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Museus 

������ Endereço ���� Fechado 

��� Telefone ���� Website 

����� Horário de abertura 

ÌCONES 

������� Período / Data 

���� Taxa ��������� Outros 

 
Museu de Arte Contemporânea 
da Cidade de Hiroshima         
 
* O museu estará fechado para 
reforma até março de 2023. 
 
������ 1-1 Hijiyama Koen, Minami-ku, Cidade de 

Hiroshima 
��� 082-264-1121 
����� 10:00 – 17:00    
���� Segundas (exceto Feriados Nacionais) 
���� https://www.hiroshima-moca.jp/ 
 
Museu de Arte da Prefeitura      
de Hiroshima 
������ 2-22 Kaminobori-cho, Naka-ku, Cidade de 

Hiroshima 
��� 082-221-6246 
����� 9:00 – 17:00  Aberto até 20:00 nas 
Sextas 
���� 12 e 19 de Julho 
 As salas de exposição no 2º andar também 
estarão fechadas nos dias 5, 6 e 7 de julho. 
���� http://www.hpam.jp/ 

Exibição Especial 
Fujiko Fujio ○A  A Exibição:  
○A ’s Coleção estranha e incrível 
������� 21 de Julho (Qua.) – 26 de Setembro (Dom) 
���� Adiantada: A: ¥1,200 / U&H: ¥800 / 

M&E: ¥500 
   No local: A: ¥1,400 / U&H: ¥1,000 / 
              M&E: ¥700 
 Os ingressos antecipados são vendidos no 

museu, 7-Eleven, Lawson e nas principais 
bilheterias da cidade de Hiroshima até 20 de 
julho. 

 
Museu de Arte de Hiroshima     
������ 3-2 Motomachi, Naka-ku, Cidade de 

Hiroshima 
��� 082-223-2530 
����� 9:00 – 17:00 
���� Segundas (Exceto durante o período de 

exposição especial) 
���� http://www.hiroshima-museum.jp 
 
Exibição Especial 
Exposição de estórias em quadrinhos 
Moomin 
������� 17 de Julho (Sáb.) – 5 de Setembro (Dom.) 
���� Adiantado: A: ¥1,100 / U&H: ¥800 /  

M&E: ¥300 
   No dia: A: ¥1,300 / U&H: ¥1,000 
             M&E: ¥500  
    Os ingressos antecipados são vendidos no 

museu, 7-Eleven, Lawson e nas principais 
bilheterias da cidade de Hiroshima até 16 
de julho. 

��������� Para a entrada no museu serão 
distribuídos ingressos numerados. 

 Geralmente, a entrada é permitida até 30 min. antes de fechar 

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

Museus 
A: Adultos   U: Estudantes Universitários   H: Estudantes de Colegial 
J: Estudantes de Ginásio     E: Estudantes de Primário.  
S: Idosos (65 anos e acima – É necessário apresentar um documento com a 

data de nascimento.) 
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