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E em Ciências 
contam-se fábulas...
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Era uma vez uma raposa e uma viçosa videira, fora do seu alcance dada a sua altura. Após constatar 
que não conseguia alcançar tais maduras uvas, foi consolar-se a ler o improp, que neste número 
começa com um artigo sobre o FABULA, o qual, não sendo um conto sobre animais falantes (e 
neste caso letradas), foi o festival de bandas que teve espaço no terreiro do C6, em finais de Abril, 
além do artigo, poderá a raposa ouvir as entrevistas que passarão na rádioActividade, a Rádio que 
em data próxima começará as suas emissões. 
Mas a raposa, tal como não comeu as uvas, não esteve no FABULA. Quanto às uvas não tem grande 
solução, apenas cobiçou-as e filosofou sobre o seu sabor, vindas de videiras regadas pelas chuvas 
e conversas de Abril, conversas mil, um sabor digno de frutos do conhecimento, que combatem a 
ignorância, um sabor presente nos seminários sobre sustentabilidade ambiental, organizados pela 
AEFCL, o SIM-UL, o NEBULis e a Team Horta. 
 E se a raposa encontra incongruência na altura, espacial, a que as uvas crescem, não tem a 
ninguém a quem declarar as suas opiniões recheadas de indignação, não se passando o mesmo 
com os alunos da FCUL que encontram sempre maneiras de comer as uvas ou pelo menos de se 
revoltar contra essa impossibilidade, caso tal aconteça, seja por abaixo-assinados ou adereçando-se 
ao núcleo do pedagógico da AEFCL (com um artigo sobre os inquéritos pedagógicos), ou ainda a 
participar nas Manifestações Estudantis, sendo que a última foi no 24 de Março, dia do estudante, 
contou com presença da AEFCL.
À raposa resta-lhe, além de ler o improp, imaginar como seria saborear as uvas que são mais 
vulgarmente associadas à abundância e à celebração da boa vida, ou seja, a uma visão algo 
hedonista, uma visão algo privilegiada nas festas organizadas pela AEFCL, como é o caso da festa 
da Rentrée, a última festa em que a AEFCL esteve na organização.
Mas a raposa, como conta a famosa fábula de Esopo, reescrita por La Fontaine, pode pensar que 
as uvas ainda não estão na altura, temporal, certa para serem comidas, daí que poderia especular 
o que lhe aconteceria se comesse tais uvas, especular se lhe fariam mal à saúde e, se tal acontesse, 
se teria direito a assistência médica facilitada ou, pelo contrário, se teria de passar por enormes 
complicações para conseguir o direito aos cuidados médicos. Pior seria se a raposa passasse por 
esta situação médica nos Estados Unidos da América, onde houve recentes alterações no sistema 
de saúde, que serão abordados num texto do improp. 
Por fim, contrariamente à raposa que desistiu das tão cobiçadas uvas, celebra-se neste improp 
o 25 de Abril, o dia da Liberdade, pois os alunos da FCUL não desistirão nunca de lutar por uma 
sociedade mais justa em que a liberdade e a democracia são soberanas e por uma escola livre e 
gratuita ao acesso de todos. As uvas ao povo, pois é o povo que planta as uvas!

Por João Reis , Licenciatura em Geologia

Editorial

A tua AE existe para ti, como tal, e como 
ser sócio não é só pagar, sabes quais as 
regalias que tens em ser sócio da AEFCL?

Podes	desfrutar	de:

-	Descontos	nos	bares	da	ATFCUL;

-	Descontos	nas	festas	da	AEFBULACL;

-	Descontos	nos	workshops	e	diversas	actividades	da	AEFCL;

-	Descontos	em	serviços	WEB:

	 .	Alojamento	(10%):

	 	LINUX

	 	WINDOWS

	 .	VPS	(Contrato:	Mensal	10%,	Semestral	15%,	Anual	20%):

	 	LINUX

	 	WINDOWS

	 .	Servidores Dedicados	(Contrato:	Mensal	10%,	Semestral	15%,	Anual	20%):

	 		LINUX/WINDOWS

-	Desconto	em	consultas	e	tratamentos	de	estomatologia,	não	só	a	ti	mas		a	todo	o	agregado	familiar,	bastando	para	

tal	apresentar	o	cartão	numa	das	muitas	clínicas	Oral	Care	Institute	ao	teu	dispor	de	norte	a	sul	do	país:	

	 .	Consulta	de	Estomatologia	(Diagnostico	oral)	-	grátis

	 .	Radiologia	Dentária	(Ortopantomografia	Digital)	-	grátis

	 .	Preço	de	tratamento	generalista	-	25€

-	Descontos	na	Escola	de	Mergulho	Haliotis:

	 .	Cursos	Open	Water	e	seguintes	níveis

	 .	Baptismo	grátis

-	Desconto	de	5%	na	Loja	Académica;

-	Descontos	de	30%	no	Teatro	Aberto;

-	Bilhetes	gratuitos	para	concertos	na	Gulbenkian;

-	Bilhetes	gratuitos	para		exposições;

-	Participação	nas	equipas	da	FCUL.

Podes	fazer	o	teu	cartão	de	sócio	na	secretaria	da	AE,	necessitas	para	tal	de	uma	fotografia	tipo	passe	e	de	10€	(quota	anual).

Mais	informações	em	www.aefcl.pt



	FABULA por Inês Martins | improp n.º 2 | Junho 2010 | 5	 4	|	FABULA por Inês Martins | improp n.º 2 | Junho 2010 

sistema	de	som...	tudo	o	necessário	para	a	realização	de	concertos.	
Às	18h	começaram	os	ante	preparos,	com	o	check-sound,	para	que	
às	 19h,	 a	 primeira	banda	 a	 actuar	no	 palco	pudesse	 subir	 e	 fazer	
magia.	Indispensável,	não	poderia	faltar	a	comida	e	a	bebida,	con-
tando	com	uma	acção	de	consciencialização	contra	o	desperdício	de	
plástico,	que	consistiu	na	reutilização	dos	copos	de	cerveja.	

Oito	foram	as	bandas	a	pisar	o	palco	do	FABULA,	sete	delas	a	par-
ticiparem	no	dito	concurso	que	contou	não	só	com	bandas	em	que	
os	seus	elementos	eram	da	Faculdade	de	Ciências	mas	com	outras	
bandas	apanhando	uma	amostra	de	toda	a	UL,	fica	a	faltar	uma	ban-
da:	Nação	Vira	Lata,	a	banda	convidada	que	abriu	e	fechou	o	festival.	
Com	uma	grande	presença	em	palco,	os	Nação	Vira	Lata	desperta-
ram	o	público	para	os	sons	percussivos,	quentes	e	vermelhos	que	
aquecem	qualquer	alma.	

O	 público,	 esse,	 começou	 meio	 tímido,	 mas	 com	 o	 cair	 da	 noi-
te,	 bebida	 à	 mistura	 e	 um	 clima	 propício	 à	 festa,	 rapidamente	 se	
mostrou	apoiando,	dançando,	aplaudindo,	divertindo-se	com	a	boa	
música.

A	 radioActividade	 esteve	 presente	 mostrando	 o	 seu	 microfone,	
que	toda	a	noite	andou	atrás	de	bandas	e	público	em	busca	de	en-
trevistas,	das	quais	apresentamos	excertos	nesta	edição	do	improp.

Enjoy!

FABULA
Texto de Inês Martins, Mestrado em Bioinformática.
Entrevistas de Frederico Melo, Licenciatura em Física e Cláudio Augusto, 
Licenciatura em Eng. Energia e Ambiente.

Assim foi uma fábula…

No	dia	28	de	Abril,	inserido	no	designado	Dia	Aberto,	deu-se	um	
grande	acontecimento,	se	alguma	vez	foi	visto	deve	ter	sido	em	algu-
ma	fábula	que	não	na	nossa	faculdade,	Festival	Académico	de	Bandas	
Universitárias	de	Lisboa	e	Arredores.	Aconteceu	no	terreiro	do	C6	e	
o	frenesim	começou	bem	cedo	com	a	montagem	do	palco,	colunas,	

Nação Vira Lata: Winga,	Lascas,	Jorge,	André,	Papaia,	Francisco

RadioActividade: O que acham de se fazer isto numa faculdade?
Nação	Vira	Lata:	Acho	que	é	muito	importante,	vocês	estão	a	dar	

importância	à	música,	ao	manifesto	que	as	pessoas	 têm,	à	mensa-
gem	que	as	pessoas	querem	transmitir	através	da	música.

Público: Margarida,	Fred

RadioActividade: O que estás achar do festival?
Fred:	 Foi	 um	 achado	 aqui	 para	 a	 faculdade,	 foi	 uma	 coisa	 feno-

menal,	fora	de	série	e	que	se	repita	por	muitas	vezes.	A	associação	
(AEFCL)	bem	como	a	faculdade	estão	de	parabéns	pelo	evento	pro-
movido	não	só	à	noite	como	durante	todo	o	dia,	houve	diversas	ani-
mações	nos	espaços.

Margarida:	A	banda	que	vai	ganhar	é	os	Maniac	Mansion,	vão	ga-
nhar,	é	o	melhor	concerto	que	já	vi	na	minha	vida...

R: Quais são as influências da vossa banda?
Papaia:	 As	 nossas	 influências	 são	 a	 música	 em	 geral,	 mas	 parti-

cularmente	 a	 música	 tradicional	 africana,	 brasileira,	 portuguesa.	A	
união	de	todas	as	culturas,	é	um	bocadinho	a	nossa	ideia,	perceber	
que	a	música	é	um	ponto	de	união	entre	as	diferentes	culturas.

R: Acho que vocês têm uma característica bastante própria, que 
pelo facto de terem só percussão e voz. Não é difícil só com isso 
conseguir fazer algo que tenha densidade? 

P:	 Não,	 a	 nossa	 formação	 sempre	 foi	 à	 base	 de	 percussão	 e	 nós	
sempre	fomos	apaixonados	mais	pela	percussão,	há	outros	elemen-
tos	do	grupo	que	tocam	outro	tipo	de	instrumentos	mas	acho	que	a	
percussão	é	suficiente.

R: Há quanto tempo vocês tocam juntos?
P:	Nós	como	grupo	temos	cerca	de	4/5	anos	de	existência.	Come-

çamos	como	alunos	do	Mestre	Winga	depois	formámos	um	grupo	
com	os	melhores	alunos	das	aulas	dele.

R: O que achas do que está aqui acontecer numa faculdade?
Jorge:	Acho	que	sim,	está	um	bocado	calminho,	mas	a	iniciativa	é	

sempre	boa,	os	estudantes	têm	de	fazer	isto,	têm	de	passar	por	isto,	
estamos	cá	para	melhorar	a	vida	dos	estudantes.

R: Vocês têm uma grande ligação a Sintra?
J:	Sim,	Sintra	é	um	sítio	extremamente	energético	e	nos	vivemos	

disso,	é	o	que	nos	compõe	a	todos	os	níveis,	musical,	como	pessoas,	

Entrevistas
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conheciam	 pareciam	 estar	 a	 gostar,	 demos	 o	 nosso	 melhor	 como	
sempre.

R: Quais são as vossas áreas?
5:	Somos	de	várias	áreas:	artes,	ciências,	economia,	humanidades.
R: Quais são as vossas influências?
5:	As	 nossas	 influências	 são	 muito	 variadas,	 porque	 cada	 um	 de	

nós	ouve	coisas,	completamente	diferentes;	mas	num	todo,	rock	dos	
anos	80	e	90	cantado	em	português:	Peste	&	Sida,	Censurados,	UHF,	
Xutos	&	Pontapés,	por	aí.

www.myspace.com/5ohkubo

Michaels:	Diogo	(baixo),	Rodrigo	(guitarra),	Luís	Pedro	(bateria),	Manel	(voz	e	2ª	guitarra)

Margarida

JACK&DANTE:	Dante	(baixo,	guitarra	e	voz),	Jack	(bateria	e	voz),	Gordo	(baixo,	guitarra	e	vozes)

BANDA VENCEDORA: Maniac Mansion:	Frederico	(sintetizador	e	guitarra)	Sebastião	(bateria)

Borderline Insane:	Prim	(guitarra	e	voz),	Renato	(baixo),	Tomas	(guitarra),	Ricardo	(bateria)

Sound addiction:	Nuno	(voz	e	guitarra	ritmo),	
João	(baterista),	Júnior	(guitarra	solo),	Luís	(baixo)

5ohkubo:	Guilherme	(voz),	Carlos	(baixo),	João	Ramos	(guitarra),	Francisco	(bateria),	Ricardo	(guitarra)	

RadioActividade: Pessoal como correu?
5ohkubo:	Correu	bem,	muito	bem,	optimamente.	Mas	o	público	é	

que	têm	de	dizer	se	correu	bem.	Mas	para	nós	foi	óptimo.
R: Acham que a reacção do público foi boa?
5:	Foi	bom,	o	pessoal	reagiu	bem;	mesmo	as	pessoas	que	não	nos	

RadioActividade: Há quanto tempo é que começaram?
Michaels:	Nesta	formação	estamos	desde	Janeiro.	
R: Quais são as vossas influências?
M:	Essencialmente	punk	rock	e	rock	alternativo.	
R: O que acharam da vossa actuação aqui no FABULA, correu bem?
M:	Correu	bem,	tocámos	o	essencial,	o	que	estava	ensaiado,	fiquei	

surpreendido	com	a	reacção	do	público,	não	pensei	que	fosse	tanta	
gente	e	que	eles	fossem	gostar.	Acho	que	o	público	esteve	bem,	prin-
cipalmente	no	fim,	quando	puxaram	para	haver	votação	nossa,	acho	
que	foi	bom.

RadioActividade: Jack&Dante na Faculdade de Ciências, o que há 
a dizer sobre isto?

J:	Somos	bastante	científicos,	aplicamos	ciência	em	tudo,	o	nosso	
princípio	quer	na	vida	quer	na	música	é	provar	que	nenhuma	ciência	
é	exacta,	nem	mesmo	a	matemática	é	uma	ciência	exacta.

R: O que acham deste espaço para continuar a fazer actividades?
J:	Eu	acho	este	espaço	muito	bom,	tem	tudo	de	um	bom	festival,	

tem	malta,	um	grande	palco,	um	grande	espaço,	acho	que	é	ideal.	Já	
tínhamos	tocado	na	Faculdade	de	Direito	e	de	Psicologia,	mas	gostei	
muito	de	tocar	aqui,	o	ambiente	está	muito	bom,	muita	gente,	gente	
bem	disposta,	todos	os	ingredientes	para	sair	daqui	um	cozinhado	
divinal	e	está	bom	tempo,	é	fundamental.

R: Já gravaram alguma coisa, algum Single?
J:	Temos	no	nosso	myspace	4	músicas,	muitos	vídeos,	concertos	no	

Porto,	em	Lisboa.	No	palco	principal	tem	lá	todas	as	nossas	gravações.
www.myspace.com/thejackdanteband

RadioActividade: O que é que acharam?
Laud99:	Achei	que	estava	um	ambiente	muito	interessante,	muito	

agradável,	o	público	de	ciências	acolheu-nos	muito	bem,	foi	o	con-
certo	com	mais	público	que	já	tivemos	até	agora,	correu	muito	bem.

R: Quais são as vossas influências musicais?
L:	Led	Zeppelin,	Queens	of	The	Stone	Age,	Paulo	Furtado,	para	que	

nos	abençoe	os	concertos,	é	o	nosso	Deus.	Wraygunn	e	The	Legen-
dary	Tiger	Man	têm	muita	influência	na	nossa	música.

R: Quais são as vossas expectativas para o futuro?
L:	Temos	vários	concertos	para	dar,	o	público	gosta,	damos	festa	e	por	

isso	acho	que	como	banda	vamos	longe.	Houve	o	concurso	da	Levi’s	
onde	ficamos	no	top10,	o	pessoal	gostou	e	tivemos	muitos	votos.

R: Que achaste do concerto?
L:	É	difícil	de	explicar,	lá	em	cima	não	sabemos	o	que	as	pessoas	

ouviram,	mas	aquilo	que	senti	é	que	correu	bem,	obviamente	podia	
ter	corrido	melhor,	podia	ter	corrido	melhor	a	qualquer	banda,	acho	
que	demos	o	nosso	melhor	e	o	pessoal	gostou.	Melhor	que	isto	era	
impossível.

www.myspace.com/laud99

Frederico: Também estou a estudar biomédica e toco noutras bandas; 
toco em Moe’s Implosion como baixista, já tocamos há bastante tempo.

Laud99:	David	(voz),	Ana	Teresa	(voz),	Pedro	(guitarra),	Dom	Azevedo	(guitarra),	André	(baixo/bass),
João	(bateria),	Eddie	(letras,	compositor,	harmónica)

“A banda que vai ganhar 
são os Maniac Mansion, vão 
ganhar, é o melhor concerto 
que já vi na minha vida...”

RadioActividade: Como é que vocês se sentem com isto, gostaram 
de tocar?

Frederico: No mínimo surpreendidos, foi muito bom, correu muita 
coisa mal, inventámos parte de uma música inteira, um prato voou, 
ouvia-se as mudanças dos pedais, “txec txec”, não era de propósito, 
mas foi bom.

R: O que acharam da reacção do público?
Frederico: O público foi impecável, não correram connosco do pal-

co, quiseram mais músicas no fim... e temos de agradecer ao Sancho 
que emprestou o mikrokorg. É a pessoa que dá apoio moral, orienta o 
aquecimento da banda a ver se fazemos os alongamentos bem feitos 
antes do concerto.

R: Há quanto tempo é que vocês tocam juntos?
Sebastião: Estamos juntos desde o primeiro ano da faculdade, mas 

tocamos juntos desde domingo.
R: Isto dá-vos pica para continuar?
Frederico: Não sei, eu não estava mesmo à espera, com problemas 

técnicos durante o concerto..
Sebastião: O conceito surgiu ao Frederico, apetecia-lhe tocar, a 

mim apetecia-me tocar, juntamo-nos. Tocámos das 9 às 5h, tocámos 
hoje de manhã e aconteceu isto, as ideias eram boas, agora daqui 
para a frente não sei.

R: Estão a estudar o quê?
Sebastião: Biomédica.

RadioActividade: O que acharam da vossa actuação?
Borderline	Insane:	Acho	que	foi	sexy,	muito	bom,	lá	em	cima	não	

se	ouvia	bem,	mas	pela	reacção	do	público	acho	que	foi	bom.
R: Então ficaram satisfeitos com a vossa prestação, acham que 

conseguiram puxar pelo público?
B:	Acho	que	sim,	e	pela	primeira	vez	uma	pessoa	fez	crowd-surfing 

durante	um	concerto	nosso.
R: E não houve raparigas atirar roupa interior para o palco?
B:	Isso	ainda	não	aconteceu	mas	há-de	acontecer.
R: Com o tempo talvez consigam chegar a esse patamar. Como é 

que vocês classificam o vosso estilo de música?
B:	Sugar-punk,	um	pop	punk	amaricado	para	saltar	um	bocadinho.
R: E o que acham aqui do espaço da organização?
B:	Era	bom	que	mais	 faculdades	 tivessem	iniciativas	como	estas,	

não	só	para	divulgar	bandas	que	não	sejam	tão	conhecidas	mas	tam-
bém	para	dar	rodagem	a	bandas	que	não	tocam	tantas	vezes.

www.myspace.com/borderlineinsanerock

colas secundárias em que não temos nada, anfiteatros que nos dão 
tudo e nos oferecem tudo o que precisamos, portanto olha também 
em Portugal é assim.

R: Quais são as vossas influências musicais?
U2, Pearl Jam, Oasis, Queens of The Stone Age, Green Day...
R: E relativamente às condições aqui do nosso espaço da FCUL, o 

que acham de tocar na faculdade, do palco?
S: Achei que em termos de medição de palco podia estar um boca-

dinho melhor mas é o que se consegue, várias bandas nunca se con-
segue um som perfeito. Quando tens uma banda unicamente e tens 
atenção dirigida para a banda, tens as condições perfeitas, obviamente 
que com várias bandas é impossível ter o som impecável para todas, 
mas acho que está porreiro, iniciativas destas são muito boas.

www.myspace.com/soundaddiction

RadioActividade: Boa noite, o  
que acharam desta vossa actuação?

Sound Addiction: Acho que 
correu bem, tirando o fim da pe-
núltima música e a última mú-
sica em que houve problemas 
técnicos com a voz.

R: Há quando tempo é que vo-
cês tocam juntos?

S: 6/7 anos.
R: Então já tão habituados a 

tocar ao vivo?
S: Sim, já tocámos várias vezes, 

em vários sítios, desde escolas 
secundárias, festivais de bandas.
Desde condições em bares a es-
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Abril conversas mil
industriais	e	agrícolas	intensivos,	na	exploração	ilimitada	dos	recur-
sos	–	tem	provocado	graves	desequilíbrios	nos	sistemas	terrestres.	O	
uso	da	tecnociência	para	controlar	e	dominar	a	natureza	tem	permi-
tido	à	espécie	humana	romper	constantemente	todos	os	seus	limites	
naturais,	seja	ao	nível	da	população	(que	duplicou	entre	1961	e	1999),	
seja	ao	nível	da	energia	e	de	alimentos	disponíveis.	A	irracionalidade	
do	comportamento	humano	ficou	bem	presente	na	sessão	sobre	pes-
cas,	em	que	se	deu	o	exemplo	do	atum	no	Algarve,	onde	o	número	de	
peixes	foi	seguido	até	ao	último	peixe	ter	sido	pescado	–	tal	como	há	
centenas	de	anos,	na	Ilha	da	Páscoa	se	derrubou	até	a	última	árvore.	

Falou-se	da	necessidade	–	ou	inevitabilidade	–	do	decrescimento	
populacional	global,	bem	como	do	decrescimento	material	das	So-
ciedades	do	Norte,	até	se	atingir	um	ponto	de	equilíbrio	estável	em	
que	a	qualidade	de	vida	humana	não	ponha	em	causa	a	sua	perma-
nência	no	planeta.	

É	possível?	O	problema	do	crescimento	acelerado	pode	 ser	o	de	
não	se	conseguir	atingir	uma	solução	de	equilíbrio,	como	foi	exem-
plificado	com	o	problema	dos	sistemas	dinâmicos	do	tipo	predador/
presa.	No	entanto,	não	podemos	ceder	a	um	pessimismo	imobilista.	

Que	soluções	temos	já	disponíveis	e	que	soluções	serão	viáveis	e	
sustentáveis?	O	desenvolvimento	de	energias	renováveis	e	 limpas,	

Durante	o	último	mês	decorreu	o	seminário	“Abril	conversas	mil”	
(AcM),	um	seminário	organizado	pela	AEFCL,	o	SIM-UL,	o	NEBULis	
e	a	Team	Horta,	que	girou	à	volta	da	sustentabilidade	ambiental.	O		
AcM	foi	motivado	pela	vontade	de	discutir	os	vários	aspectos	da	crise	
ambiental,	 recolhendo	perspectivas	diferentes.	Para	 isso,	conversá-
mos	com	professores,	estudantes	das	mais	variadas	áreas	científicas	
(da	Biologia	à	Matemática,	da	Filosofia	à	Engenharia),	com	activistas	
de	ONGs,	com	permacultores…	no	fundo,	com	cidadãos	críticos	e	
empenhados!	

A	primeira	sessão,	com	o	filme	“Home”	deu	um	panorama	geral	so-
bre	o	impacto	da	actividade	humana	dos	países	“desenvolvidos”	no	
sistema	 terrestre,	 alterando	 drasticamente	 os	 seus	 ritmos	 naturais	
e	os	 seus	equilíbrios,	mas	 também	sobre	as	 consequências	 sociais	
que	 esta	 ideia	 de	“progresso”	 produz	 nas	 populações	 mais	 pobres	
do	globo.	Nas	 sessões	 seguintes,	discutiram-se	aspectos	mais	par-
ticulares	 do	 problema	 e	 soluções.	As	 questões	 levantadas	 revelam	
uma	profunda	ligação	entre	todos	eles,	que	se	juntam	numa	questão,	
que	são	duas:	é	possível	assegurar	a	continuidade	da	civilização	em	
harmonia	com	o	planeta?	Como?

O	modelo	de	desenvolvimento	seguido	pelos	Países	do	Norte		–	ba-
seado	no	crescimento	material	desenfreado,	no	abuso	de	processos	

aliado	à	eficiência	energética,	parece	 ser	um	bom	contributo,	mas	
não	suficiente.	A	redução	do	consumo	e	do	desperdício	impõem-se.

Os	 danos	 que	 o	 ser	 humano	 tem	 provocado	 no	 ambiente	 ultra-
passam	em	muito	o	problema	do	aquecimento	global	–	da	perda	de	
biodiversidade	à	destruição	dos	solos,	rios	e	oceanos,	até	à	depleção	
dos	stocks	minerais	e	alimentares.	As	soluções	devem	ser	holísticas	
e	partir	de	uma	nova	ideia	de	cultura	humana.	A	permacultura,	en-
tendida	como	“cultura	permanente”	pressupõe	uma	nova	relação	do	
ser	humano	com	o	meio,	sintetizada	em	três	éticas:	cuidar	da	terra,	
cuidar	das	pessoas,	partilhar	os	excedentes.	Por	permanente	não	se	

deve	entender	imutável	nem	formatada	–	pelo	contrário,	permacul-
tura	 significa	 a	 capacidade	de	em	cada	 local	 e	 em	cada	momento	
perceber	como	podemos	actuar	em	sinergia	com	a	natureza	de	for-
ma	a	atingir	vidas	satisfatórias	e	que	assegurem	a	continuidade	e	a	
harmonia	com	o	meio.	

Seremos	mais	felizes	se	consumirmos	menos?	Não	somos	mais	fe-
lizes	por	trocarmos	de	telemóvel	todos	os	anos	tal	como	não	somos	
mais	felizes	por	comer	morangos	em	Dezembro,	no	entanto	algo	tão	
simples	como	isto	acarreta	pesados	custos	ambientais:	desde	todos	
os	recursos	usados	para	os	produzir	em	estufas,	provavelmente	na	
Andaluzia,	até	ao	transporte	e	conservação	em	armazéns	frigoríficos.	
É	fundamental	a	valorização	dos	aspectos	menos	materiais	das	nos-
sas	vidas	–	o	conhecimento,	a	cultura,	a	arte,	as	relações	sociais	–	e	a	
redefinição	das	nossas	“necessidades”.	

Como	fazemos	a	mudança?	Será	que	a	mudança	deverá	partir	de	
governos	ou	autoridades?	Será	que	chega	cada	um	fazer	a	sua	mu-
dança?	Muitas	vezes	se	falou	em	“becos	sem	saída”	ao	longo	do	AcM,	
a	dimensão	e	complexidade	dos	problemas	pode	ser	intimidante.	No	
entanto,	a	história	de	Elzeard	Bouffier,	um	simples	pastor	que	plan-
tava	árvores,	serve	de	inspiração	para	que,	no	mínimo,	tentemos	com	
todas	as	nossas	forças.	O	que	é	preciso	é	fazer!

Texto de Ana Bastos
 Mestrado em Eng. da Energia e Ambiente      

Seremos mais felizes se consumirmos 
menos? Não somos mais felizes por 

trocarmos de telemóvel todos os anos 
tal como não somos mais felizes por 
comer morangos em Dezembro, no 

entanto algo tão simples como isto 
acarreta pesados custos ambientais.
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Dia da Liberdade
Armadas inicia um golpe de estado cujo objectivo era depor o governo 
e pôr um fim à Guerra Colonial, que desde 1961 terminava com as 
vidas de milhares de jovens portugueses e africanos.

Ao MFA rapidamente se juntou um povo sedento de liberdade que 
encheu as ruas de Lisboa colocando cravos na ponta das espingar-
das das forças armadas induzindo uma revolução sem derrama-
mento de sangue. 

Ao final do dia, o MFA e a população lisboeta no Largo do Carmo, 
onde se situava o quartel da GNR, impuseram a rendição do ditador 
Marcelo Caetano, que acabou exilado no Brasil.

Após o glorioso dia para o povo português e para a Humanidade 
seguiu-se um período de grandes mudanças na política portuguesa, 
o PREC (Processo Revolucionário Em Curso). Durante este período o 
país foi governado por vários governos liderados por elementos das 
forças armadas e por dirigentes comunistas, socialistas e outros de-
mocratas. Impôs-se o fim da Guerra Colonial com a independência 
das colónias. Os operários e restantes trabalhadores organizaram-se 
em comissões e associações que detinham o poder sobre as fábricas e 
locais de trabalho. Os sindicatos organizaram-se de modo a defender 
os direitos dos trabalhadores. Foram levadas a cabo campanhas de al-
fabetização nas zonas rurais reduzindo o analfabetismo para o que é 
hoje (7% da população). Realizaram-se campanhas de reconstrução do 
país nas quais quase toda a população participava, como a renovação de 
espaços públicos ou a cedência do ordenado de um dia de trabalho para 

Dia 25 de Abril foi o dia em que Portugal parou, mais uma vez, para 
celebrar, mas mais importante que isso, para exercer um dos princi-
pais valores inerentes à espécie humana, a Liberdade. 

Durante mais de quarenta anos os portugueses viveram mergu-
lhados na opressão imposta por um estado fascista e totalitário, que 
sobrevivia decrépito entre as outras nações, na sua maioria livres e 
democráticas da Europa, à custa da liberdade e pobreza do seu povo e 
das suas colónias, mantidas anacronicamente subjugadas. Este esta-
do despótico, denominado de Estado Novo, foi liderado por Salazar e 
depois Marcelo Caetano que,	ajudados	por	uma	elite	retrógrada	e	tradi-
cionalista, usaram as mais variadas formas de terror, seja psicológico 
sejam físicos, para subjugar o povo. Mantendo o país parado no tem-
po, fechado ao exterior e à mudança, orgulhosamente sós. Muitos luta-
ram na clandestinidade contra o regime vigente ao longo dos anos, 
dos quais se destacam o Partido Comunista Português como principal 
oposição, embora ilegal, organizada. Os estudantes eram uma força 
essencial na luta contra o regime, sendo liderados pela Académica de 
Coimbra e pelos Estudantes da Universidade de Lisboa, dos quais se 
destacam os da AEFCL, que, nas antigas instalações da FCUL chega-
ram a reunir clandestinamente e a serem alvos da violência policial 
por quererem aprender a Evolução Darwinista num estado profun-
damente católico. No entanto qualquer tentativa de contestação era 
rapidamente calada pela censura, prisão, tortura e morte. 

Mas, na madrugada de 25 de Abril de 1974 o movimento das Forças 

ajudar a ultrapassar momentos de dificuldades económicas do país.
A 25 de Novembro de 1975 dá-se o fim do PREC com um golpe mi-

litar liderado por forças de direita e de centro esquerda que temiam a 
contínua ascensão da extrema-esquerda em Portugal. Termina assim 
o período revolucionário iniciado a 25 de Abril de 74. 

36 anos depois…

Se hoje se pode votar para escolher os dirigentes de Portugal é gra-
ças ao 25 de Abril. Se hoje podemos andar na rua sem medo de dizer 
o que queremos é graças ao 25 de Abril. Se hoje podemos dizer que 
a democracia e a liberdade são soberanas em Portugal é graças ao 25 
de Abril!

Actualmente a maior parte das forças de esquerda, como o PCP e o 
BE, assim como várias personalidades progressistas lamentam que a 
revolução não tenha ido mais longe e que muitas das conquistas do 25 
de Abril tenham aos poucos sido perdidas.

No entanto, passados 36 anos, a 25 de Abril de 2010, comemorou-se 
a revolução dos cravos e gritou-se pela liberdade e por um futuro mais 
livre e democrático do que o presente que vivemos. Vários partidos de 
esquerda, personalidades públicas, associações defensoras das liber-
dades que Abril conquistou, mas mais importante, o povo. Desceram 
a Avenida da Liberdade em Lisboa denunciando as injustiças que afec-

tam as condições de vida actuais e as medidas retrógradas e reaccio-
nárias que se têm avizinhado, como pretexto de resolver e ajudar a 
ultrapassar crises internacionais e pagar empréstimos que Portugal 
deve. Hoje em dia vive-se em Portugal uma precariedade que não se 
observava desde há 36 anos. 

No Ensino Superior as propinas, o processo de Bolonha, o RJIES 
(Regime Jurídico do Ensino Superior), a privatização de faculdades 
e as várias tentativas de tornar a educação num mercado, elitizado e 
acessível a só alguns, vão contra a Constituição da República Portu-
guesa de 1976, filha da Revolução dos Cravos, onde se afirma que o 
ensino deve ser para todos e tendencialmente gratuito.

A Associação dos Estudantes da Faculdade de Ciências de Lisboa, re-
presentada e acompanhada por duas dezenas de estudantes da FCUL 
participou nesta marcha, acompanhando alegre mas conscientemente 
a defesa da Liberdade e dos direitos conquistados, defendendo a Uni-
versidade de Abril e o cumprimento da constituição. Exigiu-se o fim das 
propinas e o retiro do Processo de Bolonha. Muitas pessoas deram aos 
estudantes de ciências os parabéns, pois parece que há já muito tempo 
que nenhuma AE ou Académica participava nestas comemorações.

A AEFCL continua assim a defesa da liberdade, iniciada a 25 de Abril 
de 1974, e dos direitos dos Estudantes de Ciências, por uma sociedade 
livre e democrática e por um Ensino digno dos mesmos valores.

25 de Abril Sempre! Fascismo nunca mais!

Texto de João Reis
 Licenciatura em Geologia      
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Populares na manhã da revolução  (direitos reservados) Estudantes	da	FCUL	no	desfile	do	25	de	Abril (direitos reservados)
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“Esta é a madrugada que eu esperava
O dia inicial inteiro e limpo
Onde emergimos da noite e do silêncio
E livres habitamos a substância do tempo.”

Sophia De Mello Breyner Andresen



Como	já	se	dizia	na	edição	passada,	o	desenvolvimento	contínuo	
duma	cultura	e	prática	desportiva	é	um	vector	essencial	na	evolução	
dos	estudantes	do	ensino	superior.

Assim	 fazemos	um	apelo	 aos	 alunos	da	 casa	para	 se dirigirem	à	
AEFCL	e	inscreverem-se	nas	diversas	modalidades	existentes	(Fute-
bol	11	M,	Voleibol	F,	Basquetebol	M,	Futsal	F	e	Râguebi	7	M),	pois o	
Departamento	Desportivo precisa	de	vocês	para se	manter	e	crescer,	
sendo	bem	representado	em cada	uma	das	equipas.	Haverá	condi-
ções	que	permitirão	 aos	 alunos uma	 fácil	 integração	em	qualquer	
equipa	e	a	 reformulação	de	alguns	aspectos	no	ano	 lectivo	que	se	
segue.	Esperamos cá	por	ti!	 

 
No	dia	28	de	Abril,	Dia	Aberto	na	FCUL,	o	Desportivo	organizou	

em	completa	parceria	com	a	empresa	Safety	Passage	duas	modalida-
des	de	grande	interesse	nos	dias	de	hoje,	sendo	elas	o	Paintball	e	o	
Combate	Laser.	O	Paintball	(no	Edíficio	C6),	sem	a	vertente	de	com-
bate	teve	pouca	adesão,	já	o	Combate	Laser	foi	de	um	modo	geral	jo-
gado	pelos	vários	alunos	e	não	alunos	da	FCUL,	havendo	um	campo,	
montado	no	relvado	do	Edíficio	C8,	com vários	insufláveis	de	modo	
a edificar	de	certa	forma	obstáculos	que	dificultassem	as equipas	de	
se	eliminarem	umas às	outras.	No	fim	percebeu-se	que	os	estudan-
tes	gostaram	da	actividade	e	de	certo	que	voltaremos	a trazer	o	Com-
bate	Laser	ao	campus	da	FCUL	para	participares,	vai	treinando… 

O	Departamento	desportivo celebrou	na	segunda	quinzena	do	mês	
de Maio um	protocolo	com	a	HALIOTIS,	melhor	escola	de	mergulho	
do	país,	pela	PADI	(entidade	de	certificações	internacionais),	onde	os	
nossos	associados	se	poderão	inscrever,	individualmente	ou	em	gru-

CINEMA

O	sol	descia	no	horizonte,	uma	brisa	fresca	arrepiava	os	transeun-
tes	 e	 engendrava	 bailados	 de	 folhas	 secas;	 jovens,	 em	 grupos	 ba-
rulhentos,	aos	pares	ou	solitários,	passavam	num	vaivém	contínuo;	
fragmentos	de	frases,	gargalhadas	e	palavrões	pairavam	no	ar,	por	
breves	instantes,	logo	engolidas	pela	toada	da	cidade.		

O	Velho,	sentado	no	banco,	sentia	os	cheiros,	ouvia	os	sons	e	tudo	
observava	em	redor.	Tudo	lhe	era,	simultaneamente,	familiar	e	es-
tranho.	

Naquele	lugar	passara	a	maior	parte	da	sua	vida.	Ali	sonhara,	luta-
ra,	vivera	por	ideais,	estudara	e	trabalhara.	Ali	amadurecera	e	enve-
lhecera,	vendo,	a	pouco	e	pouco,	todos	os	seus	sonhos	transforma-
rem-se	em	espuma.

Mas,	mesmo	agora,	com	os	movimentos	lentos,	o	pensamento	di-
fuso,	 a	 visão	 desfocada,	 ainda	 sentia	 a	 vibração	 da	 sua	 juventude,	
de	alguma	forma	nunca	perdida,	porque	conservada	nas	memórias	
fortes	de	uma	vida	vivida.

E,	por	isso	mesmo,	depois	de	ter	acompanhado	várias	gerações	de	
jovens,	 repletos	de	 entusiasmo,	de	 verdades	 absolutas,	 de	 sonhos,	
de	ideais	de	sociedades	perfeitas;	com	cabelos	longos,	curtos	ou	ra-
pados,	 calças	estreitas,	 largas,	 rasgadas	e	até	caídas,	mostrando	os	
traseiros;	saias	médias,	longas,	curtas;	num	ciclo	perpetuamente	re-
petido;	continuava	a	estremecer,	perante	o	deslumbrante	mistério	
da	vida,	que	se	repete	incessantemente,	sempre	imutável	e	sempre	
diferente.

Das	hordas	de	 jovens	a	quem,	ao	 longo	dos	anos,	 tentara	 trans-
mitir	conhecimentos,	uns	tinham-se	transformado	em	figuras	me-
diáticas,	de	maior	ou	menor	importância,	em	diferentes	esferas	da	
sociedade,	a	maioria	vivia	como	simples	cidadãos	anónimos,	alguns	

Desporto
Texto de Ulisses Correia, Licenciatura em Geologia

O Velho e o Tempo
   

Texto de Teresa Varela 

Iron Man 2

Eis a tão aguardada sequela de “Iron 
Man”! Embora uns furos abaixo do 
primeiro filme, mais a nível de histó-
ria e profundidade dos personagens 
do que propriamente em termos de 
acção, estamos perante o típico blo-
ckbuster, que cumpre a sua função de 
entretenimento, e que tem como pon-
tos fortes a faceta de one man show 
de Robert Downey Jr., e as sequências 
de acção bem elaboradas. Já para não 
falar da excelente banda sonora, numa 
onda maioritariamente AC/DC. Bom 
toque Jon Favreau. 

Nota Final: 7 / 10 M.G. 

Kick-Ass

Esta adaptação dos quadradinhos de 
BD transpõe para o grande ecrã um novo 
super-herói em potência, Kick-Ass de seu 
nome. Um adolescente desleixado e sem 
super-poderes é figura central num filme 
ainda marcado pela jovem Chloe Moretz, 
no papel de Hit-Girl. Esta, apesar da tenra 
idade, interpreta a maior parte das cenas 
de acção, onde podemos reconhecer al-
guns rasgos de “Kill Bill”. Original, e mais 
do que sequências de tiros e pancadaria, 
“Kick-Ass” consegue ainda predispor o 
espectador a rir com algumas cenas de 
enorme brilhantismo humorístico. 

Nota Final: 8/10 D.C.

Fish Tank

Baseado no mundo de Mia, uma 
problemática adolescente de 15 anos, 
este filme retrata a realidade social 
onde esta se insere, bem como o seu 
seio familiar totalmente inadequado 
(entretanto composto com a chegada 
do atencioso namorado da sua mãe...). 
Vivendo essencialmente das boas in-
terpretações dos actores principais, e 
da intensidade e realismo que conse-
guem impor às cenas do filme, “Fish 
Tank” acaba por ter um ritmo inte-
ressante, não desmotivando quem o 
assiste. 

Nota Final: 7/10 D.C.
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The Bounty Hunter

A história desta fita tenta abranger 3 
ambiciosos espectros cinematográfi-
cos: comédia, romance e acção... mas, 
simplesmente, não consegue. “Ex-
Mulher Procura-se” apresenta-se sim 
como um festival de lacunas narrati-
vas que nem pelo apelativo elenco se 
salva (com Aniston e Butler longe do 
seu melhor). Poderia ainda falar nos 
diálogos desinspirados, ou até mes-
mo na péssima edição, mas é tempo 
perdido. Tal como os 110 minutos de 
duração desta película descartável e 
extremamente fraca. 

Nota Final: 2 / 10 M.G. 

Textos em http://goldenticket.blogs.sapo.pt

pos	para	realizar	baptismos	de	mergulho	sem	qualquer	custo	e	pos-
teriormente	efectuarem	também	o	curso	de	Open	Water	(o	inicial)	
e/ou	outros	mais	avançados,	com	um	desconto	significativo	sobre	o	
preço	inicial.	Os	mergulhos	(baptismo	e	cursos),	serão	efectuados	em	
Peniche,	onde	está	sediada	a	escola,	mas	existe	também	a	hipótese	
de	ser	em	Lisboa,	mas	com	a	agravante	de	ser	em	piscina.	Estes	cur-
sos,	com	aproveitamento,	oferecem	certificação	internacional,	PADI,	
o	que	te	permite	mergulhar	em	qualquer	parte	do	Mundo.

 
No	dia	25	de	Maio	aconteceu	mais	uma	Gala	Anual	do	Desporto	da	

Universidade,	em	que	se	distingue	a	Personalidade	do	Ano,	e	a	AE-
FCL	concedeu	a	hipótese	de	ser	distinguido	na	Gala	o	atleta Ilidérico	
Alcindo	Leite	e	Pina,	que	integra	a	equipa	de	Futebol	11	masculino,	
pelos	feitos	de	relevo	alcançados	no	Desporto	no	presente	ano	lecti-
vo,	representando	assim	a	nossa	faculdade	no	seio	de	todas	as	outras	
concorrentes.

tinham-se	perdido	nos	desvios	do	caminho	e	outros,	ainda,	tinham	
partido	prematuramente.

Um	 grupo	 de	 raparigas,	 de	 vozes	 cristalinas	 e	 corpos	 elegantes,	
passaram	rindo,	ignorando	o	Velho.	Este,	pelo	contrário,	observou-as	
sorrindo,	voltando,	por	um	momento,	a	sentir-se	o	jovem	de	outrora.	
Nos	olhos	do	Velho	brilhou	o	fulgor	da	juventude.

No	dia	 seguinte,	pela	manhã,	alguém	se	deteve	 intrigado	com	o	
sorriso	 daquele	 velho,	 imóvel	 e	 frio,	 sentado	 no	 banco	 do	 jardim.	
Em	poucos	minutos,	uma	pequena	multidão	parou	junto	ao	Velho,	
dispersando-se	 depois,	 vagarosamente,	 afastando	 do	 espírito,	 com	
veemência,	a	ideia	da	própria	mortalidade.

Mas,	tal	como	o	próprio	Velho	finalmente	descobrira,	não	se	trata-
va	da	morte,	mas	sim	do	deslumbrante	mistério	da	vida,	que	se	re-
petia,	num	ciclo	perpetuamente	repetido,	incessantemente,	sempre	
imutável	e	sempre	diferente.



Death (2010) | Aguarela e tinta da china em moleskin | Daniel Alfacinha | http://corvosclaros.deviantart.com/  



Desde o início deste 2.º semestre que a associação tem vindo a organizar 
e participar em várias actividades na faculdade e  fora dela, é altura de 
fazer um balanço do que tem sido feito.

Exposição fotográfica da Biodiversidade
De	22	a	26	de	Março,	decorreu	no	átrio	do	C5	a	Exposição	de	foto-

grafias	sobre	Biodiversidade,	da	autoria	do	aluno	de	MIEEA	Ricardo	
Silva,	organizada	em	conjunto	pela	AE	e	inserida	na	temática	do	ano	
internacional	da	Biodiversidade	2010.	Esta	exposição	contou	com	70	
fotografias,	tiradas	em	viagens	do	autor	por	terras	portuguesas,	di-
vidas	pelos	temas	Fauna	e	Flora,	Energias	Renováveis	e	Paisagens.	

Workshop de Iniciação à Fotografia
Decorreu	em	Abril	e	Maio	um	Workshop	de	Iniciação	à	Fotografia	em	

que	se	pretendeu	iniciar	os	participantes	nas	técnicas	fotográficas	que	
lhes	permitiram	ter	um	domínio	e	controlo	sobre	as	imagens	que	que-
riam	produzir,	sem	se	verem	obrigados	a	recorrer	a	programas	automá-
ticos	das	câmaras	fotográficas.

Workshop de Voz
Dia	24	de	Abril,	por	João	Fartaria,	terapeuta	da	fala.

Projecto Teatro Legislativo
No	dia	20	de	Abril	decorreu	na	sala	de	convívio	da	AE,	a	peça	de	

teatro	“Estudantes	por	Empréstimo”	–	Projecto	Teatro	Legislativo,	a	
qual	contou	com	o	apoio	da	AE,	teve	objectivo	discutir	os	problemas	
do	 Ensino	 Superior	 envolvendo	 as	 opiniões	 dos	 vários	 estudantes	
presentes	na	peça,	tanto	público	como	actores.	As	ideias	e	opiniões	
tiradas	nas	várias	apresentações	da	peça	ao	longo	de	várias	faculda-
des	no	país	serão	 levadas	a	discussão	no	parlamento,	por	parte	do	
partido	Bloco	de	Esquerda.

Workshop de Música Improvisada
No	dia	27	de	Abril	decorreu	na	sala	de	convívio	da	AE	o	Workshop	de	

Música	Improvisada,	onde	o	professor	de	música	Rui	Miguel	Brito	co-
ordenou	os	participantes	na	criação	de	música	conjunta	entre	os	vários	
instrumentos	que	os	estudantes	levaram	e	que	ele	forneceu,	ouvindo-se	
os	sons	da	guitarra,	melódica,	darbuka,	ferrinhos	e	pauzinhos.

O	físico	teórico	Nikodem	Poplawsky,	da	Universidade	do	Indiana	
propõe	a	hipótese	de	que	o	nosso	universo	nasceu	dentro	de	um	
wormhole	(ou	ponte	de	Einstein-Rosen).	

Poplawski	usa	o	sistema	de	coordenadas	Euclideanas,	coordena-
das	isotrópicas,	para	descrever	o	campo	gravitacional	de	um	bu-
raco	negro	e	para	modelar	o	movimento	radial	geodésico	de	uma	
partícula	massiva	a	cair	no	buraco	negro.

Ao	 estudar	 o	 movimento	 radial	 através	 do	 horizonte	 de	 even-
tos	de	dois	tipos	diferentes	de	buracos	negros	 (de	Schwarzschild	
e	 de	 Einstein-Rosen,	 ambos	 os	 quais	 têm	 soluções	 matemáticas	
legítimas	para	a	relatividade	geral)	Poplawski	admite	que	apenas	
a	experiência	ou	observação	podem	revelar	o	movimento	de	uma	
partícula	a	cair	num	buraco	negro	real,	mas	também	nota	que	o	
interior	do	buraco	negro	nunca	poderá	ser	observado	a	não	ser	que	
o	observador	passe	através	do	horizonte	de	eventos.

“Esta	condição	seria	satisfeita	se	o	nosso	universo	fosse	o	interior	
de	um	buraco	negro	de	outro	universo”	diz	Poplawski.	 “Como	a	
teoria	da	 relatividade	geral	de	Einstein	não	 tem	uma	orientação	
temporal,	se	um	buraco	negro	se	pode	formar	pelo	colapso	gravi-
tacional	de	matéria	através	de	um	horizonte	de	eventos	no	futuro,	
então	o	inverso	também	é	possível.	Tal	processo	descreveria	um	
buraco	branco	a	explodir:	matéria	emergindo	dum	horizonte	de	
eventos	no	passado,	como	um	universo	em	expansão.”

Um	buraco	branco	liga-se	a	um	buraco	negro	por	uma	ponte	de	
Einstein-Rosen	e	é	hipoteticamente	o	inverso	temporal	de	um	bu-
raco	negro.	A	matéria	engolida	pelo	buraco	negro	seria	expelida	
através	do	buraco	branco	constituindo	um	novo	universo.	O	artigo	
de	 Poplawski	 sugere	 que	 todos	 os	 buracos	 negros	 astrofísicos,	 e	
não	apenas	os	de	Schwarzschild	ou	de	Einstein-Rosen	podem	con-
ter	pontes	de	Einstein-Rosen,	cada	um	com	um	novo	universo	que	
se	formou	simultaneamente	com	o	buraco	negro.

“Daí	segue-se	que	o	nosso	universo	possa	ele	próprio	ter-se	for-
mado	no	interior	de	um	buraco	negro	dentro	de	outro	universo”.

Esta	teoria	poderia	resolver	alguns	problemas	encontrados	na	teoria	
do	Big	Bang	(deixa	de	se	assumir	a	existência	de	uma	singularidade	
antes	do	início	da	expansão	do	universo)	e	relacionados	com	o	proble-
ma	da	perda	de	informação	nos	buracos	negros	quando	se	atravessa	o	
horizonte	de	eventos	(o	que	vai	contra	as	leis	da	física	quântica).

Pontes	de	Einstein-Rosen	nunca	foram	observadas	na	natureza,	mas	
proporcionam	aos	físicos	teóricos	e	cosmologistas	soluções	para	a	re-
latividade	geral,	combinando	modelos	de	buracos	negros	e	brancos.

Artigo	 original:	 Poplawski	 N.	 J.;	 Radial	 motion	 into	 an	 Einstein-Rosen	 Brigde;	

Phys.	Lett.	B	687:110-113,	2010

Adaptado	de:	http://www.sciencedaily.com/releases/2010/04/100406172648.htm

Uma	equipa	de	paleoantropologia	liderada	por	Svante	Pääbo,	a	mes-
ma	que	sequenciou	60%	do	genoma	do	homem	de	Neandertal,	fez	
comparação	 de	 algumas	 regiões	 deste	 genoma	 com	 as	 do	 homem	
actual,	e	chegou	à	conclusão	de	que	os	humanos	actuais	da	eurásia	
partilham	mais	variações	genéticas	com	o	homem	de	Neandertal	do	
que	os	humanos	da	África	sub-Sahariana.	Visto	que	o	homem	Euroa-
siático	tem	um	ancestral	comum	muito	mais	recente	com	o	homem	
sub-Sahaariano	do	que	com	o	homem	de	Neandertal,	esta	descoberta	
é	uma	indicação	muito	forte	para	a	ocorrência	de	fluxo	génico	entre	
os	Neandertais	e	os	Euroasiáticos.	A	área	de	contacto	entre	o	homem	
de	Neandertal	e	os	nossos	antepassados	foi	limitada	à	Europa,	logo	
seria	de	esperar	que	as	semelhanças	genéticas	fossem	maiores	com	os	
europeus,	mas	tanto	asiáticos	como	europeus	possuem	o	mesmo	grau	
de	semelhança	com	o	Neandertal,	o	que	indica	que	o	cruzamento	se	
deu	antes	da	divergência	de	europeus	e	asiáticos.	Parece	então	que	
os	cruzamentos	se	deram	no	Médio	Oriente,	entre	45	000	e	80	000	
anos	atrás.

O	estudo	identificou	12	regiões	nucleares	em	indivíduos	não	africa-
nos	sem	sequências	homólogas	em	indivíduos	africanos,	tornando-as	
candidatas	a	serem	derivadas	de	Neandertais.	Destas	12	sequências	
10	delas	eram	homólogas	a	sequências	Neandertais.

Estas	 novas	 evidências	 surpreenderam	 toda	 a	 equipa,	 visto	 que	
contradizem	 todo	 o	 trabalho	 anterior	 de	 Pääbo,	 baseado	 em	 DNA	
mitocondrial	e	que	aponta	para	que	os	Neandertais	não	tenham	con-
tribuído	para	a	 variação	genética	encontrada	nas	mitocôndrias	dos	
humanos	actuais.	“Ao	princípio	pensei	que	fosse	algum	tipo	de	erro	
estatístico”	afirmou	Pääbo.	

E.	F.	Gussow,	um	comentador	da	notícia	no	site	da	Scientific Ame-
rican	 tem	uma	 teoria	 interessante	e	plausível	para	as	discrepâncias	
entre	os	dois	estudos:	visto	que	não	existem	evidências	de	hibridação	
no	DNA	mitocondrial,	os	únicos	cruzamentos	bem	sucedidos	terão	
sido	entre	Neandertais	macho	e	H. Sapiens	fêmea	(a	hereditariedade	
do	DNA	mitocondrial	é	exclusivamente	por	via	materna).	Isto	poderá	
querer	dizer	que	a	descendência	de	cruzamentos	entre	Neandertais	
fêmea	e	H. Sapiens	macho	era	estéril,	ou	que	as	crias	híbridas	ficavam	
ao	cuidado	da	mãe,	e	assim	filhos	de	pai	sapiens	e	mãe	Neandertal	
ter-se-iam	extinguido	com	os	Neandertais	sem	deixar	vestígio	da	sua	
herança	mitocondrial.

Adaptado	de:	http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=neandertal-genome-study-r

Artigo	original:	Green	et	al.,	A	Draft	Sequence	of	the	Neandertal	Genome;	Nature	465,	148-

149,	2010
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A casa do nosso universo é outro 
universo ainda maior? 
Assim sugere a investigação de 
wormholes

Estudo de genomas de Neandertal 
revela que os nossos antepassados 
podem não ter sido assim tão selectivos 
na escolha de parceiros sexuais

Divulgação Científica Texto de Ricardo Ramirez, Licenciatura em Biologia

Feira de Artesanato

Nos	dias	27,	28	e	29	foi	realizada	uma	Feira	de	Artesanato	no	átrio	
do	C5	da	FCUL.	Nas	 fileiras	podiam-se	contar	   artesãos	profissio-
nais,	estudantes	e	colegas	nossos	da	faculdade,	todos	eles	reunidos	
para	nos	mostrar	algum	do	melhor	artesanato	que	se	faz	pelo	mundo	
fora.	Os	estudantes	da	FCUL	responderam	com	uma	boa	afluência	
e	no	fim	os	sorrisos	de	satisfação	dos	artesãos	saltavam	à	vista.	Se	
estiveres	com	vontade	de	sair	do	armário	e	mostrar	à	tua	faculdade	
aquilo	que	as	tuas	mãos	conseguem	fazer,	fica	atento	porque	vais	ter	
a	tua	oportunidade	na	próxima	feira	de	artesanato!

Workshop de Escrita Criativa
Ao	longo	dos	meses	de	Março,	Abril	e	Maio,	decorreram	diversos	

Workshops	de	Escrita	Criativa.	Segue	o	exemplo	de	um	dos	exercí-
cios,	por	João	Varino	Alves	(Licenciatura	em	Engenharia	Informáti-
ca),	resultantes	das	sessões:

“Viajar	pelo	espaço	ao	sabor	da	gravidade,	visitar	nebulosas	distan-
tes,	sentir	os	ventos	solares	de	uma	supernova	em	explosão.	Cheirar	
os	átomos	e	a	poeira	do	universo,	alcançar	as	estrelas	com	algo	mais	
que	estes	membros	primitivos.	Conhecer	o	impossível.	Correr	contra	
um	fotão	de	luz,	e	ganhar.	Ultrapassar	as	limitações	físicas	do	nosso	
ser.	Viver	na	metafísica.	Olhar	Deus	nos	olhos,	não	 com	os	meus,	
mas	com	os	dele.	E	perguntar,	porquê?”

Fc-Acto - Grupo de Teatro da FCUL
O	 grupo	 de	 teatro	 da	 FCUL,	 parte	 integrante	 da	AEFCL,	 estreou	

“PYM”,	a	partir	de	Edgar	Allan	Poe,	no	Ciclo	de	Teatro	Universitário	
da	Beira	Interior	–	Covilhã,	no	dia	19	de	Março.	Assim	como,	“Isto	
não	é	um	jogo”,	no	dia	8	de	Maio,	no	Cineteatro	João	Mota,	em	Se-
simbra,	que	nos	abriu	as	portas,	simpaticamente.
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Obama	Cares
Texto de Ana Bastos e Robert Antunes Weinmann
 Mestrado em Engenharia da Energia e do Ambiente e Licenciatura em Biologia

Muitas	foram	as	esperanças	que,	pelo	mundo	fora,	se	depositaram	na	candidatura	de	Barack	
Obama	a	presidente	dos	Estados	Unidos	da	América.	 Desde	a	desmilitarização	do	Afega-
nistão	e	do	Iraque,	à ratificação	do	Protocolo	de	Quioto,	ou	à adopção	de	um	novo	papel	no	

quadro	político-económico	mundial.	No	plano	nacional,	 uma	das	promessas	mais	
“radicais”	era	a	implementação	de	um	“serviço	nacional	de	saúde”,	que	permitisse	

o	acesso	universal	aos	cuidados	médicos,	independente	dos	meios	económi-
cos	de	cada	um.	É	de	lembrar	que	até	há	pouco,	a	saúde	era	assegurada	exclu-
sivamente	por	privados,	deixando	30	milhões	de	americanos	de	fora	do	sis-
tema.	A	propósito	disto	vale	a	pena	lembrar	o	filme	“Sicko”	e	o	homem	que,	

tendo 	perdido	um	dedo,	tinha	de	decidir	com	base	no	preço,	se	amputava	
o	resto	do	dedo	ou	se	o	reconstituía.	Quanto	vale	um	dedo?!

Depois	de	uma	longa	luta	com	os	republicanos	e	até	alguns	demo-
cratas	conservadores,	a	lei	de	saúde	passou,	mas	com	importantes	

cedências	 -	 a	 opção	 pública	 foi	 abandonada.	Apesar	 disso,	 foi	
uma	enorme	revolução	no	sistema	de	saúde	dos	EUA.	Pela	

primeira	vez	 todos	os	cidadãos	 têm	acesso	a	cuidados	de	
saúde,	já	que	o	estado	paga	aos	mais	carenciados	o	seguro	

de	saúde	e	ao	mesmo	tempo	impede	as	Companhias	de	
Seguro	 de	 rejeitarem	 doentes	 segundo	 pré-condições,	
como	acontecia	até	agora.	
Comparado	com	os	sistemas	de	saúde	pública	dos	países	
europeus	(especialmente	os	nórdicos	e	a	França)	o	passo	

dado	é	muito	modesto.	Ainda	assim	gerou-se	muito	ódio	
por	parte	de	opositores	fanáticos	a	esta	lei:	multidões	a	gri-

tar	«matem	esta	lei»,	cartazes	de	Obama	com	bigode	à	Hitler	
ou	outros	que	o	chamavam	“comunista”	(os	seguidores	do	irreverente	
Daily	Show	de	Jon	Stewart	sabem	bem	do	que	estamos	a	falar).	É	claro	
que	a	maioria	que	se	opôs	a	esta	lei	está	longe	de	ser	tão	extremista,	
mas	sem	dúvida	não	é	menos	egoísta!
A	questão	fundamental	é	essa.	Deve	o	Estado	assegurar	cuidados	de	
saúde	básicos	a	todos	os	seus	cidadãos	ou	continuar	com	um	siste-
ma	que	permite	que	pessoas	morram	apenas	por	 serem	pobres	ou	
“demasiado	doentes”	para	serem	aceites	pelas	seguradoras	privadas?	
Obama	conhecia	demasiado	bem	esta	realidade	para	deitar	a	perder	
a	oportunidade	–	a	sua	mãe	morreu	de	cancro	e	“até	aos	últimos	dias	
teve	de	discutir	com	as	seguradoras”.
Curioso	 é  que,	 ao	 mesmo	 tempo	 que	 esta	 Nova Era	 começa	 nos	
EUA,	por	cá	alguns	arautos	do	neo-liberalismo	apregoam	a	privati-
zação	do	nosso	Sistema	Nacional	de	Saúde	(12.º	no	ranking	mun-
dial,	 dados	 de	 organização	 mundial	 de	 saúde	 do	 ano	 2000)	 e	 da	
Segurança	Social	como	solução	para	a	crise	económica	e	financei-
ra.	Vale	a	pena	lembrar	que	o	serviço	de	saúde	nos	EUA	é	o	mais	
caro	 do	 mundo	 mas	 está	 em	 37.º	 lugar,	 bem	 atrás	 de	 Portugal.		
Tal	medida	teria	custos	sociais	brutais,	aumentando	a	desigual-
dade	 e	 a	 pobreza,	 e	 beneficiando	 apenas	 aqueles	 que	 são	 os	
maiores	 responsáveis	 pela	 crise,	 bancos,	 seguradoras	 e	 afins,	
que	ganham	milhões	 jogando	o	 jogo	da	 especulação	 com	as	
vidas	de	milhões.

e	contrato	de	confiança;
–	Contra	as	propinas,	que	sofreram	uma	especial	atenção	através	

de	um	jogo/encenação	organizado	pelos	estudantes	da	Faculdade	de	
Ciências	 onde	 os	 participantes	 eram	 convidados	 a	 tentar	 saltar	 as	
barreiras,	que	correspondiam	aos	vários	valores	da	propina	ao	longo	
dos	anos	e	onde	ninguém	conseguiu	ultrapassar	a	barreira	da	pro-
pina	actual.	

Mas	esta	luta	por	um	melhor	ensino	não	terminou	com	o	fim	da	
manifestação,	irá	continuar	escola	a	escola	na	tentativa	de	resolver	
os	problemas	que	cada	uma	possui.	Na	nossa	faculdade	são	vários	os	
problemas	a	que	hoje	assistimos	como	a	falta	de	condições	materiais	
e	humanas	nas	bibliotecas,	a	degradação	do	edifício	C1,	entre	muitos	
outros.	

Cabe	 a	 nós,	 estudantes,	 denunciar	 estes	 problemas	 e	 reivindicar	
por	melhores	condições	para	que	a	nossa	aprendizagem	no	ensino	
superior	seja	feita	com	a	qualidade	devida,	de	forma	a	adquirirmos	
todos os	ensinamentos	e	competências	necessários	para	o		futuro,	ter-
minando	apenas	quando	os	estudantes	alcançarem	o	Ensino	Público,	
Gratuito	e	de	Qualidade	pelo	qual	têm	lutado.

Ocorreu	no	passado	dia	24	de	Março,	dia	do	estudante,	uma	mani-
festação	que	começou	no	Marquês	do	Pombal	e	terminou	na	Assem-
bleia	da	República,	por	um	Ensino	Superior	Público	de	qualidade	e	
para	todos,	que	contou	com	a	participação	dos	estudantes	da	Facul-
dade	de	Ciências.	

Esta	 manifestação	 foi	 organizada	 por	 estudantes	 de	 todo	 o	 país	
após	as	medidas	insuficientes	e	demagógicas	apresentadas	pelo	go-
verno	em	resposta	à	manifestação	do	dia	17	de	Novembro,	a	mais	vi-
sível	das	quais	o	contrato	de	confiança,	que,	claramente,	não	resolve	
nenhum	dos	problemas	essenciais	do	Ensino	Superior.	

Ao	longo	de	todo	o	percurso	as	várias	palavras	de	ordem	que	se	fa-
ziam	ouvir	reflectiam	aquelas	que	eram	as	exigências	dos	estudantes:	

–	Uma	melhor	Acção	Social	Escolar	e	melhores	condições	de	ensino;
–	Contra	a	privatização	de	instituições	do	ensino	superior,	Bolonha	
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Os	ciclos	de	cinema	têm	sido	uma	constante	neste	ano	lectivo.	
Começou	com	“Die	Welle”	 (A	onda),	um	 filme	com	produção	na	

Alemanha	 que	 encheu	 um	 auditório	 do	 C2,	 seguido	 de	 um	 deba-
te	 sobre	 a	 problemática	 do	 filme	 que	 contou	 com	 a	 presença	 do	
Prof.	 Luís	 Vicente.	 Seguiram-se	 3	 grandes	 filmes:	 “A	 Valsa	 com	
Bashir”(Israel),”The	Road	to	Guantanamo”	e	“Sacanas	sem	lei”.

O	 núcleo	 de	 cinema	 vai	 continuar	 a	 apostar	 no	 mesmo	 modelo,	
misturar	 filmes	 conhecidos	 de	 qualidade	 com	 filmes	 mais	 under-
ground;	 o	 objectivo	 é	 abranger	 vários	 públicos-alvo.	 Esperamos	
que	o	próximo	ciclo	de	 três	projecções	no	C3	 contribua	para	 isso.		
Começou	com	o	“Touro	Enraivecido”	realizado	por	Martin	Scorcese	
com	um	brilhante	Robert	de	Niro,	que	deixou	uma	marca	profunda	
no	cinema,	 seguido	de	um	filme	de	culto	“O	Bom,	o	Mau	e	o	Vi-
lão”	de	Sérgio	Leone	com	um	inesquecível	Clint	Eastwood	e	por	fim	
um	filme	recente,	“Mary	e	Max”	de	2009	que	não	chegou	a	estrear	
em	Portugal.	Este	último	conta	a	história	surreal	mas	verdadeira	de	
uma	amizade	por	correspondência	entre	um	doente	de	Asperger	de	
Nova	Iorque	e	uma	rapariga	australiana	ao	longo	de	duas	décadas.	
Um	filme	surpreendente	de	animação	cheio	de	momentos	trágico-
cómicos,	com	o	galardoado	Philp	Seemour	Hoffman.

Por	fim,	um	agradecimento	a	todos	os	que	presenciaram	as	projecções	
de	filmes	na	FCUL	e	que	contribuíram	com	as	suas	sugestões.	O	nú-
cleo	de	cinema	está	aberto	à	participação	de	todos,	por	isso	se	quiseres	
ajudar-nos	a	organizar	mais	e	melhores	ciclos	de	cinema,	junta-te…

Bom	cinema!
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O	começo	das	aulas	é	(quase)	sempre	a	mesma	coisa:	novas	disci-
plinas,	novos	horários,	 troca	de	salas,	mudança	de	professores,	en-
fim,	 tudo	tão	diferente	mas	ao	mesmo	tempo	tão	parecido	com	o	
que	anteriormente	já	experimentámos.	

Apesar	de	ser	o	meu	primeiro	ano	na	FCUL,	sinto	que	o	começo	de	
um	novo	semestre	é	bastante	semelhante	com	o	início	de	qualquer	
um	dos	anos	escolares	que	já	tivemos	antes	no	Ensino	Superior	ou	no	
Básico.	No	entanto,	hoje	presenciei	uma	situação	que	não	esperava.	

Quando	me	encaminhava	para	uma	aula	teórica	que	tinha	da	parte	
da	manhã	deparei-me	com	uma	multidão	fora	da	sala,	a	fazer	fila.	
Espreitei	lá	para	dentro	e	percebi	que	não	entrava	mais	ninguém	na	

sala.	Ou	seja,	dos	alunos	que	tinham	aquela	aula	nos	seus	horários,	
porque	se	inscreveram	naquela	turma	que	por	acaso	era	a	única	dis-
ponível,	cerca	de	metade	continuará	inscrito	mas	os	restantes	terão	
que	 mudá-la	 para	 outros	 dias	 e	 portanto,	 para	 outra	 turma.	 Claro	
que	poderá	causar	algum	transtorno	para	quem	já	tem	o	seu	horário	
definido,	do	qual	poderão	resultar	até	sobreposições	com	outras	ca-
deiras.	E	tudo	isto	porque	o	espaço	é	reduzido	para	todos	os	alunos…	
aparentemente	não	é	primeira	vez	que	isto	acontece	na	nossa	facul-
dade	e,	infelizmente,	não	será	a	última.	Ainda	assim,	um	semestre,	
mal	ou	bem	começa	impreterivelmente.

Inquéritos
Texto de Carolina Fraga, Mestrado em Eng. Energia e Ambiente

Rádio
Texto de Inês Martins, Mestrado Bioinformática

Ciclos de Cinema
Texto de Robert Antunnes Weinmann, Licenciatura em Biologia

Início de semestre
Texto de Filipa Lobão, Licenciatura Biologia

Os	 inquéritos	pedagógicos	 são	um	método	muito	 importante	na	
avaliação	da	qualidade	do	ensino	da	FCUL	e	uma	das	formas	mais	
importantes	de	os	alunos	expressarem	a	sua	opinião.

É	através	deles	que	se	consegue:
-	Avaliar	a	qualidade	do	ensino	geral;
-Saber	a	opinião	dos	alunos	sobre	os	conteúdos	leccionados	numa	

cadeira;
-	Saber	se	os	alunos	percebem	a	importância	desses	conteúdos	e	se	

eles	são	leccionados	de	forma	a	serem	relevantes	para	outras	cadeiras;	
-	Avaliar	os	professores	de	acordo	com	a	opinião	dos	alunos;
-	Avaliar	a	implementação	das	competências	requeridas	pelo	pro-

cesso	de	Bolonha;
Os	inquéritos	são	indispensáveis	para	a	acreditação	dos	cursos	por	

entidades	exteriores	à	UL	(por	exemplo	a	ordem	dos	engenheiros).
Tendo	em	conta	a	sua	importância,	e	o	facto	de	não	serem	feitos	

há	já	alguns	anos	na	FCUL,	este	ano	foi	feito	um	esforço	por	parte	
do	Conselho	Pedagógico	para	que	estes	voltem	a	ser	prática	comum.	

Já	poderão	preencher	o	inquérito	relativo	às	cadeiras	do	1º	Semes-
tre	e,	quando	 tiverem	de	 se	 inscrever	para	os	exames	da	1ª	Época	
do	2º	Semestre,	serão	redireccionados	para	a	página	dos	inquéritos,	
onde	 terão	de	preencher	um	por	cada	cadeira,	e	só	então	poderão	
finalizar	a	inscrição	no	exame.

Começou	como	sendo	uma	das	muitas	propostas	da	lista	π,	quando	
se	candidatou	às	eleições	para	a	Associação	dos	Estudantes	da	Facul-
dade	de	Ciências	de	Lisboa,	estando	actualmente	em	vias	de	sair	do	
papel	para	passar	aos	nossos	computadores,	telemóveis,	qualquer	tec-
nologia	que	suporte	uma	página	web.

A	rádio	da	Faculdade	de	Ciências	chegou!
Todo	o	processo	que	antecedeu	a	concretização	do	projecto,	como	o	

levantamento	de	nomes	e	a	escolha	do	mesmo	foi	aberto	à	comunida-
de	estudantil	que	contribuiu	com	inúmeros	nomes,	exemplo	de	alguns	
foram,	Ciências	FM,	FCUL	FM,	Telefonia	de	Ciências,	radioActividade,	
Rádio	On,	entre	muitos	outros,	que	culminou	na	votação	dos	mesmos	
no	site	da	AEFCL	e	levou	radioActividade	ao	lugar	mais	alto	do	pódio	
com	diferença	de	um	voto	para	o	segundo	mais	votado,	Ciências	FM.	
A	partir	daí	começaram	os	preparativos	para	dar	voz	ao	projecto:	o	site	
da	rádio	nasceu,	programas	foram	gravados,	entrevistas	foram	feitas,	
pois	é...	No	FABULA	(Festival	Académico	de	Bandas	Universitárias	de	
Lisboa	e	Arredores),	 realizado	no	passado	dia	28	de	Abril,	 além	das	
bandas,	alguns	devem	ter	sido	aqueles	que	foram	interpelados	por	um	
microfone	que	reproduzia	aquilo	que	alguém	dizia	como:	«...entrevis-
ta	para	a	radioActividade,	o	que	estão	achar	do	Fabula?!...».

Numa	fase	inicial,	a	rádio	começará	por	funcionar	em	podcast,	tendo	
sempre	como	objectivo	final	as	24	horas	de	emissão	online,	até	lá	não	
precisas	de	meter	o	despertador	para	ouvir	o	teu	programa	favorito,	
clicas	no	link	do	programa	e	puff,	a	qualquer	hora,	em	qualquer	lugar!		
A	rádio	é	aberta	aos	estudantes,	 tendo-se	constituído	um	Núcleo da 

radioActividade	responsável	pelo	funcionamento	e	criação	dos	progra-
mas	da	mesma.	

E	 tu?!	 Gostavas	 de	 ter	 um	 programa	 com	 a	 tua	 assinatura?	 Tens	
ideias	e	gostavas	de	as	ver	concretizadas?	

Tens	aqui	a	oportunidade..	Levantamos	o	pano	a	um	dos	programas,	
“45	Rotações”...

«Este é o programa dos anos 70, 80 e 90. É a melhor música de sempre, a 
banda sonora do presente marcada por vozes e sons do passado. 45 Rota-
ções marca o regresso dos grandes temas até nós. Porque são três décadas 
de música, vamos ter aqui uma oportunidade de escutar todos os temas 
perdidos mas não esquecidos. Desde as grandes baladas aos sons domi-
nantes das pistas de dança, passando pelos temas mais comerciais, tudo 
tem o seu espaço em 45 Rotações. A nossa promessa é que esta vai ser uma 
viagem musical inesquecível para todos aqueles que se deixarem levar pela 
melhor música de todos os tempos, a 45 Rotações!»

 Joaquim Rosa, Mestrado Engenharia Informática

...este	e	muitos	outros	esperam-te	em	http://radioactividade.fc.ul.pt
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participantes	teve	cerca	de	trinta	minutos	para	passar	som	e	no	final	
o	DJ	convidado	e	professor	de	DJs	escolheu	o	vencedor,	o	DJ	da	Fa-
culdade	de	Medicina	Dentária,	que	ganhou	um	curso	de	Dj	na	ProDj.

A	organização	foi	uma	parceria	entre	as	Associações	de	Estudantes/
Associações	Académicas	das	Faculdades	de	Ciências,	Direito,	Farmá-
cia,	Medicina	Dentária	e	Psicologia	da	Universidade	de	Lisboa	e	a	
AAUL	 -	Associação	Académica	 da	 Universidade	 de	 Lisboa.	A	 festa	
correu	muito	bem,	as	pessoas	começaram	a	chegar	bastante	cedo	e	à	
meia-noite	o	espaço	estava	composto,	principalmente	porque	tanto	
o	UL	Dj	Contest	como	a	Happy	Hour	terminavam	por	volta	da	meia-
noite.	Depois	do	concurso,	passaram	som	dois	DJs	convidados	e	no	
final	o	DJ	vencedor	animou	a	festa	durante	cerca	de	uma	hora	até	
por	volta	das	cinco	horas.	Os	estudantes	da	FCUL	estavam	em	peso	
e	isso	vê-se	pela	cobertura	fotográfica	do	evento,	disponível	no	site	
da	AEFCL.	Por	ter	corrido	tão	bem	contamos	que	haja	uma	3.ª	edição	
para	o	ano,	por	isso	se	não	chegaste	a	ir	a	nenhuma	delas	ainda	estás	
a	tempo	de	conheceres	a	Festa	da	Rentrée!

Esta	foi	a	segunda	edição	da	festa	da	Rentrée,	a	primeira	aconteceu	
no	 ano	 passado,	 no	 início	 do	 2.º	 semestre	 no	 foyer	 da	 Faculdade	
de	Medicina	Dentária,	 tal	 como	este	ano.	Desta	vez	o	evento	 teve	
a	particularidade	de	começar	duas	semanas	antes	de	ter	começado.	
Isto	porque	esta	segunda	edição	não	foi	só	uma	festa,	abriu	com	o	
UL	DJ	Contest,	um	concurso	de	DJs	entre	alunos	da	Universidade	de	
Lisboa,	cuja	pré-selecção	dos	concorrentes	começou	evidentemen-
te	antes	do	dia	18	de	Março,	o	dia	da	 festa	propriamente	dito.	Os	
Djs	concorrentes	foram	quatro,	um	representante	de	cada	faculdade	
organizadora,	excepto	da	Faculdade	de	Direito.	Na	nossa	faculdade	
inscreveram-se	sete	estudantes,	dos	quais	foi	escolhido	apenas	um,		
Henrique	Rocha,	estudante	de	Engenharia	Informática,	para	partici-
par	no	concurso	de	DJs	no	início	da	festa	da	Rentrée.	A	pré-selecção	
foi	feita	por	professores	da	escola	de	DJs	ProDj.	Cada	um	dos	quatro	

Rentrée da UL Party
Texto de Carolina Allegro
 Licenciatura em Engenharia da Energia e do Ambiente

DJ Korbit (Henrique Rocha) www.djkorbit.net
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