
Criada comissão para organizar comemorações do centenário da AEFFUL

No dia 23 de janeiro de 2014, a Associação de

Estudantes da Faculdade de Farmácia da Uni-

versidade de Lisboa (AEFFUL) celebra «um sécu-

lo de história e de estórias, de todos aqueles que
de uma forma ou de outra, contribuíram para a

edificação desta grande instituição».
Foi assim criada a CENTAEFFUL, «uma co-

missão composta por cerca de 50 ex-diri-

gentes associativos, que trazem a AEFFUL no

seu coração. Esta comissão tem a seu cargo a

organização de um programa de comemora-

ções, que decorrerá ao longo do ano de 201 4».

«Serão realizadas atividades que retratarão

marcos importantes que a AEFFUL atingiu ao

longo dos seus 100 anos de vida, destacando

atividades e homenageando pessoas verda-
deiramente especiais, que permitiram que
esta Instituição se tornasse emblemática e

exemplar no desempenho das suas funções»,

aponta a referida comissão numa nota.

As comemorações do centenário da AEFFUL

«pretendem envolver todos aqueles que con-
tribuíram para o seu crescimento e edificação
do seu percurso histórico. Desde estudantes,

professores, colaboradores, instituições e orga-
nizações. No fundo, todos os que beneficiaram
da sua proatividade e os que nela depositaram
as suas mais profundas crenças e espírito de de-

voção em fazer sempre mais e melhor».

«Passado praticamente o marco dos 100

anos, surge a necessidade de retratar com maior

fidelidade o percurso traçado por esta Institui-

ção e de todos aqueles que intervieram na sua

história. Desta forma, para que todas as estórias

não perdurem apenas na memória de cada um
de nós, será editado o "Livro do Centenário",

reunindo os principais marcos e testemunhos
de personalidades da casa, que construíram

o século de vida da AEFFUL», indica, frisando

igualmente que «foi criada uma plataforma que

permite fazer com que este projeto se torne
de todos aqueles que queiram contribuir e in-

tervir na sua construção - o AEFFUL Memórias.

Esta será a melhor oportunidade para retirar

das gavetas lá de casa e dos baús da memória
todas as histórias, objetos, fotografias, material

de atividades, entre outros, para relembrar com
saudosismo e orgulho aquilo que foi, para si, a

AEFFUL».

A comissão sublinha que «a sua contribuição
é fundamental para nós, pois este projeto não
faria sentido se não tivéssemos o contributo de

todos os que escreveram pela sua própria mão,

páginas de história da AEFFUL».

A cerimónia de abertura das comemorações
do centenário vai decorrer no dia 24 de janeiro
de 2014, pelas 17:00 h, no Auditório da FFUL

Para mais informações visite o site em www.

centaefful.pt ou aceda ao Facebook em www.
facebook.com/centaeffu I.


