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// NOTÍCIAS 

As ‘Relações 

Internacionais do Japão’ 

numa palestra online 

entre Portugal e o Japão 

Decorreu no passado dia 12 de Março uma palestra online dedicada ao tema das 

relações internacionais do Japão, com a especial intervenção do Professor Tosh 

Minohara, da Universidade de Kobe, e presença do Professor Luís Tomé, da 

Universidade Autónoma Portuguesa e Dr. Tiago Maurício, diplomata da Embaixada 

de Portugal em Tóquio. Esta iniciativa, ainda no contexto da celebração dos 160 Anos 

das Relações Diplomáticas entre o Japão e Portugal, revelou ser bastante profícua, 

com a partilha de temas tão prementes da actualidade internacional, como o papel e 

posição do Japão na cena internacional, as relações entre grandes potências 

mundiais, como os Estados Unidos da América, a China, e a União Europeia, bem 

como os novos desafios sociais e geo-políticos que influenciam as relações 

internacionais, numa perspectiva bilateral e multilateral. 

Para além destas questões, a importância das relações futuras entre Portugal e o 

Japão foi igualmente enfatizada pelo Professor Minohara, reforçando que Portugal é 

… … … … 1

MARÇO 2021



NEWSLETTER  - EMBAIXADA DO JAPÃO MARÇO 2021

um parceiro com grande relevância para o Japão, não só pela sua posição estratégica, 

no âmbito da União Europeia e da NATO, mas também pelo legado histórico de 

Portugal na Ásia e pelos valores que ambos os países partilham – democracia, Estado 

de Direito, direitos humanos, entre outros.  

Esta palestra terminou com uma mesa-redonda, onde o Professor Luís Tomé, 

especialista em estudos asiáticos e relações internacionais, teve oportunidade de 

apresentar a sua visão sobre as temáticas abordadas, bem como o Dr. Tiago Maurício, 

partilhando a sua perspectiva e opinião sobre as mesmas, a partir do Japão. 

Protagonizaram, assim, com o Professor Minohara, um aceso debate, respondendo  

também às várias questões colocadas pelos vários participantes nesta palestra 

transmitida pela plataforma Zoom. 

A Embaixada do Japão gostaria de expressar o seu agradecimento especial não só aos 

intervenientes nesta palestra e aos cerca de 50 participantes que estiveram a assistir, 

mas também ao Senhor Professor Heitor Romana e Professor Nuno Canas Mendes, 

do Instituto do Oriente do ISCSP, co-organizadores deste evento a par da Embaixada 

e da Fundação Japão em Madrid. 

Podem aceder à palestra clicando na imagem ou através deste link: https://youtu.be/bkj3zQCSrBs 
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Chef Onishi, novo Embaixador da Culinária Japonesa 

No dia 22 de janeiro de 2021, o Ministério da Agricultura, Silvicultura e Pesca do 
Japão nomeou o Chef ONISHI Masaki, Chef Executivo do restaurante ICHIBAN, no 
Porto, como ‘Embaixador da Boa Vontade da Culinária Japonesa’.  

Esta distinção, atribuída pela primeira vez em Portugal, foi instituída pelo Governo 
do Japão em 2015, com o objetivo de difundir a cultura gastronómica japonesa 
internacionalmente, dois anos após a culinária japonesa ter sido incluída como 
Património Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO. Os chefs e 
especialistas que recebem este título têm a missão de proteger o conceito ‘washoku’ 
da culinária japonesa, respeitando o seu equilíbrio, harmonia e graciosidade. 

Este ano foram nomeados mais 36 Embaixadores com este título, distinguindo, em 
Portugal, o trabalho do Chef ONISHI. O Chef ONISHI começou a estudar a culinária 
japonesa em 1995, em Quioto, tendo trabalhado em vários restaurantes de renome 
como o  Ryotei e o Kappou, na região de Kansai.  Foi também o Chef do Embaixador 
do Japão em Portugal durante três anos, entre 2005 a 2007.  

A Embaixada expressa o seu reconhecido agradecimento ao Chef ONISHI, pelo seu 
grandioso desempenho, em prol da difusão da cultura e culinária japonesas. Muitos 
parabéns! 
 

Veja o vídeo, clicando na imagem: (https://www.youtube.com/watch?v=R6HpNdaVzVU) 
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ArtKABUKI Nakamura Kazutaro x Onoe Ukon 

A Fundação Japão em 
Madrid lançou o evento 

online “ArtKABUKI 
Nakamura Kazutaro x 
Onoe Ukon”, que está 

disponível em legendas em 
português até ao dia 14 de 

março de 2021.  

O ator de Kabuki Nakamura Kazutaro, o criador desta peça, co-estrela ao lado de 
Onoe Ukon. O elenco também inclui as dançarinas japonesas Hanayagi Genkuro e 
Fujima Ryotaro. A música é executada por instrumentistas prodigiosos como Nakai 
Tomoya (13 e 25 cordas koto), Asano Sho (tsugaru shamisen), Tosha Suiho (flauta), 
Yamabe Taishi (taiko) e Tomoyoshi Kakushin (biwa). Além disso, Tomizawa Noboru, 
Satoyama Takuto e Edenworks, atuantes no mundo da moda, formaram uma 
magnífica equipe encarregada da maquiagem e do figurino desta produção. Não perca 
esta nova experiência nunca vista na história do Kabuki! 

https://www.fundacionjapon.es/es/Actividades/Arte-y-Cultura/evento/322/art-kabuki-online 

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 

✎ Quarta Reunião dos Ministros dos Negócios Estrangeiros e da Defesa 
do Japão - Reino Unido ("2 + 2") 
https://www.mofa.go.jp/press/release/press3e_000163.html 

✎ Reunião telefônica dos Ministros dos Negócios Estrangeiros do Japão 
- da Austrália - da Índia - dos EUA 
https://www.mofa.go.jp/press/release/press3e_000172.html 

✎ Videoconferência dos líderes do Grupo 7 (G7) 
https://www.mofa.go.jp/policy/economy/summit/page1e_000307.html 

✎ Videoconferência dos Líderes do Japão - da Austrália - da Índia - dos 
EUA 
https://www.mofa.go.jp/fp/nsp/page1e_000310.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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