
 

Visitando o Tojou começando pelo Jardim！ 
 
Nas datas abaixo, poderão ser visitados lugares do Tojou que não são 

abertas ao público normalmente。Aproveitem esta chance。 

Dias10 (ter) e 20 (sex) de novembro e dia 1º.de dezembro (ter) das 9.30

～16.30 horas 

〔Em caso de chuva, serão abertas nos dias seguintes〕 

Entrada   Preço normal de entrada  

Informações☎ Museu histórico Tojou  362-2050 

 

 

Clube de Jovens da Ass.Internacional 

(Inscrições) 

 
Serviços prestados pela Ass.Cult.Intern.・Futebol Australiano, 

participação em ingles 

Data 29 de novembro (dom) e 29 de janeiro (dom) das 10:00～12:00  

Local Ginásio de esportes Kakinokidai koen 

Conteúdo Experiência sobre jogadores de fora e o que gostaríam de saber, 

em ingles  

Organização  Associação de Futebol Australiano 

Inscrição  Até o dia 15 de novembro (dom) 

Participação①estudantes do primário e ginásio 

Até 30 pessoas（sorteio） 

Taxa livre 

Como se inscrever  Apresentar-se pessoalmente até a data estipulada、

ou enviar cartão de ida e volta, contanto que chegue até o dia marcado, 

escrevendo nome, endereço, sexo, nome da escola, ano escolar, telefone 

para contato, nome e endereço no cartão de resposta e enviar para 〒

270－0035 Shin Matsudo Minami 2-2 Seishounenkaikan （☎344－8556） 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Inscrições Abertas para o Concurso de Oratória 

em japones, para estrangeiros 

 
Data 20 de fevereiro (sab), ano Heisei a partir das 13 horas 

Local Shimin Gekijou 

Tema  Livre 

Duração  Espaço de 5 minutos  

Participantes ① Estudantes que residam ou estudem na cidade de Matsudo, 

que não tenham relações e parentesco com o japones② Que até o dia 31 

de janeiro do ano Heisei 28 completem 5 anos de residência e sejam 

maiores de 15 anos de idade       ③ Nunca ter participado deste 

concurso 

※Caso conheçam algum estrangeiro que possa participar, convide-o。 

Inscrição Até o dia 8 de janeiro (sex) do ano Heisei 28、preenchendo 

formulário apropriado, original da oratória e comparecer pessoalmente, 

ou enviar pelo correio ou e-mail para 〒271－8588 Matsudo 

Shiyakusho-Matsudo Kokusaikouryu Kyoukai                Keyou Gas F 

dai bld,５o.  -office@miea.or.jp（☎366 7310） 

※ Formulários se encontram nos escritórios autorizados。※Serão 

distribuídos cópias das oratórias no local。Para os participantes, 

haverá entrega de troféus, premios e vales-cartões utilizáveis em 

livrarias。 

 

 


