
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abril é o mês da Primavera, e no Japão é tempo de recomeçar: inicia-se o ano letivo, começam 

os estágios nas empresas, fazem-se as renovações em casa... Trazendo o espírito da Primavera 

nipónica para Portugal, este mês de Abril vai ter uma dose concentrada de eventos! 
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Workshop de Kanji: provérbios. A sabedoria dos provérbios nipónicos e como os escrever 

utilizando kanji. Não requer o conhecimento prévio de língua japonesa e é aberto a todas as 

idades (menores devem estar acompanhados por um adulto). Sexta-feira, dia 8, das 18.30h às 

20h Gratuito, mas apenas com 10 lugares. Pré-inscrição: umlongoveraonojapao@gmail.com 

Local: sótão da Casa das Artes, Av. Sá da Bandeira nº 83, Coimbra.  

 

Evento ESEC. Os alunos da Escola Superior de Educação de Coimbra irão apresentar as 

culturas de todo o mundo no dia 15, e terão também uma banca sobre o Japão com origami, 

kimono, doces, chá, receitas, vídeos, etc. Este é um evento apenas para alunos, professores, 

funcionários e amigos da ESEC. Se não pode estar presente veja depois a reportagem no canal 

de youtube da autora: Inês Matos. As fotos/vídeo serão divulgadas na página FB* e no blog**. 

 

No dia 19, terça-feira, das 18h às 20h, o Sótão da 

Casa das Artes recebe a artista plástica e professora 

de desenho Paula Walker, que vem de propósito a 

Coimbra fazer uma aula de Sumi-e: a pintura 

tradicional japonesa.  

A arte do Sumi-e tem raízes com mais de dois mil 

anos, a sua aprendizagem é considerada uma forma 

de meditação no budismo zen. Neste workshop serão 

apresentados os fundamentos teóricos desta arte e 

os alunos poderão experimentar as técnicas básicas.  

Todo o equipamento está incluído no valor da 

inscrição: 12eur (10eur com cartão de estudante). 

Pré-inscrição obrigatória até dia 15 de Abril.  

Paula Walker / Walker in Art    

https://www.facebook.com/walkerinart 

 

  *  Facebook:  Um-longo-Verão-no-Japão-日本での長い夏でし  ** https://umlongoveraonojapao.wordpress.com/ 



 

Vamos ter mais uma sessão de Kanji no Sótão (da Casa das Artes) no dia 26, terça-feira. Desta 

vez o workshop é dedicado à estrutura dos caracteres, expressão do tempo, dias da semana e 

períodos cronológicos. Com explicação da origem e transformações de cada símbolo, bem como 

prática de caligrafia e pronúncia. Gratuito, apenas 10 lugares disponíveis, pré-inscrição 

obrigatória.  

 

O Japão é o país convidado da Conversa de Viajantes no dia 27, quarta-feira, das 19h às 

20.30h. A Conversa de Viajantes é um evento gratuito e informal, sempre na última quarta-feira 

de cada mês, no qual se partilham imagens e estórias sobre uma aventura ou viagem "fora da 

caixa". Local: Sala Grande da Casa das Artes. Não há pré-inscrição, sujeito à lotação da sala.  

Em seguida haverá um jantar japonês, servido pelo Sabor em Casa, cujas reservas e 

informações devem ser pedidas através da página de facebook saboremcasa.pt ou através de 

email para joanadiasbg@gmail.com  

 

Recorde-se ainda que há “horário de atendimento” na Casa das Artes às quintas-feiras entre 

as 13h e as 15.30h, com pré-marcação obrigatória por email ou facebook (sujeito a 

confirmação). Podem vir experimentar a comida vegetariana da Joana Gonçalves ou 

simplesmente aparecer para uma conversarmos sobre o Japão, a cultura japonesa e os projetos 

que poderemos desenvolver em conjunto. Os serviços de consultoria são gratuitos para 

professores e outros profissionais do ensino, alunos de todas as áreas no ensino secundário ou 

superior, artistas e outros profissionais das artes. Em Abril apenas existem dois dias 

disponíveis: 14 e 28.  

 


