Alojamento | O que dizem de nós
Dear Sasnova-Team,
On monday, my Erasmus-term at FCT finished and I am now back at home in Berlin. But
after five months living in Frausto da Silva Residence, I really want to write a short
recommendation for this accomodation - especially to inform upcoming foreign
students about this great opportunity to make their stay even more pleasent:
From the check-in in september to the check-out in february, I felt comfortable in the
residence in Caparica. The staff at the reception (Thank you very much once more,
Linda and Sandra!) as well as the members of the securitiy service were friendly,
communicative and helpful in cases of doubts or questions. The rooms, the bathrooms
and the kitchens are in quite good conditions - it is easy to accept these areas as new,
temporary home. The offered studyrooms in the residence are a great opportunitiy to
meet other students, to work together and to have a social life - especially to
compensate the weakness, that the residence is about 45 minutes away from Lisbon
(measured by public traffic). Another important aspect is, that the residence cares
about the functionality of rooms and equipment. In general, they are very fast in
fixing problems - just once W-Lan did not work in one wing of the building and it took two
weeks to repair it.
The student life during the week is very enjoyable since the residence is
just 200 meters away from the campus, which leads to very short ways there and back.
Since the reception is always occupied, you can leave and enter the residence to all
times without complications. And on the weekend, you can always leave to the beach,
which is easy to reach by bus, taxi or bicycle. Since the wheather is in general
marvellous, you should take this chance as often as possible!
So once more "Muito obrigado!" for the chance to stay in the residence in Caparica,
good luck for the future of FCT and Sasnova and best wishes from Berlin.
Jonas Röhm
Residência Fraústo da Silva

Catering | O que dizem de nós
Exmos(as) Senhores(as)
Venho por este meio, agradecer a minha estadia na vossa residência e louvar a forma
como fui recebida. É também de louvar as vossas excelentes condições de alojamento as
quais infelizmente desconhecia.
Com os melhores cumprimentos,
Marina Mateus
Residência Fraústo da Silva
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Boa tarde,

Venho vos felicitar pela excelência do serviço prestado por vocês no decorrer da
semana passada. Em todos os aspectos o catering foi fantástico, qualidade dos
produtos e a amabilidade do pessoal. Ao longo da semana os participantes foram
sempre elogiando o vosso serviço e mesmo esta semana já recebi e-mails de várias
partes do mundo a felicitar a nossa organização.

Obrigada e um bem hajam!

Cláudia Nunes dos Santos
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Como já disse à Dra. Fernanda Antão, o SAS, todos os seus colaboradores e os serviços
de refeições, foram excelentes; uma palavra para o Senhor Carlos que foi impecável,
dedicadíssimo, e a sua equipe trabalhou sem qualquer falha e com uma enorme
qualidade e simpatia.
Muito do sucesso do Congresso deve-se a si e à sua equipe. Se tiver oportunidade, diga
aos seus colaboradores quanto apreciei o seu trabalho.
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Boa tarde,

na qualidade de co-organizadores do evento internacional VL/HCC 2018, decorrido entre os passados dia 1 e 4
do corrente mês, fazemos questão de lhes encaminhar o nosso feedback sobre os serviços que nos foram
prestados por Vas. Exas.;

Na verdade, fazemo-lo também em nome da generalidade dos participantes no evento, que explicitamente nos
pediram que assim fizéssemos;

Gostaríamos que ficasse completamente claro que fomos tratados com a excelência de um serviço que está
muito para além daquilo a que o “simples” profissionalismo exigiria;

Todos reconhecemos o cuidado, a simpatia, a dedicação de toda a equipa, mas em particular das suas faces
visíveis, a Dona Carolina e do Sr. Carlos;

Em última análise, foram este empenho e entrega que fizeram com que a comida nos soubesse a todos ainda
mais deliciosa;

Podem crer que a imagem sobre Portugal e os Portugueses que os nossos participantes levaram para os seus
países terá feito mais pelo nosso país que várias campanhas publicitárias no passado;

Parabéns pelo vosso trabalho!

Com os nossos melhores cumprimentos,
Jácome Cunha e João Paulo Fernandes
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Boa tarde
Queria agradecer o toda a equipa o excelente trabalho que realizaram no nosso congresso.
A comida foi sempre muito boa, e abundante, bem como os coffee-breaks (adoraram os
bolos). Toda a gente elogiou imenso e gostou muito.
O serviço também foi impecável!
Muito obrigada pois a parte do catering é essencial para o sucesso de uma conferência, e
neste caso toda a gente ficou muito contente!
Os melhores cumprimentos
Inês C. Pereira

