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Pavilhão e  Museu do Papel
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216

Site
http://www.washinofurusato.jp/

O Japão segundo os 
intercambistas
Guia Turístico de Aichi 3 – Região de Obara

Dorobuchi Kannon
Saiunji ����-gun
����	� Ichiba San 
Jyu San Kannon

O guia turístico de Aichi elaborado pelos intercambistas, 
em conjunto com os estudantes japoneses, resume 
nesse panfleto as suas impressões peculiares de visitas 
realizadas em um local famoso da província, 
transmitidas em diversos idiomas na tentativa de ligar 
os países do mundo globalizado. 
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Cooperação na pesquisa: cidade de Toyota  e  Washi no Furusato.

AICHI

Esse kanji que se lê “touge” é originário do 
Japão e é composto de três partes
montanha, em cima e embaixo. Ou 
seja, significa que do ponto mais alto da 
montanha é possível ver a parte mais baixa dela. 

Dorobuchi Kannon
Como a deusa da misericórdia se alegra 
com lama, se jogarmos lama nela, o 
nosso pedido irá se realizar.

Ichiba San Jyu San Kannon
Existentes desde o período Edo, é 
bem conveniente rezar para as 33 
deusas budistas da misericórdia.

Saiunji
Famoso lugar de árvores de outono!
O outono é o vívido contraste das folhas de outono e 
de cerejeira.

Estudamos um pouco de budismo.

Primeira vez 
que vi uma 

imagem budista 
diferente como 

essa!

Subindo...

Chegamos!

O percuso até 
Ichiba San Jyu San 

Kannon foi de 3 km!
Cansamos um 

pouco...

������
A magnífica paisagem 
das folhas de outono 
da entrada.

Quero mostrar
essas fotos lindas
para meus pais!

Tiramos 
um monte 
de fotos 
lindas!
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Washi no Furusato

Experiência na fabricação 
de papel 
Tivemos a experiência de fabricar papel na cidade 
natal do papel japonês. Como os responsáveis nos 
explicaram tudo de forma simples, as pessoas que 
estavam ali pela primeira vez estavam tranquilas. No começo, nos explicaram 

sobre o papel japonês e a 
história de Obara. 

Podemos produzir papel 
japonês a partir da casca 

da árvore!

Cuidadosamente..!

Com o borrifador e a força da água 
(derrubar pingos de água do alto com as 
mãos) desenhamos  no papel.  

Acabamos!!

Você pode apreciar as folhas de 
outono e as folhas de cerejeira juntas, 
pois em novembro também está
aberto o festival de cerejeiras.

Tivemos a oportunidade de tocar  a 
arpa japonesa.

Toca muito bem!

Também sentimos 
o outono no arroz 

com castanhas. 
Ficamos impressionados com as 
obras que utilizam as propriedades 
do papel japonês.
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Parque de árvores de 
outono de Senmi
Obara também é um ponto
turístico para ver as cerejeiras. 
Em especial, no parque de Senmi, 
podemos desfrutar mais uma vez
de 1200 cerejeiras e árvores de 
outono e sentir a beleza única do 
Japão. 

Cerejeira no 
outono

Normalmente a cerejeira
floresce na primavera. 

Porém, podemos 
desfrutá-la no outono 

também!!

Apesar de cansados 
de tanto andar, a 
viagem foi muito 

legal!!

Nada melhor do que tomar  
sopa de feijão enquanto 

vemos as folhas de outono!


