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             A 10ª Convenção mundial de Fukuoka Kenjinkai,               

      “Raízes em Fukuoka, sonhos em todo o mundo!” -Reuniram pessoas e espalharam laços-       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Celebração dos 50 anos do Programa Internacional de Estudantes Descendentes de Fukuoka            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Bolsistas Imigrantes da Província de Fukuoka Experimentam a Cultura Japonesa                     
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【Welcome Reception（Nov.6）】 

【Cerimônia comemorativa （06/11）】 

 

【Reunião conjunta （07/11）】 

【歓迎レセプション（10/9）】 

【Visita de cidade natal 

 (excursão de Chikuho) （08/11）】 

【Feira Internacional de 

 Fukuoka Kenjinkai（09/11）】 

 

【Foto de grupo】 

【歓迎レセプショ

ン（10/9）】 

【Excursão na cidade de Okagaki （07/11）】 

【Festa de despedida （09/11）】 【Declaração de Fukuoka （09/11）】 

A 10ª Convenção Mundial de Fukuoka Kenjinkai aconteceu de 6 a 9 

de novembro, ao longo de 4 dias, e foi realizada em Fukuoka, desde a 

última vez que aconteceu em Fukuoka se passaram 6 anos. 

Participaram mais de 350 pessoas de 29 Kenjinkais em 21 países e 
regiões das Américas do Norte e do Sul, Ásia e Europa. Esta convenção teve o 

maior número de participantes de todos os tempos. 

 Na reunião conjunta durante a Convenção, foram discutidas sobre as 

futuras atividades dos Kenjinkais e trocas de experiências com 

Fukuoka,. Houveram visitas à prefeitura e às cidades natais(4 regiões dentro  

 

 

da prefeitura de Fukuoka). Os membros dos Kenjinkais visitaram suas cidades e interagiram em cada local em suas 

cidades/regiões. A Feira Internacional que ocorreu na Convenção Mundial foi uma oportunidade para os moradores da 

província conhecerem a presença dos Fukuoka Kenjinkais no exterior. 

Na festa de despedida da Convenção Mundial houve uma declaração de Fukuoka acerca de futuros intercâmbios na 

educação dos jovens, fortalecer ainda mais a relação uns dos outros, e o anúncio da localização da próxima Convenção 

Mundial, que ocorrerá no Peru em 2022. A convenção terminou com todo mundo dançando e cantando “Furusato” juntos. 

 

O Programa Internacional de Estudantes Descendentes de Fukuoka completou 

50 anos desde a sua criação em 1966. No dia 7 de novembro(quinta-feira) 

durante a 10ª Convenção Mundial de Fukuoka Kenjinkai, houve uma cerimônia 

memorial e recepção com 125 participantes, incluindo 53 ex-bolsistas do 

programa. 

Na cerimônia comemorativa, houve uma sessão informativa de três ex-bolsista 

e uma apreciação do governo da prefeitura pela continuação deste programa. 

Além disso, na recepção do memorial, estavam expostas fotos nostálgicas dos ex-

bolsistas por todo o local, sendo que estas provocaram muitas conversas 

animadas. 

 

No dia 16 de novembro (sábado), Fukuokaken Kaigaiiju Kazokukai  

organizou um evento em que os alunos experimentaram uma cerimônia de chá 

vestindo o kimono. Isso foi realizado na Casa do Chá no jardim japonês do 

parque Ohori, na cidade de Fukuoka.  

Os Estudantes com o kimono não apenas tiveram experiência com cerimônia 

do chá, como também foram ensinados sobre a beleza, o conhecimento e as 

maneiras, e como a filosofia da cerimônia do chá valoriza a compaixão e 

gratidão. O clima deste dia estava bom no outono e eles passaram um tempo 

maravilhoso explorando o jardim japonês. 

 

【Foto no jardim japonês】 

【Recepção de comemoração （06/11）】 

 


