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Informações de Eventos 
Julho 2021 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ícones 

������� Data ���� Entrada 

������� Horário ����� Inscrição 

��������� Local ��� Informações 

��������� Acesso ��������� Outros 
 

 
 
O Museu do Memorial da Paz de 
Hiroshima e o Salão do Memorial da Paz 
Nacional de Hiroshima para as Vítimas da 
Bomba Atômica estarão fechados até 20 
de junho. 
 
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 do Shinkansen da estação de 
Hiroshima e desça no “Parque Memorial 
da Paz”. Tanto a linha laranja quanto a 
linha verde param. 

 
História do Museu Memorial da Paz de 
Hiroshima Parte 2: Olhando para o dia 6 
de agosto 
（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） 
Exposição Especial Comemorando o 75º Ano 
do Atentado: 
“Esforços contínuos para preservar artefatos e 
transmitir a realidade do bombardeio atômico”  
������� Até o dia 18 de Julho (Dom.) 
��������� Edifício Leste 1F, Sala de Exp. Especial 
���� Livre 
��� Museu Memorial da Paz de Hiroshima    

082-241-4004  
  

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 

 
 
 
 
 

Eventos do HPCF  

http://hpmmuseum.jp/?lang=eng
http://hpmmuseum.jp/?lang=eng
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Instagram Oficial da 
Cidade de Hiroshima 
#ひろしまにあ  
Em 2019 a Cidade de Hiroshima começou no 
Instagram. 
Que tal postar suas fotos tiradas na cidade de 
Hiroshima com a hashtag # ひ ろ し ま に あ 
e compartilhar os atrativos da cidade? 
��� Divisão de Relações Públicas (Kōhō Ka) 
082-504-2117 
 
76ª Cerimônia do Memorial da Paz  
（だい７６かい へいわきねんしきてん） 
A Cerimônia do Memorial da Paz deste ano 
será realizada em uma escala menor. 
O número de participantes também será 
limitado para evitar a propagação de COVID-
19.  
Não haverá assentos gerais este ano. 
Você não terá permissão para entrar no parque 
temporariamente antes, durante e depois da 
cerimônia para evitar a superlotação. 
Você pode ver ou ler uma mensagem sobre a 
cerimônia deste ano do Prefeito de Hiroshima 
no site da Cidade de Hiroshima.  
������� 6 de Agosto (Sex.)    
������� 8:00 – 8:50 
��������� Parque Memorial da Paz de Hiroshima 
��� Divisão de Promoção de Atividades dos 

Cidadãos, Prefeitura de Hiroshima (Shimin 
Katsudō Suishin Ka)  082-504-2103   

E-mail: katsudo@city.hiroshima.lg.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/ 

 
 Apresentação Kagura  

 

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

 
 
 
 
 

 
Kagura Hiroshima  （ひろしま かぐら） 
������� Quarta-feira, 7, 14 e 21 de julho; 4, 11, 18 e 

25 de agosto; 1, 15 e 29 de setembro 
������� 19:00 – 19:45 (Abre às 18:00.) 
��������� Centro Cultural dos Cidadãos da Prefeitura 

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

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

���� ¥1,000   A taxa de processamento de 
pagamento será adicionada ao preço do 
bilhete.  

  Quando os ingressos serão colocados à 
venda? 

     Apresentações em julho: a partir das 
                      10:00 do dia 26 de junho 
     Apresentações em agosto: a partir das  
                      10:00 do dia 24 de julho 
     Apresentações em setembro: a partir das 
                       10:00 de 21 de agosto 
 
 
��� Centro Cultural dos Cidadãos da Prefeitura 

de Hiroshima (Hiroshima Kenmin Bunka 
Sentā) 082-245-2311 

   Website:  
https://www.rccbc.co.jp/event/kagura/ 

���������  Todos os assentos são reservados.  
 Os ingressos NÃO serão vendidos no 

Da Cidade de  
Hiroshima 

Apresentação Kagura Now! 
（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 

Eventos em Hiroshima 
 
 

http://shukkeien.jp/
http://shukkeien.jp/
http://support.npo-hiroshima.jp/
http://support.npo-hiroshima.jp/
https://www.rccbc.co.jp/event/
https://www.rccbc.co.jp/event/
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local. Por favor, compre os ingressos via 
Ticket PIA na Seven-Eleven (loja de 
conveniência) ou no site da PIA com 
antecedência. Os ingressos estarão 
disponíveis até as 19:00 do dia da 
apresentação. Código do ingresso do 
PIA: 562-030   

 
 Outros Eventos 

 
Conversa com os sobreviventes da 
Bomba Atômica 
(ひばくしゃ ＜げんばくに あった ひと＞ から 

げんばくの はなしを きくことが できます） 
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 
��������� Social Book Café Hachidori-sha, Dobashi-

cho, Naka-ku 
��������� 5 min. 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;  
Todos os meses nos dias 6, 16 e 26:  
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. 
������� 1º e 3º domingo (4 e 18 de Julho) 
������� 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 
Website: http://hm-marche.net./ 
 
 
 
 

Festival de hortênsias no templo 
Kannonji（あじさい まつり） 

Da metade de Junho ao início de Julho 5.000 
hortênsias de 400 variedades florescerão no 
Templo Kannonji. 
������� Até 7 de Julho (Qua.) 
������� 8:30 – 17:00   
��������� Templo Kannonji, Saeki-ku 
��������� Pegue um ônibus com destino a Higashi- 
kannondai Danchi na parada do bonde  
Rakurakuen ou na estação de Itsukaichi e 
desça em Kannondai Iriguchi. 5 min. andando. 
��� Templo Kannonji   082-924-1340 
��������� No dia 13 de junho, haverá abertura ao 

público de um nehanzu (uma imagem de 
Buda entrando no Nirvana). Um festival de 
carrilhão de vento também será realizado 
durante o período do evento. 

   
 
Museu Unko de Hiroshima 
������� 10 de Julho (Sáb.) & 11 (Dom.), 17 de Julho 

(Sex.) – 12 de Setembro (Dom.) 
������� 11:00 – 18:00   
��������� Marina Hop Hiroshima, Nishi-ku 
��������� Da estação JR Hiroshima, pegue o ônibus 

nº 3 com destino a Marina Hop e desça na 
última parada, Kanon Marina Hop. 

���� Adiantada: 
    Alunos do ensino médio e acima: ¥1,400 
    Alunos do ensino fundamental: ¥900 
   No local: 
    Alunos do ensino médio e acima: ¥1,500 
    Alunos do ensino fundamental: ¥1,000 
    As entradas adiantadas serão vendidas 

no Ticket PIA. 
     Website: https://w.pia.jp/t/inkomuseum-hs/ 
    Se os ingressos forem esgotados não 

será vendido no local. Verifique o site 
antes de ir. 

Quando os ingressos serão colocados à 
venda? 

    Entradas de Julho: já a venda 
    Entradas de Agosto: a partir de 1 de Julho 
    Entradas de Setembro: a partir de 1 de 

 Agosto 
��� Escritório TSS 082-253-1010 (10:00 – 18:00 

dias úteis) 
 
 
 
 
 

mailto:hachidorisha@gmail.com
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Festival Sumiyoshisan （すみよしさん） 
������� 23 de Julho (Sex.) & 24 (Sáb.) 
������� Sem hora de início específica. A maioria 

das pessoas vem à noite. 
��������� Templo Sumiyoshi, Sumiyoshi-cho, Naka-ku 
��������� Da estação de Hiroshima, pegue o ônibus 

nº 3 ou o ônibus 24 e desça em Kako-machi 
(ônibus nº 3) ou Sumiyoshi-cho (ônibus nº 
24). 

��� Templo Sumiyoshi  082-241-0104 
 
 
 
  
 
 
Sobre Miyajima 
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 

��� Assoc. Turística de Miyajima 0829-44-2011 
 
Festival dos Sete Deuses da 
Fortuna （しちふくじん じゅふくさい） 
Será realizado um serviço de música budista 
em dedicação aos Sete Deuses da Fortuna 
(Shichifukujin). 
������� 7 de Julho (Qua.)   
������� A partir das 11:00 
��������� Templo Daishoin 
��� Templo Daishoin   0829-44-0111 
 
Ichitate-sai （いちたてさい） 
Haverá apresentação de música tradicional de 
dança da corte japonesa (bugaku) após o ritual. 
������� 14 de Julho (Qua.)   
������� A partir das 9:00 
��������� Templo Itsukushima  
���� Templo Itsukushima livre 
��� Templo Itsukushima   0829-44-2020 
 
 
 
 

Eventos em Miyajima 

 

 

 

 

 


