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notícias    
:::    8ª reunião da JapanNET  

No passado dia 29 de Junho, decorreu na Residência do Sr. 

Embaixador Shinomiya a 8ª reunião da JapanNET (JapanNET é um 

sistema de networking com o  objectivo de promover a relação de 

cooperação entre as entidades relacionadas com o Japão existentes 

em Portugal). Na reunião, estiveram presentes no total 39 

representantes de várias entidades com ligação ao Japão, tais como 

organizações culturais, municípios geminados, universidades com 

cursos de estudos japoneses, entre outros participantes. Na reunião, 

foram trocadas opiniões sobre futuros eventos culturais, activação de 

intercâmbios municipais, promoção de estudos japoneses, entre 

outros pontos.  

 

eventos 
::: Exposição ‘Japão, o Paraíso das Mascotes’    

Exposição de apresentação das mascotes populares no Japão, tais 

como “Hello Kitty” e “Pokemon”, terá lugar de 19 de Agosto a 18 de 

Setembro no Museu do Oriente (Avenida Brasília, Doca de Alcântara 

(Norte) - 1350-352 Lisboa).  

Mais informações: Embaixada do Japão - Tel.: 213110560 | 

Email: cultural@embjapao.pt 

Museu do Oriente – URL: http://www.museudooriente.pt/ 

 

 

::: Palestra sobre Animé pela professora Kei Suyama    
Na inauguração da exposição “o Paraíso das Mascotes” acima referida (dia 19 no Museu do Oriente), 

realizar-se-á a palestra sobre Animé pela professora Kei Suyama, da Universidade Politécnica de Tokyo, 

pelas 19:30. A palestra será subordinada ao tema “A cultura de animação japonesa através do Pokémon”, 

com tradução para português.  

Mais informações: Embaixada do Japão - Tel.: 213110560 | Email: cultural@embjapao.pt 

Museu do Oriente – URL: http://www.museudooriente.pt/ 

 

 

::: Concerto de Koto por Naoko Kikuchi    
Será realizado o concerto de Koto (instrumento musical tradicional do Japão) por Naoko Kikuchi, artista 

residente na Alemanha, a 20 de Agosto pelas 21:30 no Museu do Oriente.  

Mais informações: Museu do Oriente – Tel.: 213 585 200 | Email: info@foriente.pt 

URL: http://www.museudooriente.pt/ 
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::: 5º Prémio Internacional de Manga - Abertas as inscrições!  
O Prémio Internacional de MANGA foi estabelecido para divulgar a cultura  

pop do Japão e para ajudar na promoção da compreensão do Japão.  

Encontram-se abertas as inscrições a este prémio internacional, até ao dia  

31 de Agosto. Para mais informações, consultar a página oficial deste programa, 

em http://www.pt.emb-japan.go.jp/2011/Manga_Award/manga_award_2011.html 

 

 

::: Espectáculo da companhia de dança “Mademoiselle CINEMA”    
Terá lugar o espectáculo de dança pela companhia de dança “Mademoiselle CINEMA” no dia 8 de Setembro 

no Museu do Oriente, às 21:30, e no dia 10 de Setembro no Centro Cultural Malaposta às 21:30, com o apoio 

da ‘Agency for Cultural Affairs’ do Japão.  

Mais informações: Museu do Oriente: Tel.: 213585200 | Email: info@foriente.pt 

URL：http://www.museudooriente.pt/ 

Centro Cultural Malaposta: Tel.: 219383100 | Email: info@malaposta.pt 

URL: http://www.malaposta.pt/ 

 

::: Palestras pelo Ministro da Embaixada do Japão, Sr. Tatsuo Arai  

(no âmbito dos eventos relacionados com o Japão pela Fundação Passos Canavarro) 
Realizar-se-ão, com a organização da Fundação Passos Canavarro, duas palestras subordinadas aos temas 

“culinária japonesa” e “cultura popular do Japão”, pelo Ministro da Embaixada do Japão, Sr. Tatsuo Arai, no 

dia 17 de Setembro, pelas 12:00 e 15:00. As palestras terão lugar na Casa-Museu Passos Canavarro (Largo 

da Alcáçova 1, 2000-110 Santarém) que foi inaugurado no passado dia de 14 de Maio, sendo inseridas no 

âmbito dos eventos relacionados com o Japão a acontecerem em Setembro, na referida Fundação. 

Mais informações: Embaixada do Japão – Tel.: 213 110 560 | Email: cultural@embjapao.pt 

Fundação Passos Canavarro – URL: http://www.fundacaopassoscanavarro.pt/ 

 

::: JAPAN FESTA    
Está programada a “JAPAN FESTA”, evento de apresentação da cultura japonesa, a 1 de Outubro, no 

Jardim Japonês (em Belém, ao lado do Museu de Arte Popular). Esta festa conta com a mostra de várias 

áreas da cultura japonesa, tais como Ikebana, Origami, Butoh, Cosplay, e prevê a venda de comidas 

japonesas, etc.. A Embaixada do Japão dará mais pormenores sobre o evento oportunamente.  

 

::: Realização do ‘Japanese Language Proficiency Test’    
O ‘Japanese Language Proficiency Test (JLPT)’ será realizado com a 

organização da “Japan Foundation” e “Japan Educational Exchanges 

and Services” no dia 4 de Dezembro, na Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto. Para qualquer esclarecimento adicional, 

incluindo o modo de obtenção do formulário, local de apresentação do 

mesmo etc., deverão os interessados consultar a informação através do 

site ou dos contactos abaixo indicados.  

Mais informações：jlpt.portugal@gmail.com (Comité do JLPT) 

URL：http://www.jlpt-portugal.com/ (Comité do JLPT) 

 

 



     

e-notícias ::: política e economia no Japão 
 

::: TOHOKU - O terramoto a Leste do Japão (em inglês) 
http://www.mofa.go.jp/j_info/visit/incidents/index.html 

 
 

::: Assistência à Reunião dos Ministros dos Negócios Estrangeiros Relativo à ASEAN e visita à 

Indonésia. (21 de Julho) (em inglês) 
http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/asean/fmv1107/index.html 

    

::: Doação de Emergência para a Fome no “Corno de África” (15 de Julho) (em inglês) 
http://www.mofa.go.jp/announce/announce/2011/7/0715_02.html 

    

::: Estabelecimento da Relação Diplomática com a República do Sudão do Sul (11 de Julho) 

(em inglês) 
http://www.mofa.go.jp/announce/announce/2011/7/0711_01.html 

    

::: Declaração do Ministro dos Negócios Estrangeiros sobre a Independência da República do 

Sudão do Sul(9 de Julho)(em inglês) 
http://www.mofa.go.jp/announce/announce/2011/7/0709_01.html 

    

::: Troca de Cartas sobre Assistência de Desenvolvimento Oficial (ODA) do Japão para a 

República Federativa do Brasil (1 de Julho) (em inglês) 
http://www.mofa.go.jp/announce/announce/2011/7/0701_01.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se não pretender receber este boletim informativo ou se quiser enviar os seus comentários ou 
sugestões, queira, por favor, enviar-nos um email para – cultural@embjapao.pt . MUITO OBRIGADA! 
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