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Editorial

No curto e médio prazo um importante objectivo
para a FEP é a conclusão das obras do Edifício BIC.
Está já concluído um primeiro bloco deste edifício,
para onde vamos transferir no próximo Verão os
serviços de informática e salas de aula de informática.
Entretanto, o Conselho Directivo estabeleceu,
juntamente com a Reitoria da Universidade do Porto,
um esquema de partilha do financiamento das
segunda e terceira fases da obra. Prevê-se o
lançamento por parte da Reitoria da UP do concurso
público para a construção dos dois blocos em falta
(um já semi-construído e outro a construir) durante
o corrente ano, sendo a obra executada no ano de
2005. Em 2006, a cumprir-se o plano estabelecido,
instalaremos nos dois novos blocos os serviços
administrativos das pós-graduações, salas de aula
de pós-graduação, centros de investigação e
gabinetes de docentes. Com a conclusão desta obra,
estará a FEP em condições de consolidar a oferta,
já significativa, de pós-graduações conferentes e
não conferentes de grau, passo importante na
estratégia de afirmação da nossa escola.
Prof. Doutor José da Silva Costa, Director da FEP

Porto de Emprego 2004

A FEP Júnior Consulting promoveu, entre
os dias 15 e 19 de Março, a “Porto de
Emprego 2004”, uma feira destinada a
alunos à procura do primeiro emprego.
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Em dia

ERSA 2004
O 44º Congresso Europeu da ERSA (European Regional Science Association),
que coincidirá com o XI Encontro Nacional da Associação Portuguesa para o
Desenvolvimento Regional (APDR), terá lugar entre os dias 25 e 29 de Agosto de
2004 nas instalações da Faculdade de Economia da Universidade do Porto (FEP).
Subordinado ao tema "Regions and Fiscal Federalism" o 44º Congresso Europeu
da ERSA é uma organização conjunta da FEP e da APDR, devendo trazer ao
Porto cerca de seis centenas de cientistas na área da ciência regional, provenientes,
na sua maioria, de países europeus.
A escolha do tema do congresso está relacionada com as alterações introduzidas
na política regional comunitária pelo Mercado Único e pela entrada em circulação
do Euro. Os governos nacionais perderam algumas das suas competências para
o nível comunitário, vendo-se simultaneamente perante a necessidade de
descentralizar para níveis de governo regionais e locais, de modo a garantir maior
eficiência. No quadro dos actuais condicionalismos orçamentais, a relação entre
federalismo fiscal e o desenvolvimento regional assume um papel central quando
se pretende assegurar a eficiência do sistema e ao mesmo tempo salvaguardar
a equidade entre as regiões.
O Congresso Europeu da ERSA e o Encontro Nacional da APDR, têm vindo a
representar oportunidades anuais para a troca de ideias e o desenvolvimento da
investigação na área da Ciência Regional, mas também para a confraternização
entre os membros das associações regionais e nacionais para o conhecimento de
diferentes experiências e culturas. Para lá do programa científico, estão previstos
eventos culturais, turísticos e sociais.
Os interessados podem consultar a informação relativa ao 44º Congresso Europeu
da ERSA em http://www.apdr.pt/ersa.

Ana Paula Delgado

A ERSA (http://www.ersa.org) é uma das três
associações supra-regionais que constituem
a Regional Science Association International
 (http://www.regionalscience.org) a qual,
fundada em 1954 nos Estados Unidos, agrupa
hoje mais de 3000 membros, de todas as
partes do globo.

Criada em 1984, a APDR (http://www.apdr.pt),
é a secção portuguesa da ERSA. Conta,
actualmente, com cerca de 220 membros –
economistas, geógrafos, sociólogos,
especialistas em métodos quantitativos e em
planeamento do território – que desenvolvem
a sua actividade em instituições académicas
e em instituições públicas e privadas, ligadas
ao planeamento e ordenamento do território
e ao desenvolvimento regional e local.
Organiza, desde 1998, um congresso anual.
Contribui para a divulgação da investigação
na área da Ciência Regional, não apenas
através da sua actividade editorial – a
“Colecção APDR” conta com 16 títulos
publicados – mas também pela participação
na edição da Revista Portuguesa de Estudos
Regionais (RPER).
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FEP Júnior Consulting promoveu
“Porto de Emprego 2004”

A Faculdade de Economia abriu as portas a potenciais
alunos no passado dia 16 de Março. O “Dia Aberto”
proporcionou a vários alunos das Escolas Secundárias do
Distrito do Porto, especialmente os pertencentes a turmas
do agrupamento 3, uma visita à Faculdade.
O programa deste Dia Aberto teve início com uma sessão
de apresentação seguida de uma visita aos stands das
Empresas presentes na Feira de Emprego, “Porto de
Emprego 2004”, promovida pela FEP Junior Consulting.
A meio da tarde, realizou-se um “Rally Paper”, numa versão
pedestre auxiliada por estudantes da FEP. A iniciativa
terminou com a entrega dos prémios às equipas vencedoras
e com a actuação das Tunas da Faculdade.

Durante o encontro todos os participantes recolheram
diversas informações úteis para facilitar um bom começo
na sua vida universitária. Convém salientar que a FEP
coloca à disposição dos alunos a Secção de Integração
Académica e Profissional SIAP – GAA, que tem como
objectivo facilitar a adaptação e integração bem como o
bem-estar e desenvolvimento psicossocial dos estudantes
na Faculdade.
Os visitantes ficaram, assim, a conhecer as várias
oportunidades formativas (licenciatura em Economia e
Licenciatura em Gestão), numa importante fase da sua
vida, a da escolha da carreira profissional.

A Fep Júnior Consulting realizou, entre os dias 15 e 19 de
Março, a “Porto de Emprego 2004”, uma feira destinada a alunos
à procura de emprego. O objectivo desta iniciativa foi ajudar a
dar o primeiro passo para a entrada dos futuros profissionais
num mercado de trabalho tão competitivo.
Durante os cinco dias, foi dada primazia à presença e
apresentação das empresas participantes das quais se
destacaram a Bial, Optimus, Unicer, Caixa Geral de Depósitos,
entre outras. Este ano, o “Porto de Emprego” contou com 29
empresas de diversas áreas, desde a consultoria e auditoria,
à banca e seguros, passando pela área industrial e de distribuição
e até pelo exército. Destas 29 empresas, 19 estiveram presentes
em stand e 10 apenas com apresentação.
A “Porto de Emprego” dispôs de vários stands com a condição
de receber currículos, procurando ao mesmo tempo sensibilizar
potenciais candidatos para o contacto com o mundo empresarial.
O programa para o dia 16 contou também com uma inauguração
solene e uma conferência sobre Marketing Pessoal.
Constituída e gerida por estudantes, a FEP Júnior Consulting
insere-se numa rede internacional de empresas juniores, sendo

representante de Portugal neste movimento internacional. O
objectivo da FJC é promover a valorização pessoal e profissional
dos alunos inscritos neste projecto, proporcionando e garantindo
às empresas serviços úteis, fundamentados nos conceitos de
eficiência e máxima qualidade.
O Porto de Emprego tem por objectivo estimular um elo de
ligação entre os estudantes e a realidade do Mercado de
Trabalho, permitindo às empresas divulgar toda a informação
na área de emprego e da formação profissional, nomeadamente
ofertas de estágios, acções de formação e recrutamento,
proporcionando simultaneamente aos alunos um contacto directo
com a realidade empresarial.
O Porto de Emprego é vocacionado para os alunos finalistas
ou recém licenciados que procuram oportunidades de emprego,
ambicionando chegar, igualmente, aos cerca dos 3500 alunos
da Faculdade de Economia do Porto, bem como a estudantes
de outras instituições de ensino.
A iniciativa foi acolhida com entusiasmo, dado que esta interacção
é uma mais-valia mutuamente vantajosa, uma vez que concilia
a oferta e a procura de emprego de uma forma eficiente.
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enquanto empresa júnior. Este foi apenas um dos
projectos apreciados, mas muitos outros estiveram
expostos no Pavilhão Rosa Mota. Os alunos do
secundário puderam, ainda, participar em jogos
de liderança e em simulações de formação.
A AIESEC dedicou um espaço para a troca de
experiências com os estagiários que estiveram no
estrangeiro. Uma forma de transmitir aos futuros
Economistas e/ou Gestores a possibilidade de
estudar além-fronteiras.
O Gabinete de Apoio ao Aluno marcou presença
desafiando os visitantes com um jogo de saídas
profissionais. O objectivo era dar a conhecer as
licenciaturas de Economia e Gestão.
A AEFEP levou à II Edição da Mostra, Grupos de
Informação, ou seja, vários elementos da Associação
com a missão de transmitir aos “potenciais alunos”
os serviços, organismos, cursos, entre outros que
poderão ser oferecidos. Num espaço aberto e
espontâneo, a FEP “deu-se a conhecer”, realçando
a sua qualidade, quer ao nível da educação quer
ao nível da investigação científica.
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Mostra da UP
FEP nas expectativas de futuros universitários

A FEP, tal como no ano passado, participou em
mais uma edição da Mostra da UP. O evento teve
início no passado dia 18, e decorreu até ao dia 21
de Março, no Pavilhão Rosa Mota, juntando
centenas de visitantes. Esta foi uma oportunidade
para os estudantes do ensino secundário
procurarem possíveis vias para um futuro
universitário. Tal como era de esperar a adesão
ao stand da FEP foi bem visível, cativando o público
estudantil pelas opções das licenciaturas e pelas
grandes potencialidades e projectos das suas
estruturas autónomas presentes, nomeadamente
a FEP Júnior Consulting, o Gabinete de Apoio
ao Aluno, a AIESEC e a Associação de Estu-
dantes. Do conjunto de actividades destacou-se
o Estudo de Notoriedade promovido pela FEP
Júnior Consulting, que através de um inquérito
pretendeu obter conclusões sobre as expectativas
dos visitantes ao stand. A FJC desenvolveu,
igualmente, uma simulação de Estudo de Mercado
sobre a quota SMS de um operador móvel,
demonstrando também um pouco da sua actividade
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Conferência em paralelo
A par da Mostra, a FEP promoveu, no dia 19, as
“II Jornadas da Economia do Ambiente”. A
iniciativa pretendeu divulgar os melhores trabalhos
de investigação efectuados por sete alunos
finalistas da licenciatura em Economia no âmbito
da disciplina de Economia do Meio Ambiente.
Durante a sessão foram apresentados quatro
estudos com os seguintes temas: “Desenvol-
vimento, crescimento e ambiente” da respon-
sabilidade de Ana Silva e Rui Ferreira; “Estudos
de impacte ambiental: o caso da Aldeia Luz”,
realizado por Catarina Abrantes, Maria Lima e
Sandra Guimarães; “Arborisae as vossas terras”
do aluno Ricardo Coelho e “Saúde ambiental e o
valor da vida humana” com autoria de César
Carneiro.
Numa vertente mais lúdica, o Pavilhão Rosa Mota
serviu de palco para as actuações da TAFEP e do
Grupo Coral. No âmbito da Mostra, a TFEP também
deu um espectáculo, na Rua de Santa Catarina.
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Agenda

4 de Maio
Programa de Seminários da FEP
Ana Paula Delgado e Isabel Maria Godinho (CEDRES/FEP))
“The Evolution of city size distribution in Portugal: 1864-2001”
Local: FEP – Sala 260 (Entrada Livre) Hora: 17h30

6 de Maio
Programa de Seminários da FEP
Leonor Vasconcelos Ferreira (FEP)
“Uma Perspectiva Dinâmica sobre a Desigualdade e a Pobreza em Portugal.”
Local: FEP – Sala 260 (Entrada Livre) Hora: 17h30

7 de Maio
Programa de Seminários da FEP / Seminários de Economia e História do CEMPRE
Roger Backhouse (University of Birmingham, Reino Unido) The rise of market
economics: economies and the role of the state since the 1970s
Local: FEP – Sala 260 (Entrada Livre) Hora: 17h30

13 de Maio
Programa de Seminários da FEP / Ciclo Novos Investigadores
Ana Teresa Tavares (CEMPRE; FEP e API – Agência Portuguesa para o Investimento)
com Stephen Young
 “Sourcing Patterns of Foreign-owned Multinational Subsidiaries in Europe”
Local: FEP – Sala 260 (Entrada Livre) Hora: 17h30

20 de Maio
Programa de Seminários da FEP / Ciclo Novos Investigadores
Rui Henriques Alves (FEP)
“A Constituição Europeia: Desafios, Mudanças e Lacunas”
Local: FEP – Sala 260 (Entrada Livre) Hora: 17h30

27 de Maio
Programa de Seminários da FEP
José Madureira Pinto (FEP)
“Sociologia das ciências e reflexividade dos cientistas”
Local: FEP – Sala 260 (Entrada Livre) Hora: 17h30

31 de Maio
Programa de Seminários da FEP / Seminários de Finanças do CEMPRE/CETE
Vikas Aggarwall (Geórgia State University, Atlanta, EUA)
“Título a anunciar”
Local: FEP – Sala 260 (Entrada Livre) Hora: 17h30

3 de Junho
Programa de Seminários da FEP / Seminários de Finanças do CETE
Eugénio Pinto (FEP)
“Título a anunciar”
Local: FEP – Sala 260 (Entrada Livre) Hora: 17h30

22 de Junho
Programa de Seminários da FEP / Seminários de Finanças do CEMPRE/CETE
Rui Albuquerque (Rochester University, USA)
“Título a anunciar”
Local: FEP – Sala 260 (Entrada Livre) Hora: 17h30

25 a 29 de Agosto
44th European Congress of the European Regional Science Association
“Regions and Fiscal Federalism”
Local: FEP

Mais informações em www.fep.up.pt/investigacao/seminarios

O objectivo é formar profissionais para
actuarem à escala europeia e mundial

A Faculdade de Economia da Universidade do Porto (FEP)
está a promover um novo curso de Pós-Graduação em
Análise Financeira, que decorrerá entre até Dezembro
deste ano, e que tem como principal objectivo a formação
avançada dos profissionais com funções de análise
financeira, análise de risco e gestão de investimentos.
Com esta nova pós-graduação a FEP oferece uma
formação científica e técnica rigorosa a quem exerça
ou queira iniciar carreira em funções de análise financeira,
preparando os candidatos para actuarem não só no
âmbito do mercado português actual, como também na
conjuntura dos sectores financeiros à escala europeia
e mundial. O curso funciona em horário pós-laboral e
tem uma carga horária de 370 horas.
Aos pós-graduados será atribuído o Diploma de Pós-
Graduação, o Diploma de Analista Financeiro Europeu
e a certificação de Consultor Autónomo pela CMVM.
A Direcção do curso está a cargo dos professores Ana
Paula Serra e José António Moreira e tem como entidades
colaboradoras a Associação Portuguesa de Analistas
Financeiros (APAF) e o Instituto de Investigação e Serviços
da FEP.

Pós-Graduação em análise
financeira

Educação Contínua

Doutoramento e Mestrado em Economia
O prazo para a apresentação de candidaturas decorre de 17 de
Maio a 4 de Junho. O número de vagas disponíveis para o ano
lectivo de 2004/2005 é de 15 alunos para o Doutoramento e de
30 alunos para o Mestrado. As matrículas e inscrições têm lugar
de 5 a 16 de Julho.

Mestrado em Análise de Dados e Sistemas de Apoio à Decisão
O prazo para a apresentação de candidaturas decorre de 17 de
Maio a 4 de Junho. O número de vagas disponíveis para o ano

lectivo de 2004/2005 é de 30 alunos. As matrículas e inscrições
têm lugar de 5 a 16 de Julho.

Mestrado em Ciências Empresariais
O prazo para a apresentação de candidaturas decorre de 17 de
Maio a 4 de Junho. O número de vagas é de 40 (quarenta) para
a área de especialização em Finanças, de 24 (vinte e quatro) para
a área de especialização em Maketing e de 20 (vinte) para a área
de especialização em Contabilidade. As matrículas e inscrições
têm lugar de 5 a 16 de Julho.

Novas Candidaturas: Mestrados e Doutoramentos

Cerimónia de assinatura do protocolo com a APAF

Informações e candidaturas: Fátima Araújo e Alice Moreira;  email: mestrdout@fep.up.pt; tel.: (351) 225 571 117; Fax: (351) 225 505 050
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Associativismo

A FEP Junior Consulting (FJC), empresa
Júnior de consultoria sedeada na
Faculdade de Economia do Porto, tem
um novo serviço: o Cliente Mistério. Este
novo serviço, na área da Consultoria da
Qualidade, destina-se a todas as em-
presas que pretendem melhorar o seu
serviço de atendimento ao público. A FJC
pretende, assim, responder às neces-
sidades das empresas que se confrontam
com um mercado cada vez mais compe-
titivo e exigente, nomeadamente no que
diz respeito à satisfação dos seus clientes
e fidelização dos mesmos.
O Serviço…
Como funciona este novo serviço?
Um cliente fictício desloca-se à empresa
visada e actua como se fosse um real
cliente, avaliando, desta forma, a forma
de atendimento existente. O objectivo
último é assegurar que os padrões e a
política de qualidade da empresa sejam
uma realidade, de forma a manter eleva-
dos os níveis de satisfação total do cliente,
promovendo a imagem da empresa.
O público-alvo…
O âmbito de aplicação deste serviço
abrange sectores tão diferentes como
sejam a Banca, os serviços prestados
pela Administração Pública, os Ginásios
e Health Clubs, o sector de Comércio, da
Restauração, das Agências de Viagens,
bem como o sector Hoteleiro, entre outros.
A versatilidade do Cliente Mistério permite
não só avaliar o atendimento profissional
ao balcão, mas também através de call-
centers e websites.

Empresa Júnior da FEP
tem novo serviço
Cliente Mistério
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Como é do conhecimento geral, o nosso maestro Miguel Simões encontra-se
temporariamente em Madrid, em trabalho. Mas o amor ao eCOROmia não nos deixa
sem acção! Com o redobrado esforço e dedicação do Coralista Romeu na direcção
musical, e de todos nós nas nossas funções, estamos, dia após dia, a solidificar o
futuro do eCOROmia.
Após um retiro de 3 dias, em Paços de Ferreira, que se mostrou bastante produtivo,
seguiu-se a actuação nas “Vozes da Fep”, onde é sempre um enorme orgulho mostrar
o nosso trabalho!
Decorreu o II FESCUP – Festival de Coros da Universidade Portucalense, nos dias
23 e 24 de Abril, no Auditório desta Universidade. O festival, de índole competitiva,
precisou de todo o apoio daqueles que nos seguem!
O VII ECAP – Encontro de Coros da Academia do Porto -  teve mais uma vez a
organização a cargo do eCOROmia. A equipa de trabalho já está em campo. Ao
contrário do que é habitual, não se realizou no primeiro domingo da Semana da
Queima, mas sim na segunda-feira, dia 3 de Maio, no Ateneu Comercial do Porto.
Os dias 17, 18 e 25 de Março foram dedicados à realização de audições para novos
membros. No entanto, estão sempre a tempo de integrarem este grupo académico.
A actividade do eCOROmia não fica por aqui. Mais projectos se encontram em cima
da mesa, alguns pensados para o final deste ano, nomeadamente a concretização
de uma ideia que tem vindo a ser adiada: a participação no Festival Internacional de
Coros de Praga, uma das maiores capitais culturais mundiais.

eCOROmia

O ano 2004 está a meio mas a Tuna
Feminina de Economia do Porto já traz
na mão belas e quentinhas novidades.
Depois da época de exames foi bastante
agradável voltar a visitar o Lar de Montes
Burgos. A boa disposição característica
do Carnaval estava bem presente nos
olhares e nas vozes de todos nós.

TFEP além
fronteiras

A Tuna Académica
A TAFEP está envolvida em vários acontecimentos, de destacar o lançamento do
3.º CD, que ainda não tem data prevista de lançamento, ma será em breve…
O mês de Marco foi bastante agitado, no dia 15 participaram nas Vozes da FEP e
nos dias 26, 27 e 28 participaram na 5.ª Edição do FITAS, em Castelo Branco.
Os próximos meses também prometem! No dia 22 de Abril, a TAFEP esteve na
FEUP para participar no 1.º Fardas, festival organizado pela tuna de enfermagem
do S. João. No dia 24 actuaram no FESTARTE, em Sandim e no dia 1 de Maio em
Espinho no 3.º Festival de Tunas Académicas, o TUN’ANTA.

TAFEP

No mês de Março a tuna não parou. Estivemos nas Vozes da FEP dia 15. Foi muito
bom voltar a reunir num palco aqueles que representam a nossa faculdade e que
espalham a alegria da sonoridade. No dia que se seguiu actuamos no Dia Aberto,
recebemos os possíveis colegas com muito carinho. Também participamos na Mostra
da UP com uma actuação no dia 18. Para encerrar este mês vamos visitar o berço
de Portugal, Guimarães.
Abril começa com uma visita aos nossos vizinhos, actuamos no Festival de Tunas
Femininas da FEUP, esperamos por uma excelente claque...
De dia 3 a 10 de Abril levamos o nome da FEP além fronteiras. Preparámos uma
digressão por Paris, entre outras cidades. Visitamos os portugueses que trazem no
coração muita saudade e demos a conhecer as nossas tradições a outros que não
conhecem Portugal. Foi fantástico, Paris adorou-nos!!!!

TFEP

eCOROmia
em acção



Notícias FEPFaculdade de Economia da Universidade do Porto

8

O Sérgio Godinho, no primeiro ano, e o José Fernando (Madureira Pinto)
faziam parte desse grupo.

E os momentos mais negativos?
Destaco o meu chumbo a matemáticas gerais. Nunca se sabia ao certo quando
saíam as notas das escritas. Um dia recebi um telefonema de um colega a
avisar-me que tinham saído as notas da escrita de matemáticas gerais e que
iria à oral no dia seguinte. Do conjunto de alunos de economia e de engenharia
creio que só eram 5 os que não tinham chumbado na escrita.
Ao fim de poucos minutos de exame oral, o professor (Fernandes de Sá) pediu-
me para demonstrar o “Axioma de Arquimedes”. Convenci-me que tinha tido
uma branca. Não me ocorria a forma da demonstração e, olhando para a
assistência, viam também eles se interrogavam. Depois de sofrer uns minutos,
que me pareceram uma eternidade, disse o examinador: “Oh! Senhor Aluno;
não lhe ensinaram no 3º ano do liceu que os axiomas não têm demonstração?
A sua oral terminou”!
Talvez com remorsos da maldade, em segunda época deu-me 16 valores.

Qual a identidade da FEP? A sua especificidade, os atributos que a
distinguem. Afinal o que é a Faculdade de Economia do Porto?
A Faculdade de Economia foi a casa que me deu a bagagem de conhecimentos
que me permitiu, com relativa facilidade, encetar a carreira profissional. Hoje
reconheço melhor ter sido um alicerce sólido.

Depois destes anos de experiência profissional o que é que destaca na
sua formação recebida? Algo que possa dizer sem isso não tinha chegado
onde cheguei.
Não é fácil destacar. Mas presto agora justiça a cadeiras na altura por nós, ou
pelo menos pela maioria, consideradas de muito pouca utilidade e que hoje
reconheço serem muito importantes para a formação de alunos de um curso
como o de economia. Refiro-me às matemáticas. Haveria algum exagero no
seu desenvolvimento (para quê saber calcular um integral triplo?) mas foram
um contributo importante para modelar o raciocínio.

Que conselhos é que daria para as novas gerações de economistas
decorrentes da sua experiência profissional?
A realidade hoje é bem diferente daquela que vivi quando comecei a trabalhar.
Na altura, quando procurávamos emprego, de uma maneira geral podíamo-
nos dar ao luxo de seleccionar uma entre várias alternativas que se nos
colocavam. Só procurei o meu primeiro emprego. Depois a carreira foi sendo
feita na sequência de convites/desafios que me foram colocados.
Há no entanto um princípio, válido na altura e que hoje ainda defendo: os
primeiros passos profissionais devem associar-se a uma certa estabilidade
que permita consolidar os conhecimentos adquiridos na faculdade. Uma grande
ansiedade e rotação profissional elevada são altamente perniciosas. A experiência
profissional que adquiri na ITT, particularmente na condição de responsável
pela Auditoria Interna do grupo Oliva/Rabor, foi fundamental para consolidar
a teoria que trazia da faculdade.

Entrevistado por Pedro Quelhas Brito

Como é que era a Faculdade de Economia do Porto no
seu tempo?
A Faculdade era um cantinho no sótão da Faculdade de
Ciências. Éramos poucos e conhecíamos de nome todos os
colegas. As famosas matemáticas e cálculo infinitesimal eram
dados, na Faculdade de Letras, em conjunto com os alunos
da Faculdade de Ciências e Engenharia. Para os exames
era quase obrigatório levar gravata. Os jeans eram raros e
as raparigas vestiam formalmente. Os colegas com que
menos contactávamos eram os chamados alunos “voluntários”,
maioritariamente trabalhadores estudantes que tinham que
desenvolver um esforço superior aos restantes alunos para
nos acompanhar no curso. A sua presença só era obrigatória
nas aulas práticas.
Formavam-se grupos que gravitavam muito em torno dos
cafés, que a grande maioria frequentava. Para muitos, grande
parte do estudo era feito nos cafés. Havia, entre outros, nas
imediações da Faculdade, e, para além do “Piolho”, o Estrela
e o Avis. Como morava na Rua Faria Guimarães acontecia
haver um conjunto de colegas que morava nas imediações,
o café que mais frequentava era o Satélite. Tratavam-se de
autênticas salas de estudo. Em muitos cafés havia uma zona
demarcada em que “era proibido estudar”. É que, com a
despesa de um simples café, alguns estudantes ocupavam
uma mesa o dia inteiro.

Passados estes anos o que é que ainda recorda com
alguma satisfação desse tempos de faculdade?
Muito especialmente a camaradagem e os dias “meio loucos”
das queimas das fitas. Havia então muita imaginação,
nomeadamente nas piadas que desfilavam no cortejo. Alguns
carros alegóricos tinham uma concepção muito criativa e
sempre  com uma nota de humor que era apreciada por quem
assistia ao cortejo.
Como exemplo do resultado da camaradagem que então se
vivia posso citar o facto de o chamado “grupo do Satélite” ir
anualmente passar as férias da Páscoa a uma casa da minha
família em Baião. Embora levássemos alguns livros para
estudar, que me lembre, nunca chegaram a sair das malas.

Ricardo Fonseca (1944, Baião),
uma filha e duas netas
Ano de entrada - 1963
Serviço Militar na Marinha (1969 a
1972)
Primeiro emprego: ITT (1972 a 1975)
Administrador da STCP: (1975 a 1990)
Vice-Presidente da Televisão de
Macau: (1990-1992)
Director-Geral da STCP: (1992 a 1996)
Presidente da APDL: desde 1996

OFF the Record:

Em contraste com a postura reservada e discreta do actual Dr. Ricardo Fonseca, o jovem Ricardo sabia divertir-se bem.
Para a sua primeira queima das fitas construiu uma máquina fotográfica, tipo “la-minute” dentro da qual introduziu uma bisnaga (com água
aromatizada). Claro que no cortejo era solicitado para tirar fotografias à assistência. Só que, em lugar do passarinho saía uma bisnagadela,
para gáudio de todos quantos tinham assistido ao pedido para ser fotografado.
Foi o ano em que o melhor filme do ano foi o “Fellini 8 _. Nas costas o “fotógrafo” tinha um letreiro que dizia: “Melhor ainda – S.......r   43 _ ”.
Uma alusão directa a Salazar que lhe poderia ter ficado cara.

FEP no meu tempo


