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Informações de Eventos 
Dezembro 2020 – Janeiro 2021 

Outros Eventos 

 

As informações abaixo são precisas no final de Novembro. 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 Dezembro 
de 2020. 

 

Transmissão das Apresentações Kagura  
（インターネットでかぐらを みることができます） 
 
As apresentações de Kagura serão realizadas 
sem público em três locais em agosto e estão 
sendo transmitida no YouTube. 
Confira o site para mais informações. 
 
Projeto de reinicialização de Hiroshima 

Kagura 
Para maiores informações entre no site: 

http://support.npo-hiroshima.jp/ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

🗓 Todos os dia 6, 16 e 26 de cada mês 

         No Café 11:00 – 17:00 

On line:  15:00  17:00 

📝 Este evento está sendo realizado on-line 

com zoom por um tempo. Você precisa 
se registrar para este evento com 
antecedência. Por favor, verifique o site 
do Hachidorisha para mais informações. 

🎪 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-

ÍCONES 

🗓 Data 💰 Entrada 

🕘 Horário 📩 Inscrição 

🎪 Local 📞 Informações 

🚌 Acesso 📝 Outros 

Apresentação Kagura （かぐら） 

 

Eventos no Parque Shukkeien 

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！ 

Eventos em Hiroshima 

http://support.npo-hiroshima.jp/
http://shukkeien.jp/


HIRO CLUB NEWS ・ EVENTOS 

                             
ｲ-2 

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

📝 Social Book Café Hachidorisha 

Horário de abertura:  
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 

 

2020 Iluminação dos sonhos em   
Hiroshima ひろしまドリミネーション 2020                  
As árvores ao longo da avenida da paz e das 
ruas comerciais serão decoradas com várias 
luzes coloridas. 

         Até 27 Dezembro (Dom.) 

         17:30 – 22:30 

           Avenida da Paz, ruas comerciais, ao redor 

da estação de Hiroshima e outros lugares 
ao redor do centro de Hiroshima 

     Comitê Executivo do Projeto de Iluminação 

de Hiroshima   082-554-1813     
Website: https://www.dreamination.com/ 

 

Mercado de Natal de estilo alemão 
em Hiroshima 2020 (online) （ひろし
まドイツ クリスマスマーケット 2020・オンライ

ン） 
Este ano, você pode aproveitar o Natal ao 
estilo alemão online. Poderá assistir vídeos do 
mercado, ver preparar pratos de Natal, vinho 
quente e muito mais. 

         Até 31 de março (Quarta)  

           Site especial:  

https://www.hiroshima-christmasmarket.jp/ 

     Mercado de Natal Hiroshima-Alemanha 

Comitê executivo   080-5237-2257, 
   E-mail: masahiko2257@hi.enjoy.ne.jp 

 

Abertura Noturna do Jardim 
Botânico de Hiroshima  
（しょくぶつこうえんが よるも あいています） 

         Dezembro 5, 6, 12, 13, 19 & 20 (Sáb & 

Dom.) 

         16:30 – 20:00 (entrada até 19:30.) 

    Concerto:  17:45  19:00 
     Os shows serão realizados no Espaço 

de Eventos. Se chover o local será no 2º 
andar do Tenji Shiryo-shitsu  (Kôdô) . 

           Jardim Botânico de Hiroshima, Saeki-ku 

 
 

           Do Hiroshima Bus Center, pegar o ônibus 

com destino a Yakushigaoka Danchi via 
Jardim Botânico. 

    Nos dias do evento, haverá um ônibus 
gratuito entre a Estação JR Itsukaichi (saída 
norte) e o jardim. 

   Horários do ônibus gratuito          
   Da estação de Itsukaichi (saída Norte) 
     15:30  16:10  16:50  17:30  

 18:55 
   Do Jardim Botânico 
     15:50  16:30  17:10  18:35  

 19:15  20:20  

      Entrada para o Jardim 

Adultos: ¥510, Estudantes de Colegial e 
idosos: ¥170 (precisa documento que 
comprove a idade)  Nos sábados é 
gratuito para os estudantes de colegial. 

     Jardim Botânico de Hiroshima  

082-922-3600 
   Website: http://www.hiroshima-bot.jp   

 

 
 

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

🗓 6 e 20 de Dezembro (Domingo) 

🕘 9:00 – 15:00 

🎪 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 

 

Festival Tondo no Templo Gokoku 
（ひろしまごこくじんじゃの とんど まつり） 
Festival Tondo é um festival do fogo realizado 
em 15 de janeiro. Diz-se que você evitará 
doenças durante todo o ano se comer mochi, 
bolinhos de arroz assados no fogo tondo.  

         15 de Janeiro 15 (Sexta) 

         A partir das 10:00 

           Templo Gokoku, Hiroshima, Naka-ku 

            10 minutos a pé do ponto do bondinho 

Kamiya-cho-higashi.  
    8 minutos andando do Hiroshima Bus 

Center. 

     Templo Gokoku, Hiroshima  082-221-5590 

   Website: https://www.h-gokoku.or.jp 
 

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

mailto:hachidorisha@gmail.com
https://www.h-gokoku.or.jp/
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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 
 

Festival Chinka-sai （ちんかさい） 
Este festival dinâmico é realizado todos os 
anos na véspera de Ano Novo e as pessoas 
com centenas de tochas de pinheiro grandes e 
pequenas oram para que Miyajima seja 
protegida dos incêndios. 

         31 de Dezembro (Quinta) 

         A partir das 18:00 

           Praia Mikasa  

     Templo Itsukushima   0829-44-2020 

 

Festival Momote-sai （ももてさい） 
Esta é uma cerimônia xintoísta para marcar o 
primeiro uso de um arco e flecha no ano novo, 
desejando 12 meses brilhantes e felizes. 

         20 de Janeiro (Quarta) 

         A partir das 11:00 

           Templo Ohmoto 

     Assoc. Turística de Miyajima 0829-44-2011, 

Templo Itsukushima   0829-44-2020 
 

Eventos em Miyajima 


