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::: eventos 

» Tarde cultural japonesa com o Grupo Kiwakai 

No dia 7 de Setembro, durante mais de duas horas, o grupo cultural japonês 

Kiwakai, oriundo de Tokyo, ligado à escola japonesa de cerimónia do chá, a 

Escola Omotesenke, apresentará no auditório do Museu do Oriente uma 

tarde cultural dedicada a algumas das mais emblemáticas áreas da cultura 

japonesa. 

Para além da cerimónia do chá, esta tarde cultural inclui uma exemplificação 

da arte de vestir o kimono, uma apresentação de dança tradicional e ainda 

demonstração de koto (instrumento musical de cordas) e da cerimónia da faca   

(a arte de cortar peixe). 

Local: Auditório do Museu do Oriente, Avenida Brasília, Doca de 

Alcântara (Norte) 

Horário: 17.00 às 19.15 

Organização: Grupo Kiwakai com apoio da Embaixada do Japão 

e Museu do Oriente 

Contactos: Tel. 213 585 244 (bilheteira do Museu do Oriente) 

E-mail: info@foriente.pt 

Site: http://www.museudooriente.pt/1736/tarde-cultural-japonesa.htm 

Entrada: Entrada livre, mediante levantamento de bilhete 

 

 

» Exposição de Sou Fujimoto – nova arquitectura japonesa no Centro Cultural de Belém 

De 10 de Setembro a 17 de Novembro o CCB apresentará a exposição “ Futurospective 

Architeture” do reconhecido internacionalmente arquitecto japonês Sou Fujimoto. A exposição 

apresentará o trabalho e ideias do arquitecto japonês bem como a sua noção surpreendente de 

espaço. A mudança constante das relações entre o interior e o exterior é uma das principais 

temáticas. “ Futurospective Architecture” contempla modelos e planos para edifícios e espaços no 

qual é óbvio um carácter radical e caminhos futuros para a arquitectura.  

O arquitecto japonês dará uma conferência no dia 10 de Setembro, no Grande Auditório do CCB, 

às 21h30. 

Local: Garagem sul do Centro Cultural de Belém, Praça do Império em Lisboa 

Organização: Centro Cultural de Belém  

Contactos: Tel. 21 361 24 00 - Fax: (+351) 21 361 25 00 – E-mail: ccb@ccb.pt – Site: http://www.ccb.pt/ 

 

mailto:ccb@ccb.pt
http://www.ccb.pt/
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» 7ª edição do Motelx 2013 

Terá lugar de 11 a 15 de Setembro, no cinema S. Jorge, a 7ª edição do MOTELx – Festival 

Internacional de Cinema de Terror de Lisboa que tem como objectivo estimular a produção de filmes 

de género portugueses, mostrar as melhores obras de terror produzidas internacionalmente nos 

últimos anos e contribuir para a formação dos públicos mais jovens e para a contextualização da 

produção recente, através da programação de retrospectivas seleccionadas. 

A edição deste ano irá contar com o convidado especial japonês Hideo Nakata, um dos nomes centrais 

da vaga de cinema de terror nipónico dos anos 1990 conhecido pelo “ J-Horror” e autor do filme “Ring”. 

O cineasta estará presente de 13 a 16 de Setembro e irá apresentar uma masterclass no domingo 15 

na Sala 2 (hora a anunciar no site do evento). 

Sobre a programação serão exibidos os seguintes filmes japoneses: 

«Goose Bumps» de Koichiro Miki , «Abductee» de Yudai Yamaguchi e «It's a Beautiful Day» de Kayoko 

Asakura. Na "Retro Hideo Nakata serão exibidos: «The Complex»,«Ring»,«Dark Water» e «Chaos». 

Local: Cinema S. Jorge, Lisboa (os horários dos filmes deverão ser consultados no site do Motelx) 

Organização: CTLX - Cineclube de Terror de Lisboa (associação cultural sem fins lucrativos) 

Mais informações: E-mail: info@motelx.org 

Site: http://www.motelx.org/index.php?option=com_frontpage&Itemid=28 

 

» Lançamento do livro «Bom dia, Japão» 

Por iniciativa do Projecto de Intercâmbio Educativo Portugal-Japão (PIEPJ), irá decorrer, no próximo dia 

26 de Setembro, o lançamento do livro ‘Bom dia, Japão’. Este projecto pedagógico multidisciplinar é 

produzido por uma equipa de professores e designers portugueses, numa edição bilingue – escrita em 

português e japonês – destinada preferencialmente aos alunos portugueses e japoneses do 4º e 5º anos de 

escolaridade, que apresenta, de forma lúdica, e com um grafismo atraente, alguns momentos importantes 

da história comum de Portugal e do Japão. Inclui ainda uma história original sobre o tema, escrita pelo 

professor Orlando Ferreira, com o título «Flor de Maresia» e dois textos de duas jovens japonesas 

residentes em Tóquio, sobre Portugal.  

Local: Agrupamento de Escolas Póvoa de Santa Iria - Escola D. Martinho Vaz de Castelo Branco 

(Escola-sede), Rua Américo Costa – Quinta da Piedade, 2625-504 Póvoa de Santa Iria 

Para mais informações: ojcf@iol.pt  

 

» Caixas, Contentores e Sólidos – Origami no Museu do Oriente 

O Museu do Oriente promove, no próximo dia 2 de Outubro, mais uma 

iniciativa dedicada ao Origami, com um enfoque nas caixas e contentores que 

partem de diagramas tradicionais japoneses.  

Para mais informações: Museu do Oriente – Tel.: 213585200 

http://www.museudooriente.pt/1750/-workshop-caixas--contentores-e-solidos-.htm  

 

mailto:info@motelx.org
http://www.motelx.org/index.php?option=com_frontpage&Itemid=28
mailto:ojcf@iol.pt
http://www.museudooriente.pt/1750/-workshop-caixas--contentores-e-solidos-.htm
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» Alinhavos para bordar – Sashiko  

No próximo dia 2 de Outubro, o Museu do Oriente organiza a 2ª edição 

desta iniciativa, onde o participante terá a oportunidade de conhecer as 

origens do ‘Sashiko’, encontrando inspiração para a sua utilização no seu 

dia-a-dia. 

Para mais informações: Museu do Oriente – Tel.: 213585200 

http://www.museudooriente.pt/1749/alinhavos-para-bordar.htm 

 

» Workshop de Caligrafia Japonesa  

A Caligrafia Japonesa volta a estar em destaque no Museu do Oriente, no 

dia 9 de Outubro. Em colaboração com a Fundação MOA, esta iniciativa 

pretende mostrar esta arte tradicional japonesa que continua a cativar, 

ainda hoje, centenas de milhares de pessoas no Oriente. 

Para mais informações: Museu do Oriente – Tel.: 213585200 

http://www.museudooriente.pt/1752/workshop-de-caligrafia-japonesa.htm  

 

» O Japão de Fio a Papel – Curso de Kanzashi, Furoshiki e Orikata  

Nos próximos dias 16, 23 e 30 de Outubro, o Museu do Oriente apresenta 

um mini-curso dedicado a três artes tradicionais japonesas – o Kanzashi 

(flores de tecido), o Furoshiki (embrulho em tecido) e a Orikata (embrulho 

em papel). 

Para mais informações: Museu do Oriente – Tel.: 213585200 

http://www.museudooriente.pt/1756/o-japao-de-fio-a-papel.htm  

 

» Bolsa para ‘Visiting Research Scholar’, 2014-2015 

O Centro de Investigação Internacional de Estudos Japoneses de Kyoto, Japão, anuncia a abertura 

de um programa de residência para um académico estrangeiro, para residir no Japão e participar, 

durante o ano académico japonês de 2014-2015, num dos seguintes programas de investigação: 

 ‘How to Readjust the Orbit? Checking the 20th Century Japanese Culture and Proposing a New 

Vision for the First Decade of the 21st Century’ (questões sobre este tema deverão ser endereçadas 

ao Professor Shigemi Inaga – aurora@nichibun.ac.jp ) 

 ‘Expos and human history, with a focus on Asian dynamics’ (questões sobre este tema deverão ser 

endereçadas ao Professor Mayuko Sano – m-sano@nichibun.ac.jp ) 

 ‘Japanese Studies through Manga and Anime’ (questões sobre este tema deverão ser endereçadas ao 

Professor Shoji Yamada – manga_anime@nichibun.ac.jp ) 

Os candidatos deverão ter desenvolvido investigação nas áreas acima mencionadas, ser detentores de 

um grau de doutoramento e não ultrapassar os 65 anos de idade. 

Boletim de candidatura e outras informações: http://www.nichibun.ac.jp/number/index.html  

http://www.museudooriente.pt/1749/alinhavos-para-bordar.htm
http://www.museudooriente.pt/1752/workshop-de-caligrafia-japonesa.htm
http://www.museudooriente.pt/1756/o-japao-de-fio-a-papel.htm
mailto:aurora@nichibun.ac.jp
mailto:m-sano@nichibun.ac.jp
mailto:manga_anime@nichibun.ac.jp
http://www.nichibun.ac.jp/number/index.html
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» Japanese Language Proficiency Test 

O Japanese Language Proficiency Test promovido pela “Japan Foundation” e “Japan Educational 

Exchanges and Services”, será realizado no dia 1 de Dezembro, na Faculdade de Letras da Universidade 

do Porto. O prazo de inscrição para o exame é de 23 de Setembro até 9 de Outubro. Para qualquer 

esclarecimento adicional: reiko@sapo.pt - Comité do Japanese Language Proficiency Test 

 

 

» Jardins de Pedra – exposição de escultura 

Está a decorrer, até ao próximo dia 29 de Setembro, a exposição de 

esculturas de Mário Lopes (ex-bolseiro do Governo do Japão), de trabalhos 

realizados no Japão e inspirados pela sua cultura e arte. Realizar-se  no 

Claustro Real do Mosteiro da Batalha, antigo lugar de contemplação e 

meditação, onde se pretende evidenciar aspectos espirituais e estéticos 

comuns à cultura japonesa e portuguesa.  

Local: Mosteiro da Batalha, Lg. Infante D. Henrique, Batalha. 

Organização: Direção-Geral do Património Cultural/Mosteiro da Batalha 

+ info: Tel.: 244765497 - email: mosteiro.batalha@igespar.pt - 

http://www.mosteirobatalha.pt  

 

 

» A Embaixada do Japão no IberAnime no Porto  

A Embaixada do Japão irá estar presente, nos 

dias 12 e 13 de Outubro no Iberanime, no Porto, 

um evento dedicado à cultura Pop Japonesa desde 

o Anime, Manga ,Videojogos, Cosplay entre outras 

iniciativas. Esta participação da Embaixada visa 

divulgar a vertente cultural japonesa mais 

tradicional  em áreas tão diversas como o 

Origami, Caligrafia, experimentação da Yukata, 

entre outras.  

Mais informações: www.iberanime.com | www.facebook.com/Iberanime 

Datas: 12 e 13 de Outubro  

Local: Pavilhão Multiusos de Gondomar  

Horários: 12 de Outubro - 10h30 às 20h00 |13 de Outubro – 10h30 às 19h00  

 

mailto:reiko@sapo.pt
mailto:mosteiro.batalha@igespar.pt
http://www.mosteirobatalha.pt/
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» Web Japan – Portal de informação sobre o Japão 

O portal ‘Web Japan’ foi lançado com o apoio do Ministério dos Negócios 

Estrangeiros do Japão, com o objectivo de ajudar as pessoas de qualquer 

parte do mundo a conhecerem um pouco mais sobre o Japão e sobre os 

Japoneses. Com mais de 300 milhões de ‘hits’ por ano, de todo o mundo, este 

portal de informação sobre o Japão tornou-se um dos mais visitados do país. 

O site disponibiliza informação fidedigna sobre o Japão, nas suas mais 

variadas perspectivas: cultura, turismo, sociedade, história e natureza.  

Convidamo-lo também a fazer uma pequena visita pelo Japão, através da 

‘Web Japan’! 

http://web-japan.org/ 

 

» NCreatures promove banda desenhada japonesa  

A NCreatures, produtora de conteúdos, tem feito ao longo dos anos da sua actividade a divulgação do 

Anime japonês quer através da realização  regular de workshops de manga quer através da criação de 

uma revista on line sobre a cultura japonesa e criação de uma revista trimestral de banda desenhada de 

estilo manga (esta última sendo um projecto de autores portugueses que têm na revista em formato de 

papel uma oportunidade de publicar as suas obras regularmente).  

Mais informações sobre as actividades da NCreatures em: http://www.ncreatures.com/ 

  

 

::: Política e Economia no Japão 
 

» Visita do Primeiro Ministro, Shinzo Abe, ao Bahrein, ao Kuwait, ao Jibuti, ao Qatar 

(24-29 de Agosto) (em inglês) 

http://www.mofa.go.jp/region/page4e_000021.html 

 

» Visita do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Fumio Kishida, à Hungria e à Ucrânia 

(22-27 de Agosto) (em inglês) 

http://www.mofa.go.jp/region/page4e_000020.html 

 

» Discurso do Primeiro Ministro, Shinzo Abe, na 68ª Cerimónia Evocativa dos Mortos da 

Segunda Guerra Mundial (15 de Agosto) (em inglês) 

http://www.kantei.go.jp/foreign/96_abe/statement/201308/15sikiji_e.html 

 

» Primeira Divulgação Preliminar das Estimativas Trimestrais do PIB Abril-Junho de 

2013 (12 de Agosto) (em inglês) 

http://www.esri.cao.go.jp/en/sna/data/sokuhou/files/2013/qe132/gdemenuea.html 

http://web-japan.org/
http://www.ncreatures.com/
http://www.mofa.go.jp/region/page4e_000021.html
http://www.mofa.go.jp/region/page4e_000020.html
http://www.kantei.go.jp/foreign/96_abe/statement/201308/15sikiji_e.html
http://www.esri.cao.go.jp/en/sna/data/sokuhou/files/2013/qe132/gdemenuea.html
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» Conferência de Imprensa pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros Fumio Kishida  

(em inglês) 

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

 

» Visão Básica da Soberania sobre as Ilhas Senkaku  

(em inglês) 

http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/senkaku/senkaku.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@lb.mofa.go.jp 

MUITO OBRIGADA! 

http://www.mofa.go.jp/announce/fm_press/index.html
http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/senkaku/senkaku.html
http://www.mofa.go.jp/announce/announce/index.html
mailto:cultural@lb.mofa.go.jp

