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“A Escola e as Artes”

Cerimónia de Glamour

A

EVENTOS
perspectivas abril

16-22 de Abril, Férias da Páscoa
17 de Abril, Palestra de George Stiny

Abril, 3ª aula - Tomás Taveira
30 de Abril, Gala de Arquitectura

EDITORIAL

DESPORTO

perspectivas abril

mês de abril

Abril, águas mil. É este o ditado que o povo
tem passado de geração em geração. Mas a
chuva não tem de ser sempre sinal de tristeza!
No caso da Faculdade de Arquitectura, será um
mês repleto de oportunidades e boas notícias.

O campeonato universitário, onde diversas
equipas da AEFA estão presentes, continua em
andamento e o balanço que fazemos das
nossas prestações é positivo, os nossos atletas
estão em boa forma, conseguindo com isso
vitórias que nos poderão levar a campeonatos
maiores.

Março ficou marcado pela demissão dos
membros do Conselho de Gestão e definiu-se
como um período de turbulência interna. No
entanto, há terra à vista! A AEFA garantirá,
através de todos os meios que tem à
disposição, que a Faculdade ruma a bom porto
a nível cultural, científico e pedagógico.
No lado positivo desta sensível balança temos
a aprovação em Conselho Pedagógico da
proposta da AEFA relativa ao calendário
académico. É com enorme satisfação que
assistimos ao regresso da Época de Recurso e
Melhoria ao 1º Semestre. Esta reivindicação,
feita pela AEFA e subscrita por centenas de
alunos, é uma vitória para os estudantes e
docentes desta que é e será sempre a nossa
"casa".
A Gala da Faculdade, projecto muito
acarinhado pelos alunos, regressará ao fim de
um longo interregno. Será uma celebração da
Faculdade de Arquitectura e das pessoas que
cá estudam e trabalham. É um prazer enorme
vê-la a ganhar forma!
A AEFA continuará o bom trabalho e apostará,
cada vez mais, na melhoria e dinamização
daquilo que define a nossa escola. Afinal de
contas somos alunos, a trabalhar com alunos,
para alunos! Bem-haja!
Pedro Roque Domingues

(Presidente da Direcção Geral da AEFA)

Os campeonatos Universitários estão
acessíveis para os alunos que queiram
representar e apoiar as equipas da AEFA,
sendo que esta tem todo o prazer em apoiar os
estudantes da Faculdade de Arquitectura.
Venham apoiar as nossas equipas, que elas
certamente ficarão motivadas.
Pedro Rogado

(Vogal do Departamento Desporto)

TOMÁS TAVEIRA
aulas abertas AEFA

As Aulas Abertas AEFA continuam no mês de
Abril. Mais uma vez reforço a ideia de que
estas aulas surgem no sentido de dar aos
alunos novas oportunidades e diferentes
experiencias de aprendizagem em que o
convidado, Professor Arquitecto Tomás Taveira
abordará variados temas de cariz artístico e
cultural continuando assim com o tema "A
Escola e as Artes".

Ana Filipa Mendes

(Coordenadora do Departamento Cultural)

EVENTOS DESPORTIVOS

A

perspectivas abril

1 de Abril, Futsal. • AEFA vs AEISPA

10 de Abril, Voleibol F. • AEESHTE vs AEFA

2 de Abril, Voleibol M. • AAULusófona vs AEFA

15 de Abril, Voleibol M. • AEFA vs AEIST | B

3 de Abril, Voleibol F. • AEISCSP vs AEFA

29 de Abril, Basquetebol M. • UL vs AEIST | B

7 de Abril, Basquetebol M. • AAIPS vs UL

GALA ARQUITECTURA
cerimónia com glamour

A Gala da Faculdade de Arquitectura é um
projecto que já se encontra a ser organizada
pela tua Associação de Estudantes com data
marcada para 30 de Abril.

Este mês contamos com a tua presença na
Grande Gala de Arquitectura organizada pela
tua associação de estudantes a decorrer na
F.A no próximo dia 30 de abril.

Esta Gala tem como objectivo, o convívio da
comunidade académica da Faculdade e conta
com: Receção e Welcome Drinks, Jantar de
Gala, Desfile de Moda, () e muita música e
diversão.

A Gala pretende promover o convívio da
comunidade académica da Faculdade e conta
com Welcome Drinks, jantar de Gala, entrega
de prémios e muita música na companhia de
três DJ´s convidados de renome. Estás
curioso?! Então fica atento a nossa página da
A.E.F.A para mais informações.

Após o jantar e de todos os momentos
académicos durante o mesmo, poderás ainda
contar com uma grande festa na companhia de
três DJ's nacionais de renome que em breve
serão anunciados na página da A.E.F.A. bem
como no evento da Gala de Arquitectura.

Os bilhetes e inscrições no jantar estão
disponíveis a partir de dia 5 de Abril.

Os Bilhetes e inscrições no jantar estarão
disponíveis a partir de dia 5 de Abril.

Marca a tua presença,
Ana Filipa Mendes

(Coordenadora do Departamento Cultural)

arquitectura

ÉPOCA DE RECURSO
E MELHORIA
de regresso ao 1º semestre

ÉPOCA DE RECURSO E MELHORIA
REGRESSA AO 1º SEMESTRE. UMA VITÓRIA
DOS ALUNOS!

Após um intenso debate sobre o fim da
Época de Recurso e Melhoria em Janeiro, o
Conselho Pedagógico aprovou hoje, dia 31
de Março, a proposta da Associação de
Estudantes que consiste na reinstituição do
modelo antigo, em vigor até ao ano lectivo
2012/13. O Calendário Académico fica
também compreendido entre Setembro e
Julho, resolvendo o problema administrativo
causado nos serviços académicos pelo
escorregamento da Época Especial para
Setembro. Esta é, sem dúvida, uma grande
vitória dos estudantes que batalharam
intensamente para que as épocas de exames
regressassem ao modelo semestral.
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A proposta de Calendário foi aprovada em
Conselho Pedagógico por maioria e será
agora enviada para o Presidente da
Faculdade que tem a responsabilidade de o
homologar.
Pedro Roque Domingues

(Presidente da Direcção Geral da AEFA)

