Dezembro’18

NOTÍCIAS:
Palestra pelo Embaixador Jun Niimi
A 14 de Novembro, na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, foi realizada a palestra
pelo Embaixador do Japão, Sr. Jun Niimi, com o tema “As relações entre o Japão e Portugal –
seis séculos de intercâmbio e o alargamento das relações nos últimos anos –”. Na palestra, foram
abordados o início do relacionamento bilateral que ocorreu no ano 1543, bem como o alargamento
das relações entre os dois países, em anos recentes, nas áreas de economia, turismo, cultura,
desporto, entre outras.
Agradecemos profundamente a alta colaboração disponibilizada pela Faculdade de Letras da
Universidade do Porto na organização do evento, e a todos os participantes por terem participado
nesta conferência.

Palavras de saudação pela Diretora da Faculdade, Profª. Fernanda Ribeiro

Palestra pelo Embaixador Niimi

Palestra pelo Embaixador Niimi

O Embaixador Niimi, com as professoras da Faculdade
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Exposição itinerante“Japanese Design Today/100”
A 15 de Novembro foi realizada a inauguração da exposição itinerante“Japanese Design
Today/100”, da Japan Foundation, na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. Os
múltiplos convidados presentes apreciaram com alto interesse as peças japonesas criadas na
época do pós-guerra, que constituíram a base do design japonês contemporâneo, bem como vários
outros objetos distintivamente expostos nas nove secções desta exposição: mobiliário e decoração,
vestuário e acessórios, utensílios de cozinha, brinquedos e acessórios para crianças, material de
escritório, equipamentos de saúde, itens para tempos livres, transportes e artigos para situações
de desastre e prevenção.
Expressamos a nossa cordial gratidão a todos os participantes nesta inauguração e à Faculdade
de Belas Artes da Universidade do Porto pela sua prestimosa colaboração na organização desta
exposição.
Continuamos à espera da vossa participação nesta exposição itinerante, que estará patente até ao
dia 15 de Dezembro.

Palavras de saudação pelo Reitor da Universidade
do Porto, Prof. Doutor António Pereira

Palavras de saudação pelo Embaixador Niimi

Sala da Exposição

Sala da Exposição
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A celebrar a inauguração do evento
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Palestra de Hiroshi Tsunoda sobre o design japonês
Decorreu no passado dia 15 de Novembro, na Faculdade de Belas Artes da Universidade do
Porto, a palestra sobre o design japonês, pelo designer japonês Hiroshi Tsunoda, residente em
Barcelona. Participaram mais de 100 pessoas, entre estudantes da Universidade do Porto, e de
outras entidades, em que o orador abordou variados temas, nomeadamente o estilo e as ideias
subjacentes ao design japonês e, com base na sua própria experiência, os requisitos para ser um
designer. Os participantes mostraram um grande interesse por esta palestra, a refletir pela
sessão de pergunta e resposta no final do evento, com uma profícua troca de opiniões.
Esta palestra foi organizada no âmbito da inauguração da Exposição itinerante “Japanese Design
Today/100”da Japan Foundation, e agradecemos profundamente a todos os participantes e à
Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto pela sua prestimosa colaboração na
organização deste evento.

Palavras de saudação pelo Director da FBAUP,
Prof. Doutor José Paiva

Saudação de abertura pelo Embaixador Niimi

Designer Hiroshi Tsunoda

Auditório

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/
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Eventos:
Exposição ‘UMA HISTÓRIA DE ASSOMBRO - Portugal-Japão séc- XVI-XX’
‘Por meio de biombos, lacas, cartografia, armaduras entre outros
objetos raros e fascinantes, alguns expostos pela primeira vez ao
público, a Exposição narra a história do encontro e reencontro
entre Portugal e o Japão ao longo de cinco séculos. Uma história de
espanto e maravilhamento mútuos, mas de terror também. De
aproximações, contendas, tratados, arte e diplomacia. De
influências na arte, língua, culinária, religião e na história militar.
Uma História de Assombro. Portugal-Japão Séculos XVI-XX é
composta por peças de colecionadores particulares, de instituições
públicas e privadas, portuguesas e japonesas.
Comissariada por Alexandra Curvelo e Ana Fernandes Pinto (U.
Nova /FCSH), organizada pelo Palácio Nacional da Ajuda / Direção
Geral do Património Cultural e pelo Instituto Diplomático /
Ministério dos Negócios Estrangeiros a exposição contou com o
apoio mecenático da Fujitsu e da Japan Foundation e o alto
patrocínio de Sua Excelência o Presidente da República.
A exposição estará patente ao público de 30 de novembro de 2018 a 27 de março de 2019,
acompanhada de um catálogo de 173 páginas, com textos científicos, cronologia e imagens a cores’ –
Fonte: Palácio Nacional da Ajuda
Datas: de 30 de Novembro a 27 de Março de 2019
Contactos: comunicacao@pnajuda.dgpc.pt
Morada: Palácio Nacional da Ajuda, Largo da Ajuda 1449-021 Lisboa
Horário: de quinta a terça das 10h00 às 18h00 | Website: www.palacioajuda.gov.pt

POLÍTICA E ECONOMIA NO JAPÃO
Primeiro-Ministro, Abe, participa na Cimeira do G20 em Buenos Aires, e visita o Uruguai e o
Paraguai
https://www.mofa.go.jp/ecm/ec/page25e_000270.html
Ministro dos Negócios Estrangeiros, Kono, visita a Itália e o Vaticano
https://www.mofa.go.jp/me_a/me2/page3e_000961.html
Cimeira Japão-Austrália
https://www.mofa.go.jp/a_o/ocn/au/page3e_000964.html
Primeiro-Ministro, Abe, participa nas cimeiras relacionadas à ASEAN, visita a Austrália, e
participa na cimeira da APEC, em Papua Nova Guiné
https://www.mofa.go.jp/a_o/rp/page3e_000959.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
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