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DESPACHO N.º 88/2022 

Alteração ao Calendário escolar Ano letivo 2022/2023 

 

Considerando que, de acordo com o calendário escolar aprovado pelo Despacho 

65/2022, de 8 de julho, as aulas se iniciam no dia 12 de setembro,  

 

Considerando que as matrículas dos alunos do 1.º ano decorrem entre os dias 12 a 

16 de setembro, 

 

Considerando que apenas após as referidas matrículas é possivel finalizar a 

distribuição das salas, 

 

Ao abrigo do disposto no artigo 29.º, alínea d), dos Estatutos da Faculdade de Direito 

da Universidade de Lisboa, e, tendo sido ouvidos o Conselho Académico e o Conselho 

Pedagógico, 

 

Determino as seguintes alterações ao Calendário Escolar para o ano letivo 

2022/2023 (anexo): 

1. Início das aulas dos 2.º, 3.º e 4.º anos da Licenciatura: 12 de setembro; 

2. Início das aulas do 1.º ano da Licenciatura: 19 de setembro; 

3. Início das aulas do Mestrado em Direito e Prática Jurídica: 19 de setembro. 

 

Lisboa, 9 de setembro de 2022 

A Diretora, 

 

 

_____________________________________________ 

(Prof.ª Doutora Paula Vaz Freire) 

 



 

 
 
 

Início do ano letivo: 12 de setembro 

Fim do ano letivo: 28 de julho 

Férias: Natal: 19 de dezembro a 3 de janeiro; Páscoa: de 3 a 10 de abril 

1.º SEMESTRE: 12 de setembro a 17 de fevereiro 

Início das aulas: 12 de setembro* 

Fim das aulas: 16 de dezembro 

Período de Provas Escritas de Avaliação Contínua: 30 de novembro a 16 de dezembro 

Período de exames escritos e orais: 4 de janeiro a 24 de fevereiro 

» Época normal – exames escritos: 4 a 20 de janeiro 

» Época normal – exames escritos (Coincidência): 23 a 27 de janeiro (previsivelmente) 

» Época normal – exames orais: 23 de janeiro a 10 de fevereiro 

» Exames de recurso: 13 a 17 de fevereiro 

» Exames de recurso (Coincidência): 20 a 24 de fevereiro (previsivelmente) 

 
 

 

2.º SEMESTRE: 20 de fevereiro a 28 de julho 

Início das aulas: 20 de fevereiro 

Fim das aulas: 31 de maio 

Período de Provas Escritas de Avaliação Contínua: 11 a 26 de maio 

Período de exames escritos e orais: 7 de junho a 28 de julho 

» Época normal – exames escritos: 7 de junho a 23 de junho 

» Época normal – exames escritos (Coincidência): 26 de junho a 30 de junho (previsivelmente) 

» Época normal – exames orais: 26 de junho a 14 de julho 

» Exames de recurso: 17 a 21 de julho 

» Exames de recurso (Coincidência): 24 a 28 de julho (previsivelmente) 

    

* As aulas do 1.º ano terão início a 19 de setembro.    
 Nota: as datas para as épocas de exames são indicativas e podem ser objeto de alterações pontuais. 

 
CALENDÁRIO ESCOLAR – 2022/2023 

1.º Ciclo - LICENCIATURA 



 

 

 
 
 

Início do ano letivo: 19 de setembro 

Fim do ano letivo: 28 de julho 

Férias: Natal: 19 de dezembro a 3 de janeiro; Páscoa: de 3 a 10 de abril 

 

1.º SEMESTRE: 19 de setembro a 17 de fevereiro 

 

Início das aulas: 19 de setembro 

Fim das aulas: 16 de dezembro 

Período de exames escritos e orais: 4 de janeiro a 17 de fevereiro 

 

  

2.º SEMESTRE: 20 de fevereiro a 28 de julho 

 
Início das aulas: 20 de fevereiro 

Fim das aulas: 2 de junho 

  Período de exames escritos e orais: 6 de junho a 28 de julho 

 

   Nota: as datas para as épocas de exames são indicativas e podem ser objeto de alterações pontuais. 
 

 
CALENDÁRIO ESCOLAR – 2022/2023 

2.º Ciclo - MESTRADO EM DIREITO E PRÁTICA JURÍDICA 


