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QUERIDOS ALUNAS E ALUNOS 
DA NOVA DIREITO, BEM-VINDOS!

É com enorme alegria que vos 
recebemos nesta que será a vossa casa 
nos próximos 4 anos. Tudo faremos 
para que o sintam em cada minuto 
deste longo, mas tão desafiante, 
percurso.

Aqui encontrarão professores 
dedicados a explicar-vos cada peça 
do complexo sistema de regras que 
nos rege; professores próximos, mas 
exigentes, capazes de simplificar os 
temas mais intrincados, mas com 
um conhecimento jurídico profundo 
e fundado na melhor e mais atual 
investigação científica.

Aqui encontrarão um espaço de total 
liberdade para exporem e discutirem 
as vossas ideias, mesmo as mais 
ousadas; um ambiente cooperativo, 
onde todos fazem parte da mesma 
equipa, onde o sucesso de um só vale 
se for o de todos.
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MARIANA FRANÇA GOUVEIA
Diretora

Mais do que encher as vossas cabeças, 
queremos muito abri-las à inovação, 
ao pensamento rigoroso e crítico, à 
forma global e pragmática de analisar 
os problemas.

Exigência, profundidade, criatividade, 
inovação, globalização, enfoque 
na solução – as bandeiras da NOVA 
Direito.  Lembrem-se sempre: o jurista 
da NOVA é a antítese do burocrata! 
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COMEÇA AGORA UMA NOVA FASE DA TUA 
VIDA E ESTAMOS CÁ PARA TE FAZER VER 
QUE NÃO ESTÁS SÓ!
Como Associação de Estudantes, 
é a nossa missão proporcionar-te 
um leque de oportunidades e de 
experiências diferentes que te vão 
ajudar a enriquecer o teu currículo, 
a ter os teus momentos de diversão 
e lazer, e sentires que tens o apoio 
institucional de que precisas durante 
todo o curso, e muito mais.

Assumimos o compromisso de estar do 
teu lado durante os próximos 4 anos e 
de ser um apoio constante!
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https://www.facebook.com/aefdunl/


A DIREÇÃO DA AEFUNL
presidencia@ae.fd.unl.pt

Deste modo, podes sentir-te à vontade 
para te dirigires a nós em qualquer 
momento, não só através dos 
contactos indicados neste guia ou das 
nossas redes sociais, mas também, 
como nós preferimos, passando pelas 
nossas instalações!

A Associação de Estudantes tem as 
portas abertas para ti.
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Clica aqui para conhecer os nossos 
departamentos e núcleos autónomos.

https://www.fd.unl.pt/anexos/AE-NUCLEOS-AUTONOMOS_01.pdf


CALENDÁRIO
ESCOLAR
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Dia da Faculdade30 OUT

Receção 1o ano16 SET
18 SET

Matrícula / Inscrições 
(1o ano - 1a fase)

9 SET
13 SET

Aulas 1o semestre16 SET
13 DEZ

Época de exames 
do 1o semestre

6 JAN
7 FEV

Welcome day24 SET

Inscrições 2o semestre10 FEV
13 FEV

9

Férias do Natal16 DEZ
3 JAN



Férias da Páscoa

Aulas 2o semestre17 FEV
29 MAI

Pausa do Carnaval24 FEV
26 FEV

9 MAR
13 MAR

Época especial23 MAR
27 MAR

6 ABR
14 ABR

Inscrição para exames 
de recurso / melhoria

Época de exames do 2o semestre

Inscrição para exames 
da época especial

20 ABR
24 ABR

8 JUN
10 JUL

27 JUL
30 JUL

Inscrição para exames 
da época especial
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COMO ME LIGO 
AO SISTEMA 
INFORMÁTICO?
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Na faculdade, quando 

queres tratar de inscrições 

e afins, há muita coisa que 

se faz digitalmente sem ser 

necessária a tua presença 

física. Para isso precisas de te 

ligar à nossa rede.

 Além disso, enquanto estás 

no campus é bom poderes ter 

ligação ao universo digital e, 

por isso, convém saber como 

estar ligado à internet a partir 

da faculdade. Vê os conselhos 

seguintes para saberes como 

fazer.

12



A TUA ÁREA DE ALUNO

A área de aluno (netpa) é uma 
plataforma digital onde podes 
encontrar todas as informações 
relevantes para o teu percurso 
académico. É aqui que te inscreves 
para os exames e para as unidades 
curriculares (disciplinas). A tua 
informação enquanto aluno está toda 
concentrada aqui, incluindo as notas, 
os certificados de matrícula, bem como 
os dados da tua situação financeira 
com a faculdade. Esta última é 
importante por forma a fazeres o 
pagamento, atempado, das propinas. 

Podes experimentar entrar na tua área 
de aluno por aqui. 

Netpa

Uma vez que tenhas acedido à página 
do link, tem em atenção o seguinte:
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https://netpa.fd.unl.pt
https://netpa.fd.unl.pt/netpa/page


• SE FOR A PRIMEIRA VEZ QUE ACEDES AO NETPA 
TENS QUE FAZER O REGISTO.

Como é que o fazes? Fácil! Ao 
selecionares a opção “registe-se aqui”, 
ser-te-á solicitado o número de aluno, 
o curso, a data de nascimento e o 
número do teu cartão de identificação. 
Após preencheres os campos com 
os dados requeridos, ser-te-á 
atribuída uma password. E já está! Se 
pretenderes podes alterar a password 
na mesma plataforma. Vês? É fácil!  
Está feito!

• SE NÃO FOR A PRIMEIRA VEZ 
  QUE ACEDES À PLATAFORMA.

Então, olha para o canto superior 
direito. Aí  tens a opção de fazer log in. 
Deves escolhê-la, bastando inserires o 
teu número de aluno (ex.6111) e a tua 
password.

Podes aceder ao link para a tua área 
do aluno via a página central da 
faculdade - https://www.fd.unl.pt/. 
Se reparares, no rodapé encontras 
a hiperligação.
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https://www.fd.unl.pt/


O moodle, ou plataforma e-Learning, 
é onde encontras as informações 
referentes a cada unidade curricular 
e os documentos fornecidos por cada 
professor. 

Aqui, vais encontrar a lista das tuas 
unidades curriculares, sendo que, 
clicando em qualquer uma destas, 
tens a compilação de informação 
disponibilizada pelo professor da 
cadeira. Nota bem, os conteúdos 
do moodle  dependem do que os 
professores lá disponibilizam.

Estás a perguntar-te: como é que 
acedo? Também tens a vida facilitada. 
O percurso para acederes a esta 
plataforma é semelhante ao que 
utilizas para acederes à tua área de 
aluno, apenas o link é diferente. 

Nós ajudamos. Tens duas hipóteses:

MATERIAIS PARA ESTUDAR: MOODLE
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HIPÓTESE 1: 
Acedes ao moodle diretamente, 
bastando, para tal, colocares no motor 
de busca a morada https://moodle.
fd.unl.pt/ ou,

HIPÓTESE 2:  
Acedes ao moodle  via a página central 
da faculdade - https://www.fd.unl.pt/. 

Moodle
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https://moodle.fd.unl.pt/
https://moodle.fd.unl.pt/
https://www.fd.unl.pt/
https://moodle.fd.unl.pt/login/index.php


O TEU EMAIL DA FACULDADE

Webmail
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Gostamos que também tenhas a tua 
casa virtual na NOVA Direito. Por isso 
disponibilizamos um email para 
cada aluno. O objetivo do email da 
faculdade é que toda a comunicação 
da Comunidade NOVA Direito ocorra 
através deste email, seja com os 
serviços, seja com os professores. 

O teu email é o teu número de aluno 
@fd.unl.pt e a password é a mesma da 
área de aluno. Estará disponível uns 
dias após o registo que tens de fazer 
na plataforma do Webmail.

Para fazeres esse registo: Vais à página 
central da faculdade - https://www.
fd.unl.pt/ - e no rodapé encontrarás o 
link. Se preferires, acede por aqui.

https://owa2010.fd.unl.pt/owa/auth/logon.aspx?replaceCurrent=1&url=https%3a%2f%2fowa2010.fd.unl.pt%2fowa%2f
https://www.fd.unl.pt/
https://www.fd.unl.pt/


COMO É QUE CONFIGURAS O WI-FI?

REDE EDUROAM
Utilizador: nº de aluno@fd.unl.pt
Password: igual à da área de aluno 

REDE SASNOVA
Se optares pela Rede SASNOVA ,tem em 
atenção que a password é diferente: 
!1qA#3eDpw

TOMA AINDA NOTA: Para acederes ao 
website da Biblioteca, para acederes 
aos computadores disponibilizados 
aos alunos, bem como para acederes 
às nossas impressoras, os dados são 
sempre os mesmos: 

Utilizador: nº de aluno 
Password: igual à da área de aluno 

Se tiveres alguma dúvida vai ter 
com a nossa equipa dos serviços 
de informática, eles são simpáticos, 
prestáveis, têm muita paciência e 
ajudam-te!
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COMO SOU 
AVALIADA/O? 

4



Todas as unidades curriculares 

são avaliadas por exame escrito 

e anónimo. O exame conta 100% 

da nota a não ser que o docente 

decida utilizar outos elementos 

de avaliação além, mas não em 

vez, do exame final (participação 

oral, trabalhos escritos, testes 

intercalares, etc).

Se no fim da época de exames 

as coisas correrem mal, tem 

calma. Por vezes temos de errar 

para aprender de verdade. E por 

isso, tens a época de recurso, 

onde farás novo exame. Tem em 

atenção que na NOVA Direito, a 

época de recurso só acontece na 

época de exames seguinte e é 

necessária a inscrição em data 

própria.
20



Caso pretendas fazer melhoria 

de nota, também o podes fazer. 

Mas, uma vez mais, apenas na 

época de exame seguinte, a par 

dos teus colegas que vão fazer 

época de recurso.

Durante a licenciatura podes 

fazer até um máximo de 8 

melhorias. O prazo para fazer 

melhoria de uma disciplina é 

1 ano, contando do semestre 

em que obtiveste aprovação na 

mesma.

Existem ainda as épocas 

de exames especiais (março 

e setembro) para finalistas, 

para quem falta apenas uma 

disciplina para terminar o curso 

e outras situações especiais.

Na NOVA Direito não existem 

provas orais.
21



ONDE POSSO
ESTUDAR?

5



Se não quiseres estudar em casa, 

se fugires dos cafés a sete pés 

quando procuras concentração, 

deixamos-te estas dicas de 

sítios onde podes encontrar a 

serenidade e a companhia de 

outros estudantes:
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BIBLIOTECA NOVA DIREITO

A primeira sugestão vai, obviamente, 
para a nossa Biblioteca. Aí podes 
aceder quer aos materiais físicos 
presentes nas prateleiras e nas salas, 
mas também aos nossos materiais 
digitais. Não deixes de os querer 
conhecer! São uma boa forma de 
estudares para lá do manual que o 
professor pode recomendar.

Pede ajuda aos nossos bibliotecários, 
vão acolher-te com carinho e ensinar-
te os cantos à casa. Não esqueças que 
a Biblioteca, para lá de ser um sítio 
em que podes estudar, é também um 
sítio onde tens à disposição muita 
informação e conhecimento que podes 
utilizar para aprenderes.

Tem em atenção a algumas regras 
fundamentais no que toca à utilização 
da Biblioteca:
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• Podes requisitar todos 
os livros, exceto aqueles 
que estão assinalados na 
lombada  com uma bolinha 
de cor vermelha;

• Se quiseres um livro com 
bolinha de cor azul, tem 
atenção que isso assinala 
a existência de um prazo 
mais curto de empréstimo, 
comparativamente aos livros 
que têm uma bolinha de cor 
verde;

• Se requisitares livros, fica 
a saber que o empréstimo 
é suscetível de renovação, 
mas avisa e pergunta 
sempre;

• Considera que podem ser 
emprestadas até três obras 
em simultâneo, por um 
prazo máximo de cinco dias;
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Por razões de segurança, as mochilas/
malas não são permitidas dentro da 
Biblioteca. Para guardares as tuas 
coisas enquanto utilizas o espaço da 
Biblioteca, podes pedir uma chave no 
balcão desta para as guardares num 
cacifo.

Toma nota dos contactos da Biblioteca 
e do seu horário de funcionamento:

+351 213 847 451 | biblioteca@fd.unl.pt 
Horário: 9h-19h (Segunda a sexta) 

Na época de exames normalmente 
o horário tende a ser alargado.

• E tem em atenção que 
podem existir outros colegas 
e investigadores a precisar 
do livro. Não ultrapasses os 
prazos estabelecidos!
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SALA DE ESTUDO DA RESIDÊNCIA 
UNIVERSITÁRIA ALFREDO DE SOUSA
+351 213 715 600 | sasnova@unl.pt
 Horário: 24h (todos os dias)

SALA DE ESTUDO DO CAMPUS 
Horário: 8h-23h (Segunda a sábado)  
Época de Exames: 24h  

SALA DE ESTUDO 24H DA NOVA IMS
Horário: 24h, todo o ano

OUTROS LOCAIS (FORA DO CAMPUS):

*Se quiseres saber mais, consulta a Uniphi App, aí 
encontras a indicação de mais de 220 locais de estudo 

BIBLIOTECA PALÁCIO 
DAS GALVEIAS

BIBLIOTECA DA NOVA IMS
NO COLÉGIO DOS JESUÍTAS

UNIPHI*

CALEIDOSCÓPIO
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http://sasnova@unl.pt
http://blx.cm-lisboa.pt/gca/index.php?id=404
http://blx.cm-lisboa.pt/gca/index.php?id=404
https://www.novaims.unl.pt/servicos-e-comunidade-biblioteca
http://uniphi.pt/
https://www.ulisboa.pt/info/caleidoscopio


QUEM ME PODE 
AJUDAR? 
(SERVIÇOS DA FACULDADE)

6



Temos uma grande equipa 

dedicada a fazer da tua 

passagem pela NOVA Direito 

algo que te fique marcado 

para sempre. Conforme o 

tema das tuas dúvidas e 

angústias deves procurar 

o serviço certo. Fica aqui a 

descrição de cada um deles 

e dos seus contactos:
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SERVIÇOS ACADÉMICOS
Aqui podes solicitar informações 
relacionadas com a frequência dos 
vários ciclos de estudos, matrículas, 
inscrições, exames, propinas entre 
outras informações necessárias ao 
teu percurso académico.

Se precisares de:

• Emitir certidões de 
matrícula, inscrição e 
frequência;

• Instruir processos relativos à 
concessão de creditações.

É a nós que te deves dirigir. Estamos 
cá para te ajudar a perceber o que tens 
de fazer e decidir.
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CONTACTOS: 
Patricia Luz
João Cabral
Marisa Lopes
Miguel Coelho
Jorge Costa 

+351 213 847 447/57 
sacademicos@fd.unl.pt 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO:

De segunda a sexta feira:
9h30 - 12h30, 14h - 17h

Às quintas feiras:
9h30 - 12h30, 14h - 19h
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INTERNATIONAL EXCHANGE 
PROGRAMMES OFFICE
Se quiseres explorar a possibilidade de 
ires para o estrangeiro durante uma 
parte da tua formação, cá estamos 
para te ajudar. A nossa missão passa 
por:

• Coordenar os programas de 
intercâmbio;

• Gerir os estudantes 
incoming e outgoing;

• Gerir estágios/placements 
no âmbito do programa 
Erasmus+.
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CONTACTOS: 
Rita Jordão 
Rosa Barbosa
 

+351 213 847 437
+351 213 847 493
erasmus@fd.unl.pt
exchange@fd.unl.pt
 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO:

Às segundas, quartas e sextas feiras:
10h30 - 12h30

Às terças e quintas feiras:
10h30 - 12h30, 15h - 17h
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• A maximização do 
potencial dos alunos, 
através da organização, 
divulgação e facilitação de 
experiências de formação 
(estágios, cursos, 
mentorias, voluntariados);

• A informação sobre as 
aptidões relevantes para 
o mercado de trabalho 
e a melhor forma de as 
adquirir (elaboração de CV, 
busca ativa de emprego, 

GABINETE DE SAÍDAS PROFISSIONAIS
Já estás a pensar no que queres fazer 
quando terminares a licenciatura? 
Então deves dirigir-te ao Gabinete de 
Saídas Profissionais. 

Muito mais do que um ponto de 
acesso ao mercado de trabalho, o 
Gabinete de Saídas Profissionais 
preocupa-se com o apoio aos alunos 
na construção da sua carreira 
profissional, tendo em atenção quatro 
eixos muito importantes:
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informação sobre a 
cultura institucional das 
organizações);

• O estabelecimento 
de um conjunto de 
parcerias com empresas e 
instituições que facilitem 
a aquisição dessas 
experiências e formações 
relevantes.

CONTACTO: 
Jorge Azevedo Correia 
estagios.saidasprofissionais@fd.unl.pt
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INFORMÁTICA E COMUNICAÇÕES 

Se tiveres alguma dúvida pede 
ajuda à nossa equipa dos serviços 
de informática. Mas não esqueças 
de passar em revista a informação 
que te demos no capítulo deste guia 
sobre “Como me ligo ao sistema 
informático?”. De certeza que lá vais 
ter muita da informação que precisas 
para resolver as tuas dúvidas.

SERVIÇOS FINANCEIROS
Este é o local onde te deves dirigir para 
fazer os pagamentos (propinas, taxas, 
merchandising...)

CONTACTOS: 
+351 21 384 74 23
servicos.financeiros@fd.unl.pt
De segunda a sexta feira:
10h - 13h

CONTACTOS: 
+351 21 384 74 40
tic@fd.unl.pt
De segunda a sexta feira:
9h – 19h
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http://serviços.financeiros@fd.unl.pt 
http://tic@fd.unl.pt 


COMO
CHEGO À
NOVA 
DIREITO?

7



Deixamos-te aqui as 
principais aplicações 
para te ajudar a deslocar 
na cidade. 

Nas páginas seguintes 
encontra todas as 
informações que 
precisas para utilizar a 
rede de transportes. 

Here We GO

Moovit

Citymapper

Carris
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https://wego.here.com/?map=38.7167,-9.1333,10,public_transport
https://moovitapp.com/
https://citymapper.com/lisboa
http://www.carris.pt/pt/noticias/2018/Nova-APP-CARRIS/


COMO UTILIZAR OS TRANSPORTES? 
O cartão Viva Viagem permite comprar 
bilhetes para qualquer transporte em 
Lisboa (metro, autocarro, elétrico e 
comboio) e tem um custo de 0,50€. 
Podes comprar bilhetes singulares ou 
escolher a opção zapping que permite 
carregar o cartão até 20€.

Para fazer o passe do metro deves, 
primeiro, dirigir-te aos serviços 
académicos e requerer uma 
declaração de estudante sub-23. 

Posteriormente, deves dirigir-te a 
um dos postos disponíveis para 
efetuar o passe com o documento de 
identificação original ou autorização 
de residência, assim como uma 
fotografia tipo passe e a requisição do 
passe devidamente preenchida.
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Estação de Metro Marquês de Pombal 
7h45 às 19h45
Estação de Metro Campo Grande 
7h45 às 19h45
Estação de Metro Colégio Militar/Luz
7h45 às 20h30
Estação de Metro Jardim Zoológico
7h45 às 20h30
Estação de Metro Rossio 
7h45 às 20h30
Estação de Metro Baixa-Chiado 
7h45 às 20h30
Estação de Metro Cais do Sodré 
7h45 às 20h30
Estação de Metro Oriente
7h45 às 20h30
Estação de Metro Aeroporto
7h45 às 20h30
Espaço Cliente da Carris do Arco do Cego 
8h às 19h nos meses de setembro e outubro

ONDE OBTER O PASSE?

Linha verde
Comboio 
Barco

Linha amarela
Linha azul
Linha vermelha

40



FAQS
8



OS EXAMES 
SÃO COM 
CONSULTA?2.

Depende. A resposta a isso 
apenas o professor da unidade 
curricular em concreto te 
poderá dar. Tal ficará, sempre, à 
discricionariedade do professor. 
Há alguns professores que optam 
por esse modelo e outros que não 
o fazem. Atende que a consulta 
tanto pode ser de legislação como 
de outros materiais.

A média é feita por uma 
ponderação das 29 classificações 
mais elevadas atribuídas 
nas disciplinas, constando 
obrigatoriamente todas as 
classificações das disciplinas 
obrigatórias com 8 ECTS.

TODAS AS DISCIPLINAS CONTAM 
PARA A MÉDIA?1.
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POSSO OBTER CREDITAÇÃO NO 
CURSO DE FORMAÇÃO FEITA 
FORA DA FACULDADE?3.

Sim. Para isso acontecer a 
avaliação da creditação tem 
de passar por uma Comissão 
de Professores que avalia cada 
caso e toma a sua decisão 
científica.

Consulta o  Regulamento 
de Creditação de Formações 
Académicas e de Experiências 
Profissionais aqui.

43

O QUE ACONTECE SE ME 
ESQUECER DE PAGAR A PROPINA?4.

Se não pagares a propina até ao 
prazo correspondente ficarás 
com montantes em dívida 
e a tua área de aluno ficará 
bloqueada até ao pagamento da 
mesma, não te permitindo, por 
exemplo, ter acesso às notas. O 
mesmo acontece, caso tenhas 
outros valores em dívida.

https://www.fd.unl.pt/Anexos/13089.pdf


POSSO FAZER 
CRÉDITOS 
A MAIS?5.

Claro que sim! Para terminares 
a licenciatura tens de efetuar, 
no mínimo, 240 ECTS. Não tem 
problemas se obtiveres 
créditos a mais.

44

A NOVA Direito tem um regime 
de prescrições que te obriga a 
completar, no mínimo, a seguinte 
tabela de ECTS: 

• Ao fim de 2 semestres — 30 ECTS; 

• Ao fim de 4 semestres — 48 ECTS; 

• Ao fim de 6 semestres — 90 ECTS; 

• Ao fim de 8 semestres — 130 ECTS; 

• Ao fim de 10 semestres — 170 ECTS.

O número máximo de inscrições 
no curso é de 12 semestres.

O QUE É QUE ACONTECE SE 
REPROVAR A X CADEIRAS 
POR SEMESTRE?6.



HÁ BOLSAS?
E QUAIS SÃO 
OS REQUISITOS?7.

Sim, na página da 
Universidade NOVA de Lisboa 
encontras informação sobre 
várias bolsas de estudo e os 
requisitos de cada uma. 
Clica aqui.  

Sim. Os Serviços de Ação 
Social da Universidade Nova 
de Lisboa (SASNOVA) são o 
serviço responsável pela ação 
social da NOVA.
Faz aqui o download da APP 
dos SASNOVA.

45

A UNIVERSIDADE TEM 
SERVIÇOS DE ACÃO SOCIAL ? 8.

https://sas.unl.pt/bolsas-de-estudo/
https://sas.unl.pt/noticias/app-sasnova/


POSSO FAZER DESPORTO?9.
Sim, claro! Deves! Mente sã 
em corpo são, lembras-te? 

Aliás, a Associação de 
Estudantes tem uma equipa 
masculina de futsal e uma 
equipa feminina de vólei. 
Mas não deixes de contactar 
o departamento desportivo. 
Existem mais desportos que 
podes fazer na Universidade 
Nova de Lisboa (basquetebol, 
atletismo, surf, etc.). Para 
saberes mais fala com o 
gabinete da NOVA Desporto, 
situado no edifício da Reitoria. 
O contacto é: desporto@unl.pt.
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Uniplaces Idealista Imovirtual

Casa Sapo Erasmusu Bquarto

Casa.trovit Arrenda Housing
anywhere

COMO POSSO
ARRANJAR
ALOJAMENTO?10.

Existem vários grupos de 
Facebook que são bastante úteis 
e pode ser que ajudem.  Têm 
sempre propostas a aparecer. 

Existem também vários sites 
que também podem ser uma 
boa dica. Aqui fica uma lista 
dos principais:
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https://www.uniplaces.com/pt/
https://www.idealista.pt/
https://www.imovirtual.com/
https://casa.sapo.pt/
https://erasmusu.com/pt/erasmus-lisboa/alugar-quartos-estudantes
https://www.bquarto.pt/
https://casa.trovit.pt/
http://www.arrenda.com/
https://housinganywhere.com/pt/
https://housinganywhere.com/pt/


ESTÁS
PRONTO?

9



Então? Ajudámos? Esperamos 

bem que sim e que a partir 

de agora tenhas um percurso 

feliz connosco. 

Estamos todos juntos para 

fazer da tua experiência uma 

experiência enriquecedora e 

que te marque para sempre. 

Não te esqueças, o Jurista 

da NOVA é a antítese do 

burocrata...e por isso, muito 

mais FELIZ!

Ah! E sempre que precisares 

de energia vai beber um café 

à D. Paula, ela vai “adotar-te” 

com todo o carinho.

Sê Bem-Vinda/o!
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@nova_direito
faculdadededireito.unl
novadireito

fd.unl.pt


