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Árvore - Cooperativa de Actividades Artísticas, C.R.L.

APOIOORGANIZAÇÃO

WORKSHOPS
EXPERIÊNCIASÁRVORE - COOPERATIVA DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, C.R.L.

Rua Azevedo de Albuquerque, 1
4050-076 PORTO - PORTUGAL
www.arvorecoop.pt
facebook.com/arvorecooperativa/
instagram.com/arvorecooperativa/

Horário de funcionamento / Loja e espaços expositivos
Segunda: 10h00 às 13h00 / 14h00 às 18h00
Terça a Sexta: 10h00 às 13h00 / 14h às 18h30
Sábado: 14h00 às 19h00
Encerra aos Domingos e Feriados



6 AGOSTO | 15H00 | 16H30 
17 AGOSTO  | 15H00 | 16H30 

WORKSHOP DE PINTURA 
SUMI-E
Orientadora – Mami Higushi
Público – para todos (a partir dos 12 anos)
Valor: 10 € por participante
Sumi-e é uma pintura que permite uma 
expressão simples, mas delicada, fazendo 
uso total do sombreamento, desfoque, 
sangramento, gradação e da intensidade do 
impulso ao carregar o pincel. As imagens e a 
tinta, que são desenhadas de forma simples, 
transmitem a profundidade da natureza 
e da vida, tristeza, “wabi-sabi”, silêncio 
e simplicidade, capturando o coração do 
observador. Neste workshop, praticamos 
pinceladas básicas e desenhamos bambu, e 
outros elementos. 

11 AGOSTO | 16H00 | 18H00 

OFICINA DE KOKEDAMAS 
Orientadores - Telma Correia
e Rui Salgado
Público - para todos (a partir dos 12 anos)
Valor: 30 € por participante
(inclui materiais)
Esta atividade terá como objetivo colocar 
em prática a reconversão de uma técnica 
Japonesa, denominada Kokedama, onde 
se trabalham as plantas envolvendo o seu 
torrão/ raízes em musgo. Elevando as plantas 
a um patamar superior, são penduradas 
por fio, possibilitando uma decoração 
com plantas diferentes e interessantes. 
Este workshop é inspirado pela beleza e 
pureza da técnica Kokedama, associada a 
novas tendências de decoração de interior 
com plantas, onde cada vez mais se tenta 
transpor o jardim selvagem para o interior 
da habitação. A arte da construção das 
plantas é inteiramente manual, um trabalho 
de moldagem da terra que envolve as raízes. 
Toda a elaboração requer o contacto direto 
com plantas, que tal como na Arte Floral, são 
terapêuticas e ajudam a melhorar o intelecto 
através da criatividade. 

13 AGOSTO | 18H00 | 19H15 

TAÇAS TIBETANAS
Experiência do som
Orientadora - Rita Santos  
Público - para todos (a partir dos 12 anos)
Valor: 10 €  por participante
Este é um momento prazeroso onde sentirá 
um convite interior para vivenciar o Som 
das Taças Tibetanas de uma forma única e 
indescritível, ao compasso da riqueza do seu 
imaginário.
As vibrações emitidas pelas taças de 
som tibetanas têm sido usadas, durante 
séculos, para fins curativos, para meditação 
e para sessões de purificação. Os sons 
emitidos pelas taças purificam o ambiente, 
proporcionando harmonia e despertam o 
poder curativo do corpo.
O que o público deverá trazer:
- manta, almofada, meias confortáveis;
- Deverão chegar 10 min antes da hora do 
evento.

19 AGOSTO | 18H00 | 19H15 
26 AGOSTO | 18H00 |19H15 

YOGA 
Orientador - Abu Baker
Terapeuta e Professor 
Público – para todos (a partir dos 12 anos)
Valor: 8 €  por participante
Participe na(s) aula(s) de Yoga orientadas 
por de Abu Baker, um professor de 
yoga certificado e inscrito no RYT200 
Yoga Alliance USA, reflexologista podal 
e terapeuta ayurveda. Nos últimos 16 
anos, Abu Baker dedicou-se ao ensino 
de Yoga e trabalhou em diferentes 
escolas, universidades, hospitais, 
entre outros, e em aulas particulares.                                                  
Vive em Portugal, no Porto, e tem 
experiência no ensino de Hatha, Ashtanga, 
Yoga stretch, Hatha flow, Hot yoga e yoga 
therapy. 

20 AGOSTO | 15H00 | 17H30 

OFICINA SHIBORI
Tingimento por
dobragens no Tecido 
Orientadora - Isabel Quaresma 
Público – para todos (a partir dos 12 anos)
Valor: 35 € por participante  
(inclui materiais)
Shibori, é um processo ancestral para 
obter tingimentos e desenhos de padrões 
nos tecidos. Estes desenhos, sempre 
surpreendentes e inigualáveis, são obtidos 
pelo meio de pregas, dobras e ataduras de 
objetos ao tecido, e teve a sua origem na 
China, embora se tenha difundido através 
do Japão. Tradicionalmente, era executado 
com índigo, mas atualmente usam-se outros 
pigmentos e cores.
Neste workshop iremos aprender este 
processo, analisando as várias técnicas e 
processos, desde os mais simples aos mais 
complexos, deixando-nos também conduzir 
pelo seu incrível poder de sedução. 
Trazer algo para proteger a roupa e luvas 
para quem não quiser tingir as mãos.

24 AGOSTO  | 14.00 | 17H00 

WORKSHOP DE RANGOLI
Fundação Oriente 
Com Joana Paiva Sequeira
Público - para todos
(a partir dos 6 anos)
Valor: Gratuito
Uma das práticas mais populares da Índia, 
normalmente colocada no chão, à entrada 
da casa, para dar as boas-vindas e atrair a 
atenção dos Deuses para aquela morada e 
assim a boa sorte.
Materiais como flores, farinha, arroz e giz de 
cores são utilizados para dar forma a plantas, 
flores, animais ou motivos geométricos que 
compõem todo o colorido deste tapete da 
sorte que iremos recriar. 

27 AGOSTO  | 18H00 

MÚSICA E DANÇAS INDIANAS 

Último dia Oriente nas Virtudes

Por:
ZARIYA INDIAN PERFORMING ARTS

MENU DE GASTRONOMIA INDIANA
Público – Para todos
Valor entrada – 35 € 

INFORMAÇÕES
E CONDIÇÕES GERAIS 
Público – Para todos
Programa detalhado para consulta:
www.arvorecoop.pt
Facebook
Instagram

A realização dos workshops está sujeita a 
um número mínimo de inscrições e a um 
número máximo de participantes. 
O pagamento é feito no ato da inscrição. 
Desconto de 10% para sócios/as da 
Cooperativa Árvore (com quotas atualizadas). 
Inscrições até 48h antes da atividade   
Por email:
dep.cursos@arvorecoop.pt 
Inscrições presencialmente, na Árvore – 
Cooperativa de Actividades Artísticas CRL, 
Rua Azevedo de Albuquerque, 1
4050-076 Porto
Ou por telefone:
937 910 631 | 222 076 010
Pagamento presencial ou por transferência 
bancária IBAN:
PT50 0010 0000 1322 9250 0012 0
Árvore – Cooperativa de Atividades Artísticas, CRL.
 


