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O sótão da Casa das Artes Bissaya Barreto continua a ser o nosso ponto de

encontro para tudo o que tem a ver com a cultura japonesa e a relação entre

Portugal e o Japão. Este mês abre com uma experiência expositiva inédita:

Denrai – o Legado. Junte-se a nós para mais um ano letivo de língua japonesa

ou aproveite os workshops que mais lhe interessarem. Se estiver a preparar

uma viagem ao Japão solicite o nosso apoio, e se desejar saber mais de

gastronomia nipónica é só pedir. A partir deste mês também temos em

Coimbra os nossos amigos do Japão, que vieram estudar língua portuguesa na

Universidade, por isso aproveite para conhecer o Japão através dos

japoneses, dando-lhes também a conhecer a cultura portuguesa e

contribuindo para este diálogo intercultural.

O Projeto Cultural e Pedagógico “Um longo Verão no Japão” tem o apoio do

Condomínio Criativo.

http://www.condominiocriativo.pt/

www.facebook.com/oCondominioCriativo/

Projeto Cultural e Pedagógico
“Um longo Verão no Japão”



Primeira aula de língua japonesa deste ano letivo, às 18h para iniciação e às 19:30h para

o nível intermédio.

Se deseja frequentar as aulas de língua japonesa poderá fazê-lo de duas maneiras:

Integrando o curso “Japão: Língua e Cultura”, com sessões todas as sextas-feiras das

18h às 21h.

Pode inscrever-se até dia 5, o que requer confirmação de pagamento.

O valor indicado incluí todas as aulas até ao final deste ano civil

(primeiro trimestre do curso), bem como os materiais pedagógicos:

90€ geral, 84€ estudantes.

Inscrevendo-se em cada aula de língua japonesa individualmente, as quais decorrerão

nestas datas: 7 e 21 de Outubro, 4 e 18 de Novembro, 2 e 16 de Dezembro. Cada aula

individual tem o valor de 10€ para todos os casos e a inscrição terá de ser confirmada e

liquidada até 24h antes de cada aula pretendida.



Visita guiada à exposição Denrai – O Legado, às 16h. 

Entrada livre, sujeita à lotação do espaço.

Professores, jornalistas, e grupos organizados deverão contactar-nos com

antecedência, no sentido de prepararmos uma visita guiada adaptada aos seus

objetivos. Se nos visitar em família e pretender trazer crianças, por favor contacte-nos

também para podermos preparar atividades lúdico-pedagógicas para elas.

Esta visita incluirá a apresentação das fotografias e dos vídeos. Se tiver tablet ou

telemóvel com acesso a internet poderá ainda explorar os conteúdos multimédia

desta exposição.



Nos meses de Outubro e Novembro o Clube de Leituras do Oriente é dedicado ao livro

de Akutagawa recentemente publicado em Portugal pela Cavalo de Ferro (a primeira

edição desta obra em Portugal). Em Outubro iremos tratar da primeira parte deste

livro. O encontro será às 18.30h, na sala do sótão.

O Clube de Leituras do Oriente é gratuito para os alunos do Curso "Japão: língua e

cultura", os quais recebem também o livro.

Os participantes externos são muito bem vindos na sessão de discussão das obras,

podendo participar desde que tenham sido previamente inscritos (devido à lotação da

sala). A participação na sessão não tem custos, no entanto para poderem levantar o

livro deverão contactar a organização.



Board Games

Todas as quintas-feiras ao final da tarde o nosso sótão transforma-se numa grande sala

de jogos. A entrada é livre e estão disponíveis os seguintes jogos de temática

japonesa:

Yedo (Pegasus Spiele)

Samurai (Rio Grande Games)

Kamakura (Dyadgames)

Age of War (FFG)

Tsuru (Wizkids)

Genji (Dilan Kirk) – por tempo limitado



Gastronomia Japonesa

Damos formação sobre Gastronomia Japonesa para particulares e também para

profissionais, mediante marcação prévia. Várias datas disponíveis (enviar email).

A formação incluí a componente teórica (história dos alimentos e dos ingredientes

fundamentais na cultura alimentar do Japão); a degustação orientada; a

demonstração de técnicas de preparação, manipulação, confeção e conservação; a

orientação nutricional integrada numa lógica de promoção da saúde e bem-estar; e

ainda o acesso aos produtos diretamente importados do Japão e provenientes de

agricultura biológica certificada.



umlongoveraonojapao@gmail.com

Para informações e inscrições: 

Pré-inscrições:

Estamos a receber pré-inscrições para quem estiver interessado em:

SHODO (caligrafia) SUMI-E (pintura com tinta líquida), KANJI (iniciação),

KIMONO (aprender a usar, conhecer a cultura associada ao kimono),

FUROSHIKI (fabricar o pano e aprender a fazer os embrulhos). A

marcação de um workshop depende de reunirmos, no mínimo, cinco pré-

inscrições. Os horários disponíveis são sextas-feiras das 18h às 21h e

sábados de tarde. Os preços dependem dos especialistas de cada uma das

áreas, a partir de 10 euros por pessoa.

Se é artista, artesão, professor ou outro profissional com atividade ligada

ao Japão ou a um aspeto da cultura japonesa, contacte-nos. Damos apoio

à realização de workshops, exposições, performance e conferências.


