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  MAIO’17 

EVENTOS: 

  VII Edição da Festa do Japão em Lisboa // 24.06.2017 

A Embaixada do Japão tem o enorme prazer de in-

formar que a 7ª edição da Festa do Japão em Lisboa 

irá decorrer no próximo dia 24 de Junho (Sábado).  

Pretendemos, mais uma vez, retratar o ambiente de “Mat-

suri” (festival), no Japão, através da apresentação da cultu-

ra japonesa e, também este ano, estão previstas demonstra-

ções das várias áreas da cultura japonesa, tais como Ikeba-

na, Origami, Caligrafia, Haiku, Cosplay, Artes Marciais, 

bem como música e ritmos do Japão... e algumas surpresas!  

Local: Parque das Nações, no Rossio dos Olivais 

(entre o Meo Arena e o Pavilhão de Portugal).  

Horário: 16h00-22h00 

O programa será anunciado em breve. 

Mais informações: Sector Cultural da Embaixada do Japão  

Email: cultural@lb.mofa.go.jp | Tel: 213110560 | Página web: 

http://www.pt.emb-japan.go.jp/itprtop_pt/index.html 

 Iberanime Lisboa 2017 

A Embaixada do Japão irá estar presente no Ibera-

nimeLx 2017, nos próximos dias 6 e 7 de Maio. Se-

rá um fim-de-semana divertidíssimo para miúdos e 

graúdos fãs de Anime, Manga e Cultura Pop Japo-

nesa. É também uma oportunidade fantástica para 

os pais passarem um tempo diferente com os seus 

filhos. 

No stand da Embaixada do Japão, os visitantes 

poderão experimentar variadas expressões da cul-

tura tradicional japonesa entre as quais, o furoshi-
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ki, jogos tradicionais japoneses, tirar fotos com Yukata (traje tradicional de Verão que pode ser 

vestido durante o evento), entre outras expressões. Em 2017, e pela segunda vez, o IBERANIME 

sai da Sala Tejo para a maior sala de espectáculos do país: o MEO Arena! 

Local: MEO Arena - Rossio dos Olivais, Parque das Nações - Lisboa 

Organização: Manz Produções   |   Mais Informações: http://www.iberanime.com/ 

 

BOLSAS DE ESTUDO:  

 Bolsas de Estudo para o Japão, para pós-graduação, mestrado ou doutora-

mento, para os anos académicos de 2018-2020 

O Ministério da Educação, Cultura, Desporto, Ciência e 

Tecnologia do Japão (Monbukagakusho) concede bolsas de 

estudo a licenciados portugueses para um curso de pós-

graduação, mestrado ou doutoramento em universidades 

japonesas, para os anos académicos de 2018-2020. Os can-

didatos deverão apresentar os formulários de inscrição, de-

vidamente preenchidos e acompanhados da documentação 

requerida, à Embaixada do Japão, até ao dia 26 de Junho de 

2017, impreterivelmente (data de recepção na Embaixada – 

não serão aceites candidaturas recebidas depois desta data). 

Regulamento e formulários de candidatura disponíveis em 

http://www.pt.emb-japan.go.jp/itpr_pt/00_bolsas2018-20.html 

Para mais informações: Os interessados deverão dirigir-

se directamente ao Sector Cultural da Embaixada do Japão em 

Portugal (Av. da Liberdade, n.º 245 / 6º andar - 1269-033 LISBOA / 

Tel: 213110560 | Fax: 213543975 | E-mail: cultural@lb.mofa.go.jp   

Web:  http://www.pt.emb-japan.go.jp/  

 

 A Fundação Internacional Matsumae –  

The Matsumae International Foundation (MIF)  

oferece anualmente bolsas de estudos, neste caso com efeito pa-

ra 2018, ao abrigo do Programa Research Fellowship 2018 no 

Japão. As candidaturas devem ser enviadas directamente para 

a Fundação até 31 de Agosto de 2017. A bolsa tem uma duração 

aproximada de 3 a 6 meses a começar em Abril de 2018. 

 

INFORMAÇÃO SUMÁRIA SOBRE A BOLSA: 

1. Áreas de estudo prioritárias para obtenção da bolsa: Ciências, Engenharia 

e Medicina. 

2. Documentos necessários: 

 Formulário de Candidatura;  

http://www.pt.emb-japan.go.jp/itpr_pt/00_bolsas2018-20.html
http://www.pt.emb/
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 (formulário disponível em: http://www.mif-japan.org/fellowship/form/?hl=en)  

 Projecto de Pesquisa (deve ser da autoria do candidato e incluir detalhes sobre a meto-

dologia, propósito, conteúdo da investigação e o calendário do projecto de estudo); 

 Lista Completa de Publicações; 

 Reedição/ou resumo do que o candidato considera ser a sua publicação mais importante; 

 Curriculum Vitae; 

 Carta de recomendação; 

 Carta convite assinada pelo cientista da instituição anfitriã. 

3. Requisitos para candidatura: 

 Ter nacionalidade não japonesa; 

 Possuir grau de doutor ou ser reconhecido pela Fundação Internacional Matsumae como 

tendo uma qualificação académica equivalente; 

 Ter menos de 49 anos de idade; 

 Ter conhecimentos suficientes de inglês ou japonês; 

 Não pode ter ido ou estar no momento no Japão; 

 Estar no activo profissionalmente (devendo regressar ao país após conclusão da bolsa); 

 Ter boa saúde e não possuir qualquer deficiência física que impeça a realização do projec-

to de estudo no Japão. 

✎ Esta informação sumária não dispensa a consulta do regulamento completo 

existente no site:  http://www.mif-japan.org/fellowship/announcement/?hl=en 

 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 

pessoas em 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, em 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 

 Primeiro-Ministro Abe visita Rússia e Reino Unido 

http://www.mofa.go.jp/erp/rss/page1e_000148.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    

http://www.mif-japan.org/fellowship/form/?hl=en
http://web-japan.org/
http://www.mofa.go.jp/erp/rss/page1e_000148.html

