
 

NA FACULDADE DE ARQUITETURA DA U.LISBOA, «A PRAXE TAMBÉM É 

UMA QUESTÃO SOCIAL»  

 

Repete-se a experiência do ano passado, mas com mais pessoas. Hoje, os caloiros da 

Faculdade de Arquitetura da U.Lisboa foram a uma escola para deficientes, na Ajuda, 

para alegrar a tarde de quem lá estava.   

Cerca de 250 caloiros da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa 

animaram, esta tarde, uma instituição para pessoas com deficiência, no bairro da Ajuda, 

em Lisboa. São os utentes, ao som da música da ArquitecTuna, os responsáveis por 

colorir as t-shirts dos caloiros de 2013-2014 da FA.  

 

A atividade, inserida na semana de receção ao caloiro, «pretende envolver os novos 

estudantes com a comunidade carenciada e mostrar que a praxe é também uma questão 

social», explica Pedro Roque, presidente da AEFA, ao Canal Superior. 

  

«Dar visibilidade à instituição [social], àquilo que se faz na faculdade e criar um 

sentimento de partilha e de comunidade entre os caloiros» é também propósito da 

comissão organizadora.   

 

No ano passado, «a experiência foi muito espontânea, emocionante e engraçada para os 

caloiros, agora decidimos pegar no conceito e dar-lhe uma dimensão mais assumida», 

refere Pedro Roque, frisando que trazer a comunidade Erasmus para participar nas 

praxes é também intenção.  

 

O dia de hoje, que começou com a distribuição de inquéritos pelos caloiros para o 

Projeto «2 de Maio Todos os Dias», culmina com o batismo da caloirada, na Praça do 

Império, em frente ao Mosteiro dos Jerónimos.  

 

Para o futuro, a ideia é «dinamizar cada vez mais estas atividades. Tanto que, pela 

primeira vez, a receção ao caloiro de Arquitetura vai ser feita até maio», acrescenta o 

presidente da AE.  

 

A semana de receção ao caloiro da Faculdade de Arquitetura da U.Lisboa, que arrancou 

segunda-feira, encerra amanhã com a realização de diferentes jogos, nas instalações e 

imediações da instituição.  
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