EVENTOS
perspectivas março

18 de Março, 1ª aula - Tomás Taveira
25 de Março, 2ª aula - Tomás Taveira

EVENTOS DESPORTIVOS
perspectivas março
10 de Março, Voleibol F. • AEFPIE vs AEFA
10 de Março, Voleibol M. • AEFA vs ISCPSI
11 de Março, Futsal • AEFA vs AEFPIE
13 de Março, Basquetebol M. • UL vs AAULisboa
25 de Março, Basquetebol M. • UL vs AEESEL
25 de Março, Voleibol F. • AEFA vs AEFLetras
27 de Março, Futsal • AEFMV vs AEFA

PERSPECTIVAS

28 de Março, Voleibol M. • AEFA vs UNL
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“A Escola e as Artes”

EM ENTREVISTA
Prof. Ricardo Silva Pinto

D’ARQ FM
A rádio da Faculdade
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EDITORIAL
perspectivas março

E, por mais um mês, tenho o privilégio de inaugurar
a PERSPECTIVAS. Ela regressa, em Março, cheia
de força e de iniciativas. Destaco com entusiasmo o
projecto "Aulas Abertas AEFA", que se inicia com o
professor Tomás Taveira e já tem continuidade
assegurada para o próximo semestre. Num futuro
próximo divulgaremos quem será o segundo grande
convidado! Deixo também uma nota relativa ao
Encontro Nacional de Direcções Associativas, em
Leiria, que mais uma vez pôs à prova a capacidade
das Associações de Estudantes de contribuir para a
resolução dos problemas do Ensino Superior e do
qual saíram algumas propostas com grande
potencial. Deixo uma palavra de apreço à "FA
International" que tem sido fundamental no apoio aos
alunos estrangeiros, bem como a todos os
estudantes que, directa ou indirectamente, têm
contribuído para a construção de uma Faculdade
melhor e mais interessada. Reforço o investimento
que tem sido feito pela AEFA no Desporto
Universitário, apelando a todos os atletas que
desejem competir nos CNU's que o façam com o
apoio da AEFA. Deixo uma última palavra a todos os
estudantes, dizendo que faremos um esforço para
continuar a fazer um trabalho digno e a representar
da melhor forma possível os seus interesses dentro
e fora do mundo Universitário.

TOMÁS TAVEIRA

ENTREVISTA

aulas abertas AEFA

Professor Ricardo Silva Pinto

No sentido de dar aos alunos novas
oportunidades e diferentes experiências de
aprendizagem, surge este conceito de Aulas
Abertas, organizado pela Associação de
Estudantes da Faculdade de Arquitectura.
Nesse sentido, as actividades realizadas nas
Aulas Abertas serão um misto de
aprendizagem formal e informal com o intuito
de proporcionar aos alunos a hipótese de
colocar questões e discutir os mais diversos
assuntos e sobre os mais diversos temas.

AEFA - "Em que consistem as obras que
decorrem no presente ano lectivo? Que infra
estruturas abrange o programa?"

E para iniciar estas aulas, o convidado é o
professor Arquitecto Tomás Taveira, antigo
docente da Faculdade de Arquitectura que nos
vem falar sobre o tema "A Escola e as artes"
que tanta força tem nesta instituição. Tomás
Taveira teve também neste sentido uma grande
importância para a criação das licenciaturas de
Design e de Design de Moda que tanto lutou
para as conseguir abrir. Na altura estes cursos
eram denominados como "Arquitectura do
Design e Arquitectura da Moda".
A par disto o arquitecto teve também um papel
fulcral na própria criação da nossa instituição
de ensino.

Pedro Roque Domingues

DESPORTO

13 de Março, Basquetebol M. • UL vs AAULisboa
25 de Março, Basquetebol M. • UL vs AEESEL
25 de Março, Voleibol F. • AEFA vs AEFLetras

Ana Filipa Mendes

(Presidente da Direcção Geral da AEFA)

(Coordenadora do Departamento Cultural)

campeonato universitário

Com o decorrer do 2º semestre, decorre também o campeonato
universitário onde as diversas equipas da AEFA estão presentes. O
balanço que fazemos das nossas prestações é positivo, os nossos
atletas estão em boa forma e gostamos do facto de termos muitos
atletas que se inscreveram pela primeira vez este ano.
Os campeonatos Universitários estão acessíveis para os alunos que
queiram representar a AEFA, sendo que esta tem todo o prazer em
apoiar os estudantes da Faculdade de Arquitectura.
Pedro Rogado

(Vogal do Departamento Desporto)

B
27 de Março, Futsal • AEFMV vs AEFA
28 de Março, Voleibol M. • AEFA vs UNL

Prof. Ricardo Silva Pinto – "As obras que
decorrem são essencialmente de manutenção.
Era prioritário a faculdade rever o funcionamento
e qualidade dos equipamentos servidos. Partindo
desta premissa a segurança dos nossos alunos
foi re-avaliada e instalado um programa de
actualização dos sistemas de detecção de
incêndios, quadros elétricos, muro e gradeamento
exterior. Paralelamente estamos a assegurar a
qualidade e conforto dos alunos nas salas de
aula, com a renovação de tomadas degradas,
melhoramento do reforço informático
nomeadamente a rede wireless, arranjo de
espaços exteriores, tratamento de juntas de
dilatação e coberturas"

que sejam adequados e possam representar o
ensino da Faculdade de Arquitectura. Pretendemos
que estes projectos criem condições de
acessibilidade, condições de conforto ambiental
dentro dos moldes de um edifício sustentável, e
que consiga integrar de visão global do edifício no
campus."

AEFA – "É um projecto desenvolvido com
apoios?"
Prof. R.S.P. – "Actualmente não, esta iniciativa
parte de uma gestão financeira da Faculdade de
Arquitectura. Posteriormente poderemos ter
alguns apoios, mas não nesta fase.»
AEFA – "Para quando se prevê a conclusão das
obras?"
Prof. R.S.P. - "Não têm um prazo limite, irão
realizar-se por etapas umas vez que
Actualmente não temos capacidade financeira
para uma obra global. No entanto vai existir um
concurso publico a ser lançado este ano,
acessível a todos, para reedificar a faculdade.
Temos consciência que presentemente os
espaços estão desadequados, e no fundo a
intensão é implantar um modelo de funcionamento
de salas de aula, auditórios e espaços exteriores

Projecto de Mestrado de Jorge Wong

D’ARQ FM

a rádio da faculdade

D'ARQ FM, a tua nova rádio da Associação de
Estudantes da Faculdade de Arquitectura tem como
objectivo proporcionar aos alunos momentos de
descontração, divertimento e motivação através da
música e de programas próprios.
Todos os dias podes contar com estilos musicais
diferentes sendo que às quintas-feiras podes ser tu
a dar sugestões, falar aos teus colegas e inclusive
falar sobre música. Para isto, faz-te sócio da
D’ARQ FM e participa.
A tua rádio,
D'ARQ FM

