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Estudar fora de casa. Janelas 
abertas para sair do quarto 
Estudar não significa ficar preso em casa. Há lugares mais ou menos 
silenciosos como bibliotecas e salas de estudo das universidades, espaços 
abertos 24 horas por dia com wi-fi ou ainda restaurantes e cafés 
tradicionalmente frequentados por estudantes. Opções não faltam neste 
guia com sugestões em Lisboa, Porto e Coimbra. 

KÁTIA CATULO katia.catulo@jonline.pt  

LISBOA 

O que tem? Se o importante. 
é silêncio, a opção é a 
biblioteca. Para estudar em 
grupo, há os jardins mesmo 
ali ao lado. 
Onde? Av. de Berna, 45 A 
Lisboa 
Horário Segunda a sexta das 
9h30 às 19h00 (Inverno) 
Internet wi-fi e tomadas para 
portátil 

INSTITUTO 
SUPERIOR TÉCNICO 

O que tem? Vánas salas de 
estudo no pavilhão de civil. 
A biblioteca também fica no 
mesmo pavilhão. 
Onde? Alameda D. Afonso 
Henriques 
Horário 24 horas. 
Internet wi-fi e tomadas 
para portátil. 

O que tem? Sala de alunos 
para trabalhos em grupo e a 
biblioteca para o estudo 
individual. 
Onde Avenida das Forças 
Armadas. 
Horário A sala de alunos 
está aberta entre as 9h e as 
21h (após esse horário é 
solicitado o cartão de aluno); 
a biblioteca está aberta das 
9h30 às 21h00 (ao sábado 
fecha às 13h) 
Internet : wi-fi e tomadas 
para portátil 

O que tem? a Cantina 
Velha, além de dispor de 
serviços de refeições, tem 
espaços para trabalho de 
grupo. É necessário 
apresentar cartão de 
estudante, mas são aceites 
alunos de qualquer 
universidade. 
Onde? Av. Prof. Gama Pinto 
Horário Dias úteis das 9h 
às 20h15 
Internet Sim 

O que tem? três salas, 
dispõe ainda de cozinha 
com microondas e máquina 
de café. 
Onde? Igreja Paroquial São 
Jorge de Arroios - Rua Alves 
Torgo, n.° 1 
Horário Aberto todos os 
dias (incluindo fim-de-
-semana), das 9h às 20h 
com possibilidade de ficar lá 
mais tempo depois de ter 
entrado 
Internet Sim 

O que tem? esplanada. 
Onde? Rua Tomás Ribeiro, 
65 
Horário das 08h30 às 
24h00 
Internet tem wi-fi, mas não 
dispões de tomadas para 
portátil 

illpENWIO CULTURAL 
FE BELÉM 

O que tem? Cafetaria e 
ainda uma sala de leitura, em 
que é necessário tirar um 
cartão aquando da primeira 
visita. 
Onde? Praça do Império 
Horário 2.a a 6.a das 10h às 
20h e sábado das 10h às 18h. 
Internet tem wi-fi e tomadas 
para portátil 

PORTO =4i-i-xlme 

O que tem? Um espaço 
tradicionalmente procurado 
por estudantes. Tem ainda 
um piso superior, que fora 
da hora do almoço é usado 
para quem precisa de ler ou 
usar a internet 
Onde? Rua João Guedes, 
n.° 5 
Internet Sim 

o que tem? A biblioteca da 
Faculdade de Desporto está 
aberta entre as 8h30 e as 
18h30. Na Faculdade de 
Medicina a biblioteca 
funciona das 8h30 à meia-
-noite e há ainda uma sala 
de estudo aberta 24 horas. 
Na Faculdade de 
Engenharia há salas de 
estudo (Bloco B) e salas 
com computadores abertas 
24 horas. 
Internet gratuita em todos 
os espaços 

PARQUE 
SERRALV 

O que tem? Desde os 
jardins, biblioteca e até a 
Casa de Chá, no antigo 
campo de ténis. 
Onde? R. Dom João de 
Castro 210 
Horário A biblioteca 
funciona das 10h às 18h 
(fecha ao domingo e 
feriados). A casa de Chá 
está aberta entre as 12h00 e 
as18h30 (de terça a sexta) e 
as 10h e as19h30 
(sábados,domingos e 
feriados). 
Internet Sim 

O que tem? Bar dos 
Artistas, no r/c, tem 
refeições rápidas (self-
-service) e actuações de 
piano ao vivo. 
Onde? Avenida da 
Boavista, 604-610, Boavista 
Horário 20h às 18h 
(segunda a domingo); 9h às 
23h (dias de espectáculo). 
Internet Sim 

O que tem? Dois pisos com 
cadeiras, poltronas e mesas 
amplas para estudar. Há 
música ambiente e é 
permitido fumar no andar de 
cima. 
Onde? Praça Carlos Alberto 
Horário das 10h às 20h 
Internet Sim 

COIMBRA 

1.:  
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O que tem? Rar/cafetaria e 
biblioteca que são óptimos 
espaços para estudar. 
Onde? Praça 8 de Maio, 
3000-300 
Horário segunda a sexta 
das 9h00 às 19h30; 
sábados das 11h00 às 
13h00 e das 14h00 às 
19h00 (Horário de Inverno) 
Internet Sim 

k4611111111111~1 
O que tem? As salas ou 
jardim deste espaço são 
bastante frequentados por 
estudantes. 
Onde? Rua Dr. João 
Jacinto, n.° 8, Sé Nova 
Horário das 9h30 às 18h 
(de segunda a sexta) 
Internet Sim 

O que tem? Os 
restaurantes Azuis e 
Vermelhas ficam abertos de 
segunda a sexta das 22h às 
4h, o Grill D. Dinis (Verdes) 
funciona das 14h às 4h 
(com bar e cafetaria abertos 
até às 22h) e o Restaurante 
das Químicas das 14h às 
20h, com esplanada e apoio 
de cafetaria. Ao fim-de-
-semana, o horário é das 
16h às 4h, com excepção 
das Químicas. 


