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A ARQUITECTURA, A CASA E OS EQUÍVOCOS TEÓRICOS
O CASO PORTUGUÊS
FEDERAÇÃO ACADÉMICA DE LISBOA
ARQUIZTECTURA
RECONHECER O TRABALHO DE UM BOM DESIGNER
DESPORTO NA AEFA
NOVOS EVENTOS

eventos desportivos
FUTEBOL MASCULINO
1 de Dezembro, 20h30 - AEFMedicina vs. AEFA
16 de Dezembro, 18h00 - AEFA vs. AEISCAL

VOLEIBOL FEMININO
2 de Dezembro, 20h30 - AAIPS vs. AEFA
16 de Dezembro, 18h45 - AEESCSocial vs. AEFA

Editorial

gerações de estudantes é, certamente, parte
integrante no processo para atingir a excelência.
O Professor José Cabido pode, sem dúvida,
orgulhar-se deles. E eles, indubitavelmente,
retribuir-lhe-ão eternamente a gentileza.

Caros colegas:
O final do semestre aproxima-se rapidamente e o
trabalho começa a entupir as nossas atarefadas
vidas. Mas nem isso prejudica a PERSPECTIVAS,
que vem, mais uma vez, informar os estudantes
daquilo que se passa na nossa escola.
Neste mês de Dezembro a AEFA irá ao ENDA
– Encontro Nacional de Direcções Associativas –
em Coimbra, representar os estudantes neste
que é o maior fórum de discussão do Ensino
Superior. Faremos também parte da constituição
da FAL – Federação Académica de Lisboa – que
terá já, certamente, um papel de destaque na
construção de soluções para os graves problemas
que afectam as Universidades.
Desejo que tudo corra pelo melhor e que, apesar
da grande carga de trabalho, os alunos possam
continuar a participar nas iniciativas culturais
e científicas a decorrer. Porque, afinal, somos
estudantes a trabalhar com estudantes
para estudantes.
Saudações Académicas,
Pedro Roque Domingues

Presidente da Direcção Geral da AEFA

A Arquitectura, a Casa e os
Equívocos Teóricos
O caso Português
É este o título do mais recente livro do professor
José Cabido, reconhecido docente da Faculdade
de Arquitectura. O lançamento desta obra
aconteceu no passado dia 24 de Novembro
e preencheu a biblioteca da FA com uma plateia
entusiasmada composta por dezenas de alunos,
professores e amigos.
Claramente orgulhoso da excelente produção
científica da comunidade académica da escola,
o Professor Fernando Moreira da Silva (Presidente
do CIAUD - Centro de Investigação em
Arquitectura, Urbanismo e Design) fez questão
de abrir a cerimónia com um largo elogio
à faculdade e ao autor em particular. Em seguida,
os Professores Luís Afonso e João de Sousa Morais
fizeram a sua homenagem ao colega e amigo,
tendo a sessão sido encerrada por um discurso
carismático e emotivo do Professor José Cabido.
Entre os vários agradecimentos, o autor destacou
os seus alunos, sem os quais não teria o gosto
pela docência e investigação. O estímulo de várias

Damião Freitas

Tesoureiro da Direcção Geral da AEFA

federação académica de lisboa

Pelas 17h do passado dia 20 de Novembro,
o Salão Nobre da Reitoria da Universidade
de Lisboa encheu-se para acolher a Assembleia
Constituinte da Federação Académica de Lisboa.
Nesta cerimónia, aberta com a actuação da Tuna
“Tunassa” do Instituto Superior de Agronomia,
foi constituída a FAL e apresentada a respectiva
Comissão Instaladora, órgão que tem como
principal responsabilidade abrir o processo eleitoral
para a escolha dos primeiros órgãos sociais.
Este grupo é composto pelos seguintes membros:
- André Pereira (ISCTE)
- Pedro Sereno (IST)
- Pedro Roque (FA)
- André Jorge (ISEG)
- André Sousa (ISEG)
- Teresa Nóbrega (FCM)
- Frederica Mouro (FMH)
- João Frederico Branco (FCT)
- Tânia Lourenço (ISA)
A Federação Académica de Lisboa tem como
principais metas unir a academia de lisboa, reforçar
a posição política da região e promover medidas
conjuntas que ajudem a construir um futuro mais
próspero para os estudantes do Ensino Superior.
A AEFA orgulha-se de fazer parte desta vontade
de mudança e de ter trabalhado afincadamente
nos últimos anos para que este projecto se
tornasse realidade. A Academia de Lisboa mudou
no dia 20! O Ensino Superior já está a mudar!
Pedro Roque Domingues

Presidente da Direcção Geral da AEFA

Arquiztectura

No passado dia 5 de Novembro realizou-se na
Faculdade de Arquitectura, mais concretamente no
Ágora (bar da faculdade) o primeiro Arquiztectura.
Não se deixem enganar pelo nome, pois estes
quizzes não são só sobre arquitectura ou para
arquitectos, porque até quem não é muito
entendido no assunto pode participar!
As perguntas são sobre temas variados desde
a história da arte, passando pelas ciências,

eventos Culturais

Fundação Calouste Gulbenkian

05/06/2014 > 30/03/2015 - Archille Gorky e a colecção
10/10/2014 > 28/01/2015 - Caligrafia Japonesa
17/10/2014 > 25/01/2015 - Salette Tavares: Poesia Espacial

17/10/2014 > 25/01/2015 - António Dacosta (1914-2014)
17/10/2014 > 25/01/2015 - Animalia e Natureza na col. do CAM
22/10/2014 > 25/01/2015 - A História Partilhada

até mesmo à cultura popular.

os vossos desejos.

É uma óptima desculpa para juntar os amigos,
conviver e ver quem é o mais “esperto” do grupo.
Na melhor das hipóteses ainda és premiado se
fizeres parte da equipa com mais respostas certas.

Muita sorte a todos aqueles que se dedicam,
todos os dias, à realização pessoal e profissional
sem desistir, apesar de qualquer dificuldade.
Na Faculdade de Arquitetura existem excelentes
pessoas com talentos que devem ser reconhecidos
e a esses, os nossos sinceros parabéns.

Junta-te também a esta febre, que nós vamos
esperar por ti nas próximas edições
do Arquiztectura.
Diogo Rodrigues

Vice-Presidente da Direcção Geral da AEFA

Reconhecer o trabalho de um
bom designer!
Filipe Sousa, neste momento, aluno do 1º ano
do Mestrado em Design de Comunicação
é (re)conhecido pelo seu percurso exímio durante
os três anos de licenciatura, sendo agora
a comunicação o seu ponto mais forte.
Foi recentemente convidado a trabalhar com uma
série de imagens gráficas, de grande importância,
o logótipo do novo projeto académico: a Federação
Académica de Lisboa (FAL). É claramente explícita
a sua intenção de representar símbolos tão
característicos da cidade de Lisboa, como é o caso
do ilustre Rio Tejo, o imponente Castelo de S.Jorge,
a Caravela de Lisboa e o símbolo que espelha
a alma estudantil, a fita do estudante.
Como observadoras atentas, podemos afirmar
que somos admiradoras do seu trabalho e do seu
empenho enquanto Designer.
Ao fim de tanto tempo a percorrer um caminho
que nem sempre é facilitado, trabalhando
afincadamente para que o nosso trabalho seja
reconhecido, é satisfatório quando, no fim, e depois
de ultrapassar todos os obstáculos, sejamos
recompensados pelas noites mal dormidas e pelas
horas de dedicação infindável.
Como amigas, podemos dizer que é com orgulho
ver uma pessoa que nos é muito querida e por
quem temos distinta admiração e respeito
a singrar neste mundo tão especial e singular como
é o mundo do Design, tornando-se num
belo exemplo de que o esforço, muitas vezes,
pode ser recompensado.
Não desistir será o conselho cliché, mas temos
a certeza de que os que ambicionam grandeza
acabam por se realizar profissionalmente. O Filipe
acaba por ser um intermediário neste grande
mundo de certezas e incertezas, que condicionam
tanto a nossa forma de pensar, como a de agir.
Reajam ao vosso talento e tentem acompanhar

Terminamos dizendo que, é de louvar a intenção
genuína por parte da Associação de Estudantes
em promover o sucesso de cada aluno desta
instituição, sem esquecer que são eles as peças
fundamentais da própria instituição de ensino
e Associação de Estudantes.
Bruna Estrela e Maria Perestrelo
Departamento Cultural da AEFA

Desporto da aefa
O Departamento de Desporto da AEFA encontra-se
ainda mais forte neste primeiro semestre: o ano
é iniciado com um novo projeto, uma equipa
de cheerleaders, que tentará dar um toque mais
pessoal e divertido ao desporto, representado por
todas as equipas integrantes da AEFA.
O projeto, criado de raiz, tem como objetivo não só
apoiar, incentivar, mas também promover todas
as equipas iniciadas este ano. Apesar de pioneiro,
há grandes expectativas tanto da nossa parte
como por parte dos alunos, estando o nosso
departamento sempre disponível a possíveis
inscrições.
Para além desta nova modalidade, a AEFA continua
a apoiar as equipas de eleição dos estudantes,
fazendo delas parte o Futebol Masculino, o Futsal
Masculino, o Voleibol Feminino, e ainda o Voleibol
Masculino, que será disponível brevemente
aos alunos interessados.
Tentando atualizar os leitores ainda nesta fase
inicial, podemos afirmar que as prestações
das equipas têm sido bastante positivas,
as primeiras vitórias, as primeiras conquistas,
têm sido alcançadas nesta luta pelo futuro
do desporto na Faculdade de Arquitetura.
Ainda tentando persuadir os alunos que não são
fãs de desportos colectivos, lembramos que vai
começar a época das primeiras provas para
os desportos individuais: Campeonato de Remo,
Natação, Ténis, Surf e Tiro ao Arco. Para mais
informações basta dirigires-te à associação
ou mesmo à nossa página do facebook.
Cumprimentos,

Natacha Lourenço e Sofia Almeida
Departamento de Desporto da AEFA

Eventos culturais

Mude

Museu do oriente

17/10/2014 > 25/01/2015 - Por de trás das Sombras
27/11/2014>30/03/2015-Como se pronuncia Design em português

15/10/2014 > 16/11/2014 - Os Cavalos
23/10/2014 > 25/01/2015 - Linguagens Tecidas
13/11/2014 > 26/04/2015 - Jóias da Carreira da Índia

poema do mês

por: Diogo Fernandes
Se existisse contrariedade
Nas alturas de saudade,
Passaria tanto esta ansiedade
Que me consome sobre a tua variedade.
Que na tua palma está traçado
Sobre o destino e o espaço
O que nos ligou um passado,
Que me faz sofrer num futuro escasso.
Quando um abraço no escuro
Sobre a infinidade que me detém
Cria laços misturados de algo puro
A que os teus olhos prendem, fazendo-me refém.
Abstracto sentido, que o sentido tem!
Será da minha melancolia
De tanta angustia e agonia,
Será dos meus versos ou poesia,
De ver em ti o que parece fazer-me bem?

Sudoku

dificuldade: 50%
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