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Na próxima semana

Questionário sobre Agenda Alunos FA (se ainda não fizeste)
Queremos chegar mais perto dos teus interesses e por isso pedimos o
teu feedbacksobre a agenda FA. 
Mais informações em: https://bit.ly/3jS42Lv

Prova de Doutoramento em Arquitetura do candidato César Canova
Dia 22 de julho pelas 14h30, Espaço Rainha Sonja (CUBO).
Mais informações em: https://bit.ly/2UN7cWs

Seminários online subordinados ao tema "O papel dos arquitetos urbanistas nas
margens urbanas"
Dia 22 de julho, das 19h às 21h. Online.
Mais informações em: https://bit.ly/3hMtTSv

 
Académica 

(Aviso) Período de inscrição em época especial
De 14 a 18 de julho.
Mais informações em: https://bit.ly/3B20rAE

 
Save the date
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Dia da Universidade de Lisboa
A 26 de julho de 2021, às 17h00, online.
Mais informações em: https://bit.ly/3wzasSx

Professora Isabel Raposo organiza Seminários online subordinados ao tema "O
papel dos arquitetos urbanistas nas margens urbanas"
Dias 29 de julho e  5, 12, 19, 26 de agosto,  das 19h às 21h (com exceção do dia 12 de
agosto, das 17h às 20h).
Mais informações em: https://bit.ly/3hMtTSv

 
Menções

As agendas FA estão disponíveis no site da FA.ULisboa para consulta 
Mais informações em: https://bit.ly/3sWLlqU

Ex-Alunos da FA, Gonçalo Folgado e João Martins e finalistas no projeto The
Healthy Food Challenge da Novo Nordisk
Mais informações em: https://bit.ly/2T7VLrK

Tomada de posse do Presidente do Conselho de Escola e dos restantes membros
do orgão
Professor Pedro Rodrigues é o novo Presidente do Conselho de Escola da FA.ULisboa. 
Mais informações em: https://bit.ly/3wK70EC

Já está disponível o terceiro episódio da Obra Soprema, iniciativa da Soprema
Portugal que conta com o nosso apoio
O convidado desta semana foi o nosso Honoris Causa, o Arquiteto Carrilho da Graça.
Mais informações em: bit.ly/3gyXvDg 
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Fora da FA

Apresentação do Livro "Termas Romanas de São Pedro do Sul" com a presença
de Inês Lobo, Catarina Raposo, João Mendes Ribeiro e João Gomes da Silva
Dia 20 de julho, às 19h00, no Claustro do Mosteiro dos Jerónimos. 
Mais informações em: joaomendesribeiro.comMailScanner has detected definite
fraud in the website at "forms.gle". Do not trust this website:

 
Oportunidades

Abertas as inscrições para o Workshop  "The Space to Live Together: A new
cartography of urban-ground"
De 7 a 17 de setembro, em Setúbal. Organizado pelos Professores Pedro Rodrigues e
Sérgio Fernandes.
Mais informações em: https://bit.ly/3x6U3Fs

Open House Lisboa promove evento sobre "a 'Experiência do Desenho'
Inscrições até 31 de julho. De 25 a 26 de setembro.
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Mais informações em: https://bit.ly/36EokjG

 
Emprego e bolsas

Oferta de Emprego na área de Arquitetura de Interiores
Mais informações em: https://bit.ly/3raB4bj

Oferta de estágio no Grupo Pestana na área de Design
Mais informações em: https://bit.ly/3yShLWW

 
Concursos

6.ª edição do Concurso Universidades Trienal de Lisboa Millennium BCP
Inscrições até 15 de novembro.
Mais informações em: https://bit.ly/3yYUOBo

Prémio Mário Soares-Fundação EDP (Prémio no valor de 5000Euros) 
No âmbito de teses, dissertações ou outros trabalhos de investigação originais no
âmbito da História Contemporânea de Portugal. Realizados ou publicados nos últimos
3 anos. Autores nacionais ou estrangeiros até aos 35 anos de idade.
Mais informações em: Candidatura  e Regulamento

Prémios Sustentabilidade e Inovação, 1.ª edição
Até 30 de julho 2021. 
Mais informações em: https://www.arquitectos.pt/?no=2020497488,154
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