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Pelo segundo ano consecutivo, o Prémio 
Científico IBM reconhece o valor e o carác-
ter disruptivo de uma tese de doutoramen-
to do Instituto Superior Técnico (IST).
Afonso Teodoro, antigo estudante de dou-
toramento do IST, é o autor de um estudo 
e de uma metodologia que ajuda a melho-
rar a informação que conseguimos extrair 
de imagens ou fotografias com uma niti-
dez reduzida. O prémio que a IBM atribui 
anualmente à comunidade científica na-
cional que trabalha na área computacional 
reconhece assim o contributo científico 
do estudo intitulado «Mixture Models for 
Inverse Imaging Problems – Going Beyond 
Denoising in a Plug-and-Play Fashion», 
orientado pelo professor Mário Figueiredo.
Afonso Teodoro recebeu o prémio numa 
cerimónia que decorreu no dia 17 dezem-
bro de 2019, no IST, evento que contou 
com a presença do ministro da Ciência, 
Tecnologia e do Ensino Superior, Manuel 
Heitor.

Afonso Teodoro
Prémio Científico IBM
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Entre os dias 27 de novembro e 6 de dezem-
bro, teve lugar a primeira edição da Feira do 
Livro da Universidade de Lisboa. A Feira foi 
concebida com o propósito de reunir num 
só espaço as várias publicações produzidas 
na ULisboa, pelas suas Escolas e pelos seus 
serviços, dando-as a conhecer a todo o pú-
blico. Para acolher o evento foi escolhido o 
átrio da Reitoria, onde todos os dias úteis, 
das 11h às 19h, os visitantes puderam folhear 
e adquirir publicações da Associação Acadé-
mica da Faculdade de Direito, da Imprensa 
de Ciências Sociais, da Imprensa da Uni-
versidade de Lisboa, do Instituto de Inves-
tigação Científica e Tropical, do Instituto de 
Geografia e Ordenamento do Território, do 
Instituto Superior de Economia e Gestão, 
da IST Press, do Museu Nacional de Histó-
ria Natural e da Ciência e ainda da Loja BLX 
da Câmara Municipal de Lisboa – a entidade 
convidada desta primeira edição. 
Todas as publicações usufruíram de um 
desconto de 20% sobre o preço de capa, al-
gumas chegando aos 50%. Para abrir o ape-
tite à leitura, ou dela recuperar energia, no 
espaço da Feira esteve disponível o serviço 
de cafetaria dos Serviços de Ação Social da 

Feira do Livro da ULisboa  1.ª Edição
ULisboa, que todos os dias nos brindaram 
com os seus bolos deliciosos e os seus sal-
gados irresistíveis. Um belo complemento 
de época foram as castanhas à venda mes-
mo à porta da Reitoria por estes dias.
O programa da Feira incluiu o lançamento 
de dois livros. No dia 3, com a presença do 
autor Miguel Vale de Almeida, Aliyah. Esta-
do e Subjetividades entre Judeus Brasileiros em 
Israel/Palestina, publicado pela Imprensa de 
Ciências Sociais. No dia 6, dia de encerra-
mento da Feira, foi a vez de Metodologias de 
Avaliação de Políticas Públicas, obra com or-
ganização de João Ferrão e José Manuel Pin-
to Paixão, presentes no evento, e publicado 
pela Imprensa da Universidade de Lisboa.
A 2.ª edição da Feira acontecerá em 2020, 
num local a anunciar brevemente. 

A Associação dos Estudantes da Faculdade 
de Farmácia da Universidade de Lisboa (AE-
FFUL) promoveu, entre os dias 29 de no-
vembro e 1 de dezembro de 2019, a atividade 
«Transformar em Saúde». A iniciativa inte-
grou uma formação teórica subordinada ao 
tema «Saúde Mental», ministrada por Ma-
ria João Monteiro (farmacêutica) e Susana 
Carreiro (psiquiatra). A partir de atividades 
lúdicas e artísticas realizadas com utentes 
da Casa de Saúde do Telhal, o objetivo foi 
o melhor conhecimento das várias doenças 
mentais, assim como a melhor forma de in-
teragir com este tipo de doentes.
Sendo a saúde mental uma problemática 

Transformar em Saúde

do século xxi, a AEFFUL procurou assim 
contribuir para a formação dos estudantes 
da FFUL, sensibilizando-os para uma abor-
dagem mais consciente e cuidada na inte-
ração com estes doentes.

Depois de uma pausa de sete anos, este 
Concurso de Fotografia está de volta. 
Trata-se de uma iniciativa conjunta do 
Centro de Línguas da Faculdade de Le-
tras (CLi-FLUL) e da Associação para o 
Desenvolvimento para a Faculdade de 
Letras da Universidade de Lisboa (AD-
FLUL). Com o objetivo de fomentar a 
criatividade artística e a liberdade vi-
sual através da fotografia, o tema desta 
edição é «Inclusão pela Arte». 
Cada participante poderá apresentar 
duas fotografias até ao dia 14 de feve-
reiro. Serão atribuídos três prémios, 
sendo o 1.º lugar premiado com 250 eu-
ros e um curso de formação linguística 
à escolha no CLi.

Mais informações aqui:
http://cli.letras.ulisboa.pt/pt/desta-
ques/80-concurso-de-fotografia

Concurso de Fotografia
2.ª Edição 2019/20

Esta exposição resulta da parceria entre o 
Município de Leiria e o projeto de investi-
gação «O Triunfo da Baquelite – Contri-
butos para uma História dos Plásticos em 
Portugal», desenvolvido no Centro Inter- 
universitário de História das Ciências e 
da Tecnologia, da Faculdade de Ciências, 
coordenado por Maria Elvira Callapez, e 
financiado pela FCT.
A criação do plástico, que ocorreu há pouco 
mais de cem anos, transformou as nossas vidas 
de modo irremediável. Está na constituição 
das embalagens, dos têxteis, dos materiais de 
construção, dos móveis, das tintas, dos auto-
móveis, dos computadores, do equipamento 
médico, e da maior parte dos objetos de uso 
pessoal. Substitui até partes do corpo. A expo-
sição Plasticidade aborda desde a importância 

histórica deste material às repercussões cientí-
ficas, sociais, artísticas, económicas, tecnológi-
cas e ambientais do seu uso. 
Os conteúdos da exposição decorrem de 
um processo colaborativo que envolveu a 
comunidade da região de Leiria – região 
pioneira na indústria transformadora de 
plástico em Portugal – e se estendeu a todo 
o país; o acervo reunido (fotografias, ob-
jetos, máquinas, documentação e registos 
orais das memórias dos trabalhadores) foi 
cedido por particulares, museus, centros 
de investigação e empresas transformado-
ras de plástico.
A exposição está patente no Museu de Lei-
ria desde abril de 2019 e permanecerá até 
dezembro de 2020. Pode ser visitada todos 
os dias, entre as 9h30 e as 17h30.

Plasticidade - Uma História dos Plásticos 
em Portugal  Exposição
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Recriação da cozinha do filme O Meu Tio (1975), de Jacques Tati, com materiais que 
poderiam ser encontrados numa cozinha portuguesa, quando a película estreou, e com a 
chancela Made in Portugal.
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