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PROGRAMA 

de janeiro a março 2015  

 

Introdução Computador 
Sessões que se destinam a quem necessita ou pretende começar a utilizar as novas 

tecnologias de informação e comunicação.  

 

> PARA adultos e seniores 

BIBLIOTECA CAMÕES 

terças e quintas, a partir de 13 jan: 10H30>12H30 

 

Entrada livre, mediante inscrição prévia presencial ou pelo tel. 21 342 21 57 

N.º Mínimo e Máximo: 4 a 6 participantes 

 

BIBLIOTECA DE BELÉM  

Introdução ao computador 

quarta,  4 mar: 14h>15h 

Introdução ao Word 

quarta,  11 mar: 14h>15h 

Introdução ao Excell 

quarta,  18 mar: 14h>15h 

 

Entrada gratuita, mediante inscrição prévia presencial ou pelo tel. 21 361 66 20 

N.º Máximo 4 participantes 

 

 

 

 

 



                                                   OportunAidade  
                    aprendizagem não formal ao longo da vida 

2 
 

 

Oficina de manualidades 

Através de várias técnicas de costura, de recorte, de colagem e de materiais tão 

diversos como o tecido, o papel ou outros materiais reciclados, é possível fazer 

objetos criativos e únicos. Venha conhecer algumas dessas técnicas e faça uma 

peça personalizada à sua medida. 

 

> PARA público em geral 

 

BIBLIOTECA DOS OLIVAIS 

quartas, 21 jan, 18 fev e 18 mar: 10h30>12h30 

 

Entrada gratuita, mediante inscrição prévia pelo tel. 21 850 71 00 | bib.olivais@jf-

olivais.pt 

 

Oficina prática de Filosofia 
A Filosofia oferece-nos “ferramentas práticas para enfrentar os desafios da actualidade 

e alcançar a realização individual e harmonia nas relações humanas.”  

Quatro conversas em redor desses ensinamentos atemporais.  

N.º Mínimo e Máximo: 6 a 25 participantes 

Parceria: Nova Acrópole 

 

> PARA adultos 

 

BIBLIOTECA DOS CORUCHÉUS  

às quintas (sessões independentes) 

 

22 de janeiro (16H00) – “Como vencer o medo à mudança” 

19 de fevereiro (16H30) – “A arte de saber escolher” 

19 de março (16H30) – “A vontade motor oculto de todas as nossas transformações” 

16 de abril (16H30) – “Onde está a verdadeira qualidade de vida” 

 

Entrada gratuita, mediante inscrição prévia pelo tel. 21 817 20 49 | bib.corucheus@cm-

lisboa.pt 

 

 

Aulas de Kundalini Yoga 
Kundalini Yoga, também conhecido como o Yoga da Consciência, é uma prática 

ancestral, extremamente completa que concilia as componentes físicas e espirituais 

que nos constituem. 

Cada aula tem um objetivo específico, mas todas elas, no geral, trabalham o Sistema 

Nervoso – dando-nos mais estabilidade e estrutura para lidar com os desafios da vida 

–, o Sistema Glandular – que mantém uma estreita relação com o sistema nervoso, 
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ajudando-nos internamente a reagir ao meio exterior – e o Sistema Imunitário – 

fortalecendo e equilibrando a nossa saúde. 

Kundalini Yoga é uma ciência e uma tecnologia que nos conduz à nossa 

excelência. 

NOTA: As aulas específicas para seniores decorrem em cadeiras. 

N.º Mínimo e Máximo: 4 a 9 participantes 

 

> PARA  seniores  

 

BIBLIOTECA DOS CORUCHÈUS 

terças, 27 jan, 3 fev, 10 fev: 10h30>11h30 

Entrada gratuita, mediante Inscrição prévia: T. 218 172 049 E-mail:  

bib.corucheus@cm-lisboa.pt 

 

 

Como pesquisar e utilizar a informação 
Nos nossos dias, estamos rodeados e somos bombardeados permanentemente por 

informação. Como distinguir o que nos interessa do que somente nos confunde? 

Como utilizar e pesquisar a informação para a realização dos nossos projetos 

pessoais, escolares ou profissionais? Sessão teórica e prática utilizando meios 

informáticos e os recursos da biblioteca. 

N.º Mínimo e Máximo: 5 a 10 participantes 

 

> PARA  jovens, adultos e entidades 

 

BIBLIOTECA DE BELÉM 

quinta, 5 fev: 14h00>16h30 

 

Entrada gratuita, mediante inscrição prévia através de Tel: 213 616 620 ou 

bib.belem@cm-lisboa.pt 

 

40 minutos de segurança  
Ações de sensibilização sobre segurança e prevenção de acidentes, particularmente 

dirigidas a pessoas com mais de 65 anos, mas que pode interessar a todos nós. Estas 

ações, com a duração de apenas 40 minutos, incidirão em áreas como a atuação em 

caso de Incêndio, comportamentos de autoproteção face ao risco sísmico e prevenção 

de acidentes domésticos. 

N.º Mínimo e Máximo: 4 a 18 participantes 

Apoio: Serviço Municipal de Proteção civil de Lisboa 

 

> PARA seniores 

 

BIBLIOTECA CAMÕES 

sobre o tema Sismos: comportamentos de autoproteção 
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quarta, 11  fev: 10h30>11h10 

Entrada gratuita, mediante Inscrição prévia: T. 218 172 360 E-mail:  bib.camoes@cm-

lisboa.pt 

 

BIBLIOTECA DOS CORUCHÉUS 

sobre o tema Sismos: comportamentos de autoproteção 

quarta, 18  fev: 10h30>11h10 

Entrada gratuita, mediante inscrição prévia pelo tel. 21 817 20 49 | bib.corucheus@cm-

lisboa.pt 
 

BIBLIOTECA DE SÃO LÁZARO 

sobre o tema Sismos: comportamentos de autoproteção 

quarta, 18 mar: 10h30>11h10 

Entrada gratuita, mediante Inscrição prévia: T. 218 852 672 E-mail: 

bibliotecaslazaro@jfarroios.pt 

 

Oficina de costura 
Vamos aprender a fazer pequenos arranjos nas peças de vestuário: apertar ou alargar, 

fazer uma bainha, cozer botões, etc. 

N.º Mínimo e Máximo: 4 a 6 participantes 

 

> PARA adultos  

 

BIBLIOTECA DA PENHA FRANÇA 

quartas, 25 fev e 25 mar: 10h30>12h30 

 

Entrada gratuita, mediante inscrição prévia através do tel: 218 160 750| 

bib.pfranca@cm-lisboa.pt 

 

 

Respirar, Relaxar e Sonhar 
Partindo das técnicas do Yoga, esta atividade pretende reativar de forma consciente 

três aspetos fundamentais da nossa vida: a respiração, o relaxamento e a capacidade 

consciente de sonhar, no sentido de trazer algo à mente, sendo que “trazer à mente” 

significa tornar presente, vivê-lo aqui e agora. No entanto, ao contrário do Yoga, toda a 

prática se desenrolará estando os praticantes confortavelmente sentados em cadeiras. 

 

> PARA Adultos 

 

BIBLIOTECA DOS CORUCHÉUS 

terças, 3, 10, 17, 24 e 31 março: 16h00>16h45 

Entrada gratuita, mediante inscrição prévia pelo tel. 21 817 20 49 | bib.corucheus@cm-

lisboa.pt 

N.º Mínimo e Máximo: 4 a 17 participantes 
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