Plano de Atividades 2017/2018 da Secção Autónoma da Rádio da Associação de
Estudantes da Faculdade de Arquitetura
Querendo retomar aquilo que outrora foi a Secção Autónoma da Rádio da Associação
de Estudantes da Faculdade de Arquitectura, esta nova Direção tem como objetivo dar
continuidade ao trabalho desenvolvido pela Direção anterior. Junto com a AEFA queremos
proporcionar aos nossos estudantes bons momentos de descontração, visando a diversidade
musical, fazendo com que os nossos alunos tenham uma maior cultura musical
Objetivos:
1. Trazer de volta música no espaço do bar da Faculdade e se possível a outros
espaços;
2. Garantir que os nossos alunos ouvem música todos os dias.
3. Permitir que seja possível emitir fora da Faculdade de Arquitetura de modo a
manter o seu funcionamento fora do horário de aulas;
4. A Rádio compromete-se a ajuda a AEFA caso esta requisite os serviços da
mesma;
5. Criação de programas interativos para os nossos alunos.
o Permitir que os próprios alunos escolham aquilo que querem ouvir,
mediante marcação prévia. Desta maneira todos os alunos poderão ter
direito ao seu tempo de antena mediante supervisão de alguém da
Rádio.
o Emissão de conversas que visem a promover e debater questões no
âmbito da Arquitetura e Design, com a participação de elementos
externos.

A Rádio pede ainda orçamento para:
1. Adquirir Spotify Premium,
2. Que seja mudada a fechadura da porta branca de entrada para o espaço da Rádio,
3. Película para os vidros de modo a que não seja possível ver o interior da Rádio;
4. Que seja mudada/ lavada a capa do sofá existente.
5. Com o objetivo de ter música tanto no interior como exterior ao bar da Faculdade a
secção autónoma da radio pede ainda que seja instalada uma coluna exterior com um
suporte próprio e um amplificador com potência suficiente.

