
Festa às Margens do Rio Sakagawa 

Dias 12 (sab) e 13 (dom) de março, das10～16 

horas〔cancelada caso chova〕 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Matsudo Jyuku「Vem da época Edo e continua até os dias de hoje」 

Festa do Sakurá às margens do Rio Kawasusa e um Guia para contar a 

históriade Matsudo 【inscreve-se】 

Data Dias 12 (sab) e 13 (dom) do mes de março a partir das 10 horas. 

Início a partir da estação Matsudo, corredor que liga leste a oeste 

e despedida ao meio dia. 

Passeio Para até 20 pessoas  Taxa  200 yens（seguro・material） 

Inscrições  Ligar para o setor encarregado     ☎727－7825 

 

■ Vista iluminada da noite 

Apreciar o Sakurá à noite, antes de todos。 

Data  Do dia 26 de fevereiro (sex)～27 de março (dom)（17～22 horas） 

Local  Praça Sakagawa～Templo Matsudo～Templo Shoryu～Ponte de Tijolos 

sobre o Rio Sakagawa Endou 

 

■ Festa de Fantasia de Matsudo「Festa Kawazusakura」 

Data  13 de março (dom), das 11～ 19 horas〔mesmo com chuva〕  

Local   Templo Hiragata・Houkouin・Zenshouji・Shouryuji・ 

redoresdoCafé＆Bar・Café Jyun Wakamatsu（todos com 

inscrições nos escritórios encarregados） 

Taxa  2,500 yens 

Informações   KI Corporation     ☎03－5875－3736、 

Setor Cultural e Turistico   ☎366-7327 

  

 



 

Atendimento ao público dias 12 (sab)・26 (sab) 

de março、e 10 de abril (dom) 
 

 

Data  12 (sab) e 26 (sab) de março e 10 de abril (dom) das 9～17 horas 

Os meses de março e abril são voltados à mudança de emprego, mudança 

de endereço, entrada na escola e muitas mudanças。Para evitar 

aglomerações e perda de tempo, auxiliamos no que a populção necessitar, 

em dias úteis。 

 

Dúvidas maiores 

●Mudança, entrada escolar・saída do serviço・mudança de endereço●

inscrição para novos locais e como proceder, carimbos necessários●

entrada nas documentações, registros 

●Registro denmoradia・Carteira de identidade japonesa・

regularizaçãodocarimbo do nome 

※Entrar em contato com o setor encarregado de cada especialidade pois 

cada documento é diferente e não são atendidos no mesmo local。 

※Em todo setor, não há atendimento aos sábados e domingo。 

Informações   Setor Públikco     ☎366-7340 

 

 

 

City・Mini-concerto 

〜Viola e Piano♪Aproveitem a oportunidad〜 

 

 

Data  16 de março (quar) das 12.15〜12.45 horas（abertura às11.30）   

Local  Palco da Prefeitura  

Músicas Sonata que envolvem Viola e Piano(Franc )e outras  

Músicos Naoko Suzuki（Viola）・Yuuko Awa（Piano）   

Convidados Primeiras 150 pessoas  

Entrada Franca   

Não há necessidade de inscrição anterior 

Informações  Shogaigakushuu ☎367-7810（musical） 

Escritórios ☎ 366-7381（Palco） 

 

 


