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Informações de Eventos 

 
Novembro 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ícones 

         Data       Entrada 

         Horário        Inscrição 

           Local      Informações 

           Acesso            Outros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Festival Internacional 2021 
（こくさい フェスタ 2021）    
     É preciso se inscrever em todas as 

presentações.  

         20 de Novembro (Sáb.) e 21 (Dom.) 

            20 de Nov.: Somente on line 

 21 de Nov.: Eventos online e presenciais 
   Os eventos presenciais serão 

realizados no Centro de Conferências 
Internacionais de Hiroshima (ICCH). 

           no Centro de Conferências Internacionais 

de Hiroshima: 
    Desça no ponto de ônibus do Parque 

Memorial da Paz. 
    10 minutos andando da estação de 

bondinho Fukuromachi ou Genbaku. 

      Livre 

           Programação de Eventos 

20 de Nov.: Eventos on line 

          10:00 – 11:30 

Aprenda sobre as grandes conquistas 
culturais de Rai Sanyo e a história japonesa 
em inglês. 

          10:00 – 12:00 

 Painel sobre a conservação do meio 
ambiente e da natureza. 

          12:30 – 13:30 

   Conheça as diversas atividades do UNICEF 

          12:30 – 13:30 

Apresentação dos jovens da cidade 
detalhando suas atividades de relações 
internacionais. 

          14:00 – 16:00   

Palestra de dois professores convidados da 
Universidade de Hiroshima detalhando suas 
áreas de estudo em relação às relações 
internacionais. 

          14:00 – 16:00    

Introdução sobre as realizações de Barbara 
Reynold seguida por uma discussão 
interativa incentivando os participantes a 
pensar sobre a importância das relações e 
cooperação internacionais. 

  
Nov. 21: Centro de Conferências 
Internacionais de Hiroshima e On line   

          10:00 – 12:00   

           Himawari, B2, ICCH e on line 

 Introdução às seis Cidades Irmãs e Amigas 
de Hiroshima, bem como um sorteio de 
produtos especiais! Os Mensageiros de 
Hiroshima estarão presentes no evento. 

         10:30 – 12:30  

           Dahlia, B2, ICCH & on line 

Palestra de Takashi Maruyama, autor da 
enciclopédia ‘Zannen na Ikimono’. 

          13:30 – 15:30   

           Dahlia, B2, ICCH & on line 

Palestra do autor Takeshi Oki sobre a 
Batalha de Stalingrado.  

       Ligue, ou envie um fax ou um e-mail para a 

Divisão de Relações Internacionais e 
Cooperação para fazer uma reserva. 

   As reservas serão aceitas até às 17:00 do 
dia 15 de novembro (segunda-feira). Será 
por ordem de chegada. 

   Para apres. , presencial, é por 
ordem de chegada, limite máximo de 150 
pessoas (a participação online é ilimitada). 

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

 

Evento realizado pela 
Fundação de Paz e 

Cultura de Hiroshima, 
Divisão de Relações 

Internacionais e 
Cooperação 



HIRO CLUB NEWS ・ EVENTOS 

 
ｲ-2 

International 
Festival 2021 

Festival International de 2021 – 
Nesses eventos tenha experiência 
com a cultura Japonesa! 
 

Vários eventos para os residentes 
estrangeiros vivenciarem a cultura 
japonesa de primeira mão. 

         21 de Novembro (Dom.) 

       É necessário inscrição para os eventos de 

Kimono, cerimônia do chá e experiência 
Shodō. Ligue ou envie um e-mail para a 
Fundação de Paz e Cultura, Divisão de 
Relações Internacionais e Cooperação para 
fazer uma reserva (E-mail: 
festa2021@pcf.city.hiroshima.jp). 

   Período de Inscrição: 
    Inscreva-se entre 25 de outubro (segunda-

feira) e 20 de novembro (Sábado). 
 

 Experiência de vestir Kimono 

           ICCH, Cosmos 2 (B2F) 

          10:00 – 11:00   

 13:00 – 14:00  

           Número de Participantes: 

    Para ① e ② um máx. de 10 pessoas 
cada, 20 no total. 

   Detalhes: Este evento é somente para 
mulheres. (Precisa pagar uma taxa de 500 
yen.   são fornecidos todos os acessórios 
necessários inclusive o Kimono. Cada 
participante terá um total de 30 minutos 
para caminhar e tirar fotos, etc.) 

  Cerimônia do Chá “Cool Japan”  

           ICCH, Sala estilo Japonesa (3F) 

         10:00 – 16:00  

           Detalhes: Apresenta o estilo de Ueda 

Sōko, um antigo mestre do chá com mais 
de 400 anos de história em Hiroshima! 
(Precisa pagar uma taxa de 300 ienes, para 
uma tigela de matcha e um doce 
tradicional.) 

  Experimente Shodō usando papel de 

    estilo tradicional! 

           ICCH, Cosmos 1 (B2F) 

         10:00 – 16:00  

           Detalhes: Experimente escrever suas 

palavras favoritas usando um pincel de 
caligrafia em papel japonês tradicional ou 
cartões postais, além de criar o papel você 
mesmo! A participação é gratuita, por isso 
não perca! 

 Ver Exposição de Ikebana 

           ICCH, em frente ao salão Cosmos B2F  

         10:00 – 16:00 

           Detalhes: Veja vários trabalhos de vários 

estilos de disciplinas Ikebana. O evento é 
gratuito.  

     Divisão de Relação Internacional e 

Cooperação, Fundação de Cultura e Paz de 
Hiroshima  

 Tel: 082-242-8879  Fax: 082-242-7452 
   E-mail: festa2021@pcf.city.hiroshima.jp 
   Website: https://h-ircd.jp 

           Também será realizado um evento 

especial de relação! 
Mensagens de vídeo de grupos 
internacionais de intercâmbio e cooperação 
ativos na cidade de Hiroshima   
 Será publicado no site do Festival. Não é 

necessário fazer reserva. 

            De 21 de novembro (Dom) em diante 

              Site do Festival Internacional: 

      https://h-ircd.jp/festa.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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 
12 de setembro. 

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/ 
 

Eventos do HPCF  

mailto:festa2021@pcf.city.hiroshima.jp
http://hpmmuseum.jp/?lang=eng
https://www.hiro-tsuitokinenkan.go.jp/en/
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Eventos em Hiroshima 
 

         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. 

 

O que os artigos nos dizem!  
（ひろしま へいわきねん しりょうかん きかくて

ん： やけあと ものがたり）  

Exposição especial do Museu Memorial da Paz 
de Hiroshima. 

         Até 13 de Fevereiro (Dom.), 2022 

           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 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 
 

 
 

 
 
 

  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/ 

 
 

Exibição de Crisântemos  

（きっかてん）    

         1 de Novembro (Seg.) – 14 (Dom.) 

 Kagura Performances  
 

Kagura Performances Now! （インター
ネットで かぐらを みることが できます）                             
 Verifique o site do Projeto de Reinício do 
Kagura de Hiroshima para obter mais 
informações: 
http://support.npo-hiroshima.jp/ 
 

Da Cidade de Hiroshima 

Eventos no Parque Shukkeien 

Apresentação Kagura Now! 
（インターネットでかぐらを みることができます） 

 

http://shukkeien.jp/
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Hiroshima Kagura （ひろしま かぐら） 

        10 e 24 de novembro, 1, 8, 15 e 22 de 

Dezembro (Quartas-feiras) 

         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 e onde será vendido as entradas? 
   Apresentações de Novembro: já está a venda 
    

 Apresentações de Dezembro: Não está 
estipulado 

     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 

 
 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. 

         7 e 21 de Novembro (Dom.) 

         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./ 
 

 
Exposição de Crisântemo no 
Castelo de Hiroshima 
（ひろしまじょう だいきっかてん） 

2,000 crisântemos serão exibidos em vasos  

         23 de Outubro (Sáb.) – 7 de Novembro 

(Dom.) 

         10:00 – 16:30   

 No dia 7 de Nov. 10:00 – 16:00 

           Castelo de Hiroshima, Ninomaru e 

Sannomaru 

           Pegue o ônibus turístico de Hiroshima (rota 

laranja ou rota limão) e desça no Castelo de 
Hiroshima (Gokoku-jinja-mae). 6 minutos a 
pé a partir daí. 

      Livre 

     Comitê de Festas de Hiroshima  

   082-554-1813 
   E-mail: kankou-2@hiroshima-navi.or.jp 
 

 
2021 Iluminação dos Sonhos de 
Hiroshima 
（ひろしま ドリミネーション 2021）         
As árvores ao longo da avenida da paz e das 
ruas comerciais serão decoradas com várias 
luzes coloridas. 

         17 de Novembro (Qua.), 2021 – 3 de 

Janeiro (Seg.), 2022 

         17:30 – 22:30 

https://www.rccbc.co.jp/event/
mailto:hachidorisha@gmail.com
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           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 (9:00 – 
17:45 dias de semana)    
Website: https://www.dreamination.com/ 

 
Festival Ebisu-taisai  
（ひろしま えびす たいさい）             

O Festival Ebisu-taisai é um dos maiores 
festivais de Hiroshima e celebra o deus do 
comércio, Ebisu. Muitas barracas de venda de 
alimentos e mercadorias serão montadas todos 
os anos, no entanto, o festival deste ano será 
realizado em uma escala reduzida devido ao 
COVID-19. 

         18 de Novembro (Qui.) – 20 (Sáb.) 

Naka-ku, templo Ebisu 

           Pegue um trenzinho ou ônibus para o 

centro da cidade e desça na estação Ebisu-
cho. 

     Templo Ebisu   082-241-6268    

Website: http://www.ebisujinja.jp/ 
 

2021 Festival de Filmes 
Internacional de Hiroshima   
（ひろしま こくさい えいがさい 2021）                           

         19 (Sex.) à 21 (Dom.) de Novembro  

            NTT Cred Hall (Motomachi Cred-Pacela, 

11F), Motomachi, Naka-ku   
 Biblioteca Cinematográfica e Audiovisual 

da cidade de Hiroshima, Motomachi, 
Naka-ku  

            NTT Cred Hall: Descer no ponto do 

bondinho Kamiya-cho higashi ou Kamiya-
cho-nishi, ou na estação do Astramline 
Kencho-mae.  

 Biblioteca Cinematográfica e Audiovisual: 
5 minutos andando do ponto do bondinho 
Kamiya-cho-nishi ou na estação do 
Astram line Kencho-mae. 

     Escritório do Festival Internacional de 

Cinema de Hiroshima 
  082-228-5226, E-mail: info@hiff.jp     

Website: http://hiff.jp 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
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 

 
 
Iluminação das folhas de Maple 
*Momiji （もみじライトアップ）  

                   

1) 3 á 10 de Novembro (Qua.) 
2) 17 (Qua) á 23 (Qui) de Novembro 

           18:00 – 21:00 

           Templo Daishoin  

      ¥2,000 (incluindo “omamori”, um amuleto da 

sorte) 

     Templo Daishoin 0829-44-0111 

 

 
Festival Momiji no Templo 
Daishoin 
（だいしょういん もみじ まつり）     
Exposição de tesouros de templos, arranjos de 
flores, estátuas do budismo tibetano e mais. 

         13 (Sáb.) a 23 (Ter.) de Novembro  

         8:00 – 17:00 

           Templo Daishoin 

     Templo Daishoin  0829-44-0111 
  

 
Templo Daishoin Hiwatari-shiki 
（だいしょういん ひわたりしき）      
No festival de outono do Templo Daishoin pode 
orar por proteção contra doenças e desastres 
andando sobre brasas. 

         15 de Novembro (Seg.) 

         11:00 

           Templo Daishoin 

     Templo Daishoin  0829-44-0111 

Eventos em Miyajima 

 

 

 

 

 

mailto:info@hiff.jp
http://hiff.jp/
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Cerimônia de Oferta do Chá por 
Omote Senke （おもてせんけ けんちゃさい） 

         19 de Novembro (Sex.) 

         A partir das 11:00 

           Templo Itsukushima, Palco Noh 

     Templo Itsukushima  0829-44-2020 
 

 
Festival Annual no Templo 
Araebisu  
（あらえびす じんじゃ れいさい）   
         20 de Novembro (Sáb.) 

         A partir das 11:00 

           Templo Araebisu 

     Templo Itsukushima   0829-44-2020 

 
 
 
 

Festival Annual no Templo 
Nagahama             
（ながはま じんじゃ れいさい）                                                    

         20 de Novembro (Sáb.) 

         A partir das 11:00 

           Templo Nagahama  

     Templo Itsukushima   0829-44-2020 

 


