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somos PROVISÓRIO 

 

CJAEFCNAUP | Clube do Jornal da A.E. da Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto 

 

 

 O CJAEFCNAUP DIZ:: 

 

Embora a existência do «Provisório» já se 

verifique há algum tempo, o presente 

CJAEFCNAUP não. Actualmente o CJAEFCNAUP é 

constituído por 15 alunos da FCNAUP 

pertencentes a todos os anos da licenciatura. Para 

a maior parte dos “jornalistas da faculdade” esta 

foi a primeira vez que embarcaram nesta iniciativa 

de escrever para todos vós! 

O objectivo do «Provisório» é registar os eventos 

que merecem lugar na memória de todos nós, 

assim como dar tal a conhecer a toda a 

comunidade escolar, incluindo alunos, 

professores, funcionários e amigos. Para além das 

actividades académicas, irão também poder 

encontrar outros temas relacionados com a 

Nutrição e outras áreas. 

Esperemos que estas meras páginas vos sejam 

agradáveis, assim como foi para nós realizá-las! 

 

Obrigado Caros Leitores! 

 

O PRESIDENTE DA AEFCNAUP DIZ:: 

 

Estas páginas são dedicadas a todos aqueles que 

se aventuraram e fizeram das actividades da 

AEFCNAUP as suas actividades… porque na 

verdade são vossas mesmo! 

Nada que não seja zelar pelos interesses dos 

nossos estudantes poderá realizar a AEFCNAUP e 

é isso que com a tua ajuda procuramos fazer. 

Que estas páginas despertem em vocês a vontade 

e o entusiasmo de participar, interagir e renovar. 

A quem esses sentimentos já fazem parte do dia-

a-dia... é muito fácil! 

Continuem e tragam o máximo de pessoal 

possível. Porque só todos juntos, conseguimos 

perpetuar um momento, um sentimento e um 

movimento. 

Façam da FCNAUP a VOSSA casa e dêem a ela um 

pouco, senão muito, de vós! 

 

O meu muito Obrigado, 

António Teixeira.

P.S.: O CJAEFCNAUP agradece também a colaboração dos nossos amigos (alguns alunos pertencentes à FCNAUP, 

fora do Clube) que contribuíram para a realização do “Provisório”!
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Faculdade de Nutrição e Alimentação da 

Universidade do Porto (FCNAUP) 

constitui uma das diversas faculdades da 

Universidade do Porto, com a especial 

particularidade de ser, também, a única 

faculdade pública no país a conferir o grau de 

Licenciatura em Ciências da Nutrição.  

Contudo, antes da FCNAUP ser tal como a 

conhecemos actualmente, em tempos remotos 

originou-se a partir do Curso de Nutricionismo 

da Universidade do Porto, criado em 1976, que 

conferia o bacharelato em Nutricionismo. 

A criação desse bacharelato deveu-se, ~ 

 

essencialmente, à necessidade de formação de 

Técnicos Superiores de Saúde das Ciências da 

Nutrição.  

Entretanto, após uma análise do 

funcionamento deste bacharelato e 

ponderadas as necessidades do país na área da 

nutrição, sob proposta dos órgãos de gestão do 

Curso de Nutricionismo, o Governo estabelece 

a reestruturação do bacharelato com a 

implantação de uma licenciatura em Ciências 

da Nutrição em 1987. 

Foram várias as figuras que desde sempre 

defenderam a instituição da formação superior 

 

A  
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para nutricionistas. O Dr. Emílio Peres, “pai dos 

nutricionistas”, foi um dos principais 

defensores da nutrição.  

Actualmente, a FCNAUP, sob a direcção da Dr.   

Maria Daniela Vaz de Almeida, é a mais recente 

unidade orgânica da Universidade do Porto, 

constituída em 1996, tendo adoptado a 

designação actual em 1999. Enquanto espera 

numa contínua luta pelo direito a instalações, a 

FCNAUP é acolhida no seio da FEUP, onde 

futuros engenheiros e nutricionistas partilham 

assim os mesmos corredores. 

A afluência a este curso tem vindo a aumentar,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

onde este ano lectivo o último colocado na 3º 

fase de candidaturas de acesso ao ensino 

superior entrou com uma média de 163,5.  

A licenciatura em Ciências da Nutrição, 

privilegia-se pelas “suas características 

multissectoriais e multidisciplinares, cobrindo 

um largo espectro de matérias nas mais 

diversas áreas de formação”. Além da 

licenciatura em ciências da nutrição, a FCNAUP 

proporciona vários Mestrados e 

Doutoramentos na área da nutrição. 

[ ANA MAFALDA MESQUITA ] 
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( PROVISÓRIOS ) 

ara aqueles que já se podem orgulhar de 

serem Nutricionistas, para aqueles que 

estão a terminar e para aqueles que agora 

entraram nesta mui nobre casa, este é mais um 

desabafo (repito: desabafo, pelo que qualquer 

expressão mais emotiva, não a tomem como 

uma intenção de ferir ou atacar) de alguém 

que, como todos vós, continua provisório. 

Fez, no passado mês de Setembro, 3 anos que 

fui colocada nesta enorme instituição (que 

pode não o ser em tamanho, mas é-o 

certamente em identidade e em alma) que é a 

FCNAUP. Tal era já meu desejo desde o 8ºano! 

Sim, era daquelas “pancadas” que nos dão na 

cabeça, que, ao contrário de tantas outras, 

nunca me passou. 

 

Coisa estranha! Nutricionista, o que é isso? 

Nem sei como isso se diz! E assim foi crescendo 

a paixão, o gosto e o desejo cada vez maior de 

entrar na FCNAUP. 

14 de Setembro de 2008, saem as colocações: 

surge um bonequinho azul aos saltinhos, a rir 

alegremente, com a mensagem - “COLOCADA – 

1ª Opção, Licenciatura em Ciências da 

Nutrição, Faculdade de Ciências da Nutrição e 

Alimentação da Universidade do Porto”. E 

assim foi. No dia seguinte, apanhei o comboio, 

deixei a minha terra a 150 km de distância, 

família e amigos para vir cumprir um sonho. Os 

medos e as dúvidas relativamente à vida 

universitária eram incontáveis. Tudo era 

novidade, tudo era um mundo por explorar e 

descobrir… 

Foi também esse o dia em que contactei pela 

primeira vez com a nossa dura realidade. Já 

vinha em parte preparada: em contacto com 

colegas que já cá estavam, foram-me dizendo: 

“Não te assustes… O nosso edifício é 

pequenino e um bocadinho velho.”. E assim 

vim. Tal menina pequenina que chega à grande 

cidade, saio na paragem de metro e, desde 

logo, surgem perante os meus olhos curiosos 

várias faculdades. Edifícios grandes, 

imponentes, corrupio de pessoas a entrar e a 

sair, ambiente citadino e puramente 

académico. Estava ansiosa, pois agora também 

eu poderia viver essa tão esperada experiência 

que era o ensino superior! Fui, então, em busca 

da FCNAUP. Depois de perdida pelo Hospital de 

P 

eternamente 

 

LEMBRO-ME PERFEITAMENTE DE ESTAR 

SENTADA EM CADA INÍCIO DE ANO 

LECTIVO, A PREENCHER OS MÍTICOS 

INQUÉRITOS A CADA DISCIPLINA ONDE 

SEMPRE SURGIA A MALFADADA 

QUESTÃO “O QUE QUERES SER QUANDO 

FORES GRANDE?”. A ESSA MESMA 

QUESTÃO, RESPONDIA, A PARTIR DOS 13 

ANOS, COM “QUERO SER 

NUTRICIONISTA”. 
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S. João e de perguntar a todos quantos 

passavam na rua, lá a encontrámos: de início 

fiquei um pouco sem reacção - dois pavilhões 

pré-fabricados em madeira, escondidos por 

detrás do hospital, já bastante degradados, a 

quem todos humildemente e carinhosamente 

chamavam de “Barracão”. Nome estranho para 

uma faculdade. Na minha cabeça surgiam, 

assim, diversas questões e a todas elas eu 

respondia “Oh, eles devem estar aqui só por 

uns tempos!”.  

Uns tempos…! Há mais de 30 anos portanto - 

vim a descobrir mais tarde. A nossa faculdade 

sempre estivera ali, facto que me fazia alguma 

confusão e que me perguntava se seria possível 

num país que se dizia desenvolvido e com um 

ensino superior de qualidade. 

Depois de um fatídico primeiro impacto com as 

condições em que “vivia” a FCNAUP, descobri 

as vantagens de nos encontrarmos em tão 

precária situação. Tal como o povo, sábio, diz: 

“Em tempos difíceis, tudo rema para o mesmo 

lado.”. E assim era… 

Perdidos em pavilhões evidentemente 

degradados, num ambiente físico que em nada 

dignificava a qualidade da nossa faculdade, 

surgia entre alunos, professores e demais 

pessoal, um espírito que nunca irei esquecer: 

uma união a que jamais tenho a pretensão de 

voltar a assistir, uma entreajuda, um auxílio 

constante, um orgulho por, apesar de tudo 

parecer virado contra nós, conseguirmos 

manter a cabeça erguida, continuar a lutar e 

continuar a mostrar por esse mundo fora que 

a FCNAUP existe. 

E assim era: mais de 400 alunos num exíguo 

espaço! Uma realidade muito diferente de tudo 

o que se passava à nossa volta, em todas as 

outras faculdades. 

 

Nesta altura, conversava frequentemente com 

colegas, também eles estreantes neste mundo 

universitário, e conhecia, uma após outra, 

realidades extremamente parecidas,  

realidades normais, realidades bem diferentes 

da da minha faculdade, uma realidade que os 

meus colegas achavam “estranha e difícil de 

compreender”. 

Mesmo assim, nunca esquecerei, por um 

momento que seja, todos os minutos vividos 

naquele espaço! Toda a união, todo o carinho 

que os mais velhos demonstravam sentir por 

aquelas paredes a caírem a pouco e pouco! 

Inesquecível e indescritível. Apenas sabe quem 

o viveu. Quem lá esteve e aproveitou cada 

momento daquela que era mais que tudo uma 

casa, um espaço onde diariamente todos se 

viam, todos se cruzavam, todos se conheciam e 

todos podiam respirar o ambiente estudantil 

mais caseiro que já alguma vez se ouvira falar. 

Entre caloiros, doutores, professores, a D. 

Alzira, o Sr. João e tantos outros, era um dia-a-

dia recheado de uma humildade provocada 

pelas circunstâncias, às quais devemos um 

irónico “obrigado” por nos terem tornado uma 

faculdade tão forte! 

Durante esses escassos e breves meses em que 

pude contactar com a realidade do Barracão, 

fui-me sempre interrogando sobre a nossa 

situação e em conversa com alunos mais velhos 

 

ÉRAMOS (E SOMOS) OS 

DESALOJADOS DA UP! 
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e 

professores, foi-

nos contada a história de que quando o curso 

surgiu nos haviam colocado ali 

PROVISORIAMENTE e assim fomos ficando, à 

espera. O projecto para o nosso edifício já tinha 

sido entregue, mas continuávamos à espera. 

Essa eterna expressão que tanto nos 

caracteriza: À espera! 

Seis meses volvidos e encontrávamo-nos em 

Fevereiro de 2009. Quais desalojados 

conhecidos por essa cidade do Porto, fomos 

“enviados” para a FEUP, uma vez que os 

nossos humildes barracões teriam de ser 

mandados a baixo para dar início à construção 

do novo edifício da Faculdade de Medicina. E 

assim foi. Entregues de novo à nossa sorte, qual 

povo nómada, lá nos adaptámos o melhor que 

pudemos à realidade de estar numa faculdade, 

que não era a nossa, com milhares de alunos. 

Dissolvidos numa imensidão, rendemo-nos às 

evidências de que aqui teríamos que ficar por 

mais 3 anos e tentámos manter à tona da água 

a identidade da FCNAUP e o espírito unido que 

tanto nos caracterizava como a comunidade 

académica que, apesar de levar constantes 

“chapadas”, continuava de pé e 

pronta para o que desse 

e viesse. 

E assim 

continuamos: 

ano após ano 

surge mais 

uma remessa 

de novos alunos, 

que se interroga 

“Porquê?”. A todos 

esses tentamos explicar o 

melhor que pudemos que continuamos À 

ESPERA. Algumas vezes pacificamente, outras 

vezes mais activamente. 

 

Inegável é, também, a melhoria das condições 

(recursos informáticos, salas de aulas, etc.) em 

relação ao Barraco antigo, não fossemos nós 

encontrarmo-nos “hospedados” num dos 

melhores edifícios da UP. Mas e onde fica,  

MAS A REALIDADE CONTINUA 

INEGÁVEL: SOMOS A ÚNICA 

INSTITUIÇÃO PÚBLICA DO PAÍS A 

LECCIONAR A LICENCIATURA EM 

CIÊNCIAS DA NUTRIÇÃO, PAGAMOS A 

PROPINA MÁXIMA PARA TERMOS 

DIREITO A 1,5 M
2
 POR PESSOA (CONTAS 

TÃO OPORTUNAMENTE DIVULGADAS 

POR ALEXANDRE SANTOS, PRESIDENTE 

DA AEFCNAUP PARA O MANDATO 

2009/2010), TEMOS DE NOS DESLOCAR 

A MAIS 3 FACULDADES PARA TER AULAS 

E ENCONTRAMO-NOS NUMA 

CATEGORIA DE “HÓSPEDES” (O QUE 

EVIDENTEMENTE PERTURBA OS NOSSOS 

RITMOS DE ESTUDO E OS NOSSOS 

HORÁRIOS). 
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portanto, a nossa identidade, a nossa 

individualidade, a nossa instituição? 

(Malfadada questão que assaltas as mentes de 

todos quantos cá frequentam o seu curso!) 

Podemos ainda tentar ser mais irónicos e 

convencermo-nos de que somos mais sortudos 

do que os outros pois contactamos com muitas 

comunidades académicas diferentes e tudo 

mais: mas a verdade é que todos nós 

queremos algo que é nosso por direito (direito 

de quem paga propinas todos os anos, tal como 

todos os outros!). 

Podemos ainda ser optimistas e dizer que, de 

facto, estamos muito bem se comparados com 

o ensino em outras partes do Mundo. Ah, pois 

é! Quase que me esquecia! Escusamos de fazer 

esta ilação, pois o nosso Reitor fá-la por nós, de 

uma forma bastante clara! Passo a explicar, 

não querendo de todo ferir qualquer tipo de 

susceptibilidade. 

 

Para bom entendedor, meia palavra basta, e 

para todos os que naquela sala se 

encontravam, a esperança de um dia termos 

uma parede onde colocar um placa levou mais 

uma “facadinha no peito”. 

Um dia gostaria de voltar e puder dizer “Eu 

ainda sou do tempo… em que tínhamos aulas 

num Barracão!”. Saudades irão haver. Muitas… 

do Barracão (quer do antigo, quer do novo) e 

do seu espírito inconfundível. Mas o que é 

certo é que já não era sem tempo termos 

somente o que todos os outros têm. A esta 

altura começamos até já a pensar: Será que 

nunca irá ser possível? Será que andamos a 

adiar o inevitável? Será que não compensa 

financeiramente a quem manda, construir um 

edifício para nós? Será que percorreremos 

eternamente a cidade do Porto, em busca de 

um pousio seguro? Será que não somos bons o 

suficiente ou que não enchemos a Universidade 

do Porto de orgulho quanto baste? Tantos será. 

Tantos se. Tantos que tão bem nos 

caracterizam. 

E assim nos encontramos: 3 anos passados, 

terminará em Fevereiro de 2012 o famoso 

contrato celebrado com a FEUP. E agora? A 

questão coloca-se novamente. Para onde 

iremos? O que o futuro nos reserva? 

(Especificamente para o 4ºano: Onde iremos 

acabar o nosso curso?) 

Questões que se levantam, envoltas numa 

nuvem de dúvidas e incertezas, nuvem essa 

bem escura e espessa, difícil de alcançar e 

dissolver, já bem conhecida (demasiado, até) 

por todos nós. A quem eventualmente tenha 

alguma luz para afastar esta mítica nuvem, cá 

continuamos. À espera. Provisoriamente. À 

espera. 

[  LILIANA FERREIRA ] 

 

 

 

TODOS AQUELES QUE SE DIGNARAM A 

COMPARECER NO ÚLTIMO DIA DA 

FACULDADE, NA REITORIA (A 31 DE 

MAIO DE 2011, DIA EM QUE 

FESTEJÁMOS 35 ANOS), DECERTO 

FICARAM DELICIADOS POR OUVIR O 

NOSSO MUI NOBRE REITOR DA 

UNIVERSIDADE DO PORTO DIZER, NUM 

TOM BASTANTE SORRIDENTE, QUE NÓS 

“ATÉ ESTÁVAMOS MUITO BEM!”. 
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GRUPOS da faculdade 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fundação: 27/03/2008 | Número de elementos : 8 

Magister: Sérgio Lima | Instrumentos: Guitarra Port., Viola 

Reportório: ≈ 20 músicas 

Última Actuação: Imposição das Insígnias 

Perspectivas: “Espero que um dia alguém tenha metade da 

nossa vontade e volte a «acordá-lo».” - Sérgio Lima. 

Felizmente existe um grupo de alunos interessados em fazê-

lo, informa-te! 

Blog: gfnutricao.blogspot.com 

 

 

Responsável: Prof. Pedro Graça, Diana 

Moreira, Luís Amaro 

Emitido: Quartas, 14h 

Divulgação de: assuntos da Nutrição e 

Alimentação, projectos, debates, música e 

livros 

Programas (2010/2011): 7 (possível download 

no sítio) 

Extra: Organizado no âmbito da unidade 

curricular de Comunicação, faz parte da grelha 

de programas da Engenharia Rádio 

Sítio:  

 

Fundação: 12/11/2008 

Número de elementos: 15 

Instrumentos: Guitarra Clássica, 

Cavaquinho, Acordeão, Bandolim, 

Violino, Pandeiretas, Reco-Reco, Jambé, 

Pau de Chuva, Claves, Bongós, entre 

outros. 

Reportório: 6 músicas (de entre as quais 

o Hino de Nutrição), ainda sem originais. 

Magister: Alina Fernandes 

Ensaios: Segundas e Quartas, 21h, 

auditório 2 da FEUP  

Actuações + Marcantes: Piquenique 

Modelo, Lisboa (20.06.2009); I Noite de 

Beneficência da AEFCNAUP, 

(09.12.2010); VII Desportunaite, 

(23.03.2011) 

Perspectivas: Ser mais conhecida, 

participar em festivais, perpetuar a Tuna 

- para isso é preciso entrar gente nova! 

Pequena Mensagem: Deixamos um 

convite a todas as meninas. Estamos 

receptivas a novas estudantes; temos 

uma Tuna recente, e queremos muito 

que este projecto tenha continuidade. 

Queremos que a tuna vingue, se 

mantenha, porque é bom para a 

Faculdade. É uma experiência muito 

enriquecedora para os membros da 

Tuna, para a integração dos estudantes 

e para a tradição e da vida académica. 

Contacto: tafnup@gmail.com 

Facebook: 

http://www.facebook.com/TAFNUP 

TUNA 

Grupo de Fados 

           www.engenhariaradio.pt/ondasnu 

tricionais 
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A FCNAUP tem quatro Comissões de Curso (CC), 

sendo cada uma representativa de cada ano da 

Licenciatura. Assim sendo, cada CC tem como 

objectivos base zelar pelos interesses dos 

estudantes, estabelecer relações com os órgãos 

de gestão e docentes do nosso curso, realizar 

actividades de cariz pedagógico e promover a 

coesão entre os alunos do segundo ano através 

da realização de convívios. Podes 

contactar/saber mais a partir de: 

nutrinfocc.blogspot.com (Blog da CC do 2º 

Ano), comissaocurso08.fcnaup@gmail.com (E-

Mail da CC do 2º Ano) e 

comissaocurso08.fcnaup@gmail.com (E-Mail da 

CC do 4º ano). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constituída por 4 departamentos pelos quais se 

distribuem 13 membros directivos, a 

presidência na pessoa de António Teixeira, por 

todos conhecido como Júnior, vice-presidente 

Sara Bastos, tesoureira Mariana Oliveira e 

secretária Joana Felgueiras. Preocupamo-nos 

acima de tudo em manter o contacto e 

promover a proximidade entre estudantes, 

integrando os que chegam e procurando 

fortalecer os laços dos que já aqui se 

encontram, algo que é essencial na situação de 

“desalojamento” em que se encontra a 

FCNAUP. É crucial que se mantenha a força e o 

espirito da FCNAUP sendo esse um dos 

principais objectivos da AEFCNAUP, procurando 

lutar pelos nossos direitos enquanto 

estudantes e estabelecer a ligação aos órgãos 

da faculdade e à própria Universidade do Porto. 

O departamento de Intervenção Académica e 

Social é constituído por Stephanie Chaves, 

Maria João Resende e Mariana Santos. O 

departamento Desportivo e Recreativo é 

composto por Sérgio Teixeira, Ana Cunha, José 

Costa e Diogo Moía. O departamento da 

Semana da Nutrição é constituído por Ana 

Carolina Oliveira e Filipa Graça e é o principal 

responsável pela organização deste evento. 

Finalmente, o departamento de Comunicação e 

Imagem é formado por Margarida Babo, 

Catarina Pinto e Inês Oliveira e auxilia toda a 

actividade da AEFCNAUP no que toca à imagem 

e à divulgação. A AEFCNAUP conta ainda com o 

apoio dos suplentes Barbara Nogueira, António 

Mendes, Tânia Matos e Diana Rodrigues. 

“Contigo e por ti!” – é assim que funcionamos! 

 

 

 

A FCNAUP tem quatro Comissões de Curso (CC), 

sendo cada uma representativa de cada ano da 

Licenciatura. Assim sendo, cada CC tem como 

objectivos base zelar pelos interesses dos 

estudantes, estabelecer relações com os órgãos 

de gestão e docentes do nosso curso, realizar 

actividades de cariz pedagógico e promover a 

coesão entre os alunos do segundo ano através 

da realização de convívios. Podes 

contactar/saber mais a partir de: 

nutrinfocc.blogspot.com (Blog da CC do 2º Ano), 

comissaocurso08.fcnaup@gmail.com (E-Mail da 

CC do 2º Ano) e 

comissaocurso08.fcnaup@gmail.com (E-Mail da 

CC do 4º ano). 

 

ASSOCIAÇÃO 

DE 

ESTUDANTES 

ARTIGOS POR: 

Tuna [ANA TERRA] 

Grupo de Fados [ANA TERRA] 

Ondas Nutricionais [LILIANA FERREIRA] 

Comissões de Curso [BÁRBARA MELO NOGUEIRA] 

Associação de Estudantes [MARIA JOÃO RESENDE] 



PARA RECORDAR 
 

[ 12 ] 

já conheces 

Diogo Vasconcelos? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

asceu a 16 de maio de 1968, no Porto, e 

faleceu este ano (2011), com 43 anos, 

em Londres (como consequência de uma 

septicemia e de complicações cardíacas). Nos 

últimos momentos esteve acompanhado pela 

mulher e pelo irmão. 

Licenciou-se em Direito pela Universidade 

Católica e pós graduou-se em Direito da 

Comunicação, pela Universidade de Coimbra, e 

em Gestão para Licenciados em Direito e Ciência 

Política, pela Universidade Católica.  

No jornalismo mostrou especial interesse pelas 

questões económicas quando começou como 

estagiário e depois colaborador, nos primeiros 

anos da redação do PÚBLICO. 

Fundou e dirigiu a Ideias & Negócios, a primeira 

revista dedicada aos empreendedores e 

inovação. 

Co-fundou a Ciber.net, a primeira revista 

portuguesa sobre Internet.  

Contribuiu para o fomento do 

empreendedorismo, quando, como vice-

presidente da Associação Nacional dos Jovens 

Empresários, lançou a “Academia dos 

Empreendedores”. 

Foi diretor sénior da Cisco Internacional e 

distinguished fellow da empresa. 

É descrito pelo diretor-geral em Portugal, Carlos 

Brazão, como “(…) uma pessoa única, com 

grande experiência de vida como empreendedor, 

N 
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com uma criatividade e inteligência excecionais 

(…)”. 

Um dos signatários da iniciativa Compromisso 

Portugal, fundador e presidente da UMIC- 

Agência para a Sociedade do Conhecimento, 

sendo o responsável pela elaboração do Plano 

de Ação para Sociedade da Informação, do 

Plano de Ação do Governo Eletrónico, da 

Iniciativa Nacional para a Banda Larga, bem 

como pela implementação de iniciativas como 

os Campos Virtuais, a Biblioteca do 

Conhecimento Online, o Portal do Cidadão, as 

Compras Eletrónicas, a Banda Larga nas Escolas, 

a Rede Solidária, o Voto Eletrónico. 

Em articulação com a Agência de Inovação, da 

qual foi administrador, lançou as iniciativas: 

Oficinas de Transferência de Inovação e 

Conhecimento, Centros de Excelência e o 

Programa NEOTEC. 

Na política foi fundador e presidente da Unidade 

de Missão Inovação e Conhecimento durante o 

Governo de Durão Barroso; vice-presidente do 

PSD, porta-voz do partido para a Sociedade de 

Informação, consultor da Presidência da 

República para os assuntos da Sociedade do 

Conhecimento e Deputado da Assembleia da 

República.  

Integrou a representação de Portugal nos 

Conselhos de Ministros da União Europeia, no 

eEurope Advisory Group, no OECD eGovernment 

Group e na Cimeira Mundial para a Sociedade da 

Informação (Primeira Fase, Genebra). 

Foi também presidente da Associação 

Portuguesa para o Desenvolvimento e 

Comunicação, mentor e presidente do projeto 

Dialogue Café - que permite que, através de 

vídeo-conferência, pessoas em todo o mundo 

possam trocar impressões ou experiências 

pessoais. 

Distinguido por Jorge Sampaio com a Comenda 

da Ordem do Infante D. Henrique, pelo trabalho 

desenvolvido em prol da Sociedade do 

Conhecimento e da promoção do 

empreendedorismo. 

 

 

 

 

 
 

A ele a nossa homenagem! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ ANA HELENA PINTO ] 

FUNDADOR DA FEDERAÇÃO ACADÉMICA DO PORTO (FAP) E SEU PRESIDENTE POR 3 

MANDATOS (DE 1989 A 1992) E PRIMEIRO PRESIDENTE DA ESTRUTURA REPRESENTATIVA 

DOS ESTUDANTES DA ACADEMIA DO PORTO. 
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...Apresentação da AE & Noite de Cinema 
 

A AEFCNAUP esteve, mais uma vez, presente nos dias de inscrição dos novos alunos, ajudando-os a 

preencher os inquéritos e presenteando-os com um kit de novo aluno. Nesse kit constavam alguns 

folhetos informativos, caneta e uma agenda totalmente personalizada pela Associação para ser 

usada por todos os alunos da FCNAUP. Enquanto isso, alguns representantes da praxe iam 

mostrando as instalações aos novos alunos. Os alunos também foram informados que, alguns dias 

mais tarde, se ia realizar uma sessão de apresentação e esclarecimento de dúvidas, organizada pela 

AE. Nesta sessão, realizada no salão de alunos, foi mostrado apoio aos novos alunos e descritas 

algumas actividades que a associação pretende realizar e em que eles podem participar. Além disso, 

foi dado conhecimento aos alunos do que era a associação e para que esta serve, disponibilizando-se 

desde já a associação para esclarecer quaisquer dúvidas que pudessem ter. Nesta sessão também foi 

feita uma apresentação da Tuna da faculdade e foi discutida a situação das comissões de curso e das 

bolsas de estudo. Este esclarecimento de dúvidas serviu como orientação e também como maneira 

de retirar alguns medos, o que é normal que exista para quem vai começar uma etapa nova nas suas 

vidas, tantas vezes bastante longe do que era a realidade até então. Além disso, foi uma 

oportunidade para a associação também, uma vez que se permitiu que os alunos expusessem 

algumas ideias de actividades que gostariam que a AE realizasse. Foi dada a hipótese de um jantar 

em conjunto com os membros da AEFCNAUP até porque se seguiria uma sessão de cinema no 

pavilhão de alunos, conhecido como “Barraco”. Nesta sessão de cinema foi projectado o filme de 

comédia “Rédea Solta - Hall Pass” e a visualização deste foi acompanhada por pipocas, sumos e 

batatas fritas oferecidas pela AEFCNUAP. A inovadora sessão de esclarecimento e sessão de cinema 

idealizada e realizada pela AEFCNAUP recebeu elogios dos participantes.    [ INÊS ZORRINHO ] 
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...Churrasco 
 

Arrebatadora. Assim podemos classificar esta 

noite que teve lugar no Barraco de Nutrição. 

Como é habitual o curso de Nutrição recebeu 

jovens de vários cursos da Universidade do Porto, 

bem como estudantes provenientes de outros 

países. Foram cerca de duas centenas os 

participantes que deram vida a esta comemoração 

do início do novo ano lectivo, superando com 

estes números todas as expectativas. Nós, 

estudantes e restantes elementos, tivemos direito 

à tradicional febra no pão, ao caldo Verde e à 

obrigatória sangria. A associação ficou encarregue 

da guarnição da comida durante toda a noite, 

contabilizando os impressionantes números de 

trezentas febras, trezentos pães, quinhentos litros 

de sangria e seiscentos quilos de batatas. Para 

acompanhar o prato, um ambiente musical foi 

dirigido pelo DJ Pek, que tão bem soube animar a 

festividade, da qual todos usufruíram. Desde a já 

bem conhecida música popular à mais recente pop 

music, este foi sem dúvida um cartaz musical 

escolhido por todos para acrescentar este 

elemento harmonioso ao espírito festivo já 

presente. Com a diversão instalada, podemo-nos 

divertir com episódios como "roubar" febras com 

a mão antes destas chegarem ao seu local e com 

copos a invadir o balde de sangria. Fruto do 

entusiasmo e espírito académico, esta foi mais 

uma das noites que com certeza ficará guardada 

no coração de todos nós! 

[ ANA TERRA ] 

 

.Passeio pelo Porto 
 

Este ano, após uma curta viagem de metro, 

permitiu-se aos alunos – primeiramente os 

novos, mas sendo também permitido o 

passeio a qualquer interessado - 

experimentarem o Funicular do Porto 

descendo até à zona ribeirinha da cidade. A 

poucos passos depois da ponte estava a 

próxima paragem: as caves. Após uma visita 

guiada às caves e uma pequena introdução 

histórica, os alunos foram convidados a 

juntarem-se numa prova de vinhos. Sempre 

com pequenas explicações sobre os sítios 

onde passavam, os alunos visitaram mais 

alguns marcos da cidade do Porto, inclusive 

a Reitoria. Foi lá que aproveitaram para 

levantar os kits da UP e tirar umas 

fotografias à beira da fonte dos Leões. Já um 

bocado cansados, foi altura de passar para 

uma sessão de apresentação e 

esclarecimento na APN e sobre a mesma. No 

início as perguntas saíam a medo mas, mais 

para o fim da sessão, já a maioria tinha 

entrado numa amena conversa. Foram 

abordados temas como o papel de um 

nutricionista, campos de acção do 

profissional, acção da Ordem dos 

Nutricionistas, papel da APN antes e depois 

da criação da Ordem, etc. No final da visita, 

apesar de cansados, alguns alunos 

comentaram que a tarde “valeu a pena”! 

[ INÊS ZORRINHO ] 
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Hospital dos Pequeninos…… 
 

O nervosismo corria as veias quando, naquela manhã - e em todas as 

outras que se faziam esperar por cada um dos inscritos -, vestimos as 

batas coloridas cedidas pelo Hospital de S. João. Numa sala onde a 

porta apenas permitia a entrada dos mais pequenos, o ambiente 

terno de quem queria unicamente ajudar no combate ao medo dos 

hospitais era único e iluminado. Cada um trajava, mais do que a sua 

bata aos bonecos, um sorriso distribuído por cada partição da sala – 

ora uma zona para tratar problemas ópticos, ora outra para o 

otorrinolaringologista, ora ainda outra para fazer os curativos 

primários ou, melhor!, uma outra para avaliar a alimentação dos… 

bonecos das crianças! Sim, porque eram estes os pacientes que cada 

menino e menina trazia, delicadamente, ao Sr. Doutor. Passada a 

sessão de testes e mais exames médicos, cada criança tinha direito a 

um lanche acompanhado da boa música da Tuna da FMUP.  [ DANIELA LOPES ] 

 

 

 

17 / Out a 
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Magusto…… 
 

Foi pelas 22h que se abriram as portas das instalações de Nutrição para dar início a mais uma das grandes festas 

da AEFCNAUP: o Magusto. Ao fim de algum tempo, a casa já se encontrava “semi-cheia” de futuros 

nutricionistas, assim como de estudantes de outras faculdades. Como é tradição, na mesa não faltaram o caldo-

verde, as batatas fritas, as essenciais castanhas e a tão apreciada sangria! Perto das 12 badaladas (ou mais…) a 

chuva fez-se de convidada e veio intrometer-se na festa, mas isso só fez com que a maior parte dos presentes se 

aconchegasse no Barraco, mais propriamente na pista de dança, dançando com todo o vigor as músicas que o 

nosso Dj Pek passava. Para alguns, foi uma noite para estabelecer novos conhecimentos; para outros, talvez para 

fortalecer amizades; mas o que importa é que foi realmente uma boa noite, onde a alegria e a diversão 

predominaram! …………………………………………………………………………………………………………………………….[ MARIANA SANTOS ] 
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...À conversa com… Neito Bonotto!.... 
 

A sala estava cheia e, entre os sussurros da plateia, a ansiedade de ouvir a palestra começar era muita. 

Foi assim que começou a conversa descontraída e casual com Neito Bonotto, fisioculturista e com várias 

formações na área de desporto incluindo Fitness Adviser, Personal Trainner e na área da Culinária 

Saudável com 12 formações diferentes, sendo a última sobre culinária vegetariana e indiana. Neito 

chegou á nossa faculdade vindo do programa de mobilidade que já o fez viajar por vários países como 

Inglaterra, Argentina ou Estados Unidos. A sua formação é vasta e mantêm uma empresa de 

aconselhamento alimentar a atletas. O próprio tem vasta experiência em prática desportiva já tendo 

experimentado as mais diversas modalidades, sendo a Natação aquela que o cativou por mais tempo. 

Apresentando-se como um antigo adolescente com problemas de timidez e auto estima baixa, falou-----

-nos um pouco da capacidade e influência que o desporto teve na mudança e crescimento da sua 

personalidade. A sua condição física visual prova-nos isso mesmo, os resultados saltam á vista e as suas 

escolhas alimentares muito têm a contribuir para os objectivos alcançados. Toda a palestra nos mostrou 

uma visão diferente e vanguardista da alimentação no desporto, fazendo com que a realidade do 

fisioculturismo seja mais esclarecida nas nossas mentes, todos os cepticismos e estereótipos 

relacionados com este tipo de desportos que vêem muito da utilização de esferóides ou não, foram 

desmanteladas por Neito ao longo do seu discurso. Além da riqueza da sua formação, foi algo delicioso 

deleitar a plateia com as experiências de vida de alguém que já conheceu realidades e culturas tão 

distintas da nossa. Ficamos ainda a conhecer as vantagens de um desporto não muito conhecido pela 

nossa sociedade, que é deixado muito á margem e não é incluído quando se pensa em modalidade 

desportiva: desde alívio do stress, evolução de auto-estima, controle do colesterol e dislipedemia, 

aumento da força muscular e resistência de ligamentos até ao melhor funcionamento do sistema cardio 

vascular. Conseguimos com esta conversa em tom intimista e acolhedor entrar no mundo do 

fisioculturismo e perceber os processos fisiológicos inerentes bem como a importância da alimentação 

e no fundo do nosso papel como nutricionistas na carreira de um atleta desta modalidade. Existem 

curiosidades espantosas como a existência de atletas na casa dos 60 ou mais anos e da adaptação deste 

tipo de desporto a deficientes motores. Toda a plateia estabeleceu uma relação bastante comunicativa 

com o palestrante e as dúvidas surgiram levando a um debate e troca de ideias extremamente 

interessante sobre a área que se prolongou agradavelmente pelo fim de tarde.  

(Visita o Facebook: http://www.facebook.com/Neito.Antonio.Tonton)                                                      [ JOANA DELGADO ] 
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Workshop de Forró…… 
 

No passado dia 24 de Novembro, a comunidade Fcnaupiana teve a possibilidade de treinar um pézinho de dança ao 

som do Forró. Esta dança popular do nordeste brasileiro surgiu no século XIX e espalhou-se pelo Brasil 

principalmente nas décadas de 1960 e 1970. O Forró é realizado por casais que dançam com os corpos bem 

juntinhos transmitindo assim sensualidade e tem como principal característica o acto de arrastar o pé durante a 

dança. Assim, os participantes neste workshop foram arrastados para este ritmo quente do Brasil pelo professor 

Sílvio do grupo Forró Danado, fundado em Salvador em Agosto de 2005 e que está em Portugal desde Abril de 2010. 

Apesar de um início tímido, o que parecia dificil tornou-se natural, e os nossos inscritos não tardaram muito a 

tornaram-se quase profissionais do Forró. Este workshop proporcionou momentos bem agradáveis e divertidos a 

todos os participantes e curiosos que ficaram apenas a ver! …………………………………………………………………….[ STEPHANIE ] 

 

Workshop de Empreendorismo e Empregabilidade…… 
 

Vivemos numa época de crise, mas também de novos desafios. Muitos de nós vão terminar a licenciatura e 

pensar… E agora? Como vou arranjar emprego? Será que criar o meu próprio negócio é uma opção viável? Para 

nos ajudar a responder a  estas questões e a mais algumas, a AEFCNAUP organizou o Seminário de 

Empreendedorismo e Empregabilidade. Na sessão de abertura, estiveram presentes a Professora Doutora Maria 

Daniel, directora da FCNAUP, a Doutora Bárbara Pereira do Gabinete de Inserção na Vida Activa e o António 

Teixeira, presidente da AEFCNAUP, que deram as boas vindas e agradeceram a presença de todos os presentes. 

Terminada a sessão de abertura, teve inicio o painel «Perfil do Empreendedor» realizado pelo Professor Abel 

Pereira, que enunciou de forma simples e entusiasta as características de um empreendedor e explicou como se 

deve encarar a crise. Seguiu-se o painel «Caso de sucesso na Criação de Negócio», no qual a Doutora Catarina 

Cortes, ex-aluna da FCNAUP, discursou sobre a formação do seu negócio, a Yoonic - uma forma inovadora de 

realizar consultas de nutrição, uma vez que o consultório se assemelha a uma cozinha, onde os pacientes podem 

ver, cheirar e até provar alguns dos alimentos por ela recomendados. O painel «Construção do CV: aspectos a ter 

em consideração.» teve como orador Prof. Abilo Reis. O seminário terminou com o painel «CV filme», a cargo da 

Senhora Leonor Gomes, que fez uma síntese sobre a sua experiência no mundo dos negócios, seguida de uma 

apresentação sobre o conceito de CV filme, que como o próprio nome indica consiste na apresentação do 

currículo num formato audiovisual. (imagens na pág. 19)                                                                                 .[ SARA MARÇAL ] 
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...Jantar de Natal.... 
 

Tal como é já tradicional da comunidade estudantil da FCNAUP, realizou-se o célebre Jantar de Natal, 

cuja organização ficou, este ano, a cargo das Comissões de Curso dos vários anos. Desta feita, numa 

Quinta-Feira onde o frio já se fazia sentir, parte da comunidade fcnaupiana rumou ao restaurante 

Confeitaria Palácio, na baixa do Porto, para, num ambiente tipicamente natalício, festejar esta quadra em 

conjunto com a sua “família” académica. Com uma peça vermelha como Dress Code, vários foram os 

alunos que quiseram aproveitar mais esta oportunidade para um momento de convívio entre colegas de 

curso. A ementa queria-se tipicamente natalícia e nem as prendas faltaram, as quais foram trocadas 

secretamente entre todos os participantes do jantar. Não podemos, no entanto, passar sem realçar a 

fraquíssima adesão a mais uma edição do Jantar de Natal, muito aquém das expectativas da organização. 

Assim sendo, aos que lá estiveram, um obrigado especial por não deixarem morrer o espírito académico 

e a tradição dos célebres jantares de Natal pela qual a FCNAUP se tem pautado nos últimos anos.                                                                                                                                                   

[ LILIANA FERREIRA ] 
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o que é a ANEM? 

 

oi no dia 24 de Outubro do corrente ano 

que se realizou a cerimónia oficial de 

tomada de pose da primeira direcção da 

Associação Nacional de Estudantes de Nutrição. 

A tão anunciada e ansiada ANEN entra em 

funcionamento e propõe proteger os estudantes 

da Licenciatura de Ciências da Nutrição e a sua 

condição no mercado de trabalho. A ANEN é, 

então, uma associação da qual fazem parte as 

associações de estudantes das faculdades de 

Ciências da Nutrição e Alimentação da 

Universidade do Porto, da Universidade 

Fernando Pessoa, do Instituto de Ciências da 

Saúde do Norte e da Universidade Atlântica em 

Lisboa. A ANEN tem como principal objectivo a 

igualdade de oportunidades de todos os 

estudantes da Licenciatura de Ciências da 

Nutrição. A criação da associação vai ainda 

uniformizar a voz do estudante de Nutrição e 

tentar que a sua representação seja mais forte e 

preponderante junto às causas importantes para 

o futuro de cada estudante. Foi assim que, pela 

tarde de 24 de Outubro, a actual direcção da 

associação tomou posse dos seus cargos, na 

Biblioteca Almeida Garrett. A mesa de honra da 

tomada de posse contou com a presença da Dra. 

Alexandra Bento, Directora da Comissão de 

Instalação da Ordem dos Nutricionistas, da Dra. 

Maria Antónia Calhau, Coordenadora do 

Departamento de Alimentação e Nutrição, em 

representação do Instituto Nacional de Saúde 

Dr. Ricardo Jorge, IP; e da Dra. Silva Cunha, em 

representação da Associação Portuguesa dos 

Nutricionistas. Além da participação dos ilustres 

convidados, a plateia estava repleta quer com 

professores e coordenadores da licenciatura, 

quer com vários estudantes da mesma. Em 

representação da FCNAUP podemos ainda 

deliciar-nos com a actuação da Tuna 

representante da casa, a TAFNUP. Já poderemos 

ainda consultar o site da ANEN 

(http://www.anen.org.pt) que se encontra 

actualizado e com todas as actividades que 

estão a ser promovidas e que vão de encontro 

ao interesse do estudante. Ressalvamos os 

vários workshops e congressos promovidos e 

destacados no site com programas inovadores e 

aliciantes a qualquer um de nós. Foi também 

recentemente organizado o ENEN - Encontro 

Nacional de Estudantes de Nutrição -, que vai 

passar a ser organizado anualmente à 

semelhança do que se já se realiza em outras 

licenciaturas. O intuito é bastante interessante, 

do ponto de vista da aproximação e convívio dos 

estudantes, bem como a promoção do debate e 

convergência de pontos de vista de futuros 

colegas de profissão. Fica, então, marcada esta 

data como o nascimento de um dos organismos 

que se propõe a ter mais impacto na vida de 

cada um de nós, estudantes de Nutrição, da 

politica educativa voltada para os problemas 

que mais nos atingem e da defesa da nossa 

condição enquanto estudantes e futuros 

profissionais. 

[ SARA BASTOS ]

F 
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NATAL NEGRo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AEFCNAUP marcou presença no 

movimento associativo que marcou, a 

nível nacional, este mês de Dezembro. As AAEE's 

e Académicas de Portugal, em sede de Encontro 

Nacional de Direcções Associativas (ENDA), no 

passado dia 9 de Dezembro de 2011, 

deliberaram e conjecturaram uma acção como 

forma de protesto pelas actuais condições de 

acção social no ensino superior em Portugal, 

particularmente: i. os atrasos nas análises e no 

respectivo pagamento das candidaturas a bolsas 

de acção social; ii. a não aceitação em abrir uma 

segunda fase de candidatura para estudantes 1º 

ano/1ª vez contrariamente às expectativas 

inicialmente geradas; iii. a parca capacidade de 

diálogo da Secretaria de Estado do Ensino 

Superior. O movimento - "Natal Negro no Ensino 

Superior" - consistiu em acções que foram 

distribuídas estrategicamente por três dias: 

20 de Dezembro de 2011 - Lançamento nacional 

da imagem corporativa deste plano de acções 

em diversos meios comunicacionais (meios 

físicos e virtuais, nomeadamente cartazes, 

imprensa escrita, sites das AAEE, redes sociais). 

 

21 de Dezembro de 2011 - Acções simbólicas a 

nível local, como a criação de árvores de Natal 

negras e faixas negras em locais icónicos. No 

Porto foi colocada uma árvore de natal negra 

em frente à reitoria da UP. 

 

22 de Dezembro de 2011 - Acção de 

sensibilização do movimento associativo; 

conferência de imprensa na Assembleia da 

República e entrega de um Manifesto pela 

Acção Social no Ensino Superior; Vigília nocturna 

na Assembleia da República. 

 

 

Tendo esta acção terminado sem incidentes e tendo o movimento captado a atenção da comunicação 

social, acreditámos que este “pressing” pode ser o necessário para tornar mais céleres as respostas 

provenientes da tutela. [ JÚNIOR TEIXEIRA ]

A 

no ensino superior 
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XXV FITU 
 

a música de encontro ao universitário 

 

 

os passados dias, 14 e 15 de Outubro, decorreu 

no Coliseu do Porto, o XXV FITU – Festival  

Internacional de Tunas Universitárias. Nesta vigésima 

quinta edição do FITU marcaram presença tunas 

estrangeiras provenientes de Espanha e de países da 

América Latina, sem faltarem as tunas portuguesas. A 

celebração das Bodas de Prata do FITU contou com a 

comparência da cantora e actriz Simone de Oliveira 

como madrinha e do Exmo. Sr. Presidente da Câmara 

Municipal do Porto, Rui Rio, como padrinho. Na Sexta-

feira (14 de Outubro) subiram ao palco a: Tuna 

Feminina do OUP, Tuna da Faculdade de Economia da 

Universidade Autónoma do México, Tuna Universitária 

do Minho, Tuna da Engenharia da Universidade do 

Porto, Tuna do Distrito da Universidade de Granada e a 

Tuna Universitária do Porto. No dia seguinte, as tunas 

que animaram a sala de espectáculos do Coliseu foram 

a: Tuna Feminina do OUP, Tuna da Universidade 

Católica Portuguesa - Porto, Tuna de Medicina de 

Murcia, Estudantina Universitária de Coimbra, 

Cuarentuna de la Ciudad de México e a Tuna 

Universitária do Porto. Após estes dois dias de “casa 

cheia”, foram eleitos os vencedores desta edição: 

Melhor Bandeira: TEUP; Melhor Solista: Tuna Distrito 

Universitário Granada; Melhor Pandeireta: Estudantina 

Universitária Coimbra; Melhor Instrumental: 

Estudantina Universitária Coimbra; Prémio Público: 

Tuna Medicina Múrcia ; 3ª Melhor Tuna: Cuarentuna 

de la Ciudad de México; 2ª Melhor Tuna: Tuna Distrito 

Universitário Granada; Grande Prémio XXV FITU Cidade 

do Porto: Estudantina Universitária de Coimbra. 

Aguardamos com grande expectativa a próxima edição! 

[ ADRIANA ]

N. 
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noites da FAP de 

RECEPÇÃO 

AO CALOIRO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

o dia 23 de Outubro no Palácio de 

Cristal, teve início o evento “Noites de 

Recepção ao Caloiro” organizada pela 

Federação Académica do Porto. Esta iniciativa 

prolongou-se pelos dias 24, 25 e 26. Por lá, 

passaram imensos estudantes das mais 

diversas faculdades. Cada uma das noites 

contou também com a animação de alguns 

artistas, uns mais conhecidos do que outros. 

Na noite 23 estiveram presentes: Matisyahu, 

Phama e Alternative Sound System. Por sua 

vez, no dia 24 contou-se com a presença de Nu 

Soul Family, DJ Overule, Flyers Desportus e 

Tuna Feminina do ISCAP. Já no dia 25 os 

artistas de cartaz eram Tim Royco e Cosmo 

Klein, André Alves, Tuna FDUP e Tuna de 

Contabilidade do ISCAP. Por fim, a grandiosa 

noite de 26 com o maravilhoso Quim 

Barreiros, presença obrigatória em noites 

académicas. Para além deste artista, estiveram 

presentes Zé Mendes, DJ Rui Santoro, Tuna 

ICBAS e Tuna Lusíada. Nestas mesmas noites 

de grande diversão, lá estavam as tradicionais 

“barracas”, tendo a tua AE marcado presença 

numa delas, com o nome de Rod’Aki. Todos 

estes eventos marcam a história da nossa 

comunidade académica. São momentos que 

servem para conhecer novas pessoas, vincular 

algumas amizades e sem dúvida, para nos 

divertirmos! Momentos que ficam para a vida! 

[ JOANA FELGUEIRAS ]

N 
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Dia 1: 
Monumental 

Serenata 

 

Dia 2: 

Dia da Be- 

neficência 

 

Com o intuito de prosseguir a ajuda a 

associações necessitadas, a UP aliou-se 

este ano a mais uma casa. Como deves 

imaginar, a tua Faculdade não ficou de 

fora e levou a caloirada a distribuir 

sorrisos por um donativo solidário a 

esta causa. Deste o teu contributo? 

 

Como já é marca habitual, a FAP preparou uma noite 

para pôr à prova os talentos de cada faculdade. 

Localizado no Pavilhão Rosa Mota, o espectáculo 

contou com uma mistura de vozes de diferentes 

casas que levaram a sua honra, misturando cores e 

ciências num mesmo espaço. De modo a permitir 

uma maior unificação de todo o corpo académico e 

uma perpetuação da tradição praxística, esta noite 

ofereceu a cada indivíduo presente uma janela sob os 

valores e histórias que diferentes faculdades 

conservavam. 

 

Dia 3: 

Noite 

Negra 
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[ DANIELA LOPES ] 

 

Dia 4: 

Rally das 

Tascas 

 

Dia 5: 

Comboio 

do Caloiro 

 

A FCNAUP FEZ---

-SE OUVIR EM 

COIMBRA. 
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este meu primeiro texto, como aluna do 1º ano de Ciências 

da Nutrição desta mui nobre faculdade, vou falar do 

choque inicial, no que toca ao desporto, com que me deparei 

quando cá cheguei, ao ver que as equipas dos variados desportos 

disponíveis aos alunos desta faculdade eram quase inexistentes. 

Será por falta de informação, falta de interesse... Os motivos 

podem ser vários, mas neste primeiro texto alusivo ao tema da 

saúde e bem-estar, venho promover e falar um pouco do que é o 

desporto Universitário. Falo por experiencia própria, tendo sido 

eu aluna que entrou por regime de mudança de curso e praticava 

o desporto de futsal pela faculdade de onde vim. As raízes criadas 

aqui na FCNAUP já são muitas para o pouco tempo que já cá 

estou, e este é um dos motivos pelo qual eu vou abordar este 

assunto, onde vou tentar convencer-vos que devemos integrar 

uma equipa e dar a conhecer esta faculdade que prima, acima de 

tudo, pelo bem-estar e saúde em geral. Não só pela actividade 

física, mas desde convívio e bons momentos que se passam nos 

treinos, cria-se uma ligação e uma empatia como nunca visto, e se 

calhar até podem associar o sentimento ao mesmo que se sente 

na praxe: a união e o espírito de entre-ajuda, já para não falar que 

estamos a levar além universidades o nome da nossa faculdade. É 

um meio fantástico onde, não só como já falei anteriormente, se 

criam laços com as companheiras de equipa, mas onde também 

se conhece e se faz amizade com as adversárias, afinal o que não 

falta no desporto universitário é o fair-play! Venho assim, 

convidar todos os estudantes a integrarem um desporto pela 

faculdade, e os desportos são para todos os gostos: desde 

voleibol (desporto este onde já temos equipa e que grande 

equipa, onde estamos muito bem representados pelas nossas 

fantásticas jogadoras!), futsal (onde também já estamos a ser 

representados pelos nossos craques da faculdade) até ao 

basquetebol! Mesmo com falta de jeito tudo se aprende e tudo se 

vive, principalmente no seio de uma comunidade tão ligada e tão 

unida como é a da grande FCNAUP. Um treino por dia, não sabes 

o bem que te fazia!                                                               [ SOFIA DIAS ]  

N 
A FCNAUP 
O DESPORTO 
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Que desporto praticas? Andebol. 

Desde que idade? 12. 

Como surgiu o teu interesse pelo andebol? Andava 

no Colégio de Santa Joana. Na altura, como era um 

colégio de freiras, tinha lá uma Irmã chamada 

Açucena que era treinadora de Andebol. Ela andava 

pelas turmas a pedir raparigas que quisessem jogar. 

E foi assim que começou. 

Por que clube competes a nível federado? Núcleo 

Desportivo do Santa Joana. Apesar de ter começado 

como actividade do Colégio, já não tem nada a ver 

com este. 

Sabes quantos títulos já recebeste a nível 

federado? Dentro dos escalões infantis, iniciados, 

juvenis e juniores fomos sendo sempre campeões 

nacionais. Depois, a nível de seniores, só temos a 

Final Four da taça de Portugal. 

Qual foi o título que mais gostaste de alcançar? Lá 

está: em seniores, para além da Final Four, não 

ganhámos nenhum título que fosse muito 

importante. 

Qual é o teu título de sonho, enquanto federada? Ser 

campeã nacional pelos seniores. 

É difícil conciliar o desporto com os estudos? Já foi 

mais. Agora, na Faculdade, temos mais liberdade, ao  

passo que no 12º ano e no 1º ano de faculdade tive 

mais dificuldade, pois tinha muitos estágios porque 

estava na selecção nacional, o que me levava a 

faltar muito às aulas e tinha muito pouco tempo 

para o estudo. 

A Universidade do Porto tem satisfeito todas as 

tuas necessidades como atleta estudante? Sim, 

porque sendo atleta pela universidade do Porto 

tenho direito a fazer exames em época especial, o 

que é uma grande ajuda. 

O que mais gostas no desporto 

universitário? Gosto muito do ambiente que temos 

como equipa, porque somos um conjunto de 

pessoas de diferentes faculdades e funcionamos 

muito bem em conjunto. E claro que os jogos 

também são muito bons. 

O que menos gostas no desporto 

universitário? Acho que podia haver jogos com 

mais frequência. 

Sendo uma atleta de alta competição e futura 

nutricionista, precisas de ter uma alimentação 

equilibrada. Que alimentos são os mais 

importantes? São aqueles que fazemos sempre 

antes dos jogos. Almoçamos massa, que é uma 

fonte de hidratos de carbono e um bife, 

acompanhado de salada e fruta. 

Pensas que vais continuar no andebol, mesmo 

depois da faculdade? Sim, claro. Pelo menos, 

mais uns anos. 

[ ANA RAQUEL BORGES ]

eu sou 



DESPORTO 
 

[ 28 ] 

CAP’S 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s CAP’s são uma actividade reconhecida 

e organizada pela FAP, com o objectivo 

de reunir as diversas Instituições de ensino 

superior da zona do Grande Porto, sendo o 

intuito o de promover uma competição saudável 

entre estas instituições através do desporto com 

vários campeonatos de diversas modalidades. 

Como é óbvio, a AEFCNAUP participou e marcou 

presença no evento. Este ano, a AEFNAUP 

credenciou duas equipas: uma de Voleibol 

Feminina composta por 9 atletas e 1 treinador e 

uma equipa de Futsal Masculino composta por 7 

elementos. Até à data, a equipa de Voleibol 

Feminino tinha disputado 3 encontros, tendo 

ganho essas partidas e todos por parciais de 2-0! 

Como tal classificaram-se para a fase seguinte 

do campeonato que consiste no CNU. Já a 

equipa de Futsal Masculino tinha disputado 4 

jogos dos quais somou 3 derrotas e uma vitória - 

apesar de ser apenas uma, essa vitória acaba 

por ser muito importante, pois há alguns anos 

que a equipa de futsal da AEFCNAUP não 

ganhava um jogo nos CAP. É de salientar que a 

AEFCNAUP esteve presente em todos os jogos 

agendados, tendo sempre competido com fair 

play e com o intuito de fazer sempre um bom 

espectáculo. Gostaria de fazer ainda o reparo de 

que se esperava mais apoio por parte dos 

Estudantes da FCNAUP, uma vez que estas duas 

equipas estiveram a representar a faculdade e 

os seus atletas fizeram tudo o que puderam 

para engrandecer o nome desta “casa”! 

O 

campeonatos académicos do porto 
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Data/Hora Local Modalidade Equipa de Casa Equipa de Fora Ficha de Jogo 

Terça, 8 de Novembro de 2011 

15h00m IPP 
Futsal 

Masculino 

Jogo 
02 

AEFCUP 3 0 AEFCNAUP 

Download 
(431,32 Kb) 

Quinta, 10 de Novembro de 2011 

15h30m FADEUP 
Voleibol 
Feminino 

Jogo 
02 

AEISCAP 0 2 AEFCNAUP 

Download 
(998,89 Kb) 

Quarta, 16 de Novembro de 2011 

15h00m IPP 
Futsal 

Masculino 

Jogo 
14 

AEFCNAUP 0 
1
5 

AEISCS-N 

Download 
(457,83 Kb) 

Quinta, 17 de Novembro de 2011 

16h30m FADEUP 
Voleibol 
Feminino 

Jogo 
10 

AEFCNAUP 2 0 AEFFUP 

 

Sexta, 25 de Novembro de 2011 

14h00m IPP 
Futsal 

Masculino 

Jogo 
25 

AEESEP 6 7 AEFCNAUP 

 

Quarta, 30 de Novembro de 2011 

15h00m IPP 
Futsal 

Masculino 

Jogo 
34 

AEISEP 8 0 AEFCNAUP 

 

Segunda, 5 de Dezembro de 2011 

16h00m 
CDC 

Matosinhos 
Voleibol 
Feminino 

Jogo 
17 

IPP 0 2 AEFCNAUP 

 

Terça, 13 de Dezembro de 2011 

15h00m IPP 
Futsal 

Masculino 

Jogo 
46 

AEFCNAUP - - AEFMUP 

 

 

[ JOSÉ COSTA ] 

http://cap.fap.pt/cap_index_epoca_7_modalidade_3.html
http://cap.fap.pt/cap_index_epoca_7_modalidade_3.html
http://cap.fap.pt/cap_index_epoca_7_equipa_332.html
http://cap.fap.pt/cap_index_epoca_7_equipa_398.html
http://cap.fap.pt/cap_index_epoca_7_encontro_513.html
http://cap.fap.pt/cap_index_epoca_7_encontro_513.html
http://cap.fap.pt/cap_index_epoca_7_modalidade_8.html
http://cap.fap.pt/cap_index_epoca_7_modalidade_8.html
http://cap.fap.pt/cap_index_epoca_7_equipa_298.html
http://cap.fap.pt/cap_index_epoca_7_equipa_392.html
http://cap.fap.pt/cap_index_epoca_7_encontro_539.html
http://cap.fap.pt/cap_index_epoca_7_encontro_539.html
http://cap.fap.pt/cap_index_epoca_7_modalidade_3.html
http://cap.fap.pt/cap_index_epoca_7_modalidade_3.html
http://cap.fap.pt/cap_index_epoca_7_equipa_398.html
http://cap.fap.pt/cap_index_epoca_7_equipa_281.html
http://cap.fap.pt/cap_index_epoca_7_encontro_573.html
http://cap.fap.pt/cap_index_epoca_7_encontro_573.html
http://cap.fap.pt/cap_index_epoca_7_modalidade_8.html
http://cap.fap.pt/cap_index_epoca_7_modalidade_8.html
http://cap.fap.pt/cap_index_epoca_7_equipa_392.html
http://cap.fap.pt/cap_index_epoca_7_equipa_384.html
http://cap.fap.pt/cap_index_epoca_7_modalidade_3.html
http://cap.fap.pt/cap_index_epoca_7_modalidade_3.html
http://cap.fap.pt/cap_index_epoca_7_equipa_395.html
http://cap.fap.pt/cap_index_epoca_7_equipa_398.html
http://cap.fap.pt/cap_index_epoca_7_modalidade_3.html
http://cap.fap.pt/cap_index_epoca_7_modalidade_3.html
http://cap.fap.pt/cap_index_epoca_7_equipa_326.html
http://cap.fap.pt/cap_index_epoca_7_equipa_398.html
http://cap.fap.pt/cap_index_epoca_7_modalidade_8.html
http://cap.fap.pt/cap_index_epoca_7_modalidade_8.html
http://cap.fap.pt/cap_index_epoca_7_equipa_382.html
http://cap.fap.pt/cap_index_epoca_7_equipa_392.html
http://cap.fap.pt/cap_index_epoca_7_modalidade_3.html
http://cap.fap.pt/cap_index_epoca_7_modalidade_3.html
http://cap.fap.pt/cap_index_epoca_7_equipa_398.html
http://cap.fap.pt/cap_index_epoca_7_equipa_353.html
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Julia Child mudou para sempre a 

maneira de cozinhar da América. Mas 

em 1948, Julia era somente uma mulher 

americana que vivia em França. O 

trabalho do seu marido levou-a a Paris, e 

com o seu espírito incansável, Julia tinha 

um enorme desejo de fazer algo. 

Cinquenta anos depois, Julie Powell está 

estagnada. Perto dos 30, a viver em 

Queens e a trabalhar num cúbiculo, 

enquanto as suas amigas alcançam 

carreiras de sucesso, Julie procura um 

projeto para focalizar as suas energias. 

Decide assim passar exatamente um ano 

a cozinhar as 524 receitas do livro de 

"Julia Child’s: Mastering the Art of 

French Cooking" e cria uma blogue onde 

relata as suas experiências. 

 

 

 

 

 

 

Na Suécia pós-guerra descobriu-se 

que todos os anos a dona de casa 

média andava o equivalente ao 

número de milhas de distância entre 

Estocolmo e Congo enquanto 

preparava as refeições da família. 

Foram então enviados dezoito 

investigadores para um distrito rural 

da Noruega, de modo a descreverem 

as rotinas de cozinha dos homens 

solteiros. Estes sentavam-se em 

cadeiras estrategicamente localizadas 

em cada cozinha e em circunstância 

alguma deveriam participar em 

conversas ou nas atividades 

realizadas. 
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[ MARIANA COELHO ] 

Prestes a completar cinquenta 

anos, Augusta "Gus" Simpson, a 

popular apresentadora de 

“Cozinhar com Gusto!”, dá consigo 

a planear um aniversário que 

preferiria ignorar - o seu. Está a 

ficar cansada de ser a anfitriã 

perfeita, a mãe-galinha, a mulher 

que é sempre o porto de abrigo  

para todos os que a rodeiam. Para piorar as coisas, a sua carreira 

corre perigo - o canal de televisão quer aumentar as audiências do 

 programa e para isso vai buscar a bela e ambiciosa Carmen Vega, ex-

Miss Espanha, que depressa se transformará na nova menina bonita 

da culinária. Mas Gus não vai desistir sem dar luta - e a temperatura 

vai subir, no estúdio e fora dele. Porque ela percebe que poderá não 

só rejuvenescer a sua carreira como melhorar a sua vida familiar - e 

talvez mesmo a sua vida amorosa. 
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Meu nome é BRUNA ZACANTE RAMOS, tenho 22 anos e estudo Nutrição pela Universidade Federal de Juiz 

de Fora, Minas Gerais, Brasil. Por meio de um acordo acadêmico fui selecionada e aprovada para estudar 

durante seis meses, na Universidade do Porto em Portugal. Sair do conforto do lar, abandonar as situações 

corriqueiras, estar distante dos familiares, dos amigos, dá uma sensação de insegurança. Trocar o certo 

pelo desconhecido me causa sempre uma sensação de frio na barriga. Mas um dia precisamos parar de 

sonhar e de algum modo partir em busca daquilo que acreditamos. E, apesar de todos os medos e 

inseguranças, resolvi me aventurar por terras lusitanas. As águas outrora desconhecidas e, por vezes 

temidas, dão lugar a calmaria e a tranquilidade. As mudanças nos transformam. E a vida segue seu curso. 

Mas, por outro lado, o desconhecido também desperta curiosidade e interesse. E à medida que vamos 

desvendando, por certo, que começamos a enxergar novos horizontes e novas perspectivas, novas 

culturas, novas pessoas, novas palavras, novos lugares, novos costumes, enfim, um novo mundo. A 

experiência de estudar na Faculdade de Ciências da Nutrição me trouxe um conjunto de oportunidades. 

Tive o privilégio de participar de cursos extracurriculares oferecidos pela FCNAUP. Aprendi muito sobre 

empreendedorismo. Aprimorei meus conhecimentos acerca da gastrotecnia bem como foi de uma riqueza 

inestimada as aulas de Metodologia de Avaliação da Ingestão Alimentar e as aulas de Projeto de 

Comunicação. E como não poderia deixar de citar, as aulas que mais me motivaram e reafirmaram minha 

grande paixão pelas Ciências da Nutrição foi a disciplina de Política Nutricional, que trouxe para a minha 

prática profissional aquilo que me encanta na teoria. Muito me encantou a música lusitana, em especial o 

Fado e as Tunas. A gastronomia é um show de sabores, aromas, texturas e cheiros. A arquitetura marcante 

e única é um encantamento para os olhos. O respeito pela religião certamente me comoveu e também me 

encantou pela beleza das igrejas e santuários. O convívio com os colegas portugueses e os oriundos das 

mais diversas universidades e nações foi ampliando e expandindo meus horizontes, pois cada um trouxe 

consigo um pedacinho do que é o seu mundo, e com isso cada um de nós aprendeu um pouco mais da 

cultura do outro, que afinal de contas é um dos grandes objetivos do intercâmbio, a troca de experiências. 

 

BRASIL 
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ANA LUÍSA PEREIRA E RAQUEL ESTEVES: Foi uma experiência que sempre 

quis fazer: fugir da rotina da faculdade e da vida cá, experimentar tudo 

novo. Foi uma experiência bastante positiva , enriquecedora a nível 

pessoal e profissional - um país diferente,  cultura diferente,  longe de 

tudo e de todos. Aconselho a quem quiser "mergulhar" numa aventura. 

..............................MARIANA COELHO: Quando me decidi a concorrer ao curso de Ciências da Nutrição, nem 

...................................pensei duas vezes quanto a pôr como primeira opção os Preparatórios da Universidade 

.......................................dos Açores. Afinal eram na cidade onde nasci e fui criada, o que significava que por 

dois anos não teria que me separar da minha família e amigos e também que pouparia um bom dinheiro aos 

meus pais. Além disso, nos últimos dois anos teria tempo suficiente para viver sozinha, e seria então uma 

mudança de cada vez. Em 2008, quando me tornei caloira de Ciências da Nutrição, já tinha passado dois anos 

a estudar Gestão em Coimbra, pelo que já conhecia um pouco da dinâmica universitária. No entanto vim a 

descobrir que cada Universidade tem as suas próprias particularidades. O Polo de Angra do Heroísmo, da 

Universidade dos Açores, é bastante pequeno (nomeadamente quando comparado com Universidades como a 

de Coimbra e a do Porto, os outros dois exemplos que conheço em primeira mão), e isto traduz no dia a dia 

dos seus estudantes. Todas as pessoas se conhecem, os professores sabem os nomes dos alunos e a partilha 

acaba por ser maior. Por outro lado tem também os problemas dos meios mais pequenos, sendo, na minha 

opinião, o mais flagrante a falta de formações, workshops e outros eventos enriquecedores na nossa área. Já 

em termos de vida académica não se notava essa falta! Não é por acaso que a ilha Terceira é conhecida nos 

Açores pelas suas festas... Para os alunos que passam pelos Preparatórios na Universidade dos Açores, apesar 

do plano curricular do curso se manter o mesmo, surgem diversas alterações na ordem em que são 

leccionadas as cadeiras. Assim sendo, quando chegamos ao terceiro ano, na FCNAUP, temos diversas cadeiras 

desse ano feitas e, em contrapartida, temos que fazer algumas do primeiro e do segundo ano. Isto deve-se 

essencialmente ao forte da Universidade dos Açores ser na área das tecnologias (como por exemplo, 

Bromatologia ou Tecnologia Alimentar) e o seu fraco residir essencialmente nas cadeiras que se relacionam 

puramente com nutrição (Nutrição Humana e Alimentação Humana, para referir alguns exemplos). Além 

disto, outra diferença marcante é na formação dos professores universitários. Enquanto que em ambas as 

instituições estes são maioritamente possuidores do título de Doutor, as suas áreas de especilização são 

distintas: na FCNAUP a grande maioria tem formação de nutricionista, enquanto que na Universidade dos 

Açores estas diferem mais, havendo professores formados em Ciências Farmacêuticas, Microbiologia e 

Genética, entre outros. Pessoalmente, não mudaria nada neste meu precurso académico. Ambas as 

experiências foram enriquecedoras, com as suas vantagens e desvantagens, e apesar das dificuldades, a 

adaptação foi sempre feita sem grandes precalços. Sei que vou relembrar todos estes anos com grande 

carinho pois ajudar-me-ão, assim como acredito que também acontecerá com vocês, a enfrentar os desafios 

que virão daqui para a frente e a crescer como profissional e como pessoa! 

 

AÇORES 

 

e também 

de cá para 

o BRASIL 
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“Antiga, mui nobre, 

sempre leal e invicta 

cidade do Porto.” 

por Sara (ex-aluna) 
 

 

screver sobre o Porto e parte da sua 

lendária Universidade implica abarcar 

risos e lágrimas, alegria e tristeza, energia e 

apatia, sonho e realidade, o dia e a noite, o 

sempre e o nunca… Enfim, um emotivo universo 

que fica gravado na memória de todos aqueles 

que por lá passam. Chegava Setembro de 2007 e 

éramos nós, caloiros, as personagens principais 

da história. Pensava eu estar preparada para a 

nova fase que se avizinhava na Faculdade de 

Ciências da Nutrição e Alimentação da 

Universidade do Porto.  

 

Mais tarde, percebi que a faculdade tão 

incomum era, certamente, o nosso canto e que 

os estranhos marcariam, definitivamente, a 

minha vida académica. Embora assente em 

pedaços de madeira, todos os cantos do 

“barraco” escondiam narrativas que fascinavam 

pelas emoções que envolviam. Marcava o 

relógio 8 horas e lá estávamos nós, de quatro e 

de t-shirt amarela vestida, preparados para 

ouvir mais algumas dessas histórias. Comigo, 

tenho guardadas as memórias que as máquinas 

fotográficas ainda não conseguem captar: 

sensações das lágrimas largadas em “Serenatas” 

e dos risos deixados em “Comboios do Caloiro” 

ou a excitação contagiante do grupo que 

participava no “Cortejo Académico”. Não 

esquecerei os almoços e jantares de 

francesinhas e cervejas, tão tipicamente 

realizados no “Sr. Ferreira”, e ocasionalmente 

entrelaçados com as manhãs, tardes e noites de 

árduo estudo! Recordar-me-ei dos bons 

momentos que a vida académica me 

proporcionou, frequentemente vividos no 

emblemático “Piolho” e na vizinha “Leonor”. De 

entre todos os feitos aos quais tive 

oportunidade de assistir, quero aqui realçar o 

nascimento, ainda no antigo mas precioso 

“barracão”, de dois grupos académicos: o Grupo 

de Fados e a Tuna Feminina de Nutrição. Foram 

diversos os sentimentos experimentados ao som 

das guitarradas e dos fados ao luar. Ainda mais 

do que isso, constitui para mim uma enorme 

honra ter pertencido ao conjunto de meninas 

que teve a iniciativa de criar uma Tuna. 

Acreditem, é experimentando que se 

E 

LEMBRO-ME, COMO SE TIVESSE SIDO 

HOJE, DO INÍCIO CONFUSO, DA CHEGADA 

À CIDADE DESCONHECIDA, DA 

DESCOBERTA DA FACULDADE TÃO 

INCOMUM, DO ENCONTRO COM OS 

ESTRANHOS, DO MEDO DAS PESSOAS 

VESTIDAS DE PRETO. 
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compreende e é participando que se vivem as 

emoções! Infelizmente, durante este período, 

aboliram o nosso espaço físico “provisório” para 

nos darem outro (também provisório) com 

melhores condições, mas que seguramente não 

é nosso!  Lamento que os novos alunos não 

tenham a possibilidade de vivenciar o espírito 

que eu vivenciei, num “barraco” fascinante, de 

gente que misturava gentileza e amizade por 

detrás de todos os rostos, por todos nós 

conhecidos. Passei quatro anos a visitar todos os 

dias o mesmo lugar, percorrer o mesmo 

caminho, encontrar as mesmas pessoas, 

conversar sobre o mesmo assunto, jogar o 

mesmo jogo de cartas, suportar os mesmos 

professores aborrecidos e idolatrar os 

atenciosos, reclamar dos mesmos problemas, 

almoçar no mesmo sítio, utilizar as mesmas 

máquinas automáticas. Quatro anos a querer 

sair mais cedo das aulas, querer ter as práticas 

todas num único dia, dormir até ao início da 

tarde, fazer os trabalhos na noite anterior à 

apresentação, não dormir porque tinha o 

trabalho para fazer, estudar só na época de 

exames. Enquanto vivia a vida de estudante, 

estava cansada dela! Cansada de trabalhos, 

estudo e exames, cansada dos mesmos almoços 

e jantares, nos mesmos sítios e com as mesmas 

pessoas, cansada da mesma rotina… Agora que 

acabou, tudo o que me cansava, faz-me falta. No 

lugar da fadiga e do aborrecimento de outrora, 

habita actualmente a nostalgia!  

 

Sei que aqueles que me acompanharam durante 

estes anos vão continuar a fazê-lo; afinal, há 

tradições que têm de ser mantidas. Àqueles que 

ainda continuam na faculdade, desejo 

honestamente que tenham o engenho 

necessário para aproveitarem ao máximo os 

melhores anos da vossa vida! 

  

SE É POSSÍVEL AFIRMAR QUE SÓ SE 

SENTE SAUDADE DAQUILO QUE JÁ SE 

TEVE, ENTÃO EU SINTO-ME BASTANTE 

ORGULHOSA POR SABER QUE USUFRUÍ, 

AO MÁXIMO, O QUE A VIDA ACADÉMICA 

ME PROPORCIONOU. DESDE OS SIMPLES 

MOMENTOS DIÁRIOS ATÉ AOS GRANDES 

EVENTOS, SEI QUE TENHO SAUDADES 

PORQUE OS VIVI FRENETICAMENTE. 
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O «SABOR» é o grande factor 

decisivo na escolha dos 

alimentos dos Portugueses? 

A 

TANGERINA 

pode 

prevenir a 

obesidade e 

outras 

doenças 

associadas? 

 

A PIMENTA 

VERMELHA PREVINE 

O 

DESENVOLVIMENTO 

DA OBESIDADE? 

O 

consu-

mo de 

nozes 

pode 

reduzir 

a inci-

dência 

do 

cancro 

da 

mama? 

 

 

Uma 

Dieta rica 

em 

Ómega-3 

diminui o 

risco de 

Endome-

triose? 

 

O Ácido Ursólico 

previne o 

desgaste 

muscular? 

Vê na Página 38 os Artigos sobre tais assuntos! 
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PASSATEMPOS PASSATEMPOS PASSATEMPOS 

PASSATEMPOS PASSATEMPOS PASSATEMPOS 

 

 

 

 

 

ENCONTRA O WALLY! 

3 MISSIONÁRIOS E 3 CANIBAIS TÊM 

QUE ATRAVESSAR UM RIO. 

NO BARCO, CABEM APENAS 2 

PESSOAS POR TRAVESSIA E O BARCO 

NÃO RETORNA SOZINHO. EM 

NENHUM MOMENTO PODE-SE TER 

MENOS MISSIONÁRIOS QUE 

CANIBAIS NAS MARGENS, POIS OS 

PRIMEIROS SERÃO DEVORADOS 

PELOS SEGUNDOS. COMO SE PODE 

REALIZAR A TRAVESSIA? 
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 CONCURSO DE FOTOGRAFIA 

 CONCURSO DE ESCRITA 

 O DIA COM O NUTRICIONISTA 

 NOITE DE BENEFICIÊNCIA 

 SEMANA DA NUTRIÇÃO 

 CAMPEONATOS INTERNOS DE 

FUTEBOL E VOLEIBOL (CIF E CIV) 

 FESTAS DA TUA AE 

 

E para saberes muito mais, 

confere o nosso Facebook!  

 

 

http://www.facebook.com/ 
jornalfcnaup 

 

Mete like, 
e fica a par de tudo! 

SE FICASTE ENTUSIASMADO COM O JORNAL E 

QUERES FAZER PARTE DO GRUPINHO DE 

“JORNALISTAS DA TUA FACULDADE”, NÃO HESITES 

EM INSCREVER-TE (CJAEFCNAUP@GMAIL.COM)! AS 

PORTAS ESTARÃO SEMPRE ABERTAS! 
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