 

por 40 cm que os seus portadores usam com as cores do seu curso, desde o dia 

do cortejo da Queima das Fitas, e durante um ano letivo. Os estudantes que 

estejam em condições de acabar o curso usam as Fitas nesse ano letivo e os 

que estejam no penúltimo ano do curso usam o Grelo na pasta. Os estudantes 

que estejam no antepenúltimo ano usam o Grelo na batina do lado esquerdo.  

Artigo 2º 

Os portadores das insígnias pessoais usarão como tais as cores do curso que são 

Amarelo Dourado e Azul-escuro.  

Artigo 3º 

Os Excelentíssimos Doutores só usarão as insígnias de Praxe se assim o 

entenderem. Porém, no caso de as usarem, deverão faze-lo respeitando as 

regras. Assim, na falta de uma das Fitas na Pasta de Praxe, esta ser-lhe-á retirada 

e entregue ao Conselho de Veteranos.  

Artigo 4º 

Só aos quintanistas fitados (alunos matriculados no ultimo ano pela primeira vez) 

é permitido fazer assinar as suas fitas nesse ano. 

Artigo 5º 

A distribuição das Fitas deve intercalar as cores. Tendo-se a Pasta aberta, com 

a parte interior voltada para baixo, a distribuição é a seguinte: junto ao 

monograma da parte de baixo da Pasta, para a direita e começando pela cor 

Amarela: Família; colegas de curso; namorado(a), noivo(a) ou esposa(o); 

amigos.  

Artigo 6º 

As Fitas deverão ser assinadas, as de cor Amarela pela família, e as de cor Azul 

pelos restantes. 

Artigo 7º 

Aos quintanistas fitados trajados levando consigo as insígnias pessoais é vedado 

o transporte simultâneo de volumes extras.  

 

TÍTULO 11º | INSÍGNIAS DE PRAXE 

Artigo 1º 

As Insígnias de Praxe consideram-se na Praxe quando: 

a. Moca for de pau e não tiver saliências na cabeça; 



b. Colher for de pau e tiver escrito na parte interior DURA PRAXIS SED PRAXIS, 

podendo ainda ter qualquer desenho alusivo à vida académica 

c. Tesoura – Não tiver bicos, não for desmontável, não tiver qualquer 

coloração além da metálica, nem quaisquer partes não metálicas.  

 

 

Artigo 2º 

Não é permitido a um Bichus Vermis em qualquer circunstância transportar ou 

segurar qualquer uma das Insígnias de Praxe.  

 

 

TÍTULO 12º | TRUPES 

TOMO I Descrição 

Artigo 1º 

As Trupes ordinárias são qualquer grupo de Excelentíssimos Doutores num 

mínimo de seis elementos, nenhum deles podendo ser um Bichus Vermis ou Semi-

Puto, e obrigatoriamente um deles tendo um grau hierárquico igual ou superior 

a Veterano, subordinados a um chefe, que têm por fim zelar pelo cumprimento 

da Lex Praxis.   

Artigo 2º 

As Trupes extraordinárias são constituídas de acordo com o disposto no ponto 

1º, mas atuam a qualquer hora do dia ou da noite, visando a aplicação de uma 

sentença decretada pelo Conselho de Veteranos.  

 

Artigo 3º 

A Trupe considera-se legalmente constituída, se, simultaneamente satisfazer os 

seguintes requisitos: 

a. Ser legitimamente chefiada; 

b. Ter todos os elementos devidamente trajados e não serem visíveis os 

colarinhos, nem os emblemas; 

c. O chefe da trupe deverá fazer-se acompanhar pelas Insígnias de Praxe, 

podendo passá-las aos outros membros da dita Cruzada depois desta estar 

formada. 

d. Ter sido constituída à porta da capela do E.U.V.G. ou sítio autorizado 

expressamente para essa Trupe pelo Conselho de Veteranos, sendo para isso 

necessário a autorização escrita; 

e. Os componentes da Trupe devem manter-se sempre de capa traçada, 

excepto em caso de perseguição.   

 



Artigo 4º 

Depois de formada a Trupe, se algum dos seus elementos quiser sair, terá de 

pedir autorização ao chefe. 

Artigo 5º 

No caso de duas Trupes se encontrarem na rua, estas deverão dissolver-se e 

proceder à formação de uma nova cruzada com todos os Excelentíssimos 

Doutores em questão.  

Artigo 6º 

Só um Excelentíssimo Doutor Veterano devidamente trajado pode passar revista 

a uma Trupe, e, caso esta não esteja devidamente formada, levará todos os 

seus elementos a Tribunal de Praxe e a Trupe ficará sem efeito. No caso do 

Excelentíssimo Doutor Veterano aquando da revista estar mal trajado ou 

demonstrar ignorância sobre o Código de Praxe o chefe da Trupe vai-lhe as 

unhas.   

Artigo 7º 

Só pode ser posto debaixo de Trupe um infrator de cada vez, podendo vários 

ser colocados sob requisição da Trupe, afastando da cruzada pelo menos 10 

metros, ficando à espera da examinação, à guarda de 2 membros da Trupe. 

Artigo 8º 

Qualquer aluno da E.U.V.G. associado à praxe está sujeito a Trupes. Considera-

se infrator e passível de sanção qualquer aluno da E.U.V.G. nas condições 

descritas, que não respeite este Código de Praxe.  

Artigo 9º 

No caso do presumível infrator não querer dizer o que é pela Praxe, será 

considerado como Caloiro. Ao chefe da Trupe é vedado decidir a aplicação 

de uma sanção sem que tenha desenvolvido todos os esforços para determinar 

a categoria hierárquica do presumível infrator dentro da Praxe, caso este não a 

souber dizer.  

Artigo 10º 

Na aplicação de qualquer sanção o chefe de Trupe deve sempre atender aos 

casos especiais que plenamente justifiquem a permanência dos infratores na 

via pública. No caso de a infração estar relacionada com o uso abusivo ou 

incorreto do Traje Académico não existe justificação ou atenuante possível.  

Artigo 11º 

Quando o estudante (Bichus Vermis ou Excelentíssimo Doutor) colocado 

debaixo da alçada de uma Trupe se recusar a receber sanção determinada, o 

chefe da Trupe não poderá alterar a sanção, mas poderá usar todos os meios 



ao seu alcance, bem como os outros elementos da Trupe, no sentido de a 

aplicar.  

Artigo 12º 

Ao líder de uma Trupe pode chamar-se Capitão.  

Artigo 13º 

Numa Trupe, caso algum Excelentíssimo Doutor decida usar a Pasta de Praxe, 

nesta deve haver um Código de Praxe.  

TOMO II Modo de Agir 

Artigo 1º 

Perante o Tomo I, Art. 13º deste capítulo, e no caso de se provar qualquer 

infração à Lex Praxis, declara-se o infrator sob Trupe, devendo então os 

elementos desta colocar-se em volta daquele.  

Artigo 2º 

O chefe da Trupe ou alguém por ele nomeado aplicará a sanção respetiva, 

dizendo: “IN NOMEN SOLENÍSSIMA PRAXIS” 

 

TOMO III Tipo de Sanções 

Artigo 1º 

As sanções permitidas nesta Instituição, e que são aceites por todos aqueles que 

aderirem à Praxe, são as seguintes (a numeração corresponde ao conjunto de 

todos os elementos da Trupe e não apenas a cada um deles): 

a. As sanções das unhas só são aplicadas, em principio, com a colher da 

Praxe. Não havendo colher poderá esta ser suprida por um sapato se um 

Veterano ordenar ao infrator que o descalce a fim de com estes ser aplicada a 

sanção.  

b. Pode-se dar um máximo de 4 tesouradas, sendo que cada tesourada 

não pode exceder o comprimento de três dedos, e não podem ser todas na 

mesma zona do cabelo. Esta sanção aplica-se no caso de infrações muito 

graves à Praxe, como a falta de Capa ou Batina.  

c. Pode-se dar um máximo de 21 colheradas (sempre em número ímpar) 

para sanções entres as quais pode-se enumerar a saias subidas, ou seja, a mais 

de três dedos do joelho, a meias não conformes, uso de ornamentos ou pinturas 

entre outras contrariando o Código de Praxe.   

d. No caso de recusa pode ser apreendida a Capa do infrator a ser 

entregue ao Conselho de Veteranos. 

 

 



TÍTULO 13º | REPÚBLICAS 

TOMO I Condições de Formação 

Artigo 1º 

República é o conjunto de estudantes vivendo em comunidade domestica, 

devidamente oficializada pelo Conselho de Veteranos e pelas restantes 

Repúblicas oficializadas aquando da sua inauguração.  

Artigo 2º 

Para ser oficializada uma República deve reunir algumas condições, que 

deverão ser verificadas pelas instituições referidas no artigo anterior, na altura 

da inauguração. 

Essas condições são: 

a. Estar instalada em casa cuja administração compete exclusivamente aos 

Repúblicos; 

b. Ter cozinha própria; 

c. Ter um nome e um emblema aprovados pelo Conselho de Veteranos; 

d. Ter uma bandeira com o nome e o emblema da República; 

e. Ter presidente, estatutos próprios e compromisso de respeitar e fazer 

respeitar a Praxe; 

f. Ter sido inaugurada com a presença de pelo menos um membro de 

cada uma das Repúblicas oficializadas já existentes, bem como do Presidente 

do Concelho de Veteranos (ou dois membros do mesmo por ele nomeados); 

g. Tem de ter no mínimo 4 elementos, sendo pelo menos um deles um 

Excelentíssimo Doutor. 

Artigo 3º 

A República só está devidamente oficializada 48 horas após a emissão de um 

decreto do Conselho de Veteranos.  

Artigo 4º 

O conteúdo dos estatutos, o nome e o símbolo da República não podem ser 

divulgados antes da oficialização, sob pena de esta não ser feita.  

Artigo 5º 

As Repúblicas podem formar Trupes próprias, tendo para isso que usar Insígnias 

de Praxe propriedades da República. Nessas Trupes só poderão participar 

Excelentíssimos Doutores que pertençam ou tenham pertencido à Republica 

em questão, desde que ainda alunos da E.U.V.G. 

Artigo 6º 

Aos membros de uma República só é permitido considerar uma Praxe como 

Praxe de República se estiveram cumpridas uma das seguintes condições: 



a. Estiverem presentes mais de metade dos membros da República em 

questão; 

b. Estiver presente pelo menos um membro de cada República em questão; 

Ser uma mobilização de Caloiros para qualquer actividade relacionada com 

uma República.   

 

TÍTULO 14º | TERTÚLIAS 

TOMO I Condições de Formação 

Artigo 1º 

Tertúlia é o conjunto de estudantes que se unem sob um nome e um símbolo, 

devidamente oficializados pelo Conselho de Veteranos, e que tem como 

principais objetivos o fomento do espírito Académico e a confraternização.  

Artigo 2º 

Para ser oficializada, uma Tertúlia deve reunir algumas condições, que deverão 

ser verificadas pelas instituições referidas no artigo anterior, na altura da 

oficialização. 

Essas condições são:  

a. Ser formada unicamente por alunos da E.U.V.G. 

b. Ter um nome e um emblema aprovados pelo Conselho de Veteranos; 

c. Ter reuniões ou atividades regulares há pelo menos 6 meses; 

d. Compromisso de respeitar e fazer respeitar a Praxe; 

e. Ter uma bandeira com o nome e o emblema da Tertúlia; 

f. Ter presidente e estatutos próprios; 

g. Ter sido oficializada num jantar com a presença de pelo menos um 

membro de cada uma das Tertúlias oficializadas já existentes, bem como do 

Dux e dois membros do mesmo por ele nomeados; 

h. Tem de ter no mínimo 6 elementos, sendo pelo menos 3 destes 

Excelentíssimos Doutores. 

Artigo 3º 

As tertúlias podem ter o nome de “Academia” ou “tertúlia”. O seu nome não 

deve causar qualquer tipo de confusão com o nome de outras tertúlias, de 

repúblicas ou outros organismos Académicos.  

 

 

 

 

 

 

 



TÍTULO 15º | CONSELHO DE VETERANOS 

TOMO I Condições e Formação 

Artigo 1º 

Ao conselho de Veteranos podem pertencer os Excelentíssimos Veteranos que 

compareçam à Assembleia Magna convocada pelo Excelentíssimo Doutor Dux 

Veteranorum eleito no ano anterior. A Assembleia Magna do Conselho de 

Veteranos deverá realizar-se na primeira semana de aulas.  

Artigo 2º 

O Conselho de Veteranos deverá ter um máximo de 20 Excelentíssimos Doutores 

Veteranos e um mínimo de 10 Excelentíssimos Doutores Veteranos. No caso de 

não existirem número de Excelentíssimos Doutores Veteranos, o Conselho de 

Veteranos pode ser formado com número inferior desde que a decisão seja 

unânime.   

A seleção deverá ser feita pelo número de matrículas. Em caso de empate, pelo 

ano do curso. Se ainda não houver solução, serão os membros do anterior 

Conselho de Veteranos, que em reunião deverão escolher os novos membros 

do mesmo, tendo em conta que deve haver, pelo menos, um Excelentíssimo 

Doutor Veterano de cada curso com mais de três anos de existência, quando 

possível.  

Artigo 3º 

O novo conselho de Veteranos tomará posse no primeiro dia da semana 

seguinte a Assembleia Magna.   

Artigo 4º 

A Assembleia Magnas do Conselho de Veteranos são sempre precedidas de 

uma convocatória assinada pelo Excelentíssimo Doutor Dux Veteranorum ou, no 

caso de impossibilidade absoluta, por cinco Excelentíssimos Doutores Veteranos.  

Artigo 5º 

Em qualquer documento o Conselho de Veteranos deve ter o nome de 

Magnum Consilium Veteranorum.  

Artigo 6º 

Têm direito a meio voto cada nas Assembleias Magnas em que estejam 

presentes todos os Excelentíssimos Doutores Veteranos do Conselho de 

Veteranos. Quando os Veteranos referidos não estiverem todos, mas estiverem 

mais de metade, os Membros agregados ao Conselho de Veteranos têm direito 

a um quarto de voto cada. Nas outras Assembleias Magnas não têm direito a 

voto.  

 

 



Artigo 7º 

Apenas os Excelentíssimos Doutores Veteranos que tenham completado a 6º 

matrícula no ensino superior tendo que ser pelo menos 4 dessas matriculas na 

E.U.V.G. podem pertencer ao Conselho de veteranos.  

TOMO II Funcionamento 

Artigo 1º 

Quaisquer oito membros do Conselho de Veteranos podem fazer uma 

convocatória para uma Assembleia Magna extraordinária.  

Artigo 2º 

Quando o Excelentíssimo Doutor Dux Veteranorum não puder estar presente 

para presidir a uma Assembleia Magna, presidirão os três Excelentíssimos 

Doutores Veteranos mais antigos.    

Artigo 3º 

Será nomeado Excelentíssimo Doutor Dux Veteranorum por maioria dos 

membros do Conselho de Veteranos um Excelentíssimo Doutor Veterano que 

participe ativa e regulamente na vida Académica, devendo mostrar total 

disponibilidade à nobre causa da Praxe. Tem obrigatoriamente que ser um dos 

3 Excelentíssimos Doutores Veteranos do Conselho com mais matrículas do 

Conselho e terá de ter Traje.  

Artigo 4º 

A eleição do Dux deve ser realizada durante a primeira Assembleia Magna. Esta 

eleição deve ser anual a menos que o Conselho de Veteranos se mantenha e 

não existam novos candidatos para o cargo.  

Artigo 5º 

Todas as decisões do Conselho de Veteranos são tomadas por votação não 

secreta. Das decisões tomadas serão elaborados Decretos que serão 

publicados.  

Artigo 6º 

No caso de uma votação ficar empatada, haverá nova discussão após a qual 

se votará de novo, não sendo agora permitidas abstenções. No caso de novo 

empate, o Excelentíssimo Doutor Dux Veteranorum terá o voto de qualidade.  

Artigo 7º 

O Conselho de Veteranos cessa funções no primeiro dia da semana seguinte a 

Assembleia Magna do ano letivo seguinte.  

Artigo 8º 

Constituem Decretos todos os textos redigidos em Português que tenham 

deliberações do Conselho de Veteranos. Deverão ter a assinatura de todos os 

membros presentes em Conselho e deverão ser afixados publicamente.  



Artigo 9º 

Nas convocatórias de Assembleias Magnas devem estar as assinaturas de 

acordo com o ponto 2º deste Tomo, bem como a ordem do dia, local, data e 

hora da reunião. Deverão ser afixadas com uma antecedência de 48 horas.  

Artigo 10º 

O Conselho e os seus membros devem participar ativamente nas Semanas do 

Caloiro e Académica, fazendo sempre cumprir e respeitar o Código e o Traje 

durante as mesmas.  

Artigo 11º 

Cabe ao Conselho de Veteranos elaborar e arquivar as listas de renunciantes à 

Praxe (hereges) e de não batizados (excomungados).  

 

TÍTULO 16º | COMISSÃO CONSULTORA DO CÓDIGO DE PRAXE 

TOMO I Disposições Fundamentais 

Artigo 1º 

É objetivo desta comissão apresentar propostas de alteração do Código de 

Praxe. 

Artigo 2º 

A Comissão deverá ser formada por elementos que sejam representativos do 

universo Académico da E.U.V.G., e das várias noções de Praxe que nele existem.  

TOMO II Formação e Funcionamento 

Artigo 1º 

Esta comissão deverá ser formada no início de cada ano letivo, logo após a 

formação do Conselho de Veteranos.  

Artigo 2º 

A Comissão consultora do Código de Praxe será formada por dois membros do 

Conselho de Veteranos, um membro de cada República oficializada, e um 

aluno de cada classe da hierarquia da Praxe, exceto Bichus Vermis. 

Artigo 3º 

Os pareceres da Comissão não são vinculativos, deverão ser apresentados ao 

Conselho de Veteranos. Apesar de os pareceres não serem vinculativos, o 

Conselho de Veteranos pode torná-lo como base para futuras alterações.   

 

 

 

 



TÍTULO 17º | TRIBUNAL DE PRAXE 

TOMO I Disposições Fundamentais 

Artigo 1º 

O Tribunal de Praxe é constituído por Juiz, Júri, Promotor de Justiça e Advogado 

de defesa. Tem como objetivo julgar os infratores à Praxe e a este código.   

Artigo 2º 

Embora qualquer Excelentíssimo Doutor possa fazer uma denúncia, terá que ser 

um membro do Conselho de Veteranos a convocar um Tribunal de Praxe que 

terá a sua constituição indicada pela Assembleia Magna do Conselho de 

Veteranos.  

Artigo 3º 

A única exceção a esta regra é o Excelentíssimo Doutor que apresenta a queixa 

poder escolher o Promotor de Justiça, podendo escolher-se a si próprio. Se não 

o quiser fazer, será o Juiz a escolher. 

Artigo 4º 

O membro do Conselho de Veteranos em questão, mesmo que não faça parte 

do Tribunal de Praxe, terá que estar presente. O mesmo acontece com o 

denunciante, independentemente do seu grau hierárquico.  

Artigo 5º 

O Juiz tem que ser um Excelentíssimo Doutor Veterano pertencente ao Conselho 

de Veteranos, o Júri será constituído por cinco Excelentíssimos Doutores 

Veteranos cursos e o Promotor de Justiça será também um Excelentíssimo Doutor 

Veterano. 

Artigo 6º 

No caso de não existirem Excelentíssimos Doutores Veteranos suficientes a 

formação do tribunal fica ao encargo do Conselho de Veteranos.  

Artigo 7º 

O advogado de defesa deverá ser um Excelentíssimo Doutor da E.U.V.G. 

 TOMO II A sala 

Artigo 1º 

A sala onde se realiza o julgamento deve preencher os seguintes requisitos: 

a. Ter duas mesas, sendo uma para o juiz e outra para o júri, e ter assentos 

para todos os presentes; 

b. Ter mesas cobertas com Capas, não sendo os símbolos visíveis; 

c. Ter livros diversos sobre a mesa do juiz, entre os quais, o código de praxe. 

Sobre a mesma mesa deverão estar também as Insígnias de Praxe, ou então 



deverão estar a um canto da sala iluminada por cinco velas, as quais formem 

uma estrela; 

d. A sala deve estar o mais possível privada de luz desde que haja 

condições de efetuar o Julgamento.  

Artigo 2º 

Os Semi-Putos não podem assistir a julgamentos. A estes só podem assistir os 

Excelentíssimos Doutores que estiverem na Praxe e tiverem a Capa traçada.  

Artigo 3º 

O Réu deve comparecer à civil, sendo interdito o uso do Traje em julgamento, 

devido às penas que se podem aplicar ao réu.  

Artigo 4º 

Antes do início do julgamento, o Júri deve passar revista a todos os presentes e 

depois entre si. Em caso de um dos Excelentíssimo Doutores não estar em Praxe, 

este será expulso da sala.  

Artigo 5º 

O número de assistentes será decidido da seguinte forma: O Juiz marca uma 

hora de entrada; a essa hora entrarão os presentes à porta, por matrículas, 

sendo a porta encerrada depois. A lotação será decidida pelo Juiz. 

 

TOMO III Funcionamento 

Artigo 1º 

O Juiz abre a sessão proferindo as seguintes palavras: 

“IN NOMEN SOLENÍSSIMA PRAXIS AUDIENTIA ABERTA EST” 

Artigo 2º 

Aberta a sessão, o Juiz mandará entrar o Réu e dará a palavra ao promotor de 

Justiça para que faça a acusação. Terminada a acusação, o Juiz mandará 

entrar o Advogado de defesa num máximo de 11 minutos.  

Artigo 3º 

Findas as acusações e as defesas, o juiz suspenderá a sessão dizendo: 

“IN NOMEN SOLENÍSSIMA PRAXIS AUDIENTIA INTERROMPIDA EST AD JUDICES 

DELIBERARENT” 

Artigo 4º 

A deliberação do Júri (culpado ou inocente) será feita à porta fechada, noutra 

sala, e deverá durar entre 29 a 31 minutos a ser tomada.  

 



Artigo 5º 

Tomada a deliberação entre os membros do júri reabrirá a sessão dizendo: “IN 

NOMEN SOLENÍSSIMA PRAXIS AUDIENTIA REABERTA EST” e após o que 

acrescentará: “IN NOMEN SOLENÍSSIMA PRAXIS JUDICES DELIBERARANT” 

seguindo-se a leitura das sentenças com a identificação de cada um dos réus. 

Artigo 6º 

As sentenças não são passíveis de recurso, mas podem apelar ao Conselho de 

Veteranos, se o Tribunal tiver cometido graves infrações à Praxe ficando o 

mesmo Tribunal sujeito à aplicação das sanções. 

Artigo 7º 

A sentença dos Réus deverá ser executada logo que possível. O não 

comparecimento de um réu não impossibilita o Tribunal de tomar conhecimento 

das acusações que sobre ele pesem e proferir a respetiva sentença. A não 

comparência de um réu e do seu advogado de defesa constitui severa 

agravante. 

Artigo 8º 

Quando a acusação se referir ao desrespeito pela sanção de uma Trupe, a 

condenação implica a duplicação da sanção.  

Artigo 9º 

Quando um réu for julgado à revelia (quando não comparecer ao julgamento), 

a condenação implica a duplicação da sanção.  

Artigo 10º 

As sanções possíveis, à escolha do Juiz são: 

a. As previstas no Capítulo das Trupes, ou 

b. Inibição de Praxar por 1,3,7,13 ou 25 meses, ou 

c. Inibição de usar o Traje por 1,3,7,13 ou 25 meses, ou 

d. Inibição de ter afilhados durante a vida Académica. 

Artigo 11º 

Alem destas, o Juiz pode acrescentar a pena de o réu estar a disposição do Júri, 

durante um máximo de 48h01 minutos.  

 

TÍTULO 18º | Proteções 

Artigo 1º 

Constitui proteção o auxilio dado por Excelentíssimos Doutores (que não Semi-

Putos) trajados, a Bichus Vermis, para os livrar da Praxe, segundo as regras que 

se seguem.   

 



Artigo 2º 

Os Bichus Vermis que levam consigo instrumentos musicais e demonstram 

perante os Excelentíssimos Doutores que sabem tocar, ficam protegidos pela “D. 

Gaita de Beiços” 

Artigo 3º 

Todos os que estiverem fortemente embriagados ficam protegidos por Deus 

Baco, tendo no entanto de provar o seu grau de embriaguez perante o 

Excelentíssimo Doutor. Esta proteção fica sem efeito se a dignidade da E.U.V.G. 

ou de um dos seus elementos for posta em causa, ou se o Traje não estiver a ser 

respeitado. Ao invocar esta proteção, o aluno em causa auto propõem-se a 

Tribunal de Praxe, que analisará o seu caso.    

Artigo 4º 

Constitui “Vermis Salvus Conductus” o documento redigido em Latim 

Macarrónico e concedido a Caloiros e Pastranos para os proteger da Praxe.  

Artigo 5º 

Só as Repúblicas oficializadas e Organismos Académicos podem conceder um 

“Vermis Salvus Conductus” devendo este conter o nome do Bichus Vermis a 

quem é concedido, a data para a qual vale, a identificação de quem o 

concede e as razões por que é concedido.  

Artigo 6º 

Um “Vermis Salvus Conductus” só pode ser válido por um máximo de cinco dias, 

sendo pessoal e intransmissível. Um “Vemis Salvus Conductus” só é válido das 

7:01 às 23:01h. 

Artigo 7º 

Constitui uma contrafé qualquer documento redigido em latim macarrónico 

que convoque um Bichus Vermis para uma república oficializada ou para a 

residência de um Excelentíssimo Doutor Veterano. Não existe proteção possível 

para uma contrafé.  

Artigo 8º 

Um antigo aluno da E.U.V.G. pode dar proteção a um familiar direto durante o 

primeiro período de Praxe, desde que o peça ao elemento com maior grau 

hierárquico presente.  

Artigo 9º 

Caloiros que apresentem crescimentos abdominais anómalos, que possam 

originar vida própria estão protegidos de praxe pela “Domonium Incubus”. Estas 

anomalias estão livres dos atos praxísticos, da mesma forma que os caloiros 

estrangeiros, mas ainda têm por obrigação respeitar a Praxe. 



Artigo 10º 

Caloiros unidos pelo santo matrimónio estão protegidos pela “D. Alcoviteira” 

estando nas mesmas condições dos caloiros estrangeiros.  

Artigo 11º 

Caloiros que tenham carreira militar estão sujeitos às mesmas condições dos 

caloiros estrangeiros.     

 

 

TÍTULO 19º | PRAXE ÀS RAPARIGAS 

Artigo 1º 

As raparigas só estão sujeitas a Praxe de trupe quando estiver pelo menos um 

elemento feminino, sendo válido o inverso para os rapazes.  

Artigo 2º 

Qualquer punição deve começar a ser aplicada por um elemento do mesmo 

sexo infrator.  

Artigo 3º 

Na aplicação de sanções por uma Trupe deverá ter-se em especial 

consideração o sexo, a natureza da infração e a tradição académica. O 

elemento da Trupe com o mesmo sexo terá ação preponderante.  

Artigo 4º 

Para além do disposto neste capítulo as raparigas estão integradas na 

hierarquia normal da Praxe.   

 

 

TÍTULO 20º | CONCLUSÃO 

Artigo 1º 

Os casos omissos neste Código deverão ser apresentadas no Conselho de 

Veteranos com a identificação do(s) requerente(s), um mínimo de 25 assinaturas 

de alunos Batizados que não tenham renegado a Praxe, e a proposta de 

alteração ao Código.  

Artigo 2º 

Qualquer aluno pode, por escrito, pedir esclarecimento ao Conselho de 

Veteranos sobre qualquer ponto deste Código de Praxe, sendo a resposta 

apresentada por escrito a toda a Academia, sob a forma de decreto. 

 



Artigo 3º 

Qualquer alteração do Código deve ser feita através de Decretos (vide. Art. 4º, 

tomo II, cap. 5º da Parte II deste Código) e fotocopias das alterações devem 

estar disponíveis a todos os alunos.  

Artigo 4º 

Sempre que o próprio Conselho decida alterar o Código de Praxe, pode fazê-

lo em qualquer Assembleia Magna que tenha pelo menos 51 por cento dos seus 

membros presentes.  

Artigo 5º 

Qualquer nova edição deste Código deverá incluir as alterações feitas desde a 

última edição. No início de cada ano letivo deve haver uma edição atualizada 

à disposição de todos.  

Artigo 6º 

Recomenda-se uma total revisão do Código de Praxe no mínimo a cada 4 anos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


