


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. Este mês comemoramos um ano de residência neste espaço, em Coimbra, mas

continuamos disponíveis para visitar todo o país. Por isso se é aluno ou professor, ou simplesmente se

tem interesse em organizar um evento com temática de cultura japonesa, contacte-nos.

O nosso curso, logo no seu primeiro trimestre, já foi reconhecido pela Embaixada do Japão em

Portugal e pelo próprio Governo do Japão através do seu Ministério MOFA. Oferecemos um dos

cursos de língua e cultura japonesa oficialmente recomendados na página da Secção Cultural da

Embaixada (http://www.pt.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000271.html). Além disso, é o único curso em

Portugal de Estudos Japoneses! É um reconhecimento importante para a organização do nosso curso

e para os nossos alunos. Junte-se a nós!

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. Iniciação: das 18h às 19.20h. Intermediário: das 19.35h às 21h.

Sessão individual: 10€ estudantes e menores de 18 anos, 15€ público geral. Todos os

materiais pedagógicos incluídos. Inscreva-se no Curso “Japão: Língua e Cultura”

para o trimestre Janeiro – Março e poderá frequentar esta sessão gratuitamente!

O Caminho do Kanji©. Das 18h às 20.30h. Sessão de iniciação aos caracteres da

língua japonesa, método exclusivo deste curso. Não existem pré-requisitos e não

é necessário conhecimento prévio da língua japonesa. Sessão individual: 10€

estudantes e menores de 18 anos, 15€ público geral. Todos os materiais

pedagógicos incluídos. Inscreva-se no Curso “Japão: Língua e Cultura” para o

trimestre Janeiro – Março e poderá frequentar esta sessão gratuitamente!

Aula Aberta. Das 18h às 21h. Apresentação de temas da cultura japonesa, em

português e em japonês, por parte dos alunos do Curso “Japão: Língua e

Cultura”, seguido de um convívio natalício de inspiração nipónica. Se quer assistir

a esta sessão por favor inscreva-se (gratuitamente) devido ao número limitado de

lugares.

Workshop de Furoshiki: a arte japonesa de criar embrulhos com tecido, usando

apenas nós. É simultaneamente Estética, Ecologia e Funcionalismo. Também é

possível adaptar as técnicas do furoshiki para criar malas de mão, sacos de

compras, coberturas para utilidades domésticas. Neste Workshop vamos

mergulhar no mundo nipónico do furoshiki e aprender como o trazer para o

nosso dia-a-dia. Informação de preços, horário e inscrições por email.

Pré-inscrições para o segundo trimestre do Curso “Japão: Língua e Cultura”

Sessões semanais, de 6 de Janeiro a 31 de Março.

Incluí: Língua japonesa, Kanji, Shodo (caligrafia), Sumi-e (pintura), Workshop de

Encadernação (com livro de Haiku), Clube de Leitura, Gastronomia, etc.

Inscrições liquidadas antes de 20 de Dezembro têm desconto de 30%.

Solicite o programa completo e a tabela de preços por email.



Mercado de Natal

10 de Dezembro

Produtos japoneses e artigos da Festa do Japão 2016 vão estar à venda com descontos natalícios.
Haverá degustações, atividades, demonstrações e música.

Faça a sua encomenda de cartões-postais de sumi-e e levante no mercado!
Consulte o Catálogo em https://umlongoveraonojapao.com/2016/11/25/cartao-postal-de-sumi-e/

Artigos disponíveis para venda:

cadernos, blocos, postais, cartões e outros artigos de papelaria
tecidos para furoshiki e lenços de bolso importados do Japão
artigos de decoração e de joalharia em origami
livros 
T-shirts 
kit sushi para 2 pessoas 
chá genmaicha
chá matcha
chá mugicha
bombons de matcha
doces e bolos do Japão

e muito mais!



“O Caminho da Tinta”

27 de Janeiro

18:00h

Workshop dedicado à Caligrafia tradicional Japonesa (SHODO)

Catarina Vitorino, doutorada pela Universidade de Tóquio, apresenta na Casa das Artes Bissaya

Barreto, em Coimbra, o seu workshop de SHODO, a caligrafia tradicional Japonesa. Uma

oportunidade única de aprender os fundamentos teóricos e práticos desta arte japonesa de modo a

desenvolver um trabalho final em suporte decorativo.

Durante a sessão prática do workshop, serão disponibilizados para uso individual de cada aluno:

pincel; tinta-da-China líquida; base de feltro e pisa-papéis; diversas qualidades de papel e suporte

rígido de apresentação. Todos os materiais, bem como uma seleção de instrumentos de caligrafia

adicionais, estarão disponíveis para aquisição no final da oficina.

Público Geral: 20 €

Estudantes: 18 €

Menores de 15 anos: 15 € (apenas se aceita inscrição em conjunto com um adulto)

Residentes do Condomínio Criativo: 15 €

Estudantes do Curso "Japão Língua e Cultura“: INCLUÍDO



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 à

cultura japonesa, contacte-nos. Damos apoio à realização de workshops, exposições,

performance e conferências.


