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A Cerimônia de 70º Aniversário de Fukuoka Kenjinkai no México e a Cerimônia de 50º Aniversário de Fukuoka 
Kenjinkai na Bolívia foram realizadas! 

No dia 29 de janeiro foi realizada a Cerimônia do 70º Aniversário do Fukuoka Kenjinkai do México e no dia 31 foi realizada a Cerimônia 
do 50º Aniversário do Fukuoka Kenjinkai da Bolívia. O Vice-Governadora Omagari e o Presidente da Assembleia Kiriake, da Prefeitura de 
Fukuoka, participaram da cerimônia comemorativa no México. Na Bolívia, devido à situação local, a delegação da Prefeitura de Fukuoka 
não pôde comparecer, mas a cerimônia comemorativa foi realizada conforme previsto. 

Na cerimônia do México, o Vice-Governadora Omagari prestou homenagem aos imigrantes e seus filhos que superaram muitas 
dificuldades e agora estão desempenhando um papel ativo no país, e felicitou o Fukuoka Kenjinkai do México dizendo: "Espero que 
continue a desempenhar um papel muito ativo como ponte entre Fukuoka e o México. 

Após a cerimônia, houve um concurso de karaoke, uma dança Tankobushi e uma apresentação de música mexicana em que todos os 
presentes no salão participaram. A cerimônia comemorativa terminou numa atmosfera amigável com risos ao longo de todo o evento. 

Na Cerimônia da Bolívia, foi comemorado o 50º aniversário do estabelecimento de Fukuoka Kenjinkai na Bolívia, refletindo sobre o meio 
século de história.  

As crianças de Kenjinkais estrangeiros visitaram Fukuoka e experimentaram 
a história e a cultura da prefeitura de origem 

Em Janeiro, 14 crianças e 8 jovens líderes de 9 kenjinkais de 8 países vieram para a Prefeitura de Fukuoka como parte do programa de 
curta permanência aos jovens descendentes dos imigrantes da província de Fukuoka. O objetivo deste projeto é ajudar os participantes do 
kenjinkai no exterior a aprofundar sua compreensão de seus países de origem e crescer como líderes que impulsionarão as atividades do 
kenjinkai no futuro. O objetivo do evento é ter pessoas desempenhando um papel de liderança, porém foi cancelado por dois anos por 
influência do novo coronavírus, mas após três anos, o evento foi realizado e pela primeira vez ocorreu no inverno. Ao interagir com 
crianças da mesma idade e vivenciar a cultura japonesa, eles aprofundaram sua compreensão do Japão e da Prefeitura de Fukuoka, que 
são suas raízes. 

 

 Kenjin-kai Criança Líder 

Brasil ３ １ 

Peru １ １ 

Vancouver １ ０ 

Paraguai １ １ 

Argentina １ １ 

México ２ １ 

Colômbia ２ １ 

Havaí ２ １ 

Toronto １ １ 

Total １４ ８ 

Cerimônia de conclusão dos bolsistas da província de Fukuoka 
  No dia 11 de Março, foi realizada a cerimônia de conclusão dos 
cinco bolsistas da Província de Fukuoka. Os estudantes 
internacionais relataram o que aprenderam ao longo do ano e as 
muitas conexões que fizeram durante o seu tempo em Fukuoka, e 
expressaram a sua gratidão a todos os envolvidos. Aguardamos com 
expectativa as suas futuras atividades em seus Kenjinkais de origem, 
onde adquiriram uma várias experiências e amadureceram. Além 
disso, em janeiro de 2023, foi realizada a experiência de vestir um 
quimono e a cerimônia do chá em Shofuen, na cidade de Fukuoka.  
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【Cerimônia de conclusão dos bolsistas de 2022】 
【Experiência de vestir kimono・

Cerimônia do chá】 

■Cronograma 14/01/2023 (sábado) - 24/01 (terça) 
（１）Interação com pessoas da mesma geração: intercâmbio com alunos da Escola Primária Kokura Chuo, 
Escola Primária Kawahigashi Nishi e alunos do ensino fundamental na cidade de Munakata 
（２）Sinta o charme de Fukuoka: Santuário Dazaifu Tenmangu, Centro de Prevenção de Desastres de Fukuoka, 
Torre de Fukuoka, Santuário Munakata Taisha, Castelo Kokura, etc. 
（３）Explorando raízes: Homestay em casas de família, parentes, conhecidos, membros do Kazokukai e 
voluntários 

（４）Experienciar a cultura japonesa:  experiência de fazer mochi, experiência de banho de pés, etc. 

【Participantes de 2022】 

【Foto Comemorativa da Cerimônia Mexicana】 【Visita ao Instituto Japonês do México】 【Cerimônia de Comemoração da Bolívia】 

【Experiência de fabricação de mochi】 【Visita à escola primária】 
【Castelo de Kokura】 

【LaLaport Fukuoka】 【Experiência de 
banho de pés】 

【Santuário Dazaifu Tenmangu】 

【Centro de Prevenção de Desastres 

da Cidade de Fukuoka】 

【Visita de cortesia para  
o vice-governador Eguchi 】 


