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Bem vindos à Faculdade de Arquitetura!
Participa no desporto
ser sócio da aefa
carta aos caloiros
Resultados das votações para os Conselhos da fa

eventos desportivos
perspectivas Outubro

15 de Outubro, 20h45 - AEISCTE vs. AEFA

24 de Outubro, 19h15 - AEFA vs. AADireito

Editorial

ser sócio da aefa

E depois de um verão certamente recheado
de loucuras e alegrias, é hora de regressar
ao trabalho. Regressamos a uma escola melhor,
mais completa, que integra agora uma das
melhores Universidades do mundo.

Tornares-te membro associado da AEFA-UL torna
a tua vida de estudante muito mais simples e
interessante. Todos os nossos sócios têm acesso
a descontos em serviços presentes na Faculdade
e até preços especiais em todas as Actividades e
Eventos organizados pela AEFA, por apenas 10€!

Bem vindos à Faculdade de Arquitetura!

A PERSPECTIVAS regressa connosco pronta a,
durante mais um ano, destacar aquilo que de mais
importante se passa na nossa Academia.
A AEFA trabalhará mais um ano com afinco,
responsabilidade e determinação, para garantir
que a FA continua a ser uma escola de referência
a nível internacional, dinamizando as questões
culturais, científicas e pedagógicas desta que é
a nossa casa.
Em conjunto, construiremos esta escola! Vamos,
mais uma vez, provar que vale a pena continuar
a acreditar!
Pedro Roque Domingues

Presidente da Direcção Geral da AEFA

Quais as vantagens?

Sendo sócio recebes ainda um Bloco A5,
um Saco, uma caneta, um isqueiro, um Cartão
Moche Universitário e um voucher Moche no valor
de 20€, e ainda a possibilidade de fazer um Cartão
de Multibanco BPI sem qualquer tipo de custos.
Mas não ficamos por aqui! Todos os nossos sócios
têm ainda acesso a Desporto Universitário
GRATUITO e ainda DESCONTOS nos seguintes
serviços da Faculdade:
- Até 15% Desconto na Lerarte Livraria
- 10% Desconto na Reprografia Tal Imagem
- 10% Desconto na Papelaria Marciano
- 10% Desconto na Loja Informática Mustabsolut
- Menu Refeição Sócio a 3,60€ no Bar Universo Ágora
- Descontos em todos os produtos vendidos
na sede da AEFA (produtos AEFA e Copitraje)
Respectivamente a livraria, a reprografia, a papelaria, o apoio
informático e o espaço de refeições da AEFA.

participa no desporto
Mantem-te ativo!

A Faculdade não são só aulas e, por isso, nada melhor do que participar no Desporto Universitário.
Podes, de forma totalmente gratuita, usufruir das instalações desportivas do Estádio Universitário e CEDAR,
desde que te inscrevas numa equipa da AEFA. Basta apenas ser sócio para praticar qualquer uma das
modalidades colectivas e individuais disponíveis. Entre equipas masculinas e femininas, de certeza que
encontrarás o lugar certo para ti. Seja no Voleibol, Futsal, Futebol ou Basquetebol, vem representar a tua
Faculdade sem te preocupares com preços e mensalidades.
Para mais informações envia um e-mail para desporto@aefa.pt

30 de Outubro, 19h00 - AAFDL vs. AEFA

aos caloiros

Caros colegas caloiros:

Entrar na Universidade é algo que vai marcar
profundamente a vossa vida. Entrar num mundo
novo, cheio de aventuras e descobertas, é algo que
vos fará crescer ou, pelo menos, encarar a vida e
o mundo de outra forma. Por isso, antes de tudo,
as palavras mágicas: Bem-vindos!
Quero dar-vos os parabéns por várias razões:
Em primeiro lugar, por investirem na vossa
educação. Aprender nunca é demais e o Ensino
Superior é o sítio certo para o fazer.
Entraram na maior Escola de Arquitectura,
Urbanismo e Design do país, uma instituição que
ambiciona ser uma das melhores da Europa e
do Mundo. A Faculdade de Arquitectura de Lisboa
é uma escola plural e cosmopolita que tem já raízes
em todo o planeta. Cabe-te aproveitar bem cada
segundo que cá estejas porque, como diz o povo,
o tempo passa a correr.
Acabou a “boa-vida”! Se queres ter sucesso, não
te esqueças que tens de trabalhar constantemente
para atingir os teus objectivos! Se agora ficas
orgulhoso em dizer que te deitaste de madrugada,
daqui a pouco tempo gabar-te-ás de ir dormir
às dez da noite. O café será o teu melhor amigo,
logo a seguir ao cão. Podes mentalizar os teus
pais que os horários que existiam têm de começar
rapidamente a desaparecer. Que chatice esta de
ser independente...

votações dO DIA 29 DE SETEMBRO
Consulta aqui os resultados

Após um período particularmente intenso, a AEFA
propôs que fossem convocadas eleições gerais na
Faculdade de Arquitectura para sanar os problemas
científicos, pedagógicos e políticos da escola. Essa
proposta acabou por ser aprovada em Conselho de
Escola por larga maioria, tendo o órgão dado razão
aos estudantes. Desta forma, iniciou-se um processo
eleitoral para todos os órgãos da FA que culminou
com a votação do dia 29 de Setembro para os
seguintes órgãos:
- Conselho de Escola: composto por sete docentes,
dois alunos, um funcionário e um membro cooptado;
- Conselho Pedagógico: composto por três docentes
e três alunos;

Trabalharás dia e noite para terminar trabalhos e
nem sempre ficarás satisfeito com o produto final.
Mas a trabalhar em contra-relógio não há outra
receita.

- Conselho Científico: composto por dezanove
docentes;

A frustração vai estar presente muitas vezes mas,
no fim de contas, poucos estudantes se divertem
tanto como nós. Se partilhares esta alegria é
porque estás no sítio certo!

Conselho de Escola:
Pedro Roque Domingues
Diogo Martins Rodrigues

Agora é tempo de pôr mãos à obra e apostar no
teu futuro! A AEFA estará sempre ao teu lado para
te ajudar a construir um amanhã próspero!
Bem-vindo colega,
aos melhores anos da tua vida!
Pedro Roque Domingues

Presidente da Direcção Geral da AEFA

Os alunos eleitos são os seguintes:

Conselho Pedagógico:
Damião Freitas
Frederico Soutelo
Simão Carvalho
O Presidente da Faculdade de Arquitectura será
eleito pelo Conselho de Escola nas próximas
semanas.
Pedro Roque Domingues

Presidente da Direcção Geral da AEFA

palavras cruzadas
tema: Lisboa

1. Vertical: Rio que banha a cidade de Lisboa.

1
2

2. Horizontal: Arménio que se apaixonou por
Portugal; na Praça de Espanha existe uma
Fundação com o seu nome.

3

3. Vertical: Protagonista da “Odisseia”, é
indicado por Camões como o lendário fundador
de Lisboa.

4
5
7

4. Horizontal: Aqui encontra o Café “A
Brasileira” e a estátua de Pessoa. Vertical: Ave
de cor preta, a lenda conta que acompanhou
as relíquias de S. Vicente até Lisboa.
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5. Vertical: Praça grande, central, situada ao
lado da Praça da Figueira.
6. Vertical: A sua estátua está no cimo da
Avenida da Liberdade.
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7. Horizontal: Foi daqui que saíram as naus
para a Índia.
11

8. Vertical: Veículo de transporte que circula
sobre carris no centro da cidade.
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9. Horizontal: Rua do centro histórico que tem
nome de metal precioso.
13

10. Horizontal: Igreja principal da cidade.

11. Vertical: Bairro antigo e nobre, de Príncipe,
conhecido pelo seu jardim.
12. Horizontal: Santo Padroeiro de Lisboa.

14

13. Horizontal: Zona central da cidade,
reconstruída depois do terramoto de 1755.
14. Horizontal: Bairro antigo situado numa das
colinas, conhecido pela animação nocturna dos
seus bares, cafés e restaurantes.

Sudoku

dificuldade: 65%
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