
                                        25 de março de 2016 

 

 

DESFILE HISTÓRICO DE ECHIZEN  (ECHIZEN JIDAI GYORETSU) 

 

 

Desfile de samurais e princesas da antiga Fukui em volta do Castelo de Fukui. 

Este ano, grandes nomes que dominaram do período Edo (Bakumatsu) até o 

período Meiji. Foi estabelecido o (Corpo de Restauração do Período Edo) tendo 

como líder o samurai (também político, empresário) Yuri Kimimasa.  



E como todos os anos, artistas japoneses são convidados para representarem o 

papel de samurai e princesa. Este ano teremos o ex-lutador Masato (campeão de 

K-1 World Max) representando o samurai SHIBATA KATSUEI, e Makoto 

Tsubasa (ex-top star do grupo Takarazuka) representando a esposa OICHI NO 

KATA . Não percam!! 

Data: 9 de abril de 2016 (sábado) 

Hora: 13:00 ～16:00 hrs. 

Percurso:  Fukui Joshi (arredores do Prédio Governamental) → Avenida Eki 

Mae Densha Dori → PonteTsukumo → Margens do Rio Asuwa (aprox. 1.5 km) 

Informações:  Setor de Promoção de Turismo OMOTENASHI  Tel: 20-5346 

 

Iluminação na Alameda das Flores de Cerejeiras (Sakura Light Up) 

2.2 km aproximadamente da Alameda das Flores de Cerejeira serão iluminadas! 

Venham apreciar este lindo evento!! 

Data: 1º de abril ～ término do período de floração 

Hora: 18:00～21:30 hrs. 

Local: Margem esquerda do Monte Asuwa  

 



 

Jardim Yokokan 

Entrada gratuíta no jardim de manhã bem cedinho!! 

Que tal uma caminhada tranquila pelo jardim, respirando o ar puro da manhã!! 

Data: 2 de abril ～ 31 de outubro 

Hora: 5:30 ～8:45 hrs da manhã 

※ A partir de 1º de setembro o jardim estará aberto a partir das 6:00 hrs da 

manhã! E, a partir das 9:00 hrs da manhã a entrada é paga. 

Local: Jardim Yokokan  

※ somente a entrada do lado leste estará aberta. Não será permitida a entrada 

na mansão. 

Contato: Departamento da Cultura   Tel: 20-5367  

 

 

 



 

 

 Cerimônia do Chá na primavera e início do verão no Jardim Yokokan  

    

 

 

Venha apreciar a cerimônia do chá e saborear o doce tradicional japonês, com 

vista para o jardim de beleza cênica!! 

 

Data:  9 de abril ～ 19 de junho (neste período somente sábados, domingos) e 

feriados nos dias 2 e 6 de maio  

Hora:  10:00 ～ 16:30 hrs. 

※ Os tickets de entrada para a cerimônia do chá estarão à venda até às 16:00 hrs. 

Há dias de uso do “matcha” e “sencha”. 

Local: Jardim Yokokan 

Tickets: 500 ienes (valor do doce tradicional japonês incluso) 

※ A entrada no Jardim é cobrada à parte. Porém, no 3º domingo do mês é 

gratuíto! 

Contato: Departamento da Cultura   Tel: 20-5367 

 



AUXÍLIO FINANCEIRO AO APRENDIZADO          

Para que todas as crianças (principalmente as famílias com dificuldades 

financeiras) possam ingressar na escola de ensino obrigatório, a Prefeitura 

Municipal estará oferecendo um auxílio para arcar com uma parte das despesas 

escolares. 

Alvo: Como regra geral, o aplicante deve ser morador da cidade de Fukui e estar 

registrado no Livro Básico de Residentes, e ingressar na escola do município.  

Quem pode solicitar:  

・Na medida nos termos de bem-estar, as famílias que estejam em dificuldades 

financeiras precárias. 

・Quando as condições de vida da família mudaram de repente, tornando-se 

signifcamente carentes. 

※ Há limite de renda. 

Documentos necessários:  

Algum documento que comprove a renda do ano de 2015, de todos os membros da 

família (cópia do gensen, comprovante de declaração de renda ou impostos, etc.) 

※  Pessoas que tenham registro de residentes na cidade de Fukui até a data de 

1º de janeiro de 2016, não há necessidade de apresentar tais comprovantes. 

Aplicação:  Após a data de 8 de abril, nas escolas primária ou ginasial que 

pretendem estudar. 

※ Poderá obter o formulário de aplicação na própria escola. 

 

※ Informações:  Seção Educacional Infantil    Tel: 20-5350 

 

 

 


