
INFORMAÇÕES TURÍSTICAS DE KOMAKI  

(Quadro de Informações Turísticas da Entrada Sul do Monte Komaki) 

 

Seja bem-vindos a Komaki! 

 

Komaki é uma cidade abençoada com muitos recursos históricos, abundante cultura e natureza  

como o Monte Komaki, considerado patrimônio histórico. 

 

Monte Komaki que é um símbolo da cidade de Komaki, está atraindo a atenção com suas ruínas 

históricas, pois ficou claro que é uma raiz do castelo moderno pela descoberta de muro de pedras, 

construída por Oda Nobunaga na recente pesquisa de escavações.  

 

Além disso, Komaki também é conhecido como local de origem do frango Nagoya Cochin. 

 

Obs.: Os pontos turísticos apresentados nesta página, são as informações publicadas no quadro de 

informações turísticas da entrada sul do Monte Komaki instalado no mês 2 do ano 2018.  

 

 

TEMPLO MAMA KANNON 

 

É um templo relacionado ao leite materno, raro no Japão, criada em 1508(ano 5 da era Eisho). 

A divindade budista deste templo, Senju Kannon, é famoso por manter e ajudar o bom parto e 

aleitamento materno das mulheres. Na cidade permanece os sinais de direção, indicando o ¨caminho 

para o Mamakannon¨ 

 

Local: Komaki-Shi Mamahonmachi 152 

 

Estacionamento: gratuito, 14 veículos 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANTUÁRIO KOMAKI SHINMEISHA 

 



O santuário Komaki Shinmeisha localizado no leste de Monte Komaki, é um santuário da divindade 

sagrada que partiu do santuário Misono Shinmeisha de Kiyosu juntamente com o Oda Nobunaga que 

se mudou da cidade que se desenvolveu ao redor do castelo de Kiyosu. Todos os anos, no 3º sábado e 

domingo do mês de agosto, será realizada o festival de Akiba no recinto do santuário Komaki 

Shinmeisha. Na noite de sábado, começa o desfile noturno com 4 carros alegóricos iluminados por 

lanternas acompanhados por grupos de música de festival tradicional pelas ruas da cidade. No 

seguinte dia, domingo, juntam os 4 carros alegóricos no recinto do santuário Shinmeisha e dedica a 

apresentação divertida dos bonecos ¨karakuri¨ acompanhada de música de festival tradicional. 

 

Local: Komaki-Shi Komaki 5-153 

 

Por favor, utilizar o transporte público 

 

MUSEU DE ARTE MENARD 

 

O museu de arte Menard foi aberto no ano de 1987, pela Nippon Menard Cosmetic Co.,Ltd. como 

parte da contribuição cultural, para expor as obras colecionadas ao longo de 20 anos do casal 

Nonogawa, o fundador da empresa, em Komaki por ser cidade natal do casal. As coleções incluem 

mais de 1.500 obras, pinturas ocidentais, pinturas japonesas tradicionais, pinturas de estilo 

ocidental de artistas japonesas, esculturas, artesanatos, arte antigas e outros. São realizadas 

periodicamente exposições especiais adaptadas ao tema. 

 

Local: Komaki-Shi Komaki 5-250 

 

Estacionamento: gratuito, 13 veículos 

 

PARK ARENA KOMAKI 

 

Parque esportivo de grande escala muito bem estruturado, conta com campo de futebol artificial com 

equipamento noturno, quadra poliesportiva e academia, além da arena principal e sub-arena. Há 

também uma praça de playgrouns com escorregador, parque de areia e outros brinquedos onde as 

crianças pequenas possam divertir movendo seu corpo com segurança. 

  

Local: Komaki-Shi Mamaharashinden 737 

 

Estacionamento: gratuito, 400 veículos 

SANTUÁRIO TAGATA JINJA 

 



No santuário Tagata Jinja estão consagrados o deus Mitoshi-no-Kami que é o deus da colheita 

abundante dos 5 cereais e do desenvolvimento de toda a Criação e da deusa Tamahime-no-Mikoto 

que é a deusa da fertilidade e do bom parto. 

 

Honen-matsuri é o festival da colheita e fertilidade, realizado todos os anos no dia 15 de março, 

celebrado para colheita abundante dos 5 cereais, desenvolvimento de toda Criação, fertilidade e 

prosperidade. Todo ano, um novo e enorme falo de madeira é esculpido, a partir de um 

cipreste(hinoki), que mede 60cm de diâmetro e 2m de comprimento. Este é carregado como altar 

portátil por homens na idade crítica, para ser depositado no santuário Tagata Jinja, num desfile pela 

cidade. É um festival raro e famoso que muitas pessoas de vários países visitam para ver este 

festival. 

 

Local: Komaki-Shi Tagata-Cho 152 

 

Estacionamento: gratuito, capacidade para aproximadamente 50 veículos 

 

PARQUE SHIMIN-SHIKI-NO-MORI 

 

Parque exuberante com bastante verde, indicado tanto para adulto e criança, onde possam desfrutar 

brincando de golfe de disco, golfe de parque, de tobogã deslizando pela colina de grama artificial, 

praça de aventura com área de playgrounds, mini zoológico onde podem tocar nos animais fofos.   

 

Local: Komaki-Shi Oaza Okusa 5786-1 

 

Estacionamento: gratuito, aproximadamente 550 veículos 

 

PISCINA TÉRMICA DE KOMAKI 

 

É uma grande piscina de lazer coberta, disponibiliza 7 tipos de piscinas e 3 tipos de toboáguas, é 

aquecida utilizando o calor residual do centro ambiental, o Ecol Center de Komaki-Iwakura, 

instalado ao lado da piscina.   

 

Local: Komaki-Shi Oaza Noguchi 2394-3 

 

Estacionamento:gratuito, aproximadamente 500 veículos 

 

POSTO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS DA ESTAÇÃO DE KOMAKI 

 



Sobre turismo em Komaki, procure o posto de informações da estação de Komaki. 

 

Local: Komaki-Shi Chuo 1-260 

 

Por favor, utilizar o transporte público. 

 


