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Av. da Liberdade, nº 245-6º - 1269-033 LISBOA ::: T: 213110560 

Sector Cultural: cultural@lb.mofa.go.jp :::  www.pt.emb-japan.go.jp/ :::  http://web-japan.org/  

  ::: Eventos 

» 3º Concurso de Oratória em Língua Japonesa 

Terá lugar no próximo dia 18 de outubro o 3º Concurso de Oratória em 

língua japonesa.  

Local: Auditório da Biblioteca Municipal Almeida Garrett, Porto 

Rua de D. Manuel II – Jardins do Palácio de Cristal, Porto  

Mais informações: http://linguajaponesaemportugal.jimdo.com/ 

E-mail: jpspeechcontest@gmail.com | Telemóvel: 939790111 

Organização: Comité de Professores de Língua Japonesa em Portugal  

Apoio Financeiro: Japan Foundation e Toyota  

Apoio: Câmara Municipal do Porto, Consulado-Honorário do Japão no Porto, 

Embaixada do Japão em Portugal, Fundación Japón Madrid e Porto Cultura 

 

» Iberanime Porto 2015 – 24 e 25 de outubro 

A Embaixada do Japão irá estar presente no Iberanime Porto 

2015, nos próximos dias 24 e 25 de outubro. Serão 

seguramente dois dias divertidíssimo para miúdos e graúdos 

fãs de Anime, Manga e Cultura Pop Japonesa. 

No stand da Embaixada do Japão, os visitantes poderão 

experimentar variadas expressões da cultura tradicional 

japonesa entre as quais, aulas de japonês, jogos tradicionais 

japoneses, a Yukata (traje tradicional de verão que pode ser 

vestido durante o evento), entre outras atividades. Com o 

gentil apoio da Japan Foundation, durante o Iberamine Porto, 

serão exibidos os seguintes filmes de animação japoneses:  

Local: Multiusos de Gondomar – Av. Multiusos, 4420-015 Gondomar | Organização: MANZ PRODUÇÕES | http://www.iberanime.com/ 

mailto:cultural@lb.mofa.go.jp
http://web-japan.org/
http://linguajaponesaemportugal.jimdo.com/
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» TEMPEI NAKAMURA - PIANO SOLO 

Neste concerto a solo, no Museu do Oriente, o jovem compositor e 

pianista japonês Tempei Nakamura interpreta um repertório de 

música para piano do século XXI, inteiramente da sua autoria, 

caracterizado pela mistura de influências clássicas bem como do 

jazz e rock progressivo, entre outras. Nesta apresentação, Tempei 

vai tocar a emblemática suite da Península Kii, a música temática 

do “Caminho Antigo de Kumano”, e a suite evocativa dos jardins de 

Monet, em Giverny, e da pintura deste mestre do Impressionismo. 

Data: 15 de Novembro (Domingo), às 17h00 

Local: Museu do Oriente, Av. Brasília, Doca de Alcântara (Norte), 

Lisboa (Tel.: 213 585 200) 

Organização: Embaixada do Japão, em parceria com o Museu do Oriente 

Mais informações: Embaixada do Japão – Tel.: 213110560 | Email: cultural@lb.mofa.go.jp  

ENTRADA GRATUITA 

 

» Visiting Research Scholar 2017-2018 (Team Research Organizer)  

Bolsa do Centro de Investigação Internacional de Estudos Japoneses de Kyoto 

(Nichibunken) - (referente a organizadores de equipas de investigação) 

Com o propósito de aprofundar a investigação sobre a cultura japonesa e alargar o seu âmbito, reunindo 

investigadores de diferentes áreas de especialização, o Centro de Investigação Internacional de Estudos 

Japoneses de Kyoto procura investigadores visitantes para planear e organizar projetos de investigação 

em equipa durante um ano, correspondente ao ano fiscal japonês (de abril 2017 a março de 2018). Os 

temas de investigação de elevada relevância e com grande potencial no futuro serão favoravelmente 

considerados. Os interessados deverão ler toda a informação em:  

http://research.nichibun.ac.jp/en/employment/team.html#kokugai 

A candidatura deverá ser submetida até 31 de outubro, via e-mail: kyoudou@nichibun.ac.jp   

Para mais informações, contactar: 

Research Support Unit | Research Cooperation Section | International Research Center for Japanese Studies 

3-2 Oeyama-cho, Goryo, Nishikyo-ku, Kyoto 610-1192, JAPAN 

Tel : +81-75-335-2044 | Fax : +81-75-335-2092 | E-mail: kyoudou@nichibun.ac.jp 

 

» Programas da Japan Foundation  

Estão abertas as candidaturas aos programas da Japan Foundation para o ano fiscal (1 de abril de 2016 a 

31 de março de 2017). A Japan Foundation (Fundação Japão) é uma organização vinculada ao Ministério 

dos Negócios Estrangeiros do Japão, estabelecida em 1972, cujo objetivo é promover o intercâmbio 

cultural e a compreensão mútua entre o Japão e outros países. Tem representação em Portugal através da 

Embaixada do Japão. 

A Fundação Japão oferece programas, contemplando projetos na área de Intercâmbio Artístico e Cultural; 

Ensino de Língua Japonesa e Estudos Japoneses e Intercâmbio Intelectual. O prazo de inscrição são, para a 

maior parte dos programas, até dia 1 de dezembro deste ano.  

Consultar os programas em: https://www.jpf.go.jp/e/program/ 

mailto:cultural@lb.mofa.go.jp
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mailto:kyoudou@nichibun.ac.jp
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::: Notícias 

» Novo Regulamento para obtenção do Apoio Institucional da Embaixada do Japão 

A Embaixada do Japão poderá conceder o seu Apoio Institucional a, evento/projeto, desde que as 

entidades que o requisitam reúnam os requisitos estipulados no novo regulamento. Todas as informações 

sobre o regulamento e documentos necessários a serem submetidos devem ser consultados no site da 

Embaixada do Japão em: http://www.pt.emb-japan.go.jp/coorganizar%20eventos.html#apoio 

A Embaixada do Japão, após a análise e aceitação do pedido de solicitação de Apoio Institucional, 

compromete-se a cooperar na divulgação do evento sendo que toda a organização e financiamento será 

da responsabilidade da entidade organizadora. 

 

» 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/ 

 

::: Política e Economia no Japão 
 

» 70ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas (27 de Setembro) (em inglês) 
http://www.mofa.go.jp/fp/unp/page3e_000373.html 

 

» Declaração do Primeiro-Ministro, Shinzo Abe (14 de Agosto) (em inglês) 
http://www.mofa.go.jp/policy/postwar/index.html#section3 

 

» Os “Sítios da Revolução Industrial Meiji (Ferro, Aço, Estaleiros e Minas de Carvão)” 
eleitos a património mundial da UNESCO (em inglês) 
http://www.mofa.go.jp/policy/culture/coop/unesco/c_heritage/w_heritage/index.html 

 

» 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/press/release/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! 
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