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EMBAIXADA DO JAPÃO ::: notícias ::: Fevereiro’14 

Av. da Liberdade, nº 245-6º - 1269-033 LISBOA ::: T: 213110560  

Sector Cultural: cultural@lb.mofa.go.jp ::: www.pt.emb-japan.go.jp/ :::  http://web-japan.org/  

 

 

::: eventos 

» Cinema japonês em Évora – “Cordão Verde” e “O Sabor do Leite Creme” 

No próximo dia 7 de Fevereiro, na cidade de Évora, serão exibidos os 

filmes “Cordão Verde” e “O Sabor do Leite Creme”, com a presença dos 

realizadores Hiroatsu Suzuki e Rossana Torres. Os dois filmes foram 

filmados em Portugal, contando já com participação no conceituado 

festival de filme documentário DOCLisboa.   

Organização: Cineclube da Universidade de Évora | Pátio do Cinema 

da SOIR | Departamento de Arquitectura da Universidade de Évora   

Local de exibição: Auditório Soror Mariana (Rua Diogo Cão, 8 – Évora) 

Horário: 21h30 

Mais informações: 964 333 128 | luisferro86@hotmail.com   

Web page: http://auditorio.blogspot.pt   

Entrada Livre. Ambos os filmes são em português, com legendas em inglês.   

 

» Workshop de Furoshiki 

Realizar-se-á o Workshop de Furoshiki - técnica de 

embrulho, organizado pela Embaixada do Japão, de 

acordo com o programa abaixo indicado. Furoshiki 

é um pano tradicional japonês que é utilizado para 

embrulhar e/ou transportar roupas, presentes, ou 

outros artigos. Pode ser liso ou pintado, pequeno ou 

maior, adaptando-se às necessidades de quem 

utiliza esta técnica. Quem sabe se não está aqui 

uma solução ótima para a próxima ida às compras ou para surpreender um amigo? 

Datas:  

>>13 de Março - das 14h30 às 16h30 | >>14 de Março - das 14h30 às 16h30 

Local: Embaixada do Japão, Av. da Liberdade, nº 245 - 6º - 1269-033 LISBOA  

Inscrição gratuita e obrigatória, junto do Sector Cultural da Embaixada do Japão, a partir do dia 

17 de Fevereiro (Só depois desta data, é que a inscrição será considerada, com formulário próprio 

disponibilizado no site da Embaixada). 

Mais informação: Sector Cultural da Embaixada do Japão, Tel.: 213 110 560, Email: 

cultural@lb.mofa.go.jp  

mailto:cultural@lb.mofa.go.jp
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» Workshop de Origami – dobragens de papel 

Realizar-se-ão 4 Workshops de Origami – 

dobragens de papel, organizados pela 

Embaixada do Japão, com o seguinte programa: 

>> 18 de Março 2014 - das 14h30 às 16h30 

>> 19 de Março 2014 - das 14h30 às 16h30 

>> 20 de Março 2014 - das 14h30 às 16h30 

>> 21 de Março 2014 - das 14h30 às 16h30 

Local: Embaixada do Japão, Av. da Liberdade,  

nº 245 - 6º 1269-033 LISBOA 

Inscrição gratuita e obrigatória, junto do Sector Cultural da Embaixada do Japão, a partir do dia 

17 de Fevereiro (só depois desta data, é que a inscrição será considerada, com formulário próprio 

disponibilizado no site da Embaixada). Mais informação: Sector Cultural da Embaixada do 

Japão, Tel.: 213 110 560, email: cultural@lb.mofa.go.jp 

 

» Bolsa de Estudo para Alunos de Estudos Japoneses – 2014  

O Ministério da Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia do Japão (MEXT) concede 

bolsas de estudo, com a duração de 1 ano, para estudos académicos no Japão a estudantes 

portugueses que queiram aprofundar os seus conhecimentos em língua Japonesa, assuntos do 

Japão e cultura Japonesa. Estas bolsas têm o objetivo de promover a mútua compreensão e 

aprofundar as relações de amizade entre o Japão e os outros países pela utilização de avançados 

conhecimentos da língua e cultura Japonesas. Candidaturas até ao dia 14 de Março de 2014.  

Mais informações e obtenção de formulário de candidatura: Sector Cultural da Embaixada do 

Japão – Tel.: 213110560 / Email: cultural@lb.mofa.go.jp 
 

» 15º Festival Internacional de Animação de Hiroshima 2014  

Estão abertas as candidaturas para o 15º Festival Internacional de Animação de Hiroshima 2014, 

no Japão. Os interessados deverão preencher o formulário de candidatura e apresentar os seus 

filmes ou vídeos de acordo com o regulamento disponível no site: http://hiroanim.org/  

Data da competição: 21 a 25 de Agosto de 2014  

Período de candidatura: 1 de Fevereiro a 1 de Abril de 2014  

Administração/organização do Festival: Association Internationale du Film d'Animation/ 

International Animated Film Association (ASIFA), Comité organizador (The Hiroshima City of the 

Future Foundation, ASIFA-Japan e outros membros relacionados com o festival). 

Informações e formulários: International Animation Festival Office HIROSHIMA 2014   

4-17, Kako-machi, Naka-ku, Hiroshima 730-0812 JAPAN   

Tel: +81-82-245-0245 | Fax: +81-82-245-0246/+81-82-504-5658 

E-mail: hiroanim@hiroanim.org | Web: http://hiroanim.org/ 

mailto:cultural@lb.mofa.go.jp
http://hiroanim.org/
mailto:hiroanim@hiroanim.org
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» Curso – “ À Descoberta das Raízes do Japão” 

Situado no Extremo Oriente da Eurásia, assente num território difícil e isolado, o Japão viu 

nascer uma civilização peculiar, com uma evolução própria quase sempre desfasada dos grandes 

movimentos económicos e religiosos da Eurásia. Até meados do século XVI, a única excepção foi a 

adopção do modelo político do Império Chinês e do Budismo entre os séculos VII e VIII. Neste 

curso apresentam-se as grandes linhas e os momentos especiais da história do Japão até à sua 

inserção no mundo global pela mão dos Portugueses. 

João Paulo Oliveira e Costa é professor catedrático do Departamento de História da Faculdade 

de Ciências Sociais e Humanas. Especialista em temas de História do Japão publicou sobre o 

tema “A Descoberta da Civilização Japonesa pelos Portugueses” e “O Cristianismo no Japão no 

Século XVI. Ensaios de História Luso-Nipónica”. 

Datas: 25 Janeiro, 1, 8, 15 e 22 Fevereiro, 8,15 e 22 Março 

Local: Museu do Oriente, Av. Brasília - Doca de Alcântara (Norte), Lisboa 

Mais informações e condições de acesso em: 

http://www.museudooriente.pt/1827/a-descoberta-das-raizes-do-japao.htm 

 

» Curso - “Japão: identidade cultural e vivência artística” 

Trata-se de um curso do Instituto de Estudos Orientais-FCH e é composto por 10 sessões de 3h 

cada, terá lugar na Universidade Católica Portuguesa, Campus de Lisboa. O início está previsto 

para o segundo semestre a começar em Fevereiro. 

Inscrições: Escola da Formação Avançada da UCP – Doutora Carla Ganito 

Email: carla.ganito@ucp.pt | Telf.: 96 289 52 42 

 

     

» 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 as pessoas de 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, de 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/ 

 

 

http://web-japan.org/
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::: Política e Economia no Japão 
 

» Discurso sobre a Política Externa do Ministro dos Negócios Estrangeiros, 

Fumio Kishida, na 186ª Sessão do Parlamento  

(24 de Janeiro) (em inglês) 

http://www.mofa.go.jp/fp/pp/page18e_000037.html 

 

» Fórum Económico Mundial  

(Davos) (23 de Janeiro) (em inglês) 

http://www.mofa.go.jp/policy/economy/wef/index.html 

 

» Presença do Ministro dos Negócios Estrangeiros  

na Conferência de Genebra II sobre a Síria  

(21-22 de Janeiro) (em inglês) 

http://www.mofa.go.jp/me_a/me1/sy/page18e_000036.html 

 

» Visita do Primeiro Ministro, Shinzo Abe,  

a Omã, Costa do Marfim, Moçambique e Etiópia  

(9-15 de Janeiro) (em inglês) 

http://www.mofa.go.jp/af/af1/page24e_000024.html 

 

» Visita do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Fumio Kishida,  

a Espanha e França  

(7-10 de Janeiro) (em inglês) 

http://www.mofa.go.jp/erp/we/page18e_000033.html 

 

» Conferência de Imprensa pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, Fumio Kishida  

(em inglês) 

http://www.mofa.go.jp/announce/fm_press/index.html 

 

» Visão Básica da Soberania sobre as Ilhas Senkaku  

(em inglês) 

http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/senkaku/senkaku.html 

 

» Declarações à Imprensa  

(em inglês) 

http://www.mofa.go.jp/announce/announce/index.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 

MUITO OBRIGADA! 
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