
45 Anos de Intercâmbio das cidades-irmãs 

～Dia da Austrália～ 

 

 

 

Este ano está sendo comemorado o intercâmbio das duas cidades irmãs, 

Matsudo e White Horse na Austrália。Venham conhecer melhor as duas 

cidades participando desta festa em homenagem a essa amizade. 

Informações Setor de turismo cultural   ☎366－7327 

Patrocinio Embaixada da Austrália、Governo da Província de Victoria、

Emissora governamental da província de Victoria    

Apoio Setor Governamental de turismo da Austrália e outros 

Data  30 de janeiro (sabado) no Shimin Gekijou   

Entrada  Franca 

 

Evento no hall  PPpP 

Participação para as primeiras 300 pessoas 

Horário  das 13～ 13.40 horas   Conversa com Toshio Shiba 

Tema  Ator・Promoção da Austrália・Conversa de Toshio Shiba 

「Sobre as belezas da Austrália」 

Horário Das 13.40～14.20 horas   Discursão de temas variados 

Tema 「Coisas que se percebe sobre a Austrália」estudantes que tiveram 

contato com a Austrália e conversa com Toshio Shiba 

Horário Das 14.30～15 horas  Mini concerto com Brad Homes 

Tema Conversa sobre  instrumento musical  

 

Exposição（salas 2・3） 

 Horário Das 11～16 horas 

① Café Clube Austrália 
 Tema  Café onde todos poderão apreciar a comida da Austrália（Preços 

variados） 

② Canto de dúvidas sobre escolas da Austrália（província de Victoria） 

Tema Explicação de como fazer para estudar fora, o que é necessário 

③  Apresentação da cidade irmã White Horse・Introdução dos 45 anos 

completos de amizade 

（Ass）Cultural Internacional de Matsudo 

④ JOBAN Art Line  Para as primeiras 50 pessoas 

Tema  Montar um guarda-chuva original utilizando guarda-chuvas 

esquecidos nos trens da JR Higashi-nihon 



 

Conhecendo o mundo com a MIEA 

「Ouvir histórias dos Estados Unidos da América 

em ingles」 
 

 

Data  03 de fevereiro (quarta) a partir das 14 horas 

no Yu Matsudo 

Coordenador  Neil Gibson, encarregado do assunto 

finanças na embaixada das Américas 

Capacidade primeiras 50 pessoas 

（preferência aos sócios）   

Taxa  livre 

Inscrições  Até o dia 27 de janeiro (quar)、 

entrando em contato com a 

（Ass）Cultural Internacional de Matsudo   

 ☎366-7310 

 

 

 

 

 

Novo espaço「Erin irá、a qualquer lugar de 

Matsudo！ -Here Comes Erin!-」 
 

 

Todos os meses no dia 15 o jornal regional 「Kouhou 

Matsudo」、a Ass.Cultural de Intercâmbio Internacional 

de Matsudo apresenta tudo que a cidade oferece a 

população。“Muito Prazer！ Inicia na Prefeitura de 

Matsudo com o associado Scot Erin。 Tudo que a cidade 

de Matsudo pode mostrar de bom, apresentado em japones 

e ingles！ Procure-nos a qualquer momento！” 

mccir@ city. matsudo.chiba.jp (ingles・japones・

espanhol = OK!) 

Setor cultural e turístico   ☎366－7327 


