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APRENDER
Os bancos de escola não são só para

miúdos. Todos temos de expiar o pecado
da ignorância. Não lhe custa assim tanto e
ainda aprende a conversar em estrangeiro.

0 meu tipo de oficina
OFICINA DO CEGO

A ideia de auto-edição parece remeter
para aquelas chancelas que inundam as

livrarias com entulho literário. É um conceito
contaminado. O que a Oficina do Cego propõe,

no entanto, é exactamente o contrário. São

projectos únicos feitos artesanalmente,
misturando todas as técnicas de impressão

disponíveis -tipografia, se rigraf ia, cianotipia,
gravura, stencil e até offset. O processo de

aprendizagem estende-se por vários meses
(para um máximo de oito formandos). Vai

aprender a mexer nos prelos, e em toda a

maquinaria disponível na oficina, vai ponderar
gramagens de papel, escolher cores, pôr
as mãos nas tintas, fazer a maquetagem,
a encadernação e os acabamentos. Tudo

num ambiente descontraído e a respirar
camaradagem. É o sítio para construir uma

homenagem ao avô, com um trabalho gráfico
a fac-similar velhos livros comerciais, ou

para perder a cabeça num conceptualismo
de caráctervisual e sensitivo que vai deixar

os leitores de boca aberta. As tiragens
são reduzidas, numeradas e um isco para
coleccionadores(aindaporcimaa preços
baixos). Aqui não sejoga à especulação

artística. Também não é uma tipografia. É uma

associação de gente comprometida com as
artes gráficas, com a beleza dos objectos, que

além do curso reserva as segundas sextas-
feiras de cada mês para abrira porta para a

rua, entre as 19.00 e as 22.00, e recebertoda
a gente. Faça-lhes uma visita. Mas vá daqui

avisado: pode não querervoltar a sair.

Hugo Torres
-> Novembro a Março. 590€; 530€ para associados. Inscrições:

aficinadDCega@gmail.com. Rua Sabino de Sousa, 42.

Andar sem rodinhas
ESCOLA BÁSICA DE SÃO VICENTE

A vergonha morreu de fome. Ou
pelo menos passou muitas horas no
trânsito. Se nuncaaprendeu a andar
de bicicleta, e gostaria de aproveitar
as ciclovias que lhe passam mesmo
aporta, ainda vaiatempaEscusade
se esconder. A Direcção Municipal
da Estrutura Verde, do Ambientee
Energia vai resolver-lheoproblema.
-» 13,20e27 de Outubro. Inscrições: dmevae.dsea@

cm-lisboa.pt 2 1 817 2900. Rua Fernando Namora.

Serviço de urgência
ESCOLA DE SOCORRISMO DA CRUZ

VERMELHA PORTUGUESA

Os acidentes acontecem. Não
estamosaserdramáticos.
Acontecem. E todos gostaríamos que,
em caso de necessidade, alguém nos
acudisse rapidamente. Estes cursos
dão-lhe apossibilidade de ser essa

pessoa. Suporte básico de vida (17 de

Outubro), primeiros socorros ( 13 e2O
de Outubro), socorrismo pediátrico:
tem muito por onde evoluir se o que
quer é ajudar. -> Inscrições: eso.geral@

esocvp.org,2l 39l3 900. Jardim 9 de Abril, 1 a 5.

Até vai ficar nas nuvens
VOAR SEM MEDO

Liberte-se da tensão e dê um
prazo ao medo de voar. Já adiou o
suficiente aquela viagem de sonho.
Resolva esse estorvo. Primeiro
faz uma avaliação psicológica e

depois começa o curso: três dias
intensivos de técnicas de controlo
de ansiedade, informação sobre o

funcionamento dos aviões e visita
à torre de controlo do aeroporto.
No final, "voo terapêutico". Três
meses depois, há follow-up. Os

participantes podem contactar
os formadores durante dois anos.
¦* 15 a 1 7 Novembro. 990€. Inscrições: info@

voarsemmedo.com, 91 328 2092. Rua Latino

Coelho.B7, Escritório 36.

Guten tag!
GOETHE INSTITUÍ

Não se ponhacom coisas: burro
velho também aprende línguas.
Mas,seéparaofazer,quesejacom
quem percebe do assunto. Imagine
que quer deixar-se de lugares
comunsepercebermelhora
cultura alemã, lendo directamente
dafonte.Temàdisposição
cursos extensivos, intensivos e

superintensivos nos diferentes
níveis. -» Outubro-Fevereiro. 400C-780C.

Inscrições: eu rsosiBlissabon.goethe.org, 21

882 4520. Campo dos Mártires da Pátria, 37.

Hablaconellos
INSTITUTO CERVANTES

O portunhol é umapraga. Uma
praga fofinha, mas umapraga. Um
país tão elogiado pelo seu

eloquenteinglêsnãopode
continuar afalar mal a linguado
vizinho. O seu contributo passapor
SOhoras distribuídas pelos cursos
trimestrais de segundaa quinta-
-feira, ou em cursos

quadrimestrais, às sextas e

sábados. Vai vergue nãoéum
esforço assim tãogrande.



-> Outunro-Fevereiro. 345€ 380€. Inscrições:

cenlis@cervantes.es,2l 3lo 5020. Rua de

Santa Marta, 43.

Alínguadeßalakov
FACULDADE DE LETRAS DA

UNIVERSIDADE DE LISBOA

Búlgaro? Vá lá, não lhe faz mal
aprender um pouco, quase nada,
das línguas e culturas que nos
rodeiam naUE. O mesmo vale

para o checo, o croata, o esloveno
ou o pol aco. Há seis níveis para
percorrer, à velocidade de um
por semestre. E mais cursos de

língua e cultura. Quando vir as

semelhanças do romeno para o

português, até fica debocaaberta.
-> Outubro-Janeiro. Inscrições: secretaria.

Olgi@letras.ullsboa.pt,2l792oos2. Alameda

da Universidade.

NoPaísdosSovietes
FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E

HUMANAS

Descentralize ainda mais: vire
tudo a Oriente e siga por Moscovo
em direcção a Seul. É o que
lhe propõe o Centro Luís Krus
daFCSH (a viagem é sugestão
nossa, vá). No curso livre de

russo (Setembro-Dezembro,
26S€), começa pelo início: o
alfabeto cirílico. Vai à fonética, à

gramática essencial e ainda tem
tempo de compor um textinho.
Se optar por se dedicar à língua
e à cultura coreanas (Setembro-
Fevereiro, 200€), tem programa
idênticoeaindaumrolde
actividade: gastronomia, K-Pop,
taekwondo... -> Inscrições: nflv@fcsh.unl.

PU17908300. Avenida Berna. 26 C.

Encantadora de bebés
CENTRO PRÉ EPOS-PARIO

É uma fase. É preciso ter paciência, as cólicas passam aos três
meses. Deve ser dos dentes. Está na fase dos pesadelos. Ede

repente passaram três anos a somar justificações para as noites
mal dormidas e a agitação nocturna, sem copos e música à

mistura, tornou-se no novo normal lá por casa - por aqui, já vamos
em 20 meses. A pergunta que se impõe então é: está à espera

de quê para resolver isso (ou pelo menos tentar)? No Centro Pré e
Pós Parto (CPP) não vai encontrar fórmulas milagrosas para pôr o
seufilhoadormirdodia para a noite, mas conte com informação
e conselhos que mudarão a forma como vai enfrentar a questão.
Ignore os amigos que se poderão rir quando lhes contar que vai
fazer o curso de Abordagem Consciente ao Sono do Bebé e da

Criança, dado por Andreia Neves, especialista em Sono Infantil
e Medicina do Sono - 70€ pax/85€ casal. São quatro horas a

aprender o que há muito já devíamos saber: o que é sono? Para

que serve? Como se regula? Vá sem vergonha e com todas as
dúvidas apontadas e depois conte-nos como foi lá em casa. Se

as suas preocupações são outras, está no sítio certo na mesma:
seja na gravidez, pós-parto ou já com os bebés, não faltam ofertas

formativas por aqui. O melhore mesmo espreitar o site do CPPP
Cláudia Lima Carvalho

-> Data por anunciar para Outubro, Novembroe Dezembro. Inscrições: centra@preeposparto.com, 92

752 7550. Até ao final do mês: Rua José Carlos dos Santos, 14. ( A partif de Outubro, o CPPP muda-se

pata junto do Hospital Pulido Valente).


