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// NOTICIAS 

Sons e cultura do Japão em Setúbal, um dia em cheio! 

A cidade de Setúbal, no dia 18 de junho, abriu as portas da Casa da Baía e acolheu-
nos de forma extraordinária, para celebrarmos um dia dedicado às sonoridades e 
cultura japonesa. 

Esta iniciativa promovida pela Associação Cultural Novas Ideias (A.C.N.I.) – com 
jovens muito empenhados – contou com o extraordinário apoio na organização da 
Câmara Municipal de Setúbal – incansáveis nas diligências e disponibilidade – e a 
colaboração da Embaixada do Japão – na retaguarda dos artistas convidados. 
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A Cerimónia de abertura contou com a presença do conselheiro da Embaixada do 
Japão, Yasuhiro Mitsui, da vereadora da Câmara Municipal de Setúbal Rita Carvalho e 
do presidente da Associação Cultural Novas Ideias, Fernando Cruz, que dirigiram 
umas palavras ao público e marcaram a abertura com o brinde do tradicional saqué. 

Entre as 10H e as 20H, viveu-se um dia repleto de variadas sonoridades – tradicional, 
taiko, lírico ou pop – e múltiplas atividades (workshops, cinema, desporto, 
conferências, gastronomia, cosplay…) conduzido por um apresentador cheio de 
entusiasmo pela cultura japonesa, que elevou o envolvimento de todos os presentes e 
a intensidade dos aplausos!

A apresentação musical pelos artistas japoneses Hibiki Ichikawa, instrumentista de 
Tsugaru Shamisen, e Akari Mochizuki, cantora de Enka – género musical da canção 
popular japonesa, prenderam a atenção de todos, tiveram fortes aplausos e uma 
surpreendente interação com o público.  

A Embaixada do Japão agradece o convite, a estreita colaboração e o caloroso 
acolhimento da ACNI e da Câmara Municipal de Setúbal, assim como de todo o 
público (mais de 2000 pessoas) que acompanhou este dia em que partilhámos sons, 
cores e sabores – um pouco da Cultura Japonesa – reforçando os laços de amizade e 
o intercâmbio entre os nossos países.


Algumas imagens para recordar: Iberanime LX2022 

Depois de um fim de semana cheio de animação e Cultura POP japonesa, em Lisboa, 
partilhamos algumas imagens da presença da Embaixada do Japão no Iberanime_Lx22! 

https://www.facebook.com/embaixadadojapaoemportugal/videos/536926101260156  
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O Embaixador Ushio 
Shigeru visitou Casa-Museu 
Passos Canavarro  

O Embaixador Ushio Shigeru, no dia 14 de 
junho, efetuou uma visita à Casa-Museu 
Passos Canavarro. A visita foi gentilmente 
guiada pelo próprio fundador e doador da 
Coleção que constitui o espólio desta Casa-
Museu: o Dr. Pedro Canavarro.  

Este lugar especial que a cidade de Santarém alberga, proporciona uma interessante 
visita com diversidade e riqueza de peças de arte, uma coleção composta 
maioritariamente por artes decorativas, incluindo pintura, mobiliário, porcelanas e outros 
objetos. Tendo o Dr. Pedro Canavarro vivido no Japão, a arte oriental tem aqui um grande 
destaque.  
O Senhor Embaixador teve ainda oportunidade de escutar algumas curiosidades 
históricas, como a pernoita e os escritos de Almeida Garrett sobre este local, assim 
como apreciar a frescura dos jardins, num dia de muito calor!  

// concurso 

Concurso internacional de MANGA 

Estão abertas as inscrições para o 
16º Concurso Internacional de 
MANGA do Japão! 

Participa até 8 de Julho de 2022, 
poderás ganhar uma viagem ao 
Japão! 
mais informação: https://
www.pt.emb-japan.go.jp/.../
concurso_de_manga_2022... 
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Os trabalhos podem ser enviados em formato digital para: cultural@lb.mofa.go.jp  ou em 
formato físico, por correio postal para: 

CONCURSO DE MANGA 
Embaixada do Japão – Setor Cultural 
Av. da Liberdade, nº 245 / 6º andar 
1269-033 LISBOA 

// bolsas 
Bolsas da Fundação Canon - Abertas as candidaturas 
para investigadores europeus e japoneses 

 

A Fundação Canon Europa oferece, anualmente, 

bolsas a investigadores europeus e japoneses 

(com mestrado ou doutoramento), entre 3 

meses a 1 ano de duração. Estas bolsas 

destinam-se a todas as áreas de estudo e as 

candidaturas decorrem até ao próximo dia 15 de 

Setembro de 2022, para iniciar em Janeiro de 

2023. 
 

Para mais informações: 
 https://forms.canonfoundation.org/register.php 

 

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 
✎ Reunião de Cúpula Japão-EUA 

https://www.mofa.go.jp/na/na1/us/page4e_001261.html 

✎ Reunião de Líderes Japão-Austrália-Índia-EUA (Quad) 
https://www.mofa.go.jp/fp/nsp/page1e_000402.html 

✎ Reunião de Cúpula Japão-Austrália 
https://www.mofa.go.jp/a_o/ocn/au/page1e_000403.html 

✎ Reunião de Cúpula Japão-Índia 
https://www.mofa.go.jp/s_sa/sw/in/page1e_000405.html 

✎ Reunião de Cúpula Japão-Tailândia 
https://japan.kantei.go.jp/101_kishida/actions/202205/_00026.html 

✎ Reunião de Cúpula Japão-Singapura 
https://www.mofa.go.jp/s_sa/sea2/sg/page1e_000407.html 

✎ Reunião de Cúpula Japão-Malásia 
https://www.mofa.go.jp/s_sa/sea2/my/page1e_000408.html 

✎ Visita do primeiro-ministro Kishida a Singapura 
https://japan.kantei.go.jp/101_kishida/actions/202206/_00023.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: 
newsletter@lb.mofa.go.jp   
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