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notícias 
::: Participação de coros japoneses no evento “Guimarães 2012  

– Capital Europeia da Cultura” 
Nos dias 6 e 7 de Outubro, no âmbito de “Guimarães 2012 – Capital Europeia 
da Cultura”, participaram vários coros japoneses vindos da Região Leste do 
Japão, apresentando canções num espetáculo com o tenor de renome José 
Carreras, bem como numa apresentação com o coro juvenil de Guimarães, na 
Igreja de S. Francisco. Concluíram a sessão com a peça “Ue o Muite Aruko” 
(Vamos andar de cabeça levantada!), canção Japonesa conhecida pelo mundo. 

 

::: IBERANIME no Porto  
Teve lugar nos dias 13 e 14 de Outubro o IBERANIME no Porto (no Pavilhão Multiusos de Gondomar). Este 
evento, direcionado a fãs e curiosos da Cultura Pop Japonesa, contou com mais de 6.000 participantes e teve 
na sua programação várias atividades desde exposições, workshops de desenho Manga, escrita japonesa, 
origami, concertos J-pop, “Parapara” dance, vários concursos em torno do anime e cosplay, etc.  
A Embaixada do Japão esteve representada no evento tendo apresentado várias vertentes da cultura 
tradicional (caligrafia, origami, jogos tradicionais japoneses e demonstração de como vestir Yukata) e duas 
palestras subordinados ao tema: “A Cultura tradicional japonesa e pop”. A registar o grande interesse e 
afluência dos visitantes ao stand.  
Reportagem fotográfica: http://www.iberanime.com/opo2012/ 
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Muitos fãs da cultura japonesa à 
volta do “Japan booth” 

Dança PARAPARA 

Workshop de Origami 
Palestra: “A Cultura tradicional 
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::: Palestra na Universidade Lusíada de Lisboa 
A convite da Universidade Lusíada de Lisboa e por iniciativa do 
bolseiro do Governo do Japão na Universidade de Osaka, Dr. Rui 
Saraiva, o Senhor Ministro da Embaixada do Japão, Sr. Kazuhiro 
Fujimura, participou na conferência intitulada “The Japanese Foreign 
Policy and the Regional Dynamics in East Asia", no passado dia 30 de 
Outubro, nesta universidade. Para além da intervenção do Sr. 
Ministro, com o tema, “Japan in economic integrations of the 
Asia-Pacific and beyond”, também estiveram presentes como oradores 
o Sr. Tenente-Coronel Alexandre Carriço, do Instituto de Defesa 
Nacional, subordinando a sua intervenção ao tema "The unavoidable 
persistence of the balancing of power in East Asia", bem como o Dr. 
Rui Saraiva, cuja intervenção teve o tema "Human Rights and 
Human Security in Japanese foreign policy: The importance of 
political values in a new regional context". As três intervenções 
terminaram com uma sessão de pergunta-resposta e teve a moderação 
do Prof. José Francisco Paiva. Estiveram presentes cerca de 80 
pessoas, entre as quais, o Director da Faculdade de Ciências 
Humanas e Sociais da UL, Prof. Doutor Carlos Motta, imprensa, 
alunos de relações internacionais da UL, entre outros. 
A Embaixada do Japão agradece o convite que lhe foi endereçado, bem 
como todo o interesse demonstrado pelos presentes nas temáticas  
abordadas. 
 

::: Relatórios de Vídeo sobre “Guimarães 2012 – Capital Europeia da Cultura” pelo 

Broadcast Club da Tanegashima High School da Cidade de Nishinoomote 
Duas alunas do Broadcast Club da Tanegashima High School, Cidade de Nishinoomote (geminada com Vila 
do Bispo), estiveram em Guimarães para participar nos eventos de “Guimarães 2012 – Capital Europeia da 
Cultura”, cujos relatórios de vídeo foram publicados no YouTube.   
< http://www.youtube.com/watch?v=VA6FynY3-JQ (“Partida do Japão”) 
< http://www.youtube.com/watch?v=PUEkVJwexRY (“Transito/Chegada”) 
< http://www.youtube.com/watch?v=NBapKhVAGvA (“Preparação”) 
< http://www.youtube.com/watch?v=HBg6d9-XnSo&feature=youtu.be (“1º dia” do evento) 
< http://www.youtube.com/watch?v=8o2P2WHCe_E (“Concerto na Igreja S. Francisco”) 
Outros vídeos pela produção do mesmo Club, incluindo um com o tema das relações entre Tanegashima e 
Portugal podem também ser vistos através de; 
http://www.pt.emb-japan.go.jp/jp/japao_portugal/sistercity.html#tanegashima 

 

eventos 
::: Sakura – exposição de obras por ilustradores japoneses            

O Museu do Oriente, em conjunto com a NCreatures, e no âmbito da trienal 
Movimento Desenha 2012, apresentam a exposição “Sakura” de 19 de Outubro a 16 
de Dezembro no Museu do Oriente. Esta exposição compreende 220 trabalhos de 73 
ilustradores japoneses e também obras de Manga e Animé por autores portugueses.   
Mais informações : Museu do Oriente - Tel.: 213 585 200 
Email: info@foriente.pt // URL: http://www.museudooriente.pt/ 

(da esquerda para a direita) Sr. Fujimura, Ministro da 

Embaixada do Japão, Prof. José Francisco Paiva (moderador), 

Sr. Tenente-Coronel Alexandre Carriço e Dr. Rui Saraiva  

Participantes na conferência  
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::: Exposição de pinturas de Chihiro Ito 
No âmbito de “Guimarães 2012 – Capital Europeia da Cultura”, está a decorrer a exposição das obras de 
Chihiro Ito, artista japonês residente em Guimarães. Para mais informações; 
URL : http://chihiroito.tumblr.com/ 

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.4812839520788.196883.1290273625&type=1&l=c0f60ec4b2 

 
 

::: Workshop de Teatro de Sombras por Beniko Tanaka 
Irá decorrer um workshop de Teatro de Sombras para adultos (+ 18 anos de idade) por Beniko Tanaka, 
artista residente em Portugal, a 3 e 4 de Novembro (10h – 13h e 14h30 – 17h30), no Museu da Marioneta 
(Convento das Bernardas, Rua da Esperança, n° 146,  1200-660 Lisboa). É necessário inscrição prévia.  
Inscrição : 213 942 810/museudamarioneta@egeac.pt 

Mais informações : monkeysoupshaka@gmail.com / URL : http://www.museudamarioneta.pt/ 

 

 

::: Workshop “EmbrulhAr-te” e “Flores às Cores” 
Workshops promovidos pela Sra. Susana Domingues, no dia 17 de Novembro, das 10h30 às 15h00. Estas 
iniciativas pretendem ensinar as várias técnicas de dobragem e embrulho inspiradas pela maneira japonesa 
de apresentar presentes e de preparar diversos ornamentos, com inspiração no Kanzashi japonês (gancho 
decorativo para o cabelo). Inscrição necessária. 
Local: R. Luciano Cordeiro, nº 89, Lisboa 
Inscrição : http://www.hands-on-hearts.org/workshops/inscricao/ 

Mais informação : susanadomingues@hands-on-hearts.org  

 

 

::: Publicação  das obras poéticas de Haiku com o tema de “Lisboa” 
A Câmara Municipal de Lisboa organiza no dia 1 de Dezembro, das 11:00 às 13:00 no Teatro Turim (Estrada 
de Benfica, 723 A  1500-088  Lisboa), a sessão de apresentação/publicação das obras de Haiku com o tema 
de “Lisboa”, com a participação de portugueses interessados pelo Japão e japoneses residentes em Portugal. 
Mais informação : ernesto.matos@cm-lisboa.pt, bunka2@net.novis.pt  
URL : http://www.teatroturim.com/ 

 
 

::: Ciclo de Cinema Japonês na Cinemateca Portuguesa    
A Embaixada do Japão, a Japan Foundation e a Cinemateca Portuguesa promovem um ciclo de cinema 
japonês da filmografia da ‘Nikkatsu Corporation’, empresa japonesa conhecida mundialmente pela produção 
de filmes e programas de televisão. O ciclo compreenderá filmes dos cineastas japoneses Tomotaka Tasaka, 
Kon Ichikawa, Yuzo Kawashima, Shôhei Imamura, Naoko Ogigami e Jun Ichikawa e irá decorrer na 
primeira quinzena de Dezembro, com datas a anunciar, na Cinemateca Portuguesa, Rua Barata Salgueiro, nº 
39, Lisboa. Mais informação: Embaixada do Japão – Tel.: 213 110 560 Email: cultural@embjapao.pt 
Cinemateca Portuguesa - http://www.cinemateca.pt/ 

 
 
 
 
 



     

 

 

::: Cursos abertos da História e Cultura Japonesas e da História do Cinema Japonês na 

Universidade do Porto  
Tiveram início os cursos da História e Cultura Japonesas, e da História do Cinema Japonês na Faculdade de 
Letras da Universidade do Porto (Via Panorâmica, s/n, 4150-564 Porto PORTUGAL). 
Mais informação: mamiko.sakamoto.eu@gmail.com 
http://sigarra.up.pt/flup/pt/cur_geral.cur_view?pv_ano_lectivo=2012&pv_origem=CUR&pv_tipo_cur_si

gla=A&pv_curso_id=570  - (História e Cultura Japonesas) 
http://www.davidpinhobarros.com/home/historia-do-cinema-japones-2 

(História do Cinema Japonês) 
 

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 
 

::: The Basic View on the Sovereignty over the Senkaku Islands (em inglês) 
http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/senkaku/senkaku.html 

    
::: Sumário do Livro Azul 2012 (HTML) (29 de Outubro) (em inglês) 

http://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/2012/html/index.html 

    
::: Declaração Conjunta do Ministro das Finanças do Japão e do Presidente do Banco Mundial 

no Diálogo Sendai (10 de Outubro) (em inglês) 
http://www.mof.go.jp/english/international_policy/mdbs/wb/press_release/20121010sendai_statemen
t.htm 

    
::: Conferência de Imprensa pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros Koichiro Gemba (em 

inglês) 
http://www.mofa.go.jp/announce/fm_press/index.html 

    
::: Declarações à Imprensa (em inglês) 

http://www.mofa.go.jp/announce/announce/index.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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