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NÚCLEOS 
AUTÓNOMOS 

AAFDL

A Faculdade de Direito de Lisboa apresenta-se como uma instituição que 

não se cinge apenas ao que estudamos ou realizamos enquanto alunos desta 

casa. Apresenta-se também com um espaço de imensa diversidade, o que 

acaba por se refletir nos diversos núcleos que esta contém e na emergente 

cultura que estes caraterizam no nosso seio académico.

Como tal, o Departamento do Cultural e dos Núcleos Autónomos visará 

uma gestão inteligente dos núcleos, para que estes maximizem o seu 

desempenho, internamente frente aos nossos estudantes e externamente 

em representação desta nobre casa.

A Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa e o Departamento 

do Cultural e dos Núcleos Autónomos pretendem então inteirar os alunos 

da nossa instituição das atividades culturais desenvolvidas pelos núcleos e 

pelos estudantes, nomeadamente através da rádio, que terá uma utilização 

e funcionamento frequente, e de todos os recursos que estiverem ao serviço 

do departamento e da AAFDL.

A Cultura será sempre um valor desta instituição e um instrumento de todos 

os estudantes.

Para qualquer esclarecimento acerca dos núcleos, em geral ou em específico, 

por favor contacte a Associação Académica da Faculdade de Direito de 

Lisboa, através dos seguintes endereços de email:

- Vice-presidente das Atividades e Valorização Curricular: Ricardo Vicente 

(ricardo.vicente@aafdl.pt)

- Vogal dos Núcleos Autónomos: Francisco Carvalho (francisco.carvalho@
aafdl.pt)

INTRODUÇÃO
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O Núcleo dos Estudantes Africanos (NEA) é um organismo representativo 

dos estudantes africanos e afrodescendentes da Faculdade de Direito da 

Universidade de Lisboa. É um organismo de natureza informativa, cultural 

e académica, sem fins lucrativos, políticos ou religiosos. Integra a AAFDL, 

mas tem autonomia administrativa. O Núcleo de Estudantes Africanos da 

Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa tem sede na sala número 

11.01 da Faculdade.

São objetivos essenciais do Núcleo:

a) Facilitar a integração em Portugal e na Faculdade de Direito de

Lisboa (FDL) dos Estudantes Africanos e Afrodescendentes;

b) Operar no sentido de permitir que cada estudante possa

realizar com êxito as suas ambições académicas;

c) Promover ações que demonstrem aos Estudantes Africanos a

importância do seu retorno aos países de origem.

Para o cumprimento destes objetivos, o NEA irá realizar várias atividades 

como a receção aos caloiros, encontros de estudantes, torneios, jantares e 

almoços, entre eles um almoço partilhado em que cada aluno pode trazer 

uma comida típica do seu país e também a mais esperada atividade de cada 

Ano: a Festa Africana, sem se esquecer da Semana Africana onde haverá 

música, desfile, conferências e muito mais.

Além destas atividades, o Núcleo promoverá tutorias, workshops, moot courts, 

uma visita de estudo à Assembleia da República e palestras motivacionais.

O nosso núcleo também abre as portas para quem quer fazer parte do grupo 

de trabalho, podendo assim o seu contributo para o desenvolvimento e 

cumprimento dos seus objetivos.

Podem ser membros do Núcleo todos os Estudantes Africanos e 

Afrodescendentes que frequentem a Faculdade de Direito de Lisboa 

NÚCLEO DE ESTUDANTES AFRICANOS
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em qualquer grau, seja de Licenciatura, Pós-graduação, Mestrado ou 

Doutoramento, indiscriminadamente, e que, por vontade própria, queiram 

integrar o Núcleo.

Contactos:

Facebook:https://www.facebook.com/N%C3%BAcleo-de-Estudantes-

Africanos-NEA-FDL-1329281620438774/

Email: neafdl@gmail.com

Instagram: @nea_fdul
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Criado em 2001, com a função de representar os alunos brasileiros matriculados

na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, o Núcleo de Estudo Luso-

Brasileiro (NELB) é hoje também um dos núcleos mais ativos da faculdade, 

responsável pela realização de diversos eventos científico-internacionais e pela 

promoção da integração dos alunos da faculdade. As atividades do NELB são 

direcionadas aos alunos de licenciatura, mestrado e doutoramento. Entre os 

eventos realizados no primeiro semestre de 2019, destacam-se: a Conferência 

Internacional sobre o Futuro do Trabalho, o Colóquio Luso-brasileiro de Direito 

Ambiental e a Jornada de Processo Civil. O NELB também organizou a aula-debate 

com o Prof. Doutor Ciro Gomes; a II Conferência para Jovens Investigadores, 

que permitiu aos alunos da casa apresentarem trabalhos científicos e promover 

o debate de suas teorias; e a Conferência de Metodologia- “Como Escrever um 

Relatório”, voltada para os mestrandos e doutorandos da casa.

Estão previstos para o segundo semestre de 2019, de entre outros: o Encontro 

Internacional de Arbitragem; o II Congresso Luso-Brasileiro de Direito Imobiliário; 

o II Simpósio Luso-Brasileiro de Direito Penal e uma nova Conferência de 

Metodologia, a fim de dar suporte aos alunos que ingressam na Faculdade neste 

período. O NELB também representa um género de incubadora de diversos 

projetos que permitem o desenvolvimento científico e a publicação em âmbito 

internacional dos membros da comunidade académica, como é o caso da Revista 

Jurídica do NELB e outros projetos anunciados nas nossas redes sociais.

Estamos à disposição para tirar dúvidas e auxiliar em tudo o que for necessário. 

Acompanhe-nos nas nossas redes pelo Facebook, Instagram e pelo nosso site.

Contactos:

Secretaria Geral: nelb@fd.ulisboa.pt

Site: https://nucleodeestudolusobrasileiro.wordpress.com/

Facebook: http://www.facebook.com/nelb.oficial

Instagram: https://www.instagram.com/nelb_ul/

NÚCLEO DE ESTUDO LUSO-BRASILEIRO

AAFDL | GUIA DOS NÚCLEOS AUTÓNOMOS 20198



9



O Núcleo de Estudantes das Regiões Autónomas, mais conhecido como NERA, 

consiste num núcleo autónomo da Associação Académica da Faculdade de 

Direito de Lisboa (AAFDL), cujos objetivos passam, fundamentalmente, pelo 

apoio aos estudantes das Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores, na 

sua integração na comunidade estudantil da nossa faculdade, no início das 

suas carreiras académicas; pelo acompanhamento dos mesmos durante o 

seu percurso universitário, de maneira a terem melhores condições para se 

tornarem, não só melhores estudantes, como também melhores pessoas e 

pela criação de ferramentas que os ajudem a iniciar a sua carreira profissional

após a conclusão da licenciatura. 

Como tal, para prosseguirem estes objetivos da forma mais eficiente possível, 

a direção do núcleo compromete-se todos os anos a realizar eventos, tais 

como conferências e festas temáticas, e a disponibilizar meios de ajuda, 

como folhetos com informações essenciais para qualquer estudante insular.

Com isto, gostaríamos de convidar todos os estudantes madeirenses e 

açorianos recém-matriculados na Faculdade de Direito de Lisboa a entrarem

em contacto com algum dos membros diretivos do núcleo de maneira a 

podermos fazer com que tenham a melhor experiência universitária possível

na nossa comunidade. Sejam todos muito bem-vindos à nossa faculdade.

O NERA deseja-vos boa sorte!

Contactos:

Facebook: https://www.facebook.com/nera.fdul/

NÚCLEO DE ESTUDANTES DAS REGIÕES AUTÓNOMAS
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Laudetur Iesus Christus!

Bem-vindo à Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa! Estás longe de 

casa e da tua paróquia? O teu grupo de jovens já não é o que era? Tens medo 

de perder aquele fervor da Fé com a passagem para a faculdade? Já o perdeste? 

És católico? Queres ser? Ainda não sabes bem? Se a resposta a qualquer uma 

das perguntas for um – nem que tímido – sim, então nolite timere (Mt XIV, 27): o 

NEC – Núcleo de Estudantes Católicos está aqui para ti!

Somos o mais antigo Núcleo de Estudantes Católicos do país, desde que alguns 

colegas mais velhos – hoje, advogados, juízes e até nossos professores – tiveram 

a coragem de combater o anticatolicismo que tem vindo a vingar nas faculdades 

desde há muitos anos e, a muito custo, conseguiram reunir num núcleo aqueles 

que acreditam na Verdade.

Hoje, é o nosso dever continuar o que outros se esforçaram tanto por criar, e 

ajudar o NEC a crescer, para que possamos chegar aos nossos colegas e levar 

mais almas para junto de Nosso Senhor.

 Ao longo do ano, o NEC vai desenvolvendo uma série de atividades, com o 

objetivo de nos fazer crescer na nossa Fé, e de a levarmos aos outros.

Uma vez por semana rezamos o Terço em comunidade. É a atividade mais 

constante, embora a mais discreta, do NEC, porque, como nos ensinam os santos: 

“chegar ao Paraíso sem a nossa Mãe do Céu, embora possível, é muitíssimo 

difícil.” “Temos Mãe!” – dizia-nos o Santo Padre em Fátima, há dois anos.

E porque é o cume de toda a vida cristã, vamos ocasionalmente juntos à Santa 

Missa.

Obedecemos ao mandamento de Nosso Senhor, quando nos pede: “Fazei isto 

em minha memória” (Lc XXII, 19). Assistimos juntos ao renovar do sacrifício da 

Cruz, para que nos sejam dadas forças para perseverarmos na nossa Missão de 

levar Cristo ao nosso local de trabalho – a Faculdade.

NÚCLEO DE ESTUDANTES CATÓLICOS
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E porque para o nosso apostolado com os nossos colegas, e para o nosso 

crescimento espiritual não bastam orações, organizamos conferências em que 

são expostas verdades da Fé, ou temas destas decorrentes. São não só as 

alturas em que as atividades do NEC são mais concorridas pela faculdade, como 

também acabam por ser, muitas vezes, as mais polémicas. Já se organizaram 

conferências sobre o aborto, sobre a eutanásia, e sobre uma série de outros 

temas “fraturantes”.

Fazemos, em primeiro lugar, parte dos NECs de Lisboa, parte da Pastoral do 

Patriarcado de Lisboa, em que, em íntima ligação com o Senhor Patriarca, se 

reúnem os estudantes universitários católicos numa série de atividades: Santa 

Missa dos NECs, NEC Talks, Via Sacra, Bênção das Fitas, entre muitas outras. 

Vamos publicitando o que for acontecendo ao longo do ano.

É-nos também muito querida a Missão País, que ajudamos como podemos, e 

onde muitos dos católicos da faculdade se conhecem, se convertem, e onde 

começa ou leva um novo impulso a nossa peregrinação até à Pátria Celeste. A 

seu tempo ouvirás falar melhor disto.

- Como fazer parte?

És baptizado? Parabéns: és católico!

Estudas na Faculdade de Direito de Lisboa e és católico? Parabéns: fazes parte 

do NEC!

No NEC não há inscrições formais, nem quotas. Há católicos que livremente e 

oficiosamente se juntam para se ajudarem uns aos outros a ser Santos.

Já fazes parte do NEC. Agora é contigo!

Ainda não és baptizado? Nem sabes o que estás a perder! Ser Católico é 

fantástico! Vem ter connosco, que ajudamos-te nisso ou em qualquer outra coisa 

de que precises. Ninguém fica de fora de nada que o NEC organize: afinal, o Céu 

está aberto para todos.

A nossa casa, antes de tudo, é a casa do Senhor. A Igreja mais próxima é a do 

Campo Grande, a uma curta caminhada da faculdade. (Tínhamos uma capela na 

Reitoria, mas foi-nos roubada, e agora é um armário de vassouras.)
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Temos uma sala, a 10.08, onde rezamos o Terço (se bem que só raramente, já 

que costuma vir tanta gente que não cabe, e temos de ir para outra), e onde se 

organizam as nossas atividades.

Mas como “não temos aqui cidade permanente” (Heb XIII, 14), mais facilmente 

nos encontrarás passeando pela faculdade.

Estamos (quase) todos reunidos num grupo de Facebook e numa conversa de 

Whatsapp. Fala connosco, e adicionamos-te. Agora é contigo. O Senhor chama-

te a ser Santo, e a sê-lo na tua Faculdade.

Nós ajudamos.

Contactos:

Email: necfdl@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/NucleoDeEstudantesCatolicosFdul/

Instagram: https://www.instagram.com/necfdl/
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O NEH - Núcleo de Estudos Humanitários - é um núcleo autónomo da AAFDL, 

sendo constituído por um grupo de estudantes com especial interesse pelo 

estudo e promoção dos direitos humanos. Somos uma estrutura orgânica 

composta por alunos e para os mesmos, que se propõe a chegar ao maior 

número de estudantes da faculdade através do fomento do debate a respeito 

de questões humanitárias, tema este tão abrangente como relevante nos 

tempos que correm.

O NEH desenvolve a sua atividade dentro das áreas do Direito Penal 

e do Direito Público. Tem a sua atividade concentrada na divulgação e 

publicitação de determinados acontecimentos e datas relevantes para os 

direitos humanos através de atividades como a realização de conferências, 

jornadas e moot courts bem como ações de cariz social e caráter formativo, 

sendo este um dos principais motores dentro das atividades que a faculdade 

te pode oferecer a nível extracurricular. Para o debate, alerta e discussão da 

comunidade estudantil sobre os problemas humanitários que cada vez mais 

urgem por esse mundo fora e a nós, juristas do futuro e decisores do amanhã, 

cabe-nos estar atentos e lutar perante atentados aos direitos fundamentais 

do Homem. Por isso, se és novo na faculdade e sentes interesse por este tipo 

de assuntos, junta-te a nós para uma mudança de paradigma! Começa por 

fazer a diferença hoje no teu percurso na faculdade para juntos conseguirmos 

um amanhã melhor!

Contactos

E-mail: nehumanitarios@gmail.com

Site: nehumanitarios.wixsite.com/nehfdl

Facebook: www.facebook.com/nucleoestudoshumanitariosfdl

NÚCLEO DE ESTUDOS HUMANITÁRIOS
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O Cénico de Direito nasceu no ano de 1954, pela mão de António Malaquias 

de Lemos, aluno da FDUL, advogado e consagrado encenador. O Cénico foi 

o primeiro grupo de teatro universitário de Lisboa.

As atividades que desenvolvemos estão relacionadas com a arte do 

espetáculo, ou seja, a representação e as outras funções correlacionadas 

com a mesma, nomeadamente os figurinos, cenários, som, luz e imagem.

Deste modo, se gostas de teatro mas não te vês nos palcos, não te preocupes

pois há lugar para todos. A nossa primeira atividade é o Atelier de Teatro, que 

terá início no dia 26 de Setembro às 19h, no Auditório da FDUL e terminará a 

19 de Dezembro de 2019. As sessões são semanais e teremos alguns atores 

convidados que lecionarão parte das sessões em conjunto com o encenador 

do grupo, Pedro Wilson.

Ao mesmo tempo iremos ter atuações e preparação das novas peças. A 

primeira atuação deste ano letivo, já marcada, é dia 9 de Novembro em Vila

Franca de Xira, no Auditório da Fábrica das Palavras, sendo que, temos outras 

datas, ainda por confirmar, em festivais de teatro universitário.

Contactos:

Facebook: https://www.facebook.com/cenico.dedireito

Email: cenico.de.direito@gmail.com

Sala de ensaios: Auditório da faculdade (piso da biblioteca)

CÉNICO DE DIREITO

15



A Barítuna, Tuna Feminina da Faculdade de Direito, nascida a 23 de maio 

de 1996, já possui quase um quarto de século de existência, sendo que, 

atualmente conta com cerca de 15 a 20 elementos.

Desde o início da sua fundação teve como objetivo cantar e encantar por 

todos os sítios por onde passara e nos dias de hoje é nosso intuito continuar a 

cantar e tocar pelo puro prazer de o fazer, procurando transmitir toda a nossa 

alegria e boa disposição, oferecendo, para além da componente musical, um

espetáculo de energia e “sentir” académico.

Na tuna procuramos, em primeiro lugar, ter momentos de lazer que permitam 

espairecer a cabeça depois dos longos dias de aulas que tanto custam a passar. 

Queremos também continuar a estabelecer e fortificar um espírito único que 

só a vivência na tuna pode proporcionar, que vai dando origem a histórias e 

sobretudo amizades que um dia serão de enorme e inesquecível saudade.

Por fim, tal como em qualquer tuna académica, é ainda nossa finalidade dar 

a conhecer um outro lado da vida de um estudante universitário, que vai 

para além de livros e cansaço acumulado, porque no final de um percurso 

académico não devem apenas restar memórias de noites mal dormidas de 

tanto estudar.

De instrumentos na mão e músicas na ponta da língua, as Barítunas contam 

na sua atividade com várias participações premiadas em diversos encontros 

e Festivais de Tunas, bem como atuações em várias regiões do país. A nossa 

tuna procura, ainda, estar presente em todos os eventos da faculdade, 

nomeadamente, no Open Day, na semana dos núcleos, na entrega dos 

diplomas, Saraus, Bênção das Fitas, entre outros.

Destaca-se a realização do nosso festival de tunas femininas chamado “Xácara 

das Bruxas” que, desde 1999, já conta com 10 edições.

Para pertencer à Barítuna é fácil, basta querer. Vá… é também essencial 

seres mulher e gostares de música, boa disposição, da vivência académica e 

vontade de aprender.

Se te preocupa o facto de não teres qualquer experiência a nível musical 

BARÍTUNA
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não te preocupes pois não é de todo necessário ter conhecimentos musicais 

avançados, nem tão pouco básicos. Na tuna, como muitas de nós, poderás 

aprender um novo instrumento e descobrir a tua capacidade vocal.

Por outro lado, se te preocupa o facto de seres musicalmente avançada e 

receares que a música que a Barítuna interpreta não corresponda às tuas 

expectativas, convidamos-te a assistir a um ensaio até porque experimentar 

não custa e assim poderás tirar as tuas próprias conclusões.

Os ensaios da Barítuna realizam-se todas as Terças e Quintas-feiras e 

começam às 18h30 na Salun Tunae que se encontra no final do corredor 

da AAFDL. São abertos a todas aquelas que gostem de música e espírito 

académico, sendo de realçar que não nos cingimos a acolher estudantes da 

FDUL possibilitando pessoas de outras faculdades a integrá-la.

Não existe um critério para decidir quem fica ou não na tuna por isso deixamos 

o convite para quem se quiser juntar a nós no próximo ano letivo.

Contactos

Facebook: https://www.facebook.com/barituna/

Instagram: https://www.instagram.com/barituna.tffdul

Blog: https://baritunas.blogspot.com/

Email: barituna.tffdul@gmail.com

Sala: Salun Tunae (no final do corredor da AAFDL, depois da papelaria)
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Nos confins da nossa ilustre Faculdade de Direito, num recanto longínquo e 

intocado pelas almas penadas que caminham para a sua próxima avaliação, 

longe da demora das filas da secretaria mas perto o suficiente do nosso 

amado Velho, quase que como um paraíso, uma ilha dos amores, uma 

Xanadú, e eis que surge ao fundo do corredor a bonança, onde os resquícios 

de espírito académico se concentram, e se destilam num suco delicioso de 

musicalidade, companheirismo e tradição académica, esse sítio não tão 

inalcançável como se diz, para os comuns mortais tem o nome de Sala Mota

Martinho (vulgo sala da tuna), mas, mais que o local, a verdadeira descoberta,

é a Venusmonti, a Tuna Académica da Faculdade de Direito de Lisboa.

Com uma já rica história, premiada e viajada, a tuna da nossa casa, toca 

já desde 1996, ano em que foi fundada. Desde então, por ela já passaram 

centenas de figuras, todas unidas pelo fundo comum que é a Tuna, onde 

grandes amizades foram forjadas, fantásticas baladas tocadas, deliciosas 

serenatas cantadas e memórias, criadas...

Na Venusmonti poderás encontrar:

-Um ambiente bem acolhedor, e diverso, com um espírito de grupo muito 

forte, sempre com respeito da tradição da tuna;

-O melhor sítio para praticar as artes musicais na faculdade, no seio da 

tradição tuneril do nosso país;

-Um local para desenvolver competências musicais junto de músicos 

experientes (aprender a tocar instrumentos etc.);

-O verdadeiro espírito académico, que cada vez mais escasseia na capital;

-Oportunidades para viajar por Portugal e pelo Mundo, mediante a 

participação em festivais de tuna e outras atividades;

-Uma outra casa dentro da segunda casa que é a FDL!

Contactos

Site: http://venusmonti.wordpress.com

Facebook:https://www.facebook.com/pages/Tuna Venusmonti/174360979245189

Email: venusmontifdl@gmail.com direccao@venusmonti.com

VENUSMONTI
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Sala: Sala Mota Martinho (depois da papelaria)
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NÚCLEOS
 ASSOCIAÇÕES 

DE ALUNOS



A LISA é um núcleo de estudantes da Faculdade de Direito da Universidade de 

Lisboa, que visa promover iniciativas a nível pedagógico, científico e cultural 

nas áreas do Direito e da Ciência Política, numa vertente internacional.

Contactos

Site: https://lisafdul.wordpress.com/

Facebook: https://www.facebook.com/LisbonInternationalStudiesAssociation/

Email: lisafdul@gmail.com

LISA – LISBON INTERNATIONAL STUDIES ASSOCIATION
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A ELSA é uma Associação de Estudantes de Direito, sendo mesmo 

considerada a maior associação independente de estudantes do mundo. 

Entre outras actividades, a ELSA visa potenciar a capacidade profissional dos 

futuros juristas e fomentar a intercomplementaridade dos vários sistemas 

legais, num espírito de cooperação científica.Tendo representação em várias 

Universidades do Mundo, na FDUL poderás encontrar o grupo local da 

Universidade de Lisboa.

Contactos

Site: http://elsa-portugal.org

Facebook: https://www.facebook.com/ELSAU.Lisboa/

Email: secgen.ulisboa@pt.elsa.org

ELSA U. LISBOA – EUROPEAN LAW STUDENTS’ ASSOCIATION
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A Sociedade de Debates Académicos de Lisboa (SDAL) é uma união de 

estudantes que tem como objectivo promover a troca de argumentos e 

ideias sobre áreas de crucial importância presente e futura.

Tem como missão primordial proporcionar, através de conferências e 

debates, uma nova dinâmica académica, centrada na troca e confronto 

amistoso de ideias e conhecimentos. Desta forma, desenvolve uma 

plataforma de discussão, cuja principal atividade é o debate competitivo 

universitário ao estilo Parlamentar Britânico. Este é extremamente comum 

nas mais prestigiadas faculdades a nível mundial. Além desta atividade, são 

realizadas também conferências, tertúlias e serões de cinema com professores 

convidados. É objetivo da SDAL incutir o prazer por uma discussão saudável 

e construtiva que possibilite o desenvolvimento intelectual e humanístico de 

todas as partes.

Contactos

Site: http://sdal.weebly.com/

Facebook: https://www.facebook.comSociedadeDebatesAcademicosLisboa/

Email: sdal.geral@gmail.com
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O Núcleo de Estudantes Socialistas da Faculdade de Direito da Universidade 

de Lisboa agrega alunos que se identificam com o socialismo democrático, 

propondo o debate político sobre problemas que afetam Portugal e os 

estudantes em especial.

Contactos

Email: nucleodeestudantessocialistas@gmail.com

NÚCLEO DE ESTUDANTES SOCIALISTAS
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O Núcleo de Estudantes Sociais-Democratas da Faculdade de Direito de 

Lisboa pretende, através de uma política activa na Faculdade, integrar jovens 

sociais-democratas nas estruturas da Juventude Social Democrata. O NESD 

procura também desenvolver o debate de temas fraturantes da sociedade, 

tendo como prioridade todos os assuntos relacionados com o ensino superior.

Contactos

Email: nesd.fdl@jsd.pt

NÚCLEO DE ESTUDANTES SOCIAIS DEMOCRATAS
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