
 

 

FESTIVAL FDUL EXPERIENCE RECEBE NOVOS ALUNOS COM 

ANIMAÇÃO 

 

Entre 22 e 27 de setembro, os alunos da Faculdade de Direito da Universidade de 

Lisboa vão ser recebidos com música, teatro e cinema, no âmbito da 1ª edição do 

Festival FDUL Experience. PZ e You Can?t Win Charlie Brown são alguns dos 

convidados.  

 
Este ano, os novos alunos da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa vão ter 

uma receção diferente: o festival FDUL Experience, cujo programa inclui música, 

teatro, cinema e artes plásticas.  

 

Entre 22 e 27 de setembro, a faculdade transforma-se no recinto de um festival. O 

programa arranca com a estreia do espetáculo teatral «Toda a Gente e Ninguém», às 13 

horas. Segue-se uma sessão de cinema, pelas 14h30, e um concerto.  

 

Nos restantes dias, destaque para os concertos de Noiserv, You Can't Win Charlie 

Brown e PZ, no dia 24 de setembro, às 22 horas, para a exibição do filme «Tabu», de 

Miguel Gomes, no mesmo dia, às 14h30 e para o concerto Selma Uamusse, no dia 25.  

 

Estão ainda previstos momentos de jazz, concertos de música erudita, teatro de 

improviso, finalizando com a Corrida Solidária, no dia 27 de setembro, às 10h30, a 

partir do Palácio Valmonte.  

 

Na primeira edição, o festival foi criado com o objetivo de fortalecer laços entre a 

comunidade académica, mas também com a missão de angariar receitas para atribuição 

de bolsas de estudo a estudantes carenciados.  

 

A angariação de fundos vai concentrar-se nas inscrições para o Cocktail Solidário, no 

dia 26, e na Corrida Solidária, no dia 27. Contudo, será possível fazer donativos em 

qualquer evento. 

 

«O dinheiro será convertido em bolsas de estudo a alunos que não conseguem obter, 

pelas mais variadas razões, apoio financeiro pelas vias institucionais», explica fonte do 

gabinete de comunicação da FDUL. A Associação de Antigos Alunos da Faculdade de 



Direito de Lisboa será a responsável por distribuir as receitas. 

 

O programa completo do festival pode ser consultado aqui.  
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