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notícias
::: Palestra “iPS Cell Research: Present and Potential” realizada pelo Prof. Eto da
Universidade de Kyoto
No dia 30 de Março, a convite do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Japão, o Prof. Koji Eto, do Center
for iPS Cell Research and Application (CiRA), da Universidade de Kyoto, Japão, fez uma palestra com o tema
‘iPS Cell Research: Present and Potential’, no Instituto Gulbenkian de Ciência. Participaram
aproximadamente 160 pessoas neste evento. O Prof. Eto focou a sua apresentação no desenvolvimento de
estratégias para um fornecimento de sangue estável e seguro para transfusões, usando células iPS (células
estaminais pluripotentes induzidas).

Prof. Eto
(fotografia à
esquerda) e
participantes.

eventos
::: Bolsas do Governo do Japão para os anos académicos de 2013-2015
Estão abertas as candidaturas (até ao dia 15 de Junho) ao programa de Bolsas de Estudo do Governo do
Japão para pós-graduação, mestrado ou doutoramento em universidades no Japão.
Mais informações: Sector Cultural da Embaixada do Japão - cultural@embjapao.pt | tel: 213110560
http://www.pt.emb-japao.go.jp
::: “Dia do Japão”
Organizar-se-á o evento “Dia do Japão” a 5 de Maio (11:30～19:00) na Escola Secundária de Inês de Castro
(Rua Quinta do Fojo, Canidelo, 4400-658, Vila Nova de Gaia). O evento abrangerá vários eventos
relacionados com o Japão desde a gastronomia, concurso de Coslpay, artes marciais, até ao Bonsai, Karaoke,
etc.. Mais informações : itabashihidetaka@yahoo.co.jp
::: “Festa do Japão em Lisboa 2012”
Inserida nas Festas de Lisboa, está programada a “Festa do Japão em Lisboa 2012”, evento que pretende
retratar o ambiente de “Matsuri” no Japão através da apresentação da cultura japonesa, a 2 de Junho (a
partir das 16h00) no Jardim do Japão (em Belém, entre o Museu de Arte Popular e o Hotel Altis Belém). Na
festa estão previstas demonstrações das várias áreas da cultura japonesa, tais como Ikebana, Origami,
Caligrafia, Haiku, Cosplay, Artes Marciais, etc.. O evento prevê também danças tradicionais japonesas
(Bon-odori) com o ritmo tradicional de Wadaiko (Tambor Japonês) e Shamisen (Guitarra de três cordas) e a
venda de comida típica japonesa (característica deste tipo de evento).
Mais informações: Sector Cultural da Embaixada do Japão - cultural@embjapao.pt | tel: 213110560
http://www.pt.emb-japao.go.jp
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e-notícias ::: política e economia no Japão
::: TOHOKU - O terramoto a Leste do Japão (em inglês)
http://www.mofa.go.jp/j_info/visit/incidents/index.html

::: Reunião entre os Ministros dos Negócios Estrangeiros do Japão e da China (23 de
Abril) (em inglês)
http://www.mofa.go.jp/announce/jfpu/2012/04/0423-01.html
::: “Aulas Nocturnas” na Área Afectada pelo Tsunami começaram o Novo Ano Lectivo (17
de Abril) (em inglês)
http://fpcj.jp/modules/news25/index.php?page=article&storyid=25&storytopic=1
::: Comunicado do Porta-Voz, do Ministério dos Negócios Estrangeiros sobre a Situação
da Guiné-Bissau (17 de Abril) (em inglês)
http://www.mofa.go.jp/announce/announce/2012/4/0417_02.html
::: Comunicado do Ministro dos Negócios Estrangeiros sobre o Atentado no Afeganistão
(16 de Abril) (em inglês)
http://www.mofa.go.jp/announce/announce/2012/4/0416_03.html
::: Diálogo de Parceria do Leste da Ásia sobre o Baixo Crescimento do Carbono (15 de
Abril) (em inglês)
http://www.mofa.go.jp/policy/environment/warm/cop/ealcgpd_1204/index.html
::: Reunião dos Ministros dos Negócios Estrangeiros do G8 (11-12 de Abril) (em inglês)
http://www.mofa.go.jp/policy/economy/summit/2012/index.html
::: Estabelecimento da Sede de Emergência no Âmbito do Ministério dos Negócios
Estrangeiros em relação ao Lançamento de um Míssil, Supostamente um Satélite,
pela Coreia do Norte (11 de Abril) (em inglês)
http://www.mofa.go.jp/announce/announce/2012/4/0411_01.html
::: Comunicado do Porta-Voz, do Ministério dos Negócios Estrangeiros sobre a Situação
do Mali (9 de Abril) (em inglês)
http://www.mofa.go.jp/announce/announce/2012/4/0409_03.html
::: Discurso do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Gemba, sobre a Diplomacia do Japão
no Futuro (5 de Abril) (em inglês)
http://www.mofa.go.jp/announce/jfpu/2012/04/0405-01.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@embjapao.pt . MUITO OBRIGADA!
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