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Informações de Eventos 
Setembro 2020 

Outros Eventos 

 

As informações abaixo são precisas no final de Agosto. O evento pode 
ser reagendado ou cancelado devido ao COVID-19. Entre em contato 
diretamente com as organizações antes de ir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🗓  Este evento foi cancelado até Setembro. 

🕘 19:00 – 20:45 (as portas abrem às 18:00) 

🎪 Centro Cultural dos Cidadãos de Hiroshima 

(Hiroshima Kenmin Bunka Center), Naka-ku, 
Otemachi, Naka-ku (perto da Hondori) 

🚌 3 minutos andando do ponto do bondinho 
Kamiya-cho-nishi ou Hondori. 

💰 ¥1,200 

📞 Centro de Cultura do Cidadão de Hiroshima 
(Hiroshima Kenmin Bunka Center)  
082-245-2311 

📝  Os assentos não são reservados.  
 As entradas serão vendidas a partir das 
17:40 na data da apresentação no local.  
Você deve primeiro obter um número para 
comprar uma entrada.  
Os números serão distribuídos a partir das 
16:30 no local (1F, lobby). Não há entradas 
antecipadas. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Parque Shukkeien 

🕘 
9:00 – 18:00 (Abril – Setembro) 
9:00 – 17:00 (Outubro – Março) 

🚌 
5 minutos andando do ponto do bondinho 
Shukkeien-mae (Linha Hiroden Hakushima). 

💰 

Adultos:                           ¥260 
Universitários & Colegial:            ¥150 
Ginásio & Primário:                 ¥100 

📞 
082-221-3620    
Website: http://shukkeien.jp/ 

 

 

Cerimônia do Chá Keiro (Respeito 

ao Idoso)   敬老
けいろう

茶会
ちゃかい

                         

🗓 20 de Setembro (Dom.) 

💰 Taxa de admissão e taxa para a cerimônia do 
chá 

 

Cerimônia do Chá Kangetsu 

(Vendo a lua) 観月
かんげつ

茶会
ちゃかい

                         

🗓 1 de Outubro (Qui.) 

💰 Taxa de admissão e taxa para a cerimônia do 
chá 

 
 
 
 
 
 
 
 
Conversa informal com os sobreviventes da 
Bomba Atômica em inglês, não é uma leitura. 

📝 Este evento está sendo realizado on-line 
com zoom por um tempo. Você precisa se 

ÍCONES 

🗓 Data 💰 Entrada 

🕘 Horário 📩 Inscrição 

🎪 Local 📞 Informações 

🚌 Acesso 📝 Outros 

Eventos em Hiroshima 

Apresentação Kagura 

 

Eventos no Parque Shukkeien 

Hiroshima Kagura   

広島
ひろしま

県民
けんみん

文化
ぶ ん か

センター「広島
ひろしま

神楽
か ぐ ら

」定期
て い き

公演
こうえん

 

Conversa com os sobreviventes 
da Bomba Atômica 

「６」のつく日
ひ

 語
かた

り部
べ

さんとお話
はな

ししよう！ 

http://shukkeien.jp/
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registrar para este evento com 
antecedência. Por favor, verifique o site do 

Hachidorisha para mais informações. 

🗓 Todos os dia 6, 16 e 26 de cada mês 
🕘 Por favor entre em contato com o facebook do 

Hachidorista 

🎪 Social Book Café Hachidori-sha, Dobashi-cho, 
Naka-ku 

🚌 5 minutos andando do ponto do bondinho 
Dobashi-cho. 

💰 Livre   

📞 Social Book Café Hachidorisha   082-576-

4368  E-mail: hachidorisha@gmail.com 
   Site: http://hachidorisha.com 

📝 Social Book Café Hachidorisha 
Horário de abertua:  
Quarta, Quinta e Sexta: 15:00 – 18:30; 
Sábado, Domingo e feriados nacionais:        
11:00 – 18:30;  
Nos dias 6, 16 e 26: Abre às 11:00  
Fechado: Segunda e Terça 

 
 

 
 
 

🗓 Até 23 de Novembro (Seg.) 

🎪 Parque Nacional Bihoku Kyuryo, Parque 

Kenmin de Sera, Parque Bingo Undo, Parque 

de Miyoshi e outros 

💰 Livre 

📞 Comitê Executivo   

Website: https://hananowa2020.com 

🌺 Reabertura do Local Principal!🌺 

🗓 Até 16 de Agosto (Dom.)  🕘 10:00 – 17:00 

🎪 O espaço aberto do antigo Estádio Municipal 

de Beisebol, Motomachi, Naka-ku 

🚌 Descer no ponto do bondinho Genbaku 

Dome-mae. 

📝 Um evento relacionado ao projeto de 

lanterna flutuante on-line será realizado a 

partir da noite de 6 de agosto no local 

principal. Por favor, verifique “Mensagem para 

a Paz: Lanterna Flutuante” na próxima página 

para mais informações. 

 
 

 

 
Você pode comprar e saborear legumes frescos 
do local e outros produtos alimentícios. 

🗓 6 e 20 de Setembro (Domingo) 

🕘 8:00 – 14:00 

🎪 Espaço aberto entre os terminais leste e oeste 

do porto de Hiroshima (Minami-ku) 

🚌 À direita na parada do bonde do porto de 
Hiroshima. 

📞 Escritórios do Mercado do Porto de Hiroshima  
082-255-6646 

 
 
 

 
Instrutores de yoga famosos do Japão e do exterior 
virão e ensinarão vários estilos de ioga. 
🗓 Adiado para 17 de outubro (sábado) e 18 

(domingo) 

🕘 17 de Outubro (Sáb.): 10:00 – 19:30 

   18 de Outubro (Dom.): 10:00 – 17:30 
 Por favor, verifique o site para a programação. 

🎪 Templo Honganji Betsuin, Templo Honryuji e 

Templo Shozenbo em Teramachi, Naka-ku 

🚌  10 minutos andando da estação de Yokogawa  

 Pegar o bondinho da estação de Hiroshima e 
descer em Teramachi, 5 minutos andando. 

💰 ¥3,500 para 1 aula; ¥9,500 para 3 aulas; ¥14,000 

para 5 aulas. Aluguel do tapete de Yoga: ¥500 / 
ao dia 

📩 As inscrições serão aceitas através do site 

(https://ticketyogap.shop-pro.jp/) (somente em 
japonês). 

📞 Comitê Executivo da Yoga da Paz 

  080-5629-1892   
E-mail: yoga@hiroshima-yogapeace.com 
Website: http://hiroshima-yogapeace.com/ 
 

  
 
 
 

Consulte o site da Associação de Turismo de 
Miyajima para obter mais informações. 
Website: http://www.miyajima.or.jp/english 

🚌 Descer na estação de Miyajima ou do 
bondinho linha Miyajima em seguida, pegue 
uma balsa para Miyajima. 

💰 Templo Itsukushima 
Adultos e universitários:               ¥300 
Colegial:                             ¥200 
Ginásio e primário:                    ¥100 

📞 Associação Turística de Miyajima  
 0829-44-2011 

 

Noite especial do templo Daishoin 

- abertura   大聖院
だいしょういん

特別
とくべつ

夜景
や け い

拝観
はいかん

                  
O terreno do templo Daishoin será iluminado com 

velas. 

🗓 9 de Setembro (Qua.) & 10 (Qui.)   

🕘 18:00 – 20:30 

Hiroshima Hananowa 2020 
ひろしまはなのわ 

Yoga da Paz em Hiroshima 2020 
ひろしまヨガピース‘20 

Eventos em Miyajima 

Mercado no Porto de Hiroshima 
ひろしまみなとマルシェ 

mailto:hachidorisha@gmail.com
https://hananowa2020.com/
mailto:yoga@hiroshima-yogapeace.com
http://hiroshima-yogapeace.com/
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🎪 Templo Daishoin  

💰 ¥1,000 

📞 Templo Daishoin   0829-44-0111 
 

Mantoe, Festival da Vela em 

Miyajima 宮島
みやじま

ローソクまつり 萬
まん

燈会
と う え

            

Muitas velas serão acesas para consolar as 
almas dos falecidos. Rituais e concertos pela paz 
mundial serão realizados a partir das 19h em 11 
de setembro e das 18h30 em 12 e 13 de 
setembro. 

🗓 11 de Setembro (Sex.) – 13 (Dom.)  

🕘 18:00 – 21:00 

🎪 Templo Daishoin    

💰 Livre 

📞 Templo Daishoin    0829-44-011 
 

Festival no Templo Shinomiya 
(Tanomosan)   

四宮
しのみや

神社
じんじゃ

祭
さい

（たのもさん）             

 A maioria dos eventos foram cancelados 
devido ao COVID-19 este ano. Só será 
realizado o ritual a partir das 15:00. 
Nos tempos antigos, como se acreditava que 
Miyajima era uma ilha dos deuses, as pessoas 
eram proibidas de cavar e cultivar o solo. As 
pessoas em Miyajima dependeram por muito 
tempo dos produtos agrícolas do continente 
através do mar e, portanto, todos os anos, eles 
levam barcos Tanomosan decorados com 
bonecas, comida e dinheiro para a terra principal 
para mostrar sua gratidão. 

🗓 17 de Setembro (Qui.)  

🕘 15:00 

🎪 Templo Shinomiya 

📞 Templo Itsukushima   0829-44-2020 


