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5as Feiras Negras no Ensino Superior
Durante as 5as feiras negras no ensino superior , o
movimento associativo estudantil nacional trouxe ao
debate os problemas que afectam o ensino superior
em Portugal, com destaque para os problemas que
atingem os estudantes e as suas famílias.
Financiamento, acção social e abandono escolar
foram alguns dos temas abordados em várias acções
locais, por todo o país. No Pólo da Ajuda, a AEFA
contribuiu com um cemitério simbólico, onde
cada cruz representou o futuro de um estudante do
Ensino Superior e cada balão preto cortado fez
alusão aos cerca de 80 milhões de euros retirados às
Universidades na proposta de Orçamento do Estado
para 2014.

A folha branca e caiada,
Pensa ímpar e vulgar
O que nela a tinta espalhada,
Faz e pensa em seu lugar:
É da linha repentina, louca, turva,
Que do ponto violento,
Nasce a curva!
E é desta que do laço,
Nasce o traço!
Moribundo... Oh! Se rigor
Deste traçado baço,
Que da cor, um sombrear...
Vai dela a mancha suar,
Vou eu nesta folha vincar!
Título da obra: Palavras à folha branca
Autor: Dinis Ricardo
Curso: MIARQ

Centro de Exposições
A Cultura é uma parte fundamental do nosso
quotidiano. A Associação de Estudantes está ciente
desse facto e por isso aposta na transformação da
Nave Central do Pavilhão 6 da Faculdade de
Arquitectura da U.Lisboa num Centro de
Exposições. Este espaço público de lazer e cariz
cultural está disponível a toda a Comunidade
Académica.
Pintura, escultura, fotogra a, multimédia e muitos
outros meios artísticos serão a primeira aposta,
sendo que o futuro passará pela dinamização de
projectos de alunos da Escola. A transformação
deste espaço, feita de forma gradual, tem como
objectivo dinamizar e promover aquilo que de
melhor se faz dentro e fora da FA.
Fica atento!

Novo Espaço de Refeição
A AEFA percebeu que cada vez mais alunos trazem a
sua comida de casa. Por isso foi criada uma zona de
refeição onde a podes aquecer! Alem dos microondas, tens também algumas mesas onde te podes
sentar a comer descontraidamente.
Lembra-te: Este espaço é teu e por isso deves mantêlo limpo e arrumado para que o teu colega o
encontre tal como tu o descobriste!
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editorial
Caros colegas, professores e
funcionários. A AEFA aposta, este
mandato, numa política de informação. É fundamental fomentar uma
postura activa da comunidade
académica dentro da Faculdade de
Arquitectura e isso só é atingível se
todos estivermos ao corrente do que
se passa dentro e fora da escola.
A AEFA está a crescer. Nesta nova
Universidade que é a U. Lisboa,
queremos continuar o trabalho que
tem vindo a ser feito e que a tornou
numa instituição de prestígio dentro
do movimento associativo estudantil
nacional. Queremos servir os alunos,
oferecendo-lhes o nosso trabalho,
energia, empenho e dedicação.
Mas o futuro não se faz só desta
Direcção-Geral. Aﬁnal somos alunos,
a trabalhar com alunos para alunos.
Por isso é da maior importância a
dinamização de grupos de alunos em
forma de Núcleo. Destacam-se o
Núcleo de Teatro, o Núcleo de
Fotograﬁa, o Núcleo Editorial, entre
outros que sejam do interesse dos
estudantes da FA.
A PERSPECTIVAS vem, desta
forma, Informar, Sensibilizar e
Dinamizar! Sabemos que vai ser útil!
Façam-nos chegar as vossas preocupações e desejos. Ajudem-nos a
construir uma AEFA melhor!

Pedro Roque Domingues
Presidente da AEFA

desporto

Os Campeonatos Universitário
favorito. A equipa da tua Faculd
Universitário em

Não te esqueças que
Esgrima, Vela, Judo, Tiro c/ Arc

política-educativa

A Fusão das duas Universidades, q
grande ênfase nos últimos meses. A A
resultou deste processo.
A U.Lisboa é, neste momento, a m
oferta formativa, resultante da expans
e Ciências Sociais (UL), a U.Lisboa tem
O grande objectivo da nova Un
desenvolvimento económico, cultura
métodos inovadores de ensino em prá
no Ensino Superior sendo capaz de g
Universidades do Mundo.
Esta fusão visa também o desenvo
diminuição dos custos de funcioname
mais responda às necessidades do país
Muita coisa está ainda por a nar, ta
campo, o Reitor António da Cruz Serr
no Pólo da Ajuda com 270 camas.
A partir de 2013, a U.Lisboa passa a

www.aef

os de Lisboa CUL já tiveram início mas ainda te podes juntar à equipa do teu desporto
dade conta com a tua ajuda para obter os melhores resultados. Inscreve-te já no Desporto

http://socios.aefa-utl.pt

e tens também Desportos Individuais onde poderás mostrar a tua mestria! Fica aqui a lista:
co, Bilhar, Karting, Badminton, Natação, Triatlo, Golfe, Atletismo, Ténis, Ténis de Mesa, entre outros.

U.LISBOA - Fusão entre as Universidades TÉCNICA e CLÁSSICA de Lisboa

aior Universidade do país e a nona a nível europeu. Com esta dimensão ganhou uma maior
são do leque de áreas de conhecimento. Aliando as Ciências e Tecnologias (UTL) com as Artes
hoje o monopólio das áreas de estudo do Ensino Superior em Portugal.
niversidade é promover uma formação abrangente que tenha um papel fulcral no
al e social do país. Deste modo pretende-se multiplicar resultados académicos colocando
ática. As grandes ambições da U.Lisboa passam por colocá-la como uma referência mundial
garantir investigação e formação exemplar e assim entrar para o quadro das 100 melhores

olvimento de sinergias entre as mais diversas áreas, a partilha de serviços e por sua vez a
ento. Com esta grande mudança espera-se uma articulação de oferta formativa que cada vez
s.
al como a qualidade das cantinas e a expansão da oferta de residências universitárias. Nesse
ra já garantiu que no nal de 2014 será inaugurada a primeira de três alas de uma residência

a trabalhar de Lisboa para o Mundo !

fa-utl.pt

Ana Filipa Mendes

Departamento Cultural

facebook.com/aefaul

twitter.com/aefautl

(textos segundo o antigo acordo ortográ co)

que deu origem à nova Universidade de Lisboa (U.Lisboa), foi um assunto abordado com
AEFA, percebendo a complexidade deste tema, deixa aqui um pequeno resumo daquilo que

