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O ÂMBITO DE ATUAÇÃO DO DEPARTAMENTO DO CULTURAL E NÚCLEOS AUTÔNOMOS SE DÁ ATRAVÉS DE
DOIS PILARES, O PRIMEIRO SENDO A ATUAÇÃO CULTURAL EM SI, ONDE O DEPARTAMENTO PUGNA POR
REALIZAR PROJETOS E ATIVIDADES QUE ENRIQUEÇAM E ESTIMULEM A PRODUÇÃO CULTURAL DOS ALUNOS
DA FACULDADE. JÁ O SEGUNDO PILAR, SE DÁ ATRAVÉS DO AUXÍLIO AOS NÚCLEOS E SUAS ATIVIDADES, UMA
VEZ QUE ELES EXISTEM IGUALMENTE PARA SERVIR E AUXILIAR AOS ALUNOS QUE SÃO ABRANGIDOS PELOS
MESMOS, O DEPARTAMENTO SE VÊ INDIRETAMENTE RESPONSÁVEL PELOS INTERESSES ESPECÍFICOS DE
TAIS ALUNOS. MUITAS VEZES OS DOIS PILARES DE ATUAÇÃO SÃO ESTRITAMENTE LIGADOS, PELO QUE OS
PROJETOS DOS NÚCLEOS TRAZEM ABORDAGENS CULTURAL IMPRESCINDÍVEIS.

A FACULDADE É SEMPRE O QUE FAZES DELA. MUITAS OPORTUNIDADES DE CONHECER NOVAS PESSOAS,
TRABALHAR EM PROL DOS ESTUDANTES E DE REALIZAR PROJETOS IRÃO SURGIR DURANTE O TEU PERCURSO
NA FDL, PELO QUE MUITAS DESSAS CERTAMENTE IRÃO SE DAR ATRAVÉS DOS NÚCLEOS QUE TEMOS. DESSA
FORMA, CASO VEJAS ALGUM NÚCLEO QUE ACHES QUE CONDIZ COM O QUE QUERES DESENVOLVER DENTRO
DA TUA VIDA ACADÊMICA, NÃO HESITES EM ENTRAR EM CONTATO COM O MESMO POIS CERTAMENTE
SERÁS BEM RECEBIDO. ADEMAIS, CASO NÃO TENHAS INTERESSE EM ENTRAR EFETIVAMENTE EM ALGUM
NÚCLEO, PODES TER INTERESSE EM PARTICIPAR DE ALGUM EVENTO DOS MESMOS, DESDE FESTIVAIS DE
TUNAS A CONFERÊNCIAS COM PROFESSORES DE EXCELÊNCIA. ASSIM, NÃO DEIXES DE SEGUIR AS MÍDIAS
SOCIAIS DOS NOSSOS NÚCLEOS PARA NÃO PERDER NENHUMA OPORTUNIDADE!

ATUALMENTE NA AAFDL TEMOS 11 NÚCLEOS AUTÓNOMOS DAS MAIS DIVERSAS ÁREAS, PELO QUE ABAIXO
PODERÁS ENCONTRAR ALGUMAS INFORMAÇÕES SOBRE OS MESMOS, BEM COMO OS SEUS CONTATOS.
CASO QUEIRAS SABER MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O FUNCIONAMENTO DOS NÚCLEOS AUTÓNOMOS,
PODERÁS ENTRAR EM CONTATO COM O DEPARTAMENTO DO CULTURAL E NÚCLEOS AUTÓNOMOS ATRAVÉS
DE CULTURAL@AAFDL.PT OU DIRETAMENTE COM A VICE-PRESIDÊNCIA DAS ATIVIDADES E VALORIZAÇÃO
CURRICULAR ATRAVÉS DE VICEPRESIDENTE_ATIVIDADES@AAFDL.PT.

MENSAGEM DO VOGAL DO DEPARTAMENTO
CULTURAL E NÚCLEOS AUTÓNOMOS

 

 CAIO ESCOBAR
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A Barítuna, Tuna Feminina da Faculdade de Direito, nascida a 23 de maio de 1996, já possui um quarto
de século de existência, sendo que, atualmente conta com cerca de 25 elementos. Desde o início da sua
fundação, teve como objetivo cantar e encantar por todos os sítios por onde passasse enos 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 vários eventos da faculdade e criar os
nossos próprios. 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 gostares de música, da vivência
académica e vontade de aprender. Se te preocupa o facto de não teres qualquer experiência a nível
musical, não te preocupes, não é de todo necessário ter conhecimentos musicais avançados, nem tão
pouco básicos. Na tuna poderás aprender um novo instrumento e descobrir a tua capacidade vocal!
Os ensaios da Barítuna realizam-se todas as segundas-feiras e começam às 18h30 no Auditório da
faculdade. São abertos a todas as pessoas 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 na tuna ou não, nem
audições/provas de entrada, por isso deixamos o convite para te juntares a nós!

BARÍTUNA
GUIA NÚCLEOS AUTÓNOMOS AAFDL
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CÉNICO DE DIREITO

CONTACTOS
Facebook: www.facebook.com/barituna/
Instagram: @barituna.tffdul
E-mail: barituna.tffdul@gmail.com
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCskx1GseFs1_HoEbi912WwA
Blog: https://baritunas.blogspot.com/
Sala: Salun Tunae (no final do corredor da AAFDL, porta vermelha depois da papelaria)
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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: www.facebook.com/cenico.dedireito
 E-mail: cenico.de.direito@gmail.com
 Instagram: @cenicodedireito

mailto:barituna.tffdul@gmail.com
https://baritunas.blogspot.com/
http://www.facebook.com/cenico.dedireito
mailto:cenico.de.direito@gmail.com


A Lisbon School Of Law MUN Society surge de uma vontade comum de um grupo de alunos que
encontrou no mundo dos Model United Nations (MUN) uma comunidade, um sentido de pertença a
algo maior. Cientes de que este tipo de atividades de construção de caráter e currículo são, mais vezes
do que seria desejável, inatingíveis para algumas demográficas, queremos aumentar a acessibilidade a
estas iniciativas, que cremos ser de grande valor para os nossos estudantes.
Qualquer que seja a etapa em que se encontrem no seu percurso académico, as soft skills adquiridas e
desenvolvidas por via de atividades de debate são valiosas, indispensáveis e algo que qualquer aluno
que já tenha experienciado um MUN consegue atestar. 
Consegue-se nestes eventos compilar um vasto leque de capacidades: desde capacidade de pesquisa
até às de síntese, de negociação e de comunicação. No entanto, não é a isto que se resume esta cultura:
as componentes de convívio, de integração, de diversidade cultural são também uma prioridade na
experiência MUN.
Esperamos que te juntes a nós nesta jornada pelo mundo da diplomacia, quer sejamos o teu ponto de
partida ou uma paragem pelo caminho!

CONTACTOS
 Facebook: www.facebook.com/lslmunsociety
 Instagram: @lslmunsociety
 E-mail: lslmunsociety@gmail.com

LISBON SCHOOL OF LAW MUN SOCIETY
GUIA NÚCLEOS AUTÓNOMOS AAFDL
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O Núcleo de Estudantes Africanos (NEA) foi criado em 1997 com o propósito de promover a inclusão
dos estudantes africanos e afrodescendentes na vida académica e social da Faculdade de Direito da
Universidade de Lisboa. Este núcleo tem a função de representar e dar a conhecer ao corpo estudantil a
diversidade da cultura africana, criando atividades com relevância informativa, cultural e académica
para os seus membros e demais alunos da Faculdade. De entre as suas atividades integrativas e
promocionais da cultura africana, o núcleo organiza anualmente encontros de estudantes, torneios, a
Festa Africana, jantares e almoços - em especial o almoço partilhado com comida típica africana de cada
país de origem dos nossos membros. O maior propósito do NEA é apoiar, acompanhar e incentivar os
estudantes africanos ao longo do seu percurso académico. Para o alcançar, desenvolve métodos de
integração que procuram auxiliar os alunos na resolução dos problemas que afligem todos os
estudantes deslocados de outro país, tal como a adaptação académica e aos novos métodos de ensino.
A entre ajuda, o sentido de partilha e o respeito entre estudantes são os princípios que tornam o NEA
relevante na vida dos seus membros. É com muita alegria e satisfação que o NEA tem a porta da sala
11.01 aberta para acolher os alunos africanos, afrodescendentes e demais membros da comunidade
para iniciar, com muita dedicação, esta jornada académica.
A União fez e faz a força!

CONTACTOS
E-mail: neafdl@gmail.com
Instagram: @nea_fdl
Facebook: www.facebook.com/neafdul

NÚCLEO DOS ESTUDANTES AFRICANOS
AAFDL 2021
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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.
 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.

CONTACTOS
Facebook: www.facebook.com/NucleoDeEstudantesCatolicosFdul/
E-mail: necfdl@gmail.com
Instagram: @necfdl

NÚCLEO DE ESTUDANTES CATÓLICOS

NÚCLEO DE ESTUDOS HUMANITÁRIOS

GUIA NÚCLEOS AUTÓNOMOS AAFDL
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O NEH – Núcleo de Estudos Humanitários – é um dos núcleos autónomos AAFDL, feito pelos alunos e
para os alunos. Somos um grupo de estudantes especialmente interessados na promoção dos direitos
humanos e na exploração das questões humanitárias da atualidade. Desta forma, temos por objetivo
primário promover a partilha, expor os assuntos controversos da nossa sociedade, proporcionar
diálogos com espaço para novas perspetivas, tendo por fim dar a possibilidade de serem extraídas
opiniões informadas. Acreditamos ser este o nosso dever enquanto Núcleo de Estudos Humanitários,
assim como o melhor contributo ao nosso alcance.

mailto:necfdl@gmail.com


NÚCLEO DE ESTUDO LUSO-BRASILEIRO

Procuramos, essencialmente, dar visibilidade a novas iniciativas e ser uma voz ativa, criando sempre um
espaço empático para novas vozes. Ao longo do ano, estaremos sempre presentes nas nossas redes
sociais, na promoção de diversas atividades, desde palestras temáticas a workshops didáticos,
procurando também abordar, de forma constante, os acontecimentos da atualidade, sensibilizando
para os mesmos.
Se te identificas com este projeto e procuras estar envolvido em causas maiores, seja através de te
manteres informado, através do conteúdo que consomes, ou através de uma participação ativa, então
convidamos-te a juntar-te a nós, estando atento às nossas iniciativas e divulgações e aderindo a
atividades com as quais te relaciones!

CONTACTOS
E-mail: nehumanitarios@gmail.com
Site: nehumanitarios.wixsite.com/nehfdl
Facebook: www.facebook.com/nucleoestudoshumanitariosfdl
Instagram: @nehumanitarios

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
maiores e mais ativos núcleos da FDUL, responsável pela realização de diversos eventos de caráter
científico-internacionais e pela promoção da integração dos alunos na faculdade. As atividades do NELB
são direcionadas aos alunos de licenciatura, mestrado e doutoramento. 

AAFDL 2021
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Entre os eventos realizados no último triênio, destacam-se: o Congresso Internacional de Direito
Constitucional, a II Conferência Internacional sobre o Futuro do Trabalho, o III Simpósio Luso-brasileiro
de Direito Ambiental e o IV Encontro Internacional do Dia da Mulher. 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 diversos
Ciclos Permanentes de Palestras sobre os mais variados assuntos e ramos do Direito. 
Estão previstos para o ano letivo de 2021/2022, de entre outros: o Congresso Internacional de Direito
Internacional Público; a V Conferência de Metodologia “Como Escrever um Relatório”, voltada para os
mestrandos e doutorandos da casa, a fim de dar suporte aos alunos que ingressam na Faculdade neste
período e o IV Colóquio Internacional Sobre a Construção Jurídica do Brasil Império. O NELB também
representa um gênero de incubadora de diversos projetos que permitem o desenvolvimento científico e
a publicação em âmbito internacional dos membros da comunidade acadêmica, como é o caso da
Revista Jurídica do NELB, a Jus Scriptum”, os grupos de pesquisa 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, YouTube, LinkedIn e pelo nosso site.

CONTACTOS
Site: nelb.pt
Instagram: @nelb_ul
Facebook: www.facebook.com/nelb.oficial
E-mail: nelb@fd.ulisboa.pt

GUIA NÚCLEOS AUTÓNOMOS AAFDL
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O Núcleo de Estudantes das Regiões Autónomas (NERA) é o núcleo que visa acolher representar os
estudantes da Região Autónoma dos Açores e da Região Autónoma da Madeira na Faculdade de Direito
da Universidade de Lisboa e promover o estudo e debate do Direito Regional, no âmbito das Ciências
Jurídico-Políticas, junto da comunidade académica, do meio jurídico e da sociedade civil.
A nossa atividade passa por promover os laços entre os estudantes insulares na faculdade e dar a
conhecer a realidade cultural das ilhas, através da promoção de atividades e convívios; informar os
alunos quanto a questões do seu interesse específico, como o acesso ao subsídio de mobilidade, ao
voto à distância, a bolsas de estudo e a opções de alojamento e defender junto dos órgãos da faculdade
os seus direitos e sensibilizá-los para a realidade dos estudantes deslocados, nomeadamente no que
concerne à calendarização das avaliações e ao método de ensino.
A promoção do estudo e debate do Direito Regional pretende contribuir para o aproximar da sociedade
e das instituições políticas com as Regiões Autónomas e relançar a discussão da temática na
comunidade, como foi exemplificativa a I Conferência sobre o “Parlamentarismo nas Regiões
Autónomas e o Estado Unitário Descentralizado”, a II Conferência, com o tema “A Repartição das
Competências Legislativas entre os Órgãos Centrais e os Órgãos Regionais” e o “I Encontro da Autonomia
Regional”, que contaram com a presença de docentes, antigos presidentes dos governos Regionais e
deputados das Assembleias Regionais, encontrando-se prevista a realização de futuras conferências e
do lançamento da 1ª Edição da Revista Jurídica NERA.
Deste modo, se és aluno da faculdade de Direito e dos Açores, da Madeira ou descendente em primeiro
grau de um açoriano ou madeirense, convidamos-te a te juntares aos mais de 100 membros do NERA!
Aos restantes alunos, convidamos-vos a acompanhar e participar nas nossas atividades, que poderão
ficar conhecer através dos nossos meios de comunicação.

CONTACTOS
Instagram: @nera.fdul
Site: https://nerafdl.wordpress.com
E-mail: nerafdl@gmail.com

NÚCLEO DE ESTUDANTES DAS REGIÕES
AUTÓNOMAS

AAFDL 2021
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O Núcleo de História do Direito (NHD) é um Núcleo de cariz científico, que pretende fomentar a
organização de eventos de cariz jus-científico e jus-cultural, e a formação e investigação, partindo da
área histórico-jurídica, mas abrangendo em geral o conjunto das denominadas “ciências auxiliares do
Direito”, como a Filosofia e a Sociologia do Direito, o Direito Comparado, e a intersecção com outras
ciências e artes, entre outras. O NHD tem uma especial ligação à Faculdade de Direito da Universidade
de Lisboa, onde germinou, mas procura estender a sua visibilidade a outras Escolas e à própria
sociedade civil, podendo os eventos ser participados por quaisquer interessados (alunos da FDUL ou
não). Ao longo da sua ainda curta história (o NHD foi fundado em 2020, tendo iniciado as suas
actividades em 2021), o Núcleo tem dinamizado eventos com diferentes tipologias, destacando-se os
Ciclos de Seminários (nomeadamente nas áreas de História do Direito, Arte&amp; Direito, e Filosofia do
Direito e Pensamento Jurídico) e os Cursos (designadamente os de Latim e de Direito &amp; Literatura).
Nos seus eventos, procura-se permitir ao público a interacção com oradores de outras Faculdades e
áreas (a título de exemplo, oradores como os Senhores Professores Paulo Ferreira da Cunha, Paulo
Pulido Adragão, Victor Sales Pinheiro, José Garcez Ghirardi, Silvina Martins Pereira, João Beato, entre
outros). Futuramente, o NHD pretende expandir o seu leque de eventos, quer a outras áreas, quer a
novas tipologias (como por exemplo tertúlias e conferências de maior porte, e ainda cursos em novas
temáticas), sempre com o objectivo de promover o desenvolvimento cultural e científico da Academia,
dos Estudantes, e de todos os que busquem novos conhecimentos ou perspectivas sobre as matérias
que trabalhamos.
Por outro lado, temos em aberto o projecto do Livro de Actas dos Eventos do NHD, que compilará as
intervenções dos diferentes oradores dos eventos do Núcleo, bem como o canal do NHD no YouTube,
que permitirá a visualização em diferido dos nossos eventos e de outros conteúdos, e ainda a formação
de uma pequena biblioteca jurídica que possa auxiliar todos os que pretendem estudar ou investigar os
temas que o Núcleo prossegue.
À excepção dos Cursos, todos os eventos do NHD são de acesso gratuito e universal; no entanto, os
interessados poderão tornar-se Sócios do Núcleo, o que dá acesso a descontos de 50% em todas as
situações em que exista a cobrança de algum montante (por exemplo, no caso dos Cursos), bem como
atribui direito a participar nas Assembleias Gerais e nas eleições para os órgãos do NHD (que são 03:
Direcção, Assembleia Geral, e Conselho Fiscal e Disciplinar).

 

NÚCLEO DE HISTÓRIA DO DIREITO
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NÚCLEO DE FINANÇAS E LITERACIA
FINANCEIRA

Se tiveres interesse e quiseres saber mais sobre as actividades do Núcleo, estamos presentes nas
principais redes sociais. Se gostavas de ajudar o NHD a crescer e a desenvolver novas actividades,
contacta-nos através das redes sociais ou por email, teremos todo o gosto em  integrar-te nas nossas
equipas!

CONTACTOS
Facebook: www.facebook.com/nhd.fdul
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/nhd-fdul/
Instagram: @nhd.fdul
E-mail: direcao@nhd-fdul.pt
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O recém-formado Núcleo de Finanças e Literacia Financeira, constituído junto da AAFDL, representará,
esperamos nós, uma mais-valia indelével do processo de formação não só da nossa comunidade
académica, mas também de uma mais literada sociedade civil. Desde que Adam Smith publicou o seu
célebre Wealth of Nations em 1776 até aos dias de hoje, a realidade económico-financeira deixou de se
centrar nos potenciais ganhos de um talhante ou de um padeiro como células individualmente
consideradas, para se passar a centrar em hiper-estruturas cada vez mais abstratas, codificadas em
sequências numéricas indecifráveis para o cidadão comum. 

http://www.facebook.com/nhd.fdul
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A revolução do modelo de propriedade iniciada na sociedade industrial evoluiu a par e passo com a
democratização do mundo ocidental, conduzindo a um modelo de prosperidade cujas vantagens não se
mostrariam indiferentes a outra face da moeda.

A existência de capital em livre circulação pode ser considerada um postulado de uma sociedade
moderna, mas representa igualmente um dos maiores desafios de uma regulação eficaz, que permita
evitar situações esdrúxulas de desfecho dramático como a de 1929 nos Estados Unidos da América -
exemplo claro do prejuízo que a iliteracia financeira poderá potenciar. Contudo, desde o triunfo global
deste modelo com a dissolução da antiga URSS em 1991, associado a um desenvolvimento tecnológico
sem precedentes, o mundo financeiro parece avançar a uma velocidade de diversificação e
complexificação apenas acessível aos arautos das badaladas "torres de marfim". Ainda num passado
recente, a chamada crise do subprime em 2008, configurou mais um exemplo marcante de um
momento trágico, indissociável de uma crescente opacidade dos mercados. Não deixando, no entanto,
de ter um impacto expressivo na realidade quotidiana do cidadão, seja por via de políticas públicas, por
via da falência do setor empresarial, geradora de um desemprego galopante, ou até mesmo nas
condições individuais de acesso ao crédito. O sistema financeiro de hoje é altamente interconectado e
sofisticado, tornando urgente o escrutínio esclarecido da sociedade civil, de forma a prevenir o
acontecimento de anomalias cujo prejuízo terá que ser suportado por todos.

O que será a "Euribor"? De que forma são calculados os juros e o "spread"? Será que todos sabemos a
diferença entre uma "conta à ordem" ou "conta a prazo"? E se bem que um número significativo saberá
distinguir uma "ação" de uma "obrigação, quantos saberão o que são "Swaps"? "Put and call options",
alguém? E preencher uma declaração de IRS, trabalho de contabilista? Dívida Pública, Défice
orçamental, "Quantitative easing", Cativações, OPA e IPOs, "short selling", Agência de Rating, TAEG, ou
mais recentemente Bitcoin e Blockchain. Todos os dias somos bombardeados com palavrões que nos
podem parecer intangíveis, mas de tangibilidade bem definida nas condicionantes que podem criar ao
nosso "dia-a-dia". Para uma melhor compreensão de uma disciplina tão complexa como "Finanças", e
maior eficácia operativa do Núcleo, as nossas atividades irão seguir uma tripartição entre: as Finanças
Empresariais, as Finanças Públicas e as Finanças Pessoais.
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VENUSMONTI – TUNA ACADÊMICA DA FACULDADE
DE DIREITO DE LISBOA

O programa de atividades é versátil, contando com palestras, debates e conferências como habitual,
mas também com outras atividades que promovem uma maior interatividade do Núcleo com a
comunidade estudantil, sempre visando uma abordagem interdisciplinar do conteúdos abordados.
Entendemos que a formação financeira é um pilar de uma sociedade próspera e queremos contribuir
para a sua construção.

CONTACTOS
Instagram: @nflf.fdul
E-mail: nflf.fdul@gmail.com
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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 dasecretaria 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 sediz, 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 e também esquecidas...
Na VenusMonti poderás encontrar: -Um ambiente bem acolhedor e diverso, com um espírito de grupo
muito forte, sempre com respeito da tradição da tuna; 

AAFDL 2021

mailto:nflf.fdul@gmail.com


O melhor sítio para praticar as artes musicais na faculdade, no seio da tradição tuneril do nosso país;
Um local para aprender e desenvolver competências musicais junto de músicos experientes; O
verdadeiro espírito académico, que cada vez mais escasseia na capital; Oportunidades para viajar por
Portugal e, quem sabe, pelo Mundo, mediante a participação em festivais de tuna e outras atividades;
Uma outra casa dentro da segunda casa que é a FDL!

CONTACTOS
Facebook: www.facebook.com/venusmontifdl
Instagram: @venusmontifdl
E-mail: tunavm@aafdl.pt
YouTube: https://www.youtube.com/user/VenusMontiFDL
Sala: Sala Mota Martinho (depois da papelaria)
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