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O Colégio Almada Negreiros, conhecido durante muitos anos como Colégio dos Jesuítas, foi

gradualmente construído no início da segunda metade do século XIX e era, nessa altura,

administrado pela Companhia de Jesus. Antes de ser ocupado pela Universidade NOVA de

Lisboa, era também sede do "Batalhão de Caçadores 5", uma unidade do Exército Português,

que abandonaria o edifício na década de 1970.

Este mesmo edifício foi outrora o Colégio de Campolide, onde em 1910, aos seis anos de

idade, o pintor José Almada Negreiros foi admitido com o seu único irmão, António.

Mais tarde, a Universidade NOVA de Lisboa ocupou o espaço e a prestigiada NOVA School of

Business & Economics (NOVA SBE) foi aqui criada juntamente com a NOVA Information

Management School (NOVA IMS).

Em 2017, a NOVA SBE mudou as instalações para Carcavelos, tornando-se o Colégio, agora

denominado Almada Negreiros, a casa de vários Centros de Investigação da Faculdade de

Ciências Sociais e Humanas (NOVA FCSH), entre outras unidades orgânicas da Universidade

NOVA de Lisboa.
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FONTE: Colégio de Campolide. (s.d.). Restos de Colecção. https://restosdecoleccao.blogspot.com/2012/12/colegio-de-campolide.html

https://restosdecoleccao.blogspot.com/2012/12/colegio-de-campolide.html


De avião: O Aeroporto Humberto Delgado, mais conhecido como Aeroporto da Portela ou

simplesmente Aeroporto de Lisboa, é uma entrada internacional com voos que partem e

chegam de quase qualquer parte do mundo. Fica apenas a cerca de 7 km do centro de Lisboa,

da NOVA Campus de Campolide e dos hotéis próximos. Existem boas ligações do aeroporto

para a área em redor da NOVA Campus de Campolide. 

Para informações sobre viagens para Portugal a partir de fora da UE, por favor visite este

website.

De metro: O aeroporto está ligado ao centro de Lisboa pelo metropolitano (Metro). Pode

aceder a todos os mapas do metro aqui. Tem paragens perto do Campus de Campolide da

NOVA: São Sebastião nas Linhas Azul e Vermelha e Praça de Espanha na Linha Azul. Os bilhetes

devem ser comprados nas estações de metro.
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O Campus tem duas entradas: uma pela Rua da Mesquita (perto da Mesquita de Lisboa e do

edifício do Banco Santander) e outra pela Travessa Estevão Pinto (transversal à Rua de

Campolide, ao lado da escola primária).

https://reopen.europa.eu/en/from-to/OTC/PRT
https://www.metrolisboa.pt/viajar/mapas-e-diagramas/


De comboio: Estações Campolide ou Sete Rios. Pode aceder a toda a rede de comboios aqui.

Existem passes para viagens de autocarro/elétrico/metro válidos por 30 dias, bem como

cartões de viagem pré-pagos e recarregáveis.

De autocarro: Os autocarros mais próximos do campus são 756 (descer na Praça de Espanha

e caminhar 20 minutos), 701, 711 e 758 (descer na Rua de Campolide e caminhar 5 minutos).

Também pode apanhar os autocarros 713 ou 742 (descer perto do El Corte Inglês, na Rua

Marquês Fronteira, e caminhar cerca de 15 minutos).

De uber ou táxi: Se vier de táxi, Uber ou qualquer outra plataforma, escolha Campus de

Campolide ou Reitoria da Universidade NOVA de Lisboa como destino.

https://www.cp.pt/passageiros/pt
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ACESSO À INTERNET NO CAMPUS
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O wi-fi da NOVA FCSH cobre o campus, as bibliotecas, os auditórios, as salas de informática, os

átrios, os pátios e os espaços de refeição.

O acesso é feito exclusivamente através da rede eduroam. As credenciais da Internet serão

partilhadas pela comissão organizadora do evento.

ESPAÇOS DE REFEIÇÃO

A cantina SASNOVA está localizada perto da Residência Alfredo de Sousa, no campus. No

edifício Colégio Almada Negreiros existe um café/restaurante que serve refeições.



WWW.IELT.FCSH.UNL.PT
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