
 

White Horse 
Área  Em torno de 64㎢ 
(mais ou menos igual a Matsudo) 
População Mais ou menos 150 mil  
        (1/3 de Matsudo) 
Localiza-se a 15 km  a leste da cidade de Melborn, 
com muita natureza e muito verde onde pode-se 
notar a vitalidade da população。 

Quando começou o  
relacionamento das cidades-irmãs 

  
No ano de 1958(Showa 33)、uma estudante do 
ginásio Daigoh foi até o consulado da Austrália e 
pediu uma「semente da árvore Yukari-eucaliptos」
enviando uma carta também e logo foi atendida 
com muito carinho。Com o tempo、a cidade de 
Matsudo foi evoluindo rapidamente e a população 
também crescendo、na cidade precisavam de mais 
verde e aí lembraram da história do eucaliptos 
planejando sua plantação em vários pontos。 
Em 1970(Showa 45)、na época o prefeito 
Matsumoto Kyoshi fez uma visita a cidade Box Hill 
(hoje White Horse)。Achou a cidade muito bonita, 
com muito verde、muito boa para se viver e 
próxima a cidade grande Melborn、adotando a 
idéia de faze-la uma cidade irmã de Matsudo、e 
assim em 1971(Showa 46) no dia 12 de maio、foi 
realizada a cerimonia oficializando as duas cidades 
irmãs。 
 

＜Uma mensagem da cidade de White Horse＞ 
Todos os anos、nós representamos as duas cidades-
irmãs e comemoramos o longo relacionamento com a
「Semana Matsudo」realizando eventos e festas。No ano 
de 2016 comemoraremos os 45 de amizade entre as 
cidades、 nos tornaremos mais próximos ainda uma da 
outra e sem dúvida mostraremos o nosso grande 
respeito pela cidade de Matsudo 。Será uma boa e 
especial oportunidade para isso。        
Prefeito de White Horse    Andrew Munroe 
        

Ano que vem será comemorado o elo 
com a cidade de White Horse !  
45 Anos como Cidades Irmãs 

※Maiores detalhes、no prédio da Kokusai Yukou 
room, ala cultural。 
Todos os anos é comemorado no dia 12 de maio o 
Dia da Árvore  em que as duas cidades realizam 
eventos de cooperação e agradecimento e como 
lembrança plantam e cuidam das árvores e deixam 
marcas de 「plantação memorial」 e「consultas 
internacionais por telefone」para a população  

Seleção de estudantes  
para a cidade-irmã 

Encontrar algo que 
seja relacionado à 
Austrália 

＜A árvore Eucaliptos＞ 
É plantada em muitos 
pontos da cidade。
Resiste ao clima seco、
e mesmo no verão 
intenso cresce 
deixando suas folhas 
brilhantes e fortes。 
  

＜Tampas de bueiros＞ 
Em alguns locais da cidade 
podem ser encontrados 
desenhos do animal Koala 
nas tampas de bueiros。Com 
muita sorte, podem ser 
encontrados desenhos de 3 
koalas。Vamos à procura! 

＜Corrimão da ponte＞ 
No corrimão da ponte do Rio 
Rokukan também podem ser 
encontrados desenhos de Koala。 

Reunião e explicação   
13 de setembro (dom), das 13～14 horas 
Local Yu Matsudo 
Inscrição Não necessária。Comparecer 
pessoalmente。※Também é possível somente o 
comparecimento de algum representante。 

Período da visita  
Ano Heisei 28, de 15 (ter)～24 (quin) de março 
Local  Cidade de White Horse, Austrália 
Propósito da visita  Home stay  
          (acomodação em casa de família) 
Tem direito Estudantes do ginásio e colégio que 
residam ou estudem na cidade deMatsudo (haverá 
reunião anteriormente para explicações) 
Número de estudantes selecionados 7 estudantes 
(fazer uma redação e haverá entrevista em ingles) 
Taxa  Em torno de 220 mil yens 
 Informações (Ass)Ass.Cutural Internacional de Matsudo  
☎366-7310 

Melbourne 
Whitehorse 

Sydney 

A cidade de White Horse na Austrália e a cidade de 
Matsudo são cidades-irmãs há 45 anos e ano que 
vem haverá uma comemoração para fortalecer e 
enfatizar esse laço de amizade。 

Inf.Setor cultural turístico   ☎366-7327 
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