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Projeto Cultural e Pedagógico “Um longo Verão no Japão”

umlongoveraonojapao@gmail.com

Encontramo-nos semanalmente na Casa das Artes Bissaya Barreto para saber mais sobre o Japão e a

relação entre Portugal e o país do sol-nascente. Somos alunos, professores, amigos, curiosos, fãs…

Aprendemos uns com os outros e também convidamos de vez em quando quem nos venha trazer

novidades.

Ainda não se inscreveu no Curso “Japão: Língua e Cultura”? Aproveite este mês a última oportunidade

para se pôr a par das aulas de língua japonesa ou das aulas de kanji. Aceita uma sugestão de leitura?

Estamos a estudar um livro de Akutagawa. Já aprendeu japonês mas está “enferrujado”? Venha

conversar com os japoneses que estão a estudar língua portuguesa na Universidade de Coimbra.

Aprecia descobertas musicais? Este mês temos a nossa primeira visita-de-estudo, no domingo dia 20,

para ouvirmos um concertocomentado de flauta de bambu no Museu do Oriente.

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”

em Coimbra



Língua Japonesa

Terceira 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:

1) Integrando o curso “Japão: Língua e Cultura”, com sessões todas as sextas-feiras das 18h

às 21h. Pode inscrever-se até dia 3, 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.

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

nestas datas: 4 e 18 de Novembro, 2 e 16 de Dezembro. Cada aula individual tem o valor de

10€ * e a inscrição terá de ser confirmada e liquidada até 24h antes de cada aula pretendida.

* Residentes do Condomínio Criativo têm desconto de 30%.



Iniciação ao Kanji

Esta sessão é um compacto das três sessões iniciais do método “O Caminho do Kanji”©, as

quais já foram apresentadas no âmbito da iniciativa “Kanji no Sótão”.

Se deseja seguir os workshops de kanji durante este ano letivo (um por mês) esta é a última

oportunidade de frequentar o bloco de iniciação. Por ser uma sessão em “compacto” haverá

dois blocos de 80 minutos, a iniciar às 18h. No intervalo haverá chá, água e comidas (incluído

na inscrição).

O conhecimento da língua japonesa não é um pré-requisito para frequentar estes workshops

de kanji. Esta sessão é adequada a entusiastas da caligrafia, designers, linguistas, estudantes

de artes e culturas do Oriente, e todos os curiosos sobre o tema.

Os alunos do curso “Japão: Língua e Cultura” têm acesso a esta sessão sem custos

adicionais. Para se inscrever nesta sessão de iniciação ao kanji (sem frequentar o resto do

curso) contacte a organização até ao dia 9 de Novembro.

Estudantes 15€

Geral 20 € *

Todos os materiais pedagógicos incluídos.

* Residentes do Condomínio Criativo têm desconto de 30%.



Visita de Estudo: Concerto Comentado de Shakuhachi 

Custos inerentes à deslocação por transporte público.

Lugares limitados, reserva até 15 de Novembro.

Local: Museu do Oriente, em Lisboa.

Organização: Embaixada do Japão.

Partida de Coimbra aprox. às 14h

(sujeito a confirmação)

Chegada prevista a Coimbra às 21.30h

(sujeito a confirmação)

Informações e reservas por email.

YOSUKE IRIE



Clube de leituras do Oriente

Em Novembro lemos e conversamos sobre o livro de Akutagawa recentemente publicado em

Portugal pela Cavalo de Ferro (a primeira edição desta obra em Portugal). 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.



Disponível para encomenda:

Calendário 2017

Tenha as paisagens e artes do Japão em sua casa, num conveniente

calendário para todo o ano de 2017.

À escolha: calendário de parede (30€) ou planificador anual encadernado (20€).
Só para encomendas recebidas e liquidadas até 30 de Novembro. Com entrega
garantida até 16 de Dezembro. Portes incluídos: envio para Portugal
continental. Fazemos embrulho-presente com ou sem cartão de dedicatória.

Os dias da semana e mês, bem como a frase de cada mês, estão em japonês. Os
feriados nacionais do Japão estão indicados por dia e título. Todos os meses
têm fotografias ilustrativas da cultura japonesa.

Este calendário é exclusivo deste projeto cultural e pedagógico, sendo uma
criação original do mesmo. Não o encontrará à venda em nenhum outro local.



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 artes

tradicionais japonesas. A marcação de um workshop depende de

reunirmos 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.


