


Na capa, reprodução de:
Hasui Kawase (1883 – 1957)

Manhã de Verão no Lago Mitohama, 1953

Nesta Newsletter são usadas obras 
ou fragmentos de obras deste artista.

A Casa das Artes Bissaya Barreto é o local onde se realizam os workshops e eventos culturais

do projeto pedagógico “Um longo Verão no Japão”. Av. Sá da Bandeira, 83, Coimbra.

Mediante marcação, fazemos deslocações a todo o país.

Visite a nossa página de facebook e fique a saber, em primeira mão, quais os eventos de cultura

japonesa que se realizam por todo o país, bem como notícias e outras informações úteis.

umlongoveraonojapao@gmail.com

Aceda diretamente 
ao nosso Facebook;

Todas as inscrições 
ou pedidos de informação 

devem ser feitos por email:



Clube com reuniões mensais, dedicado à leitura e comentário de livros que têm o tema do Extremo-Oriente:

China, Taiwan, Coreia e Japão. Todas as reuniões terão também outros elementos tais como gastronomia, cinema,

caligrafia, trabalhos manuais, etc - de acordo com o tema do livro. Da parte da organização, serão apresentados

alguns dados relevantes sobre o autor, os temas deste romance e outros assuntos que nos permitam aprofundar a

compreensão da obra; mas todos os membros do clube podem participar livremente com as suas apresentações e

projetos.

Livro de Agosto: “O Tumulto das Ondas”, de Yukio Mishima, edição portuguesa Relógio D’Água.

O livro está disponível pelo preço de 12 euros. A participação na sessão do Clube de Leituras do Oriente é

gratuita, mas está sujeita a inscrição pois apenas temos 10 vagas. Para fazer a reserva do livro (pré-pagamento)

envie email solicitando a referência para transferência

bancária.

Ao fazer o levantamento do livro na Casa das Artes

numa das datas pré-determinadas que se indicam

em seguida, receberá de oferta um caderno de

apontamentos feito à mão e decorado com temas

japoneses (Edição Especial Festa do Japão 2016,

com o PVP de 5 euros).

27 de Julho, das 17h às 21h

11 de Agosto, das 13h às 20h

Também é possível enviar o livro pelo correio, à cobrança,

no entanto nesse caso acresce o valor dos portes.

Coordenação Pedagógica: Inês Matos



Pré-inscrição por email e com liquidação a 100%:

Público-Geral: 20€; Estudantes e Menores de 18 anos*: 18€

Liquidação no dia do evento: 22€ sem exceções; mas apenas para quem realizou pré-inscrição.

*  Menores de 15 anos deverão estar acompanhados de um adulto. 

Na primeira sessão vai ser tratado o tema do arroz na

gastronomia do Japão, sendo apresentados conteúdos

teóricos e demonstrações práticas. Os participantes irão

aprender a fazer onigiri e irão confecionar pickles do modo

tradicional, bem como um refresco doce para o final da

refeição. Todos os alimentos confecionados serão

consumidos pelos participantes. Nesta sessão vão usar-se

ingredientes importados do Japão e também alguns

ingredientes frescos locais, respeitando os princípios da

alimentação japonesa para uma refeição completa.

> Miso Shiro com legumes da época

> Onigiri de três tipos: 

maguro, tamago e umeboshi

> Pickle de pepino

> Refresco de amazake

com gengibre

> Mugitcha

Na segunda sessão vai ser tratado o tema dos ingredientes

especificamente japoneses. Existirá demonstração ao vivo e

todos os alimentos serão para consumo dos participantes;

nesta sessão não se procurará recriar uma refeição

japonesa completa. Terá a oportunidade de experimentar

sabores genuínos do dia-a-dia do Japão. Serão também

apresentados conteúdos audiovisuais relativos ao tema da

gastronomia japonesa. Por depender da oferta da época e

do stock nas lojas de alimentos do Japão, alguns alimentos

não podem ser especificados nesta newsletter.

> Snacks salgados variados

> Furikake variados (sobre arroz)

> Ramen

> Pasta de feijão azuki doce

> Refresco Matcha-Latte

> Outros ingredientes da época



A Exposição Denrai – O Legado, na Casa das Artes da Fundação Bissaya Barreto a partir de 9 de

Setembro.

Consulte a página de Facebook para saber as datas das visitas guiadas.

Gratuito e sem necessidade de pré-inscrição.

Em língua japonesa existe uma palavra arcaica que se lê “den-rái”, traduzido à letra por “o legado”. (…) Para

estas comunidades a relação entre os heróis do seu passado e os portugueses mercadores e missionários não é

um capítulo estéril do registo das eras, é um episódio formador da imagem do mundo e deles próprios.

Inês Carvalho Matos



“Guia para Viajar ao Japão” é uma formação de tipo intensivo e teórico-prático, com dois blocos de 60 minutos

consecutivos. Suplementarmente, será dado o tempo necessário para esclarecimento de dúvidas dos

participantes até um máximo de 3h.

Na primeira parte desta formação, de conteúdo essencialmente expositivo, serão dadas informações gerais sobre

como planear a sua viagem ao Japão e como tirar o melhor partido dos recursos disponíveis. O tema é “TOP 10: as

dez coisas mais importantes a saber para desfrutar da sua viagem ao Japão”. Serão prioritários os seguintes

vetores: economia/poupança, segurança de bens e pessoas, comodidade e variedade de experiências,

conhecimento do Japão real (e não apenas da película superficial proporcionada pela indústria turística

convencional), convenções sociais e regras gerais de comportamento e interação. Na segunda parte desta

formação serão trabalhados conteúdos de língua japonesa, designadamente frases-tipo, sinalização e outras

informações relevantes para o turista.

Todas as informações apresentadas nesta formação devem ser entendidas como um serviço de consultoria,

constituindo propriedade intelectual da autora, tendo sido por si compiladas, e não podem ser publicadas por

outrem, por isso não se autoriza a reprodução fotográfica ou audiovisual desta sessão no todo ou em parte. Os

participantes são livres de tirar apontamentos desde que não façam uso desta informação para fins comerciais ou

de algum modo violem os direitos da autora. O esclarecimento de dúvidas individuais de modo mais extenso, o

atendimento prolongado de casos particulares, ou a assistência a planeamento de viagem não estão incluídos

nesta sessão aberta, devendo ser pedido um orçamento caso a caso.

Pré-Inscrição por email e com liquidação a 100%

Público-Geral: 7€
Estudantes e menores de 18 anos: 5€

Os alunos de Língua e Cultura Japonesa (o curso ministrado na Casa das Artes) estão 
isentos, podendo assistir à sessão gratuitamente se existirem lugares vagos.

A comparência sem pré-inscrição está sujeita à lotação da sala, no entanto será praticado o preçário de 10 
euros por pessoa, sem exceções.  



As aulas de Língua e Cultura Japonesa iniciam-se a 23 de Setembro e serão sempre às sextas-

feiras das 18.30h às 20h.

Este ano letivo inauguramos um programa que incluí, para além da língua japonesa,

conteúdos de arte, literatura, e diversos aspetos da cultura nipónica, tendo também

pontualmente convidados especiais e workshops práticos. Não necessita de pré-requisitos

para se inscrever nem existe limite de idade.

Até 31 de Agosto estamos a receber pré-inscrições com um desconto de 10€ em cada um dos

três primeiros meses, desde que seja feita a liquidação a 100%.

O valor da inscrição incluí todos os materiais pedagógicos, tanto em papel nas aulas como por

email para os materiais de estudo individual.

Até 31 de Agosto:

Público-Geral: 20€ /mês (60€ por todas as aulas até ao final do ano)

Estudantes, Desempregados e Menores de 18 anos*: 18€/mês (54€ por todas as aulas até ao

final do ano)

* Menores de 15 anos devem estar acompanhados de um adulto ou então frequentar as aulas júnior.
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Procuram-se meninas e senhoras, de todas as idades, interessadas em aprender kitsuke - a arte de

vestir kimono. Claro que os homens também são bem-vindos! (para assistir)

Em Portugal existe formação especializada sobre kimono, algo que é muito raro em países que não

sejam o Japão. O Kitsuke dos dias de hoje é necessário porque muitas pessoas não têm conhecimento

familiar sobre como atingir a harmonia através da indumentária tradicional japonesa e seus

acessórios. No entanto, uma formação em Kitsuke representa um grande investimento para este

modesto (e voluntário) projeto cultural…

Depois de termos reunido orçamento e discutido pormenores com os especialistas chegámos à

conclusão que apenas poderíamos realizar uma sessão de formação em Kitsuke se reuníssemos uma

audiência mínima de 10 pessoas, a 25 euros por pessoa, por duas horas de formação, demonstração e

experiência.

Poderemos marcar esta sessão para Outubro se reunirmos inscrições suficientes. As datas

preferenciais seriam dia 21 ou 28 de Outubro, em horário pós-laboral.

Se está interessada/o envie email, agradecemos também que se faça

circular esta informação para podermos apresentar esta oportunidade

ao maior número de pessoas possível.



Solicite os nossos workshops para a sua Escola, Associação

Cultural, Biblioteca, ou em qualquer outro espaço, de norte a

sul do país.

Sumi-e

Shodo

Guia de viagem ao Japão

Língua Japonesa

Kanji

Gastronomia

ou outros (deixe o seu pedido!)

Solicite os programas de formação

Relações Bilaterais Portugal – Japão

Cultura Japonesa e Negócios

Cultura Japonesa e Intercâmbio

Consultoria Personalizada

Se é um artista/autor junte-se a este projeto e faça parte da

nossa programação; beneficie da exposição na nossa página de

Facebook e site; junte-se a uma iniciativa reconhecida

oficialmente pela Embaixada do Japão em Portugal e parte

integrante da JAPAN-NET.


