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EMBAIXADA DO JAPÃO ::: notícias ::: Março’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 

» 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 

 

» O Japão em Leiria 

A cidade de Leiria festeja durante o mês de Março o 45º Aniversário da geminação com a cidade de 

Tokushima, com uma série de iniciativas que irão animar a cidade durante todo o mês. Programa 

de eventos: 
 

o Exposição “Cores da Amizade”  

Datas: de 7 a 31 de Março 

Local: Galeria da Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira 

Sinopse: Com base num conjunto de trabalhos realizados por alunos 

de diferentes estabelecimentos escolares de Tokushima, entre os quais 

o Liceu Kamona e a Universidade, esta mostra pretende ilustrar as 

muitas formas de representar a amizade e as suas múltiplas facetas. 

Organização: CMLeiria | Universidade de Tokushima  

 

o Exposição de filatelia 

Datas: 7 a 28 de Março 

Local: Foyer do Teatro José Lúcio da Silva 

Sinopse: A presente mostra consagra as comemorações alusivas ao 

45.º aniversário da geminação existente entre as cidades de Leiria e 

Tokushima, exibindo, para tal, a coleção filatélica temática de classe 

aberta sobre a história do japão, de Asdrúbal Augusto de Magalhães, 

leiriense. 

Organização: CML | TJLS 
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o Concerto com grupos corais infantis “Cores da 

Amizade” - Concerto com os coros infantis de 

Tokushima e do Jardim-Escola João de Deus 

Data: 30 de Março – 16h00 

Local: Teatro Miguel Franco 

Organização: CM Leiria  

 

» “Kiyoshi Kurosawa – O Padrinho do Terror”  

 Ciclo de Cinema Japonês na Cinemateca Portuguesa 

De 24 a 31 de Março, a Embaixada do Japão e a Japan Foundation, 

em colaboração com a Cinemateca Portuguesa, promovem mais um 

ciclo dedicado ao cinema japonês, trazendo desta vez a Portugal, 5 

filmes do realizador japonês Kiyoshi Kurosawa, um dos mais 

conhecidos nomes do cinema japonês de terror.  
 

PROGRAMAÇÃO: 

CURE – A Cura 

 24 de Março – 21h30 – Sala Dr. Félix Ribeiro 

 25 de Março – 22h00 – Sala Luís de Pina 

 

HEBI NO MICHI – O Caminho da Serpente 

 25 de Março – 19h00 – Sala Dr. Félix Ribeiro 

 26 de Março – 19h30 – Sala Luís de Pina 

 

KUMO NO HITOMI – O Olhar da Aranha 

 26 de Março – 21h30 – Sala Dr. Félix Ribeiro 

 27 de Março – 22h00 – Sala Luís de Pina 

 

NINGEN GOKAKU – Licença para Viver 

 27 de Março – 19h00 – Sala Dr. Félix Ribeiro 

 28 de Março – 19h30 – Sala Luís de Pina 

 

KAIRO – Pulsação 

 28 de Março – 21h30 – Sala Dr. Félix Ribeiro 

 31 de Março – 22h00 – Sala Luís de Pina 

 

Para mais informações:  

Cinemateca Portuguesa – Tel.: 213596266 – www.cinemateca.pt  

Embaixada do Japão – Tel.: 213110560 – www.pt.emb-japan.go.jp/  

http://www.cinemateca.pt/
http://www.pt.emb-japan.go.jp/
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» Seleção Nacional de Futebol Feminino do Japão no Algarve  

A 21ª edição da Algarve Cup irá decorrer de 5 a 12 de Março de 2014, em 

diversos estádios do Algarve, com a participação de algumas das mais 

credenciadas Seleções de Futebol Feminino, ao nível mundial, entre as 

quais a Seleção Nacional do Japão. Entrada livre. 

Para ver o calendário de jogos e obter mais informações, contactar a 

Federação Portuguesa de Futebol – www.fpf.pt 

Organização: Federação Portuguesa de Futebol, numa parceria com a 

FIFA e a Associação de Futebol do Algarve. 

» 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/ 

 

» 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”. 

http://www.fpf.pt/
http://hiroanim.org/
mailto:hiroanim@hiroanim.org
http://hiroanim.org/
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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 

 

» Bolsas de Estudo do Governo do Japão para Estudos Japoneses 2014 

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

bolsas de estudo 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 objectivo 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, junto do Sector Cultural da Embaixada do Japão.  

Tel.: 213110560. 

 

::: Notícias 

» “Imagens do Japão” no Alvito 

A Câmara Municipal do Alvito inaugurou, no passado dia 7 de 

Fevereiro, a exposição “Imagens do Japão”, com peças alusivas 

ao Japão, no âmbito da celebração dos 400 anos do falecimento 

de D. Luís de Cerqueira, bispo católico, nascido em Alvito, com 

exercicío de funções no Japão. Esta exposição, patente até ao dia 

21 de Março, conta com a colaboração da Embaixada do Japão. 

Mais informações: Câmara Municipal do Alvito  

Tel.: 284 480 800 | Web: www.cm-alvito.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 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://www.museudooriente.pt/1827/a-descoberta-das-raizes-do-japao.htm
http://www.cm-alvito.pt/default.aspx?module=AnexoDisplay&ID=
http://web-japan.org/
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::: Política e Economia no Japão 
 

» Primeira Divulgação Preliminar das Estimativas Trimestrais do PIB 

Outubro-Dezembro de 2013 

(17 de Fevereiro) (em inglês) 

http://www.esri.cao.go.jp/en/sna/data/sokuhou/files/2013/qe134/gdemenuea.html 

 

» Presença do Primeiro Ministro, Shinzo Abe, nos Jogos Olímpicos de Sochi  

(13 de Fevereiro) (em inglês) 

http://www.mofa.go.jp/p_pd/ep/page24e_000034.html 

 

» Mensagem do Primeiro Ministro, Shinzo Abe, no Dia da Fundação Nacional  

(11 de Fevereiro) (em inglês) 

http://www.kantei.go.jp/foreign/96_abe/statement/201402/11message_e.html 

 

» Visita do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Fumio Kishida, aos Estados Unidos 

da América 

(7-9 de Fevereiro) (em inglês) 

http://www.mofa.go.jp/na/na1/us/page3e_000142.html 

 

» Presença do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Fumio Kishida, na 50ª Conferência 

de Segurança em Munique 

(1 de Fevereiro) (em inglês) 

http://www.mofa.go.jp/fp/nsp/page18e_000052.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! 

http://www.esri.cao.go.jp/en/sna/data/sokuhou/files/2013/qe134/gdemenuea.html
http://www.mofa.go.jp/p_pd/ep/page24e_000034.html
http://www.kantei.go.jp/foreign/96_abe/statement/201402/11message_e.html
http://www.mofa.go.jp/na/na1/us/page3e_000142.html
http://www.mofa.go.jp/fp/nsp/page18e_000052.html
http://www.mofa.go.jp/announce/fm_press/index.html
http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/senkaku/senkaku.html
http://www.mofa.go.jp/announce/announce/index.html
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