FUGA DE CÉREBROS:
A MOBILIDADE ACADÉMICA E A EMIGRAÇÃO PORTUGUESA QUALIFICADA

Local da conferência:
Anfiteatro Nobre
FLUP: Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
Via Panorâmica, s/n 4150-564 Porto
COMO CHEGAR?

De metro:
- Deverá sair na estação Casa da Música (linhas A, B, C, E e F). Daí, poderá caminhar cerca de 10-15 minutos
até à FLUP. Atravesse a Praça Mouzinho de Albuquerque (Jardim da Boavista), desça a Rua Gonçalo
Sampaio e atravessa a Rua do Campo Alegre, continuando em frente. A FLUP encontra-se na Via
Panorâmica, junto ao nó da autoestrada (veja o trajeto aqui).
Alternativamente, depois de sair do metro, poderá apanhar o autocarro 204 na paragem Casa da Música
(Metro), com destino à Foz, e sair na paragem da Junta de Massarelos, na Rua do Campo Alegre.

De autocarro:
- Poderá utilizar uma das seguintes linhas:
200 (Bolhão - Castelo do Queijo)
204 (Hospital de S. João – Foz)
207 (Campanhã – Mercado da Foz)
902 (Boavista – Lavadores)
A paragem mais próxima da FLUP é a da Junta de Massarelos, na Rua do Campo Alegre.
Caso não possua bilhetes de transporte (Andante ou Passe) poderá adquiri-lo numa das máquinas de
venda automática existentes nas estações de metro ou a bordo do autocarro.
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De Automóvel
A FLUP localiza-se no Pólo 3 da Universidade do Porto, no nó viário do Campo Alegre:
- Se vem de Norte ou Nascente, deve dirigir-se à VCI, direção Lisboa (Ponte da Arrábida), e sair no nó do
Campo Alegre.
- Se vem de Sul, deve tomar a direção Ponte da Arrábida e sair no 1º nó (Campo Alegre) imediatamente
depois da ponte.
Parque Automóvel
A Faculdade de Letras da Universidade do Porto possui 3 áreas de estacionamento, 2 delas de acesso livre:
1 – Parque de acesso livre (partilhado com a FAUP) – a entrada deve ser feita pela Via Panorâmica.
2 – Parque de acesso livre – a entrada deve ser feita pela Rua da Pena.
3 – Parques de acesso restrito a docentes, funcionários, estudantes e outras pessoas devidamente
autorizada.

Balcão de receção da conferência:
- O balcão da receção da conferência situa-se junto ao Anfiteatro Nobre.
Depois de entrar no recinto da FLUP, pelo portão principal, deverá descer pela direita, até à entrada
principal do edifício. No átrio deverá virar à direita e seguir em frente, atravessando o bar dos alunos. O
Anfiteatro Nobre é à direita, depois do bar.

