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Informações de Eventos 
Agosto 2021 

As informações abaixo são precisas no final de Julho. 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 13 de Setembro (Seg.) 
��������� 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  
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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 
 
 
 
 
 
 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） 
������� Quartas-feiras, 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 agosto: já a venda                 
     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 

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   

 
 Eventos Associados com o 

dia 6 de Agosto  
 
8th Festival de Filmes de Amor e 
Paz, Hiroshima – Irã 2021 
（だい８かい ひろしま イラン あいと へいわの 

えいがさい 2021） 

������� 1 de Agosto (Dom.) – 7 (Sáb.) 
������� Haverá três apresentações por dia, as 

15:00, 17:00 e 19:00 
��������� Cinema Yokogawa (Nishi-ku) 
��������� 5 minutos andando da estação Yokogawa 
���� Adiantado: ¥1,000  No local: ¥1,200 
    As entradas adiantadas serão vendidas no 

cinema de Yokogawa e no EDION 
��� Cinema Yokogawa  082-231-1001 
 
 

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 em Hiroshima 
 
 

http://support.npo-hiroshima.jp/
http://support.npo-hiroshima.jp/
https://www.rccbc.co.jp/event/
https://www.rccbc.co.jp/event/


HIRO CLUB NEWS ・ EVENTOS 

                             
ｲ-3 

Recital de histórias sobre o 
Bombardeio Atômico 
（ひばくたいけん ろうどくかい） 

������� 5 de Agosto (Qui.) e 6 (Sex.) 
�������  14:00 – 14:40   15:30 – 16:10 
��������� Salão do Memorial da Paz Nacional de 

Hiroshima para as Vítimas da Bomba 
Atômica (dentro do Parque do Memorial da 
Paz), B1, Sala do Seminário 

��������� Da estação de Hiroshima  
• De ônibus (20 minutos mais ou 

menos) 
Pegue o ônibus 24 para Yoshijima na 
saída sul da Estação de Hiroshima e 
desça no Parque Memorial da Paz. 

• Com o ônibus turístico “Hiroshima 
Meipuru ~ pu” (17 minutos mais ou 
menos) 

  Pegue o “Hiroshima meipuru ~ pu” na 
saída do Shinkansen na Estação de 
Hiroshima e desça no “Parque Memorial 
da Paz”. Tanto a linha laranja quanto a 
linha verde param por aí. 

���� Gratuito 
��� Salão do Memorial da Paz Nacional de 

Hiroshima para as Vítimas da Bomba 
Atômica 082-207-1202 

��������� Não precisa reservar, somente em japonês. 
 
Orquestra Sinfônica de Hiroshima: 
Uma Noite de Concerto de Paz 
2021（「へいわの ゆうべ」 コンサート） 
������� 5 de Agosto (Qui.)     ������� 18:45  
��������� Salão do Bunka Gakuen HBG Hiroshima 
��������� Pegue o ônibus 24 para Yoshijima na saída 

sul da estação de Hiroshima e desça em 
Kakomachi. 

���� S: ¥5,000 / A: ¥4,000 / Estudantes 
(Assentos A ): ¥2,000 
Escritórios de Tickets: 
Lawson, Ticket PIA, JMS Aster Plaza & 
Escritório da Orquestra Sinfônica de 
Hiroshima. 

     Os ingressos para estudantes são 
vendidos apenas no escritório da 
Orquestra Sinfônica de Hiroshima. 

��� Escritório da Orquestra Sinfônica de 
Hiroshima 082-532-3080 (9:00 – 17:20 dias de 
semana) 

E-mail: info@hirokyo.or.jp 
Website: http://hirokyo.or.jp/ 

��������� Regente: Tatsuya Shimono 

   
29th Cerimônia da Bandeira de 
pelos membros da Sociedade de 
Oração pela Paz Mundial de 
Hiroshima （だい 29 かい ひろしま ワール

ド ピース フラッグ セレモニー） 
������� 6 de Agosto (Sex.)     
������� 8:00 – 11:00 
��������� Lado leste do Domo da Bomba A (dentro do 

Parque Memorial da Paz) 
��������� Desça na parada do bondinho Genbaku 

Dome-mae. 
��� Cerimônia da Bandeira da Paz Mundial em 

Hiroshima 090-1189-7291 
Website: 
https://juomujin.xsrv.jp/hiroshima_wppc/ 

��������� Este evento pode ser realizado online 
apenas, dependendo da taxa de infecção 
COVID-19. 

 
Museu de História e Artesanato 
Tradicional da Cidade de 
Hiroshima: visita ao museu（きょうど 

しりょうかん ひばく たてもの あんない） 
������� 6 de Agosto (Sex.)   
������� 9:00 – 16:30 
��������� Museu de História e Artesanato Tradicional 

da Cidade de Hiroshima (Ujina-miyuki, 
Minami-ku) 

��������� Pegue o bondinho nº 1 ou nº 5 na estação 
de Hiroshima, e desça em Ujina 2-chome. 
Fica a 10 minutos a pé de lá. 

���� Entrada para o museu 
Adultos:           ¥100   
Acima de 65 anos e Colegial:         ¥50 

    Alunos do ensino médio e menores:  Livre 
��� Museu de História e Artesanato Tradicional 

da Cidade de Hiroshima 082-253-6771 
��������� Uma olhada ao redor do museu que foi 

exposto à bomba atômica. 
 
Mensagens de paz das crianças 
（こどもたちの へいわの メッセージの てんじ） 
������� 6 de Agosto (Sex.) 
��������� Dentro do Parque Memorial da Paz 
��������� Descer do bondinho no ponto Genbaku 

Dome-mae. 
��� Fundação de Cultura de Paz de Hiroshima, 

Divisão de Colaboração Pública para a Paz 
 082-242-8872 
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Mensagem para a Paz: Lanterna 
Flutuante（ピースメッセージ とうろうながし） 
������� 6 de Agosto (Sex.) 
������� Recepção: 6:00 – 15:00 
   Cerimônia: 17:30 
   Lanternas flutuantes: 18:00 – 20:30 
��������� Rio Motoyasugawa (dentro do Parque 

Memorial da Paz) 
��������� Descer do bondinho no ponto Genbaku 

Dome-mae. 
���� Lanterna: ¥800 
��������� Cerca de 3.000 lanternas de papel serão 

colocadas no rio Motoyasu-gawa para 
consolar as almas dos falecidos. 

 
Exposição do bondinho que foi 
exposto à Bomba Atômica 
（ひばくでんしゃ しゃない こうかい）  
������� 6 de Agosto (Sex.) e 21 (Sáb.), 
�������  10:30 – 12:00   13:30 – 15:00 
��������� Museu do Transporte Numata (Chorakuji, 

Asaminami-ku, Hiroshima) 
��������� 5 minutos andando da estação da  

Chorakuji Astramline. 
��� Museu do Transporte Numata    

082-878-6211 
��������� A exposição será cancelada se o tempo 

não estiver bom. 
 
Testemunho online de 
sobreviventes da Bomba 
Atômica （ひばくたいけん こうわの りんじ

かいさい オンライン） 
������� 7 de Agosto (Sáb.) e 8 (Dom.) 

12 de Agosto (Qui.) – 15 (Sun.) 
�������  10:00 – 11:00   14:00 – 15:00 
    Testemunho em inglês: no dia 7 de 

Agosto das 10:00 – 11:00. 
��������� Online 
��� Museu Memorial da Paz de Hiroshima   

082-242-7828 
 
Cerimônia do Memorial da Paz de 
Nagasaki （ながさき げんばく ぎせいしゃ 

いれいのかい）   
������� 9 Agosto (Seg.)  ������� 10:50 – 12:00 
��������� Museu Memorial da Paz de Hiroshima, 

Edifício Leste B1, Sala de Reunião 1 
��������� 5 minutos a pé da parada de bonde 

Genbaku Dome-mae. 

���� Livre 
��� Fundação de Cultura de Paz de Hiroshima, 

Divisão de Colaboração Pública para a Paz  
 082-242-8872 

��������� Transmissão ao vivo da Cerimônia do 
Memorial da Paz em Nagasaki 

 
 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 (1 e 15 de Agosto) 
������� 9:00 – 14:00 
��������� 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./ 
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Museu Unko de Hiroshima 
������� Até 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 Agosto: já a venda 
    Entradas de Setembro: a partir de 1 de 

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

dias úteis) 
 
 
  
 
 
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 Tamatorisai （たまとりさい） 
Jovens de Miyajima-cho lutarão por uma 
preciosa pedra da sorte pendurada em uma 
torre erguida no mar. Este festival animado 
acontece em frente ao portão ōtorii flutuante. 
������� 9 de Agosto (Seg.) 
������� Não determinado 
��������� Templo Itsukushima 
��� Templo Itsukushima 0829-44-2020 

Festival Shiman Hassen-nichi 
(48,000-dias) Kannon 
（しまん はっせんにち かんのん たいさい） 
O ritual é realizado para Kannon, uma das 
figuras budistas mais populares do Japão. 
Dizem que uma visita ao templo neste dia lhe 
dá graça por 48.000 dias. 
. 
������� 10 de Agosto (Ter.) 
������� A partir das 10:00 
��������� Templo Daishoin  
��� Templo Daishoin 0829-44-0111 
 
 
Festival de Dança Miyajima Odori 
（みやじま おどりの ゆうべ） 
Miyajima Odori é um tipo de dança tradicional  
japonesa que se originou há cerca de 500 anos 
para consolar as almas dos piratas que 
afundaram no Mar Interior de Seto. 
������� 17 (Ter.) e 18 (Qua.) de Agosto 
������� A partir das 19:30 
��������� Praia Mikasa-no-hama (em frente ao 

Templo Itsukushima, Miyajima) 
��� Escritório Miyajima Geino Hozon-kai     

0829-44-0757 
 
Festival Kinseki Jizoson-sai 
（きんせき じぞう そんさい） 
Kinseki Jizoson, uma divindade guardiã das 
crianças, é famosa por quem deseja 
engravidar. A imagem deste templo é aberta ao 
público apenas uma vez por ano neste dia. 
������� 24 de Agosto (Ter.) 
������� Não determinado 
��������� Templo Tokuju-ji 
��� Templo Zonko-ji   0829-44-2067 
 
 
 
 

Eventos em Miyajima 

 

 

 

 

 


