
Não aproveitou a edição que
dedicámos em Setembro aos
cursos? Francisca Dias Real
mostra-lhe que o início do ano
civil é tão bom como o lectivo para
aprender novas habilidades.

Se tornar-se num chef faz parte das

resoluções de Ano Novo, não faltam sítios em
Lisboa onde aprender a mexer-se à volta dos
tachos. Comece este sábado, 12, na Academia
Time Out com um workshop de Feijoada à

Transmontana, para aconchegar o estômago
nestes dias frios - da couve aos melhores
enchidos, nada vai ser esquecido, (sáb 20.00; 356

inclui aula e jantar). A 26 e 27 de Janeiro, aprenda
no Instituto Macrobiótica de Lisboa, num
curso de fim-de-semana, como escolher os

melhores ingredientes e como cozinhá-los e
até como substituir o açúcar das sobremesas
(10.00-is.oa; I3oe). No mesmo sítio, a 2 de

Fevereiro, há workshop de brunch e refeições
rápidas (16.00-21.0 Q; 65€). A Feed Me ajuda-o a

aprender a fazer pequenos-almoços e snacks
saudáveis a 7 de Fevereiro (19.00; 40€). Vão
umas panquecas de cenoura? A l 4desse mês

começa um curso de iniciados na cozinha
com sopas, carnes, peixes e sobremesas (quintas

até 14 de Março 11 00; 150€).



Escrever pode ser tão divertido quanto ler,
e escrever com prazer é o mote da Escrever
Escrever para o curso de Escrita Criativa.
Pode optar pelo intensivo de sete horas

que acontece já este sábado, 12, e repete a
14 ou a 4 de Fevereiro (io.oo-is.oo; 96€; info@

escreverescrever.com), OU então seguir O curso
mais longo, de 30 horas, que começa a 26
de Janeiro (sábados até 30 de Março 15.00-18.00;

390€) - vai poder experimentar algumas
técnicas para desbloquear a escrita e

ultrapassar o medo da página em branco.
Noutras andanças, o Nextart — Centro de

Formação Artística, no Chiado, vai ensiná-
lo a dar uns toques na Escrita Surrealista,
para quem gosta de criar enredos ficcionais
- o curso começa a 5 de Fevereiro (terças até

19 Março 10.15-13.15; 160€ + 25€ inscrição). Com
uma caneta na mão ou ao computador,
tudo é possível.

Tem mãozinhas habilidosas para as

artes? Então é desta que se vai atirar
à cerâmica. Na Fica tem um curso de
cerâmica a começar no dia 21 de Janeiro,
que acontece em quatro sessões (segundas,

até 11 Fevereiro 10.30-13.30; 120€; workshop@fica-oc.

Pt) e onde vai brincar com a massa para
construir uma peça para a mesa, ora um
prato, ora uma taça. As possibilidades
de criação continuam, e são as que o seu

jeito lhe permitir, mas a técnica é só uma:
cerâmica. No ateliê Sedimento promovem-
-se ao longo da semana várias aulas em
formato de workshop à volta de um tema
OU técnica (Seg, Ter e Qui 19.00-21.00; 80€/mês- 2h/

semana ou 140€/mês - 4h/ semana; workshop@sedimento.

Pt). Deixando a cerâmica, aventure-se
noutras artes - a joalharia é uma delas.
Há um workshop na Ar.Co que ensina
exercícios de dobragens e sobreposições
simples para criar uma peça (Sábado 19, 26

Janeiro e 2 e 9 Fevereiro 10.00-13.00; 125€). Nos AfljOS

70, há uma oficina de colagem a 26 e 27 de

Janeiro para fazer a sua própria obra-
-prima emoldurável (14.00-i7.00; 50€;

actividades@anjos7O.org).
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Já lhe demos os cursos de cozinha, agora
junte os que o ensinam a ser um ás da
bebida. Comece pelos vinhos com um curso
na Academia Time Out a 19 de Janeiro.
Com a orientação de Manuel Moreira, um
dos grandes sommeliers portugueses, os

participantes vão embarcar numa verdadeira
viagem sobre vinhos, como prová-los,
distinguir as várias castas e aromas e saber
escolher o vinho ideal para uma refeição
(20.00; 35€ inclui workshop e jantar). No mesmo dia,
no The Wine Fiat há um curso de degustação
de vinhos portugueses para os menos
entendidos - vai aprender aquelas palavras
difíceis que só enólogos e escanções sabem

empregar -, e ainda fica a saber de técnicas de

conservação do vinho (16.00; 45€; somm@teresagomes.

com). Salte para os espumantes com o Wine
Club Portugal, que a 29 de Março, no Lisbon
Marriott Hotel, vai ensinar-lhe o bê-á-bá do

champanhe, da produção à mesa, com direito
a prova cega e um jantar vínico harmonizado
com espumantes (19.00-21.30; 80€; www.enophiio.pt).



Ai chegue, chegue, chegue a sua agulha, e

nem pense em afastar o seu dedal. Se anda

com vontade de se atirar as agulhas, deite

0 olho a estes cursos para dar os primeiros
passos ou, quem sabe, aperfeiçoar a técnica.
Na Companhia das Agulhas pode inscrever-se

no curso de iniciação à costura (Sáb 12. 19 e 26

Janeiro e 2 Fevereiro 10.00-13.00; 130€) para começar a
tratar daquelas peças de roupa que arrumou
a um canto por este buraco ou outro. No dia
1 8 há um workshop de iniciação à estamparia
em tecido com técnicas manuais que não

requerem equipamento especializado, para
poder chegar a casa e fazer igual e bonito
1 is 30-21.30; 4o€). Na Retrosaria Rosa Pomar

o que não faltam são cursos e workshops

por onde escolher, mas as tendências de

decoração levam-nos a sugerir este workshop
de macramé no dia 9 de Fevereiro (10.00-14.00;

55€) de onde vai sair com um porta-vasos lá

para casa - o material está incluído. No Ateller
Paraíso há um best seller de cursos e que,
por isso, decorre todo o ano e em que pode
entrar a qualquer momento. O curso de Corte,
Costura e Modelação adapta-se a qualquer
nível de conhecimento, portanto vai aprender
do início ao fim como fazer um modelito à sua

medida e ao seu gosto (Seg-Sáb 10.00-13.00, Ter e Qui

14.30-17.30 ou Seg Qui e Sáb 18.30-21.30; 105 í/uma wz por

semana. 165€/ duas vezes: 200€,'três vezes por semana ou 120C/

quatro aulas por mês aos sábados).

Se ser poliglota não é um dos seus atributos,
pode ser que 2019 seja o ano de tratar disso.

Comece na Alemanha e descubra mais sobre a

cultura e a língua com um curso intensivo no
Goethe Institut com início a 14 de Janeiro (Seg-

Sex até 8 de Fevereiro 18 15-21 00 ou de 21 a 8 de Fevereiro

Seg-sex 09.00-12.30; 450£), e assinale esta bandeira

linguística no mapa. Para conseguir fugir do

portunhol e falar em condições com nuestros

hermanos pode enveredar pelo caminho das

50 horas de espanhol nível básico no Instituto
Cervantes. Há cursos aos sábados. As aulas

começam a 23 de Fevereiro e vão até 1 de
Junho (Séb 09.30-11 .30 e 09.30-13.30; 380 C; oenlis®

cervantes.es). Mais acima no mapa está a Rússia
- fique com o básico na ponta da língua com
este curso de russo no Centro de Línguas
da Universidade de Lisboa (segeo.ua até 23 de

Maio 18.3-21.00; 430€), uma montanha russa de

aprendizagens e a carregar nas sílabas.

Se começou o ano a dizer a si mesmo que
ia ficar mais zen e a stressar menos, então
a solução pode bem ser esta: ir ao tapete
para uma aula de yoga. O Dhara Yoga &
Mlnd Center tem um workshop intensivo de

Integral Yoga preparado para este sábado,
12. É uma aula dedicada a todos os níveis
e idades ( 14.30- 17.00; 20€), onde vai dedicar

tempo e respiração a cada asana, que é como

quem diz postura - as aulas regulares desta
vertente acontecem às quartas, sextas e

sábados. Na Yoga Live Academy são pioneiros
no hot yoga em Lisboa, ou seja, trouxeram

para cá a vertente desta modalidade que se

pratica numa sala aquecida entre os 38° e

os 40°, com um nível de humidade a bater
nos 40% - as aulas acontecem as segundas,
quartas e sábados (Seg 19.00, Qua 19.30 e Sáb 11.30;

40€-60€/mês e dá acesso a outras modalidades). Pode

optar por sessões regulares de meditação
com os métodos tradicionais em escolas

como o Centro Upaya (Ter 19.30; 2oe/cartâo de s

sessões), às terças, onde pode arrecadar maior

concentração, mais disciplina e consciência.
Para ficar ainda mais alinhado com estas

modalidades alternativas, tome nota do

workshop de aromaterapia, no dia 2 de

Fevereiro, pelas mãos da Alba — Associação
Luso Brasileira de Ayurvédica (09.30; soe;

infoaayurvedica.org), para ajudar a harmonizar a

mente, através de óleos extraídos de várias

partes das plantas e transformadas em óleos
essenciais. ¦


