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notícias    

:::    Inauguração do evento “Japão, o Paraíso das Mascotes” 
No passado dia 19 de Agosto, decorreu no Museu do Oriente a inauguração do evento “Japão, o Paraíso das 

Mascotes”. A inauguração contou com a presença de alguns representantes do corpo diplomático, estudantes, 

entre muitas outras pessoas com interesse pela cultura japonesa. Após os cumprimentos do Embaixador 

Shinomiya e do Dr. João Amorim, Director da Fundação Oriente Museu, os presentes puderam apreciar as 

várias peças que fazem parte desta mostra da cultura contemporânea do Japão.  

 

 

 

 

 

 

 

 
:::    Palestra sobre o Animé pela Profª Kei Suyama da Universidade Politécnica de Tokyo, 

na inauguração do evento “Japão, o Paraíso das Mascotes” 
Na inauguração do evento acima referido no dia 19 de Agosto, foi realizada a palestra subordinada ao tema 

“A cultura de animação japonesa através do Pokémon” pela Profª Kei Suyama da Universidade Politécnica 

de Tokyo. Os inúmeros participantes que preencheram o espaço da palestra, demonstraram um grande 

interesse pelas temáticas abordadas, podendo trocar algumas impressões directamente com a Profª Suyama 

no final da sua apresentação.  

 

 

 
 

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

Está a decorrer a exposição “Japão, o Paraíso das Mascotes”, que 

apresenta a popularidade da subcultura japonesa da manga (banda 

desenhada) e do anime (desenhos animados) tais como “Hello Kitty” 

e “Pokémon”, de 19 de Agosto a 18 de Setembro no Museu do Oriente 

(Avenida Brasília, Doca de Alcântara (Norte)) em Lisboa. 

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

Email: cultural@embjapao.pt 

Museu do Oriente – URL: http://www.museudooriente.pt/ 
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::: Espectáculo da companhia de dança contemporânea 

   “Mademoiselle CINEMA” 

Terá lugar o espectáculo de dança pela companhia de dança 

“Mademoiselle CINEMA” no dia 8 de Setembro no Museu do  

Oriente, às 21h30, e no dia 10 de Setembro no Centro Cultural  

Malaposta às 21h30, com o apoio da ’Agency for Cultural Affairs’  

do Japão. Mais informações: Museu do Oriente – Tel.: 213 585 200  

emaill: info@foriente.pt - http://www.museudooriente.pt/|  

Centro Cultural Malaposta – Tel.: 219 383 100 –  

email: info@malaposta.pt - 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 horas. 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/ 

 

::: Taça Internacional Kiyoshi Kobayashi    
A Federação Portuguesa de Judo organizará a “Taça Internacional Kiyoshi Kobayashi” no dia 25 de 

Setembro no Pavilhão Multidesportos de Coimbra. 

Mais informações: Tel.: 213 931 630 | URL: http://www.fpj.pt/ 

 

::: Exposição de pintura por Takae Nitahara    

Takae Nitahara, pintora japonesa, residente no Algarve, organizará uma exposição de pintura, entre 26 de 

Setembro a 28 de Outubro, na Delegação Económica e Comercial de Macau em Lisboa.  

Mais informações : 915 568 552 

URL：http://www.decmacau.pt/ 

 

::: JAPAN FESTA    

Está programada a “JAPAN FESTA”, evento de apresentação da cultura japonesa, a 1 de Outubro (12:00～) 

no Jardim do Japão (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, Caligrafia, Haiku, Butoh, Cosplay, Artes Marciais, e 

prevê a venda de comidas japonesas, entre outras iniciativas. 

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

 

::: Grande Reserva ～～～～Encontro da Arte Japonesa com o Vinho Português        

Decorrerá uma exposição de obras artísticas do Japão como a caligrafia e a pintura de tinta (Suiboku-ga), 

bem como de rótulos de vinho com aplicação dessas obras, organizado pela WAC (World Art and Culture 

Exchange). Esta exposição será realizada de 12 a 16 de Outubro, entre as 10h00 e as 18h00, na Pousada de 

Palmela (Castelo de Palmela 2950-997 Palmela), com a sua inauguração marcada ao dia 12 e uma 

“sessão artística” para crianças locais no dia 15. Parte do dinheiro proveniente da venda das obras será 

doada para as vítimas do Grande Terramoto do Leste do Japão.  

Mais informações: Email: e-mail@wac-project.com | URL：http://www.wac-project.com 
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::: Demonstração e Workshop de Karakuri-Ningyo    

Será organizada a demonstração e workshop de “Karakuri-Ningyo”, boneco mecanizado tradicional do Japão, 

a 15 de Outubro, no Salão Nobre do Teatro Municipal Baltazar Dias, no Funchal. Este evento, de entrada 

gratuita, tem o patrocínio da Japan Foundation, com o apoio da Embaixada do Japão e da Câmara 

Municipal do Funchal. 

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

 

::: Workshop de Ilustração e Animação    

Terá lugar o Workshop de Ilustração e Animação de 24 a 25 de Outubro no IADE (Instituto de Artes Visuais, 

Design e Marketing) em Lisboa, co-organizado por esta universidade e pela Universidade Politécnica de 

Tokyo.  

Mais informações: Tel.: 213 939 600 | URL: http://www.iade.pt/pt/homepage.aspx 

 

::: 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 
 

::: Conferência de Imprensa sobre a Situação da Líbia pelo Ministro dos Negócios 

Estrangeiros Takeaki Matsumoto (23 de Agosto) (em inglês) 
http://www.mofa.go.jp/announce/fm_press/2011/8/0823_01.html 

    

::: Linha de Frente sobre Cool Biz: Contribuição da Moda para Ecologia e Economia de Energia 

(17 de Agosto) (em inglês) 
http://fpcj.jp/modules/news25/index.php?page=article&storyid=2&ml_lang=en 

    

::: Primeira Divulgação Preliminar das Estimativas Trimestrais do PIB Abril-Junho 2011(15 

de Agosto) (em inglês) 
http://www.esri.cao.go.jp/en/sna/sokuhou/qe/gdemenu_ea.html 

    

::: Eleição Dr. Tetsuro Urabe, Catedrático da Pós-Graduação da Universidade de Tóquio e 

Conselheiro Especial do Ministério dos Negócios Estrangeiros, como Membro da Comissão 

de Limites da Plataforma Continental (12 de Agosto) (em inglês) 
http://www.mofa.go.jp/announce/announce/2011/8/0812_02.html 



     

    

::: Eleito Discurso do Primeiro-ministro Kan na Cerimónia da Paz Nagasaki (9 de Agosto) (em 

inglês) 
http://www.kantei.go.jp/foreign/kan/statement/201108/09nagasaki_e.html 

    

::: Visita de Cortesia ao Senhor Naoto Kan, Primeiro-ministro Japonês pelo Senhor Ban 

Ki-moon, Secretário Geral das Nações Unidas (8 de Agosto) (em inglês) 
http://www.mofa.go.jp/announce/announce/2011/8/0808_03.html 

    

::: Discurso do Primeiro-ministro Kan na Cerimónia Memorial da Paz Hiroshima (6 de Agosto) 

(em inglês) 
http://www.kantei.go.jp/foreign/kan/statement/201108/06hiroshima_e.html 

    

::: Assistência contra a Seca no “Corno da África” - Ajuda de Emergência  Fornecida ao 

Acampamento dos Refugiados na República do Quénia (5 de Agosto) (em inglês) 
http://www.mofa.go.jp/announce/announce/2011/8/0805_03.html 

    

::: A Realização do “Iftar” pelo Primeiro-ministro Kan – Jantar com a Quebra do Jejum 

durante um mês sagrado do Ramadão (1 de Agosto) (em inglês) 
http://www.mofa.go.jp/announce/event/2011/8/0801_01.html 

    

::: Entrada em vigor do Acordo Abrangente de Parceria Económica entre o Japão e a 

República da Índia (1 de Agosto)(em inglês) 
http://www.mofa.go.jp/announce/announce/2011/8/0801_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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