JANEIRO’19

EVENTOS:
CINEMA JAPONÊS CONTEMPORÂNEO NO MUSEU DO ORIENTE
A Embaixada do Japão e o Museu do Oriente, com o apoio da Fundação Japão, apresentam um filme
japonês contemporâneo.

Fonte: Museu do Oriente
27 Janeiro | Duração 132’

THE VANCOUVER ASAHI [2014]
de Ishii Yuya

Drama de época baseado na história verídica de
uma equipa de basebol Japonesa-Canadiana no
Canada à beira da primeira grande guerra. No
início do século XX, os japoneses que imigravam
para o Canada deparavam-se com uma dura
realidade: trabalho penoso, discriminação e pobreza.
Neste cenário, o espírito lutador da equipa de
basebol Japonesa-Canadiana Vancouver Asahi,
incluindo o capitão Reggie Reggie Kasahara
Crédito da imagem
© 2014 "The Vancouver Asahi" Film Partners

(interpretado por Tsumabuki Satoshi), viria a
tornar-se um símbolo de esperança.

Entrada gratuita, mediante levantamento prévio de bilhete no próprio dia da exibição.
» Filmes legendados em Português do Brasil.
MUSEU DO ORIENTE:
Avenida Brasília, Doca de Alcântara (Norte)
1350-352 Lisboa
Tel.: 213 585 200
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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

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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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
✎ Primeiro-Ministro, Abe, visita Rússia e Suíça
https://www.mofa.go.jp/erp/rss/northern/page25e_000295.html
✎ Primeiro-Ministro, Abe, visita Países Baixos e Reino Unido
https://www.mofa.go.jp/erp/we/page25e_000290.html
✎ Ministro dos Negócios Estrangeiros, Kono, visita a Rússia
https://www.mofa.go.jp/erp/rss/northern/page25e_000288.html
✎ Ministro dos Negócios Estrangeiros, Kono, visita Índia, Nepal e França
https://www.mofa.go.jp/s_sa/sw/page3e_000981.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

3

