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FDUL RECEBE NOVOS ESTUDANTES COM CAPICUA
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Entre 15 e 19 de setembro, a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa dá as boas-vindas aos
novos estudantes com uma nova edição do Festival FDUL Experience. Durante três dias, há concertos
e teatro.
 
 O regresso às aulas não precisa de ser entediante. Na Faculdade de Direito da Universidade de
Lisboa, os novos estudantes vão ser recebidos com música e espetáculos de teatro. Entre 15 e 19 de
setembro, o Festival FDUL Experience promete animar os primeiros dias de aulas.
 
 Os festejos arrancam com uma atuação das tunas académicas no Átrio Principal, às 15 horas. Segue-
se um concerto do grupo Melleo Harmonia. À noite, a companhia O Bando apresenta o espetáculo de
teator  Em Nome da Terra , a partir do romance de Vergílio Ferreira.
 
 No dia 16 de setembro, o programa segue com a companhia da casa, a Cénico de Direito, que vão
apresentar, no Auditório, o espetáculo  Drones . A noite ficará completa com fados, no Jardim do Átrio
Principal.
 
 No dia seguinte, o destaque vai para Capicua. A rapper portuguesa inaugura o palco Experience pelas
22 horas e dá depois lugar a um concerto dos Capitão Fausto. No último dia do festival, o palco é dos
Linda Martini e dos Rainy Days Factory.
 
 Para os mais resistentes, há ainda uma Sunset Party no Jardim da FDUL e uma Festa de
Encerramento com DJ, ambas promovidas pela Associação Académica da Faculdade de Direito
(AAFDL).
 
 A entrada nos eventos é gratuita, estando sujeita à lotação dos espaços onde decorrem. No dia 19,
está prevista uma corrida de 10 quilómetros. As inscrições custam 10 euros.
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