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::: O Grande Sismo do Leste do Japão - Sessão Evocativa 
A 11 de Março de 2011, a 

região Tohoku, situada a 

nordeste do Japão, foi 

atingida por um grande 

terramoto e tsunami. 
Passado um ano, a 

Embaixada do Japão 

organizará uma sessão 

evocativa da tragédia, com o 

objectivo de mostrar pesar 

pelas vítimas e de reforçar 

ainda mais os votos pela 

restauração do país, 

agradecendo o apoio e 

solidariedade recebidos do 

mundo inteiro. Nesse dia, 

além da cerimónia, terá 

lugar uma exposição 

fotográfica das zonas 

afectadas pelo sismo e uma 

conferência sobre protecção 

civil, em colaboração com a 

Autoridade Nacional de 

Protecção Civil. Irão ser 

expostas imagens da 

tragédia e da situação 

actual e será feira uma 

apresentação da tecnologia 

anti-sísmica do Japão. Este 

evento vai ser aberto ao 

público. 

Data:Data:Data:Data: 11 de Março de 2012 

Programação:Programação:Programação:Programação:  

<< 1ª parte - 12:00 ~13:30 | 

Discursos | Abertura da 

exposição das fotografias 

<< 2ª parte - 14:00 ~16:30 | 

Conferência “Sismos e 

tsunamis – Experiências do  

Japão e de Portugal” 

Local:Local:Local:Local: Palácio Foz - Praça dos Restauradores, 1250 Lisboa 
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::: Exposição de Arquitectura “Tradition is Innovation” 
A exposição de arquitectura moderna portuguesa “Tradition is Innovation”, organizada pelo arquitecto 

japonês Sr. Yutaka Shiki, está a decorrer até ao dia 9 de Março (2ª a 6ª, 10:00～18:00), na Ordem dos 

Arquitectos - Secção Regional Sul (Travessa do Carvalho nº 23,  1249-003  Lisboa).   

Mais informações : Email: pointofview2011@gmail.com 

 
::: Exposição de Pintura “Aihara Misa” 

Estará patente até ao dia 16 de Março a exposição desta artista japonesa, Aihara 

Misa, na ‘Colorida - Galeria de Arte’, de Terça a Sábado, das 14h30 às 19h00. 

‘Colorida - Galeria de Arte’ - Costa do Castelo, 63 – Lisboa. 

Mais informações: Tel 218 853 347 | www.colorida.pt 

 
::: Palestra “Arquitectura e Cultura no Japão” 

Irá decorrer, no dia 5 de Março, às 18:00, a palestra “Arquitectura e Cultura no Japão”, pelo arquitecto 

japonês Sr. Ren Ito, no Auditório M3 da Universidade Lusíada no Porto (Rua Dr. Lopo de Carvalho, 4369-006 

Porto).  

Mais informações : Tel: 225 570 800 | Email: info@por.ulusiada.pt 

Website : http://www.por.ulusiada.pt 

 
::: Exposição de Fotografia “Jardins Japoneses”,  de José Reis 

A ‘Equivalentes’ – Associação Cultural irá organizar a exposição de 

fotografia – “Jardins Japoneses”, da autoria do fotógrafo José Reis, com 

inauguração no dia 8 Março, às 19h00, patente até ao próximo dia 7 de 

Abril de 2012.  

Horário da exposiçãHorário da exposiçãHorário da exposiçãHorário da exposição:o:o:o: de terça a sexta-feira das 17h00 às 20h00- 

sábados das 15h00 às 19h00 

Local:Local:Local:Local: Av. Almirante Reis, nº 74, Lisboa. 

Mais informações:Mais informações:Mais informações:Mais informações: ‘Equivalentes’ - 

http://casadafotografia.equivalentes.org/  

 
 
::: Evento Memorial do Grande Terramoto de Tohoku “Contigo Japão”    

A Associação de Amizade Portugal-Japão organizará, a 10 e 11 de 

Março, o “Contigo Japão” em Cascais, com apoio da Câmara 

Municipal de Cascais (cidade geminada com Atami) e outras 

entidades, destinado a reunir fundos para apoio às vítimas da 

catástrofe do Grande Terramoto de Tohoku ocorrido a 11 de Março 

de 2011. Do evento consta o seguinte programa:  

10 de Março10 de Março10 de Março10 de Março    

< 15h00 - Festival das Artes Marciais no Pavilhão da Quinta dos 

Lombos em Carcavelos  

< 10h00-20h00 - O Japão em exposição no Cubo de Cristal junto à 

Marina de Cascais 

11 de Março11 de Março11 de Março11 de Março    

< 10h00 Corrida pela paz junto à Marina de Cascais 

< 15h00 Torneio da Remada pelo Surfing Club de Portugal 

< 10-20h00 - O Japão em exposição - Cubo de Cristal - junto à Marina de Cascais 

Inscrições no evento e mais informações:Inscrições no evento e mais informações:Inscrições no evento e mais informações:Inscrições no evento e mais informações:  info@contigojapao.org - Telemóveis: 919 993 295 / 964712096  - 

web: www.contigojapao.org  
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::: Workshop de ‘Origami’ pela Embaixada do Japão 
Terá lugar um workshop de ‘Origami’ (dobragens de papel) organizado 

pela Embaixada do Japão (Av. da Liberdade, No 245-6º, 1269-033 

Lisboa) nos dias 15, 16, 19 e 20 de Março (inscrição obrigatória).  

Mais informações: Embaixada do Japão – Tel.: 213 110 560 

Email: cultural@embjapao.pt 

 

 

::: “Iberanime 2012”    

Decorrerá, de 17 a 18 de Março, no LX Factory (Rua Rodrigues de Faria 103, 1300-501 Lisboa), o Iberanime, 

que contará com exposições e workshops de Manga, Origami, cosplay, concursos de Anime e Karaoke, etc. 

Mais informações: Tel: 214 269 710 / http://www.iberanime.com/pt/ 

Compra de bilhetes:  http://www.ticketline.pt 

 
 

::: Festival de Animação de Lisboa – “Monstra” – 
Terá lugar, de 19 a 25 de Março, o Festival de Animação de Lisboa – “Monstra” −, no Cinema São Jorge 

(Avenida da Liberdade nº 175, 1250-141 Lisboa). Os filmes de animação japoneses como “Ghost in the Shell” 

pelo realizador Mamoru Oshii, também serão exibidos. 

Mais informações: 918 453 750, 918 682 115 / producao@monstrafestival.com, 

festival@monstrafestival.com  | URL:http://www.monstrafestival.com/index.php/pt/ 

 
 
::: Bolsas de Estudo do Governo do Japão para Estudos Japoneses 

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 8 de Março de 

2012. 

Mais informações: Embaixada do Japão – Tel.: 213 110 560 | Email: cultural@embjapao.pt 

 
 
::: A Revista de Banda Desenhada “BANZAI” 

Foi lançada em Novembro do ano passado a revista trimestral de banda 

desenhada “BANZAI”, pela edição da “NCreatures”, produtora de conteúdos 

originais. A revista tem a participação ocasional de autores estrangeiros, como 

parte da parceria da “NCreatures” com a “Comic Party” da Dinamarca e a 

“Nosebleed Studios” da Suécia. 

Website : http://banzai.ncreatures.com 

 
 
 
 
 
 
 



     

 

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 

 
::: Cimeira entre o Primeiro-Ministro Noda e o Dr. José Ramos-Horta, Presidente da 

República Democrática de Timor-Leste (20 de Janeiro) (em inglês) 

http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/e_timor/meeting1201.html 

    

::: Visita aos Estados Unidos da América pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros 

Koichiro Gemba (Vídeo de Youtube) (18-20 de Janeiro) (em inglês) 

http://www.youtube.com/user/mofachannel#p/u/1/euCDEcAsZuE 

    

::: Conferência de Imprensa sobre as Sanções ao Irão pelo Ministro dos Negócios 

Estrangeiros Koichiro Gemba (18 de Janeiro) (em inglês) 

http://www.mofa.go.jp/announce/fm_press/2012/1/0118_01.html 

    

::: Será Realizado o Seminário da Energia Internacional sobre Propostas Comunitárias 

Inteligentes para a Reconstrução das Áreas Afectadas (10 de Janeiro) (em inglês)    

http://www.mofa.go.jp/announce/event/2012/1/0110_01.html 

    

::: Visita ao Médio Oriente pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros Koichiro Gemba (5-12 

de Janeiro) (em inglês) 

http://www.mofa.go.jp/about/hq/meeting/middleeast1201/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@embjapao.pt . MUITO OBRIGADA! 
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