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ESTUDAR: "O Caleidoscópio está aberto todos os dias, 24 horas por dia Nunca lá estuda, porque só soube deste sitio depois de

terminor o curso... Tem imensas condições e costumo estor cheio. Outro local, do qual também falam muito bem, ê o Instituto Superior
Técnica. Eu estudei essencialmente no minha biblioteca, ado ISCSP É boa, tem solos de estudo individuais e vários pisos -um mais

silencioso, outro para trabalhos de grupo. A sala de 24 horas do ISCSP está sempre aberta e é uma boo opção poro os estudantes

mais notívagos. Também estudava muito em cosq de amigas, porque na minha tinha mais dificuldade em concentrar-me. Estudar

acompanhada era uma formo de ter mais entusiasmo e foco. Estor num ambiente propicio é melhor e mais motivonte."

PASSEAR: "Gostei muito de conhecer o Parque Eduardo VII, o Miradouro Panorâmico de Monsanto, Belém e os seu; jardins - e os

pastéis! Ho um sitio que pouca gente conhece, chama-se Jardim dos Montes Claros e fico no Monsanto. Era perto da minha faculdade e

é super bonito. Descobri o Baixa, aproveitei para passear muito pelo Rossio. .. O Jardim Botânico da Ajuda também é muito bonito. Era

tudo relativamente perto da faculdade e aproveitei poro conhecer muito do cidade - tanto o andar a pé como de transportes. Para sair,

recomendo o Bairro Alto, o Cais do Sodré e Santos."

FAZER EXERCÍCIO; ''Recomendo o Anfiteatro Kerl do Amaral, em Monsanto. Há Cju«m vá porá lá correr, fazer yoga. O Parque
Eduardo VII é bom para quem gosta de correr também. Tal como Q Zona Ribeirinha de Belém. O Centro Desoartivo do Jamor também

tem um parque que te permite praticar várias modalidades. É mesmo perto da Faculdade de Motricidade Humana. O Parque das

Noções é um sitio excelente também, tal como o Estádio Universitário de Lisboa. A minha faculdade tem um pavilhão mesmo em frente

e tombem um compo onde se pode jogar futebol. Os estudantes combinam depois dos oulos ir poro lá jogar à bolo."


