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Sessão dedicada ao matcha: o chá verde em pó japonês. Leitura de "O livro do

Chá" de Kakuzo Okakura, tertúlia sobre Cerimónia do Chá e degustação de

matcha servido de forma tradicional. Todos os participantes receberão um

exemplar do livro. Neste dia também vamos celebrar o Hina Matsuri (coincidência

com data festiva no Japão). Esta sessão está incluída no programa de estudos

japoneses mas encontra-se aberta a todos, mediante inscrição prévia.

Sumi-e. Terceira sessão do curso Fundamentos de Sumi-e.

Sumi-e.Quarta e última sessão do curso Fundamentos de Sumi-e.

Língua Japonesa. Das 18h às 19h haverá “Aula Aberta”, de entrada livre, para

assistir às apresentações dos alunos no final do trimestre. O Grupo B terá aula

sem alterações.

Língua Japonesa. Grupo A (iniciação) das 18h às 19.30h. Grupo B (intermédio) das

19.40h às 21h. Se deseja integrar as aulas de língua japonesa agende a avaliação

para aferir o seu nível (gratuita). Todos os níveis têm prática de kanji.



21 de Abril, a partir das 18.30h

Sessão de esclarecimento para quem gostaria de estudar no Japão com Bolsa de Estudo ou de

Investigação providenciada pelo Governo japonês. Outros assuntos, tais como estágios profissionais,

trabalho de curta duração e residência, serão também abordados. Nesta sessão serão dadas

informações para fazer candidatura a vários tipos de bolsas e para tirar partido dos protocolos

existentes entre instituições portuguesas e instituições japonesas.

Convidados:

> Embaixada do Japão em Portugal, através do seu Sector de Cultura e Educação, representado pela

Sra. Maria João Neves

> Portugal-Japan Alumni Group: Grupo de Ex-Bolseiros do Governo do Japão

Condições de participação:

Inscrição através de umlongoveraonojapao@gmail.com

Por favor solicite referência de pagamento por email.

Público Geral: 20 euros

Residentes do Condomínio Criativo: 14 euros

Estudantes: 14 euros

Alunos do Programa Japão Língua e Cultura (na Casa das Artes): gratuito

Professores de Língua e Cultura Japonesa: gratuito


