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PROGRAMA 

de abril a junho 2015  

 

 

 

ESGOTADO  

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 dos CORUCHÉUS 

terças-feiras, dias 7, 14, 21, e 28 de abril / 5, 12, 19, 26 de maio / 2 e 9 de junho 

(10 sessões): 10h30>12h30 

 

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

lisboa.pt 

 

N.º Mínimo e Máximo: 5 a 10 participantes. 
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Como cuidar do seu Bonsai (Oficina + Exposição de Bonsai) 

Um bonsai é um ser vivo e necessita apenas 5 minutos da sua atenção diária!  

A prática da arte bonsai baseia-se em técnicas horticulturais e na observação das 

espécies em tamanho real na Natureza. Um bonsai pode viver saudável por várias 

gerações mas, para tal, tem de considerar algumas regras básicas. Venha conhecer 

ou esclarecer algumas destas regras. 

 

> PARA adultos  

BIBLIOTECA dos CORUCHÉUS 

 

Exposição 

de 8 a 11 de Abril 

 

Entrada livre. 

 

Oficina 

sábado, 11 abr: 15h00 

 

Entrada gratuita, mediante inscrição prévia pelo tel. 21 817 20 49 |  

bib.corucheus@cm-lisboa.pt 

 

N.º Mínimo e Máximo: 5 a 20 participantes. 

 

*********************************************************************************************** 

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 CAMÔES 
sobre o tema Prevenção de Acidentes domésticos 

quarta, 8 abr: 10h30>11h10 

Entrada gratuita, mediante Inscrição prévia: T. 218 172 360 | bib.camoes@cm-
lisboa.pt 
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BIBLIOTECA DOS CORUCHÉUS 
sobre o tema Prevenção de Acidentes domésticos 

quarta, 15 abr: 10h30>11h10  
 
Entrada gratuita, mediante inscrição prévia pelo tel. 21 817 20 49 | bib.corucheus@cm-
lisboa.pt 
 

BIBLIOTECA SÃO LÁZARO 
sobre o tema Prevenção de Acidentes domésticos 

quinta, 14 mai: 10h30>11h10 

 

Entrada gratuita, mediante Inscrição prévia: T. 218 852 672 | 

bibliotecaslazaro@jfarroios.pt 

 

*********************************************************************************************** 

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

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

Quatro conversas em redor desses ensinamentos atemporais.  

N.º Mínimo e Máximo: 5 a 25 participantes 

Parceria: Nova Acrópole 

 

> PARA adultos 

 

BIBLIOTECA DOS CORUCHÉUS  

às quintas (sessões independentes) 

16 abril: 16h00 – "Onde está a verdadeira qualidade de vida” 

 

 

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

lisboa.pt 
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Iniciação ao Yoga Clássico  
Aulas de Yoga Clássico, essencialmente destinadas a quem nunca fez Yoga e 

estruturadas de forma a que os participante adquiram técnicas básicas de Yoga ao 

nível da respiração, das posturas físicas e da meditação, que lhes sirvam como 

ferramentas simples, práticas e eficazes às quais poderão recorrer em qualquer altura, 

para melhorarem e potencializarem a sua qualidade de vida.  

A forma como vemos o mundo exterior é um reflexo do nosso mundo interior. Quando 

acalmamos o mundo cá dentro, tranquilizamos a forma como percepcionamos o 

exterior 

N.º Mínimo e Máximo: 5 a 9 participantes 

 

> PARA Adultos 

 

BIBLIOTECA DOS CORUCHÉUS 

terças-feiras, 14, 21, 28 abr e 5, 12, 19 e 26 mai 2 e 9 jun 

(9 sessões): 10h30>11h30 

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