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Na próxima semana

(AVISO) Edifícios da FA.ULisboa encerrados durante o fim-de-semana. As
atividades já programadas no exterior serão mantidas
Mais Informações em: https://bit.ly/2SKpXcb

Prova de Doutoramento em Arquitetura da candidata Rosilan Mota Garrido
Dia 23 de junho pelas 16h, Espaço Rainha Sonja (CUBO).
Mais Informações em: https://bit.ly/3vwTjZ2

 
Menções

Os membros do Projeto "New European Bauhaus" organizaram duas conversas
sobre temáticas atuais como os novos modos de vida em prol de uma vida mais
sustentável e inclusiva, e que já estão disponíveis para consulta
Mais informações em: https://bit.ly/2RWoHT8

Obra Soprema
A FA.ULisboa apoiou a iniciativa da Soprema Portugal, que fará mudar a forma como
se fala de arquitectura. O primeiro episódio é com o Arquiteto Miguel Saraiva, com
apresentação de Rui Unas.
Mais informações em: bit.ly/3gyXvDg
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Fora da FA

Lisboa Story Centre | Centro Interpretativo da História do Bacalhau
Todos os dias, das 10h às 19h
Mais informações em: https://www.historiabacalhau.pt/bilheteira

Webinar com o tema “A Universidade de Lisboa à Procura de Respostas para o
Cancro”
Dia 30 de junho de 2021, às 17h, online.
Mais informações em: https://bit.ly/3gmaPcQ

A ULisboa marca presença no webinar “Viva Mundo “Universidade de Lisboa –
Um diploma com marca internacional”
Dia 24 de junho de 2021.
Mais informações em: https://bit.ly/2U6ZExc
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Oportunidades

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

 
Emprego e bolsas

Oferta de emprego na ALFILUX na área de arquitetura
Mais informações em: https://bit.ly/3xwRcGc

Junta de Freguesia da Estrela procura jovens Arquitetos para trabalhos de apoio
na elaboração de plantas e licenciamentos
Mais informações em: https://bit.ly/3xqwHe9

Concurso para atribuição de bolsas de doutoramento para Mestres em
Arquitetura na área de Urbanismo
Mais informações em: https://bit.ly/3g5Q6Ly

Oferta de emprego para Mestre em Arquitetura na Joaquim Proença Arquitectos
Mais informações em: https://bit.ly/3zgoJpy

 
Concursos

Prémio Internacional de Desenho Filipa Oliveira Antunes
Até 3 de julho 2021. Custo de inscrição (10 euros). Prémio de (500 euros).
Mais informações em: https://bit.ly/3eD41bf

ModaLisboa volta a abrir candidaturas para o concurso Sangue Novo
Até 20 de julho, pelas 17h.
Mais informações em: https://bit.ly/3plKtvM
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Concurso Internacional de Arquitetura e Urbanismo promovido
peloPolitécnico de Milão em duas categorias: LANDSCAPE e URBAN DESIGN
Até 27 de agosto 2021. Os prémios têm o valor de 20000 Euros.
Mais informações em: https://bit.ly/3gxUyTv
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