
MEGA AULA DE YOGA PARA COMBATER O STRESS DOS EXAMES 

A 10.ª edição da iniciativa «Yoga e Exames sem Stress» vem, mais uma vez, ajudar-te a gerir o stress que 

acompanha as épocas de exames, com várias iniciativas da modalidade durante o mês de maio.  

As aulas de Yoga chegam à Alameda da Cidade Universitária, em Lisboa, no relvado frente à Reitoria, às 11 

horas do dia 3 de maio, para promover entre alunos e professores uma melhor gestão da época de exames 

que se aproxima. 

 

As aulas de Yoga são gratuitas e vão decorrer todas as terças, às 18 horas, e aos sábados, às 11 horas, 

durante o mês de maio. As iniciativas estão inseridas nas atividades gratuitas e de âmbito solidário do 

Departamento Jovem da Confederação Portuguesa do Yoga (CPY). 

 

Com a aproximação da época de exames, a iniciativa quer ensinar técnicas de Yoga à comunidade 

académica, numa promoção de uma melhor gestão do stress, tanto durante o estudo, como durante os 

exames. O evento pretende, também, que os estudantes aprendam a «otimizar exponencialmente o seu 

rendimento», através de «recuperações físicas completas em poucos minutos» e de um melhoramento dos 

níveis de concentração, pode ler-se em comunicado. 

 

De acordo com a CPY, a prática do Yoga Sámkhya também eleva a autoconfiança e aumenta a energia dos 

praticantes. 

 

A 10.ª edição conta com o apoio da Secretaria de Estado do Desporto e da Juventude, do Instituto 

Português do Desporto e da Juventude, da Fundação da Juventude, da Câmara Municipal de Lisboa, da 

Universidade de Lisboa, do Estádio Universitário de Lisboa e do Portal Universia. As aulas têm duração 

aproximada de uma hora. 

 

A «Yoga e Exames sem Stress» tem sensibilizado a comunidade académica desde 2005 e conta com apoio 

de universidades e autarquias portuguesas. As cidades do Porto, Vila do Conde, Póvoa do Varzim, Aveiro, 

Coimbra, Leiria, Caldas da Rainha, Estoril, Odivelas, Oeiras, Almada, Palmela, Setúbal, Barreiro, Faro, Olhão, 

Loulé e Tavira recebem, igualmente, a iniciativa, ainda sem data definida. 
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