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Informações de Eventos 

 
Março de 2022 

 

Eventos em Hiroshima 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 fevereiro 
. 

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. 

 

 

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 
 
 

 
 

 

 
❖ Não haverá eventos em Março. 

  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/ 

 

Eventos do HPCF  
Da Cidade de Hiroshima 

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

 

Eventos no Parque Shukkeien 

http://hpmmuseum.jp/?lang=eng
http://shukkeien.jp/
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Cerimônia do Chá com 
visualização da Flor de Ameixa 
(umami) （うめのはなが みごろです）  

🗓 De meados de fevereiro ao início de março 

🕘 9:00~17:00 (entrada até 16:30   

💰 Livre (veja abaixo) 

 
 Apresentação Kagura 

 

Verifique o site do Projeto de Reinício do 
Kagura de Hiroshima para obter mais 
informações: 
http://support.npo-hiroshima.jp/ 
 

 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） 
Nesse mercado, você pode comprar e saborear 
legumes e outros produtos alimentícios frescos 
cultivados localmente. 

         20 de Março (Dom.) 

         9:00 – 15:00 

           Espaço aberto entre os terminais leste e 

oeste do porto de Hiroshima (Minami-ku) 

           À direita da parada de bondinho do Porto 

de Hiroshima 

     Escritório do Mercado do Porto de 

Hiroshima 082-255-6646 
Website: http://hm-marche.net./ 

 
 
  

 
 

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 

 
Miyajima Fukuyose-bina  
（みやじま ふくよせびな） 
O projeto Fukuyose-bina começou na cidade de 
Nagoya, Aichi Pref. em 2009. Bonecas doadas 
que encerraram sua função como decoração do 
Festival Hina ganham uma segunda chance de 
entreter os convidados. Os bonecos são 
dispostos em dioramas que retratam cenas da 
vida moderna. 

         3 de Março (Qui.) – 3 de Abril (Dom.) 

           Vários lugares em Miyajima 

    Principais locais: Lugar para descanso 
TOTO Miyajima Omotenashi, etto 
Miyajima Kōryūkan e Templo Daishoin 

     Website: https://fukuyoseinmiyajima.wixsite. 

com/website 
 

Serviço memorial para facas de 
cozinha usadas （ほうちょう くよう） 

Este é um ritual para mostrar gratidão por facas 
de cozinha bem usadas. 

         8 de Março (Ter.)     

         A partir de 11:00  

           Templo Daishoin   

      Livre 

     Templo Daishoin    0829-44-0111 

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 Miyajima 

 

 

 

 

 

mailto:hachidorisha@gmail.com
http://hm-marche.net./
https://fukuyoseinmiyajima.wixsite/
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A 22ª Exibição da Boneca 
Miyajima Hina 
（だい 22かい みやじま ひなめぐり） 
Exibição de bonecas hina antigas transmitidas 
por famílias Miyajima estabelecidas.  

         19 de Março (Sáb.) – 3 de Abril (Dom.) 

         10:00 – 16:00  

           Vários lugares de Miyajima 

 Residências ou lojas com uma bandeira 
rosa permitirão que você veja suas 
bonecas hina. 

     Associação Turística de Miyajima   

0829-44-2011 
 

Festival no templo Kiyomori 
（きよもり じんじゃさい） 

Este é um festival dedicado à ilustre memória 
de Taira no Kiyomori (1118-1181). Após o ritual, 
bugaku (música e dança da corte) será tocado 
no Santuário de Itsukushima. 

         20 de Março (Dom.) 

         A partir das 11:00  

 Após um ritual, seguido de bugaku a 
partir do meio-dia. 

           Templo Kiyomori 

     Templo Itsukushima    0829-44-2020 

 
 
 
 
 


