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Informações de Eventos 
Abril 2021 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Sobre a HPCF (Fundação Cultural 
da Paz de Hiroshima) 
Por favor, verifique os sites para mais 
informações. 
HPCF: 
http://www.pcf.city.hiroshima.jp/hpcf/english/in
dex.html 

Museu Memorial da Paz de Hiroshima:  
http://hpmmuseum.jp/?lang=eng 

Salão Memorial da Paz Nacional de 
Hiroshima para as Vítimas da Bomba 
Atômica: 
 https://www.hiro-tsuitokinenkan.go.jp/en/ 
 
������� Horário de Funcionamento dos Museus 
   Março – Julho:          8:30 – 18:00 
   Agosto:                8:30 – 19:00  
   Agosto 5 & 6:           8:30 – 20:00 
   Setembro – Novembro:  8:30 – 18:00 
   Dezembro – Fevereiro: 8:30 – 17:00 
 Entrada permitida até 30 min. antes antes 

de fechar 
    Fechado dias 30 e 31 de Dezembro 
��������� Da estação de Hiroshima 
• De ônibus (Uns 20 minutos) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pegar o ônibus No. 24 para Yoshijima da 

saída sul da estação de Hiroshima, e 
descer no Parque da Memorial da Paz. 
• No ônibus turístico “Hiroshima 
Meipuru ~ pu” (Uns 17 minutos) 
  Pegar o ônibus “Hiroshima meipuru ~ pu” 

na saída Shinkansen-guchi da estação 
de Hiroshima e desça no “Parque 
Memorial da Paz”. Tanto a linha laranja 
quanto a linha verde param. 

 
Museu Memorial da Paz de Hiroshima 
Exposição Especial Comemorando o 75º 
Ano do Atentado: História do Museu 
Memorial da Paz de Hiroshima Parte 2: 
Olhando para o dia 6 de agosto 
– Esforços contínuos para preservar 
artefatos e transmitir a realidade do 
bombardeio atômico（ひろしまへいわきねんし

りょうかん きかくてん８がつ６かへの まなざし）  
������� Até o dia 18 de Julho (Dom.) 
��������� Edifício Leste 1F, Sala de Exp. Especial 
���� Livre 
��� Museu Memorial da Paz de Hiroshima    

082-241-4004   
 
Salão do Memorial da Paz Nacional de 
Hiroshima para as Vítimas da Bomba 
Atômica 
Exibição: Comprometimento:  
Os sacerdotes de Hiroshima e o 
caminho para a recuperação 
（げんばくしぼつしゃ ついとうへいわきねんかん 

きかくてん わがいのち つきるとも）  

������� Até 28 de Fevereiro (Seg.), 2022 
��������� Área de Exposição Especial 
���� Livre 
��� Salão do Memorial da Paz Nacional de 

Hiroshima para as Vítimas da Bomba 
Atômica 082-543-6271 

ÍCONES 

🗓🗓 Data 💰💰 Entrada 

🕘🕘 Horário 📩📩 Inscrição 

🎪🎪 Local 📞📞 Informações 

🚌🚌 Acesso 📝📝 Outros 

HPCF Eventos 
(HPCF: Fundação Cultural da Paz de Hiroshima) 

http://hpmmuseum.jp/?lang=eng
http://hpmmuseum.jp/?lang=eng
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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/ 

 

Dá para ser visto pela internete. 
Confira o Projeto de Reinício Hiroshima Kagura 
no site para maiores informações: 
http://support.npo-hiroshima.jp/ 
 
 

 
 

 Outros Eventos 
 
 
 
 
 
 
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    
082-576-4368   
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 
 

Mercado do Porto de Hiroshima 
（ひろしま みなと マルシェ） 
Você pode comprar e saborear vegetais frescos 
cultivados na região e outros produtos. 
������� Todo domingo 
������� 9:00 – 15:00 
��������� Espaço aberto entre os terminais leste e 

oeste do Porto de Hiroshima (Minami-ku) 
��������� Pegar o bondinho e descer no porto.  
��� Escritório do mercado do porto de   
Hiroshima 082-255-6646 
 

Circo Kinoshita （きのした だいサーカス） 
������� De 20 (Sáb.) de Março à 7 (Seg.) de Junho  
��������� Marina Hop (Kanon-shinmachi, Nishi-ku) 
��������� <Da estação de Hiroshima> 
    Pegar o ônibus No. 3 e descer no ponto 

Kanon Marina Hop (último). 
💰💰 Taxa de admissão (lugares não 

reservados) 
     Adultos:  

Adiantado: ¥2,900 / No local: ¥3,300 
    3 anos - alunos do ensino médio: 

Adiantado: ¥1,900 / No local: ¥2,300 
    Estudantes universitários e de escolas 

profissionais:  
Adiantado: ¥2,200 / No local: ¥2,500 

   Preço dos assentos reservados: Adicione 
os seguintes preços à taxa de admissão 
mencionada acima. 

     Primeira fila A: ¥2,500 
     Primeira fila B: ¥2,000 
     Primeira fila C: ¥1,800 
     Royal Blue Assentos: ¥1,800 
     Royal Yellow Assentos: ¥1,500 
 ��������� As entradas adiantadas serão vendidas no 

Lawson, Ticket PIA, e+ (Family Mart) & 
Seven-Eleven 

     Os ingressos antecipados para assentos 
reservados serão vendidos até 4 dias 
antes do dia em que você deseja ir. 

Apresentação Kagura  
（インターネットでかぐらを みることがで

きます） 
 

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://shukkeien.jp/
http://shukkeien.jp/
http://support.npo-hiroshima.jp/
http://support.npo-hiroshima.jp/
mailto:hachidorisha@gmail.com
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 ��� Escritório do Circo Kinoshita de Hiroshima  
082-295-0045  Website: 
http://www.kinoshita-circus.co.jp/ 
 

������� Programação: 

 10:10 11:00 13:00 14:00 15:50 

Seg., 
Ter. e 
Sáb. 

 〇  〇  

Qua.  〇  〇  

Qui. Fechado (exeto 29 de Abril) 

Sex. e 
Mar. 20   〇  〇 

Dom. e 
Feriados 〇  〇  〇 

CLOSED: Quintas (exeto 29 de Abril), 24 de 
Mar. 7, 21, 28 de Março, 12 e 26 de Maio 
 

Ioga da Paz em Hiroshima 2021 on 
line （ひろしま ヨガピース オンライン） 
14 instrutores de ioga do Japão irão ensinar 
vários estilos de ioga on line (ZOOM). 
������� 24 e 25 de Abril (Sáb.) e (Dom.) 
������� 24: 9:00 – 22:00 / 25: 7:00 – 20:30 
    Por favor, verifique o site sobre o 

calendário de aulas. 
��������� Online 
���� 1 aula: ¥1,000 / entrada livre: ¥3,500 
    O pagamento é aceito somente por cartão de crédito. 
����� As inscrições serão aceitas por meio do site 

(https://coubic.com/hiroshima 
yogapeace) (somente em japonês). 

��� Comitê executivo da Ioga da Paz de 
Hiroshima 080-5629-1862 

Site:https://coubic.com/hiroshimayogapeace 
 
2021 Festival das Flores de 
Hiroshima （ひろしま フラワーフェスティバル） 
O Festival das Flores de Hiroshima será 
realizado em escala reduzida este ano devido 
ao COVID-19. Confira o site para mais 
informações. 
������� 3 de Maio (Seg.) – 5 (Qua.) 
��������� Parque Memorial da Paz de Hiroshima, 

local do antigo Estádio Municipal de 
Beisebol e online 

��� Comitê Executivo do Festival das Flores de 
Hiroshima 
082-294-4622 (9:30 – 17:30 dia de semana) 
Website: https://www.hiroshima-ff.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 
 

 

Festival Serviço Memorial Budista 
Hana-matsuri  （なまつりほうよう） 
Este é um serviço memorial budista que 
comemora o aniversário do Buda. Será servido 
Ama-cha (chá doce). 
������� 8 de Abril 8 (Qui.)   
������� A partir das 11:00  
��������� Templo Daishoin    
��� Templo Daishoin  0829-44-0111 
 

Cerimônia de Caminhar sobre o 
fogo  （だいしょういん ひわたりしき） 
Um festival de primavera local, onde se caminha 
sobre brasas para orar por proteção contra 
doenças e desastres. Você pode experimentá-lo 
também! 
�������15 de Abril (Qui.)   
������� A partir das 11:00 
��������� Templo Daishoin    
��� Templo Daishoin   0829-44-0111 
 
 
Festival da flor de pêssego 
（とうかさい） 
Será realizado um ritual e apresentação bugaku 
�������15 de Abril (Qui.)   
������� A partir das 17:00 
��������� Templo Itsukushima  
���� Precisa pagar a entrada do Templo 

Itsukushima  
��� Templo Itsukushima    0829-44-2020 
 
 

Eventos em Miyajima 

 

 

 

 

 

http://www.kinoshita-circus.co.jp/
http://www.kinoshita-circus.co.jp/
https://coubic.com/hiroshima
https://coubic.com/hiroshima
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Apresentação Noh 
（とうかさいごしんのう） 

Várias apresentações de Noh serão realizadas no 
palco do Santuário Itsukushima, que flutua no 
mar de manhã à noite por um período de 3 dias. 
������� 16 de Abril (Sex.) – 18 (Dom.) 
������� 9:00 – 16:00 
��������� Templo Itsukushima  
���� Precisa pagar a entrada do Templo 

Itsukushima  
��� Templo Itsukushima    0829-44-2020 
 
 

Festival de Azaléia (Satsuki) no 
templo Daishoin 
（だいしょういんさつきまつり） 
Exposição dos tesouros do templo, e outros. 
������� 29 de Abril (Qui.) – 5 de Maio (Qua.) 
������� 8:00 – 17:00 
��������� Templo Daishoin 

��� Templo Daishoin  0829-44-0111 
 
 

Celebração Anual do Templo 
Awashima （あわしまじんじゃれいさい） 

É uma celebração anual a “Awashima-san”, é 
conhecido como deus de guarda para as 
mulheres. 
������� 3 de Maio (Seg.)   
������� A partir das 11:00 
��������� Templo Awashima   
��� Templo Itsukushima  0829-44-2020 
 


