
 

 

  

Centro das Antigas Trilhas de Kumano, Prefeitura de Mie 

Horário de funcionamento: 9:00～17:00 

Fechado: 12/31 e 1/1  

Entrada: Gratuita 

 

O CENTRO DAS ANTIGAS TRILHAS  

DE KUMANO 

Foi fundado pela Província de Mie no dia 10 de fevereiro 

de 2007 para comemorar o registro de reconhecimento 

como Patrimônio Mundial do solo sagrado de 

peregrinação da região montanhosa de Kii. 

A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DAS ANTIGAS TRILHAS DE KUMANO 

Foram utilizados 6.549 pés de Cipreste Japonês de 60 à 80 anos da região de Owase. Owase é uma região 

que chove bastante e que possui terrenos íngremes fazendo com que os nutrientes escorram deixando o solo 

pobre. Por isso as Ciprestes de Owase demoram para crescer, formando anéis estreitos, produzindo madeira 

com bom brilho e alta resistência. 

Esta construção foi erguida de paredes, vigas, colunas de agrupamentos de ciprestes, mantendo a tradição 

da arquitetura japonesa, expressando linearmente a beleza e a força da madeira. 

NO CENTRO DAS ANTIGAS TRILHAS DE KUMANO 

Tem como tema “O ser humano e o caminho, neste local, aqui, a partir daqui”, divulga informações de fora e 

dentro do país sobre o fascínio das antigas trilhas e oferece locais para intercâmbio, tem como objetivo 

promover as regiões em torno das antigas trilhas de Kumano. 



 

  

O INTERIOR DO ESTABELECIMENTO  

DO CENTRO DAS ANTIGAS TRILHAS DE KUMANO 

No Centro das Antigas Trilhas de Kumano existem os seguintes estabelecimentos: 
 

Hobby de Intercâmbio【Ala de Intercâmbio】 

Um local espaçoso e claro onde exala o perfume da Cipreste de 

Owase. Pode ser usado por pessoas que visitam as antigas 

trilhas de Kumano ou por pessoas da região para interação e 

relaxamento.（Podem trazer lanches (bentôs) e bebidas com 

exceção de bebida alcoólica）  

Realiza-se vários eventos para melhor promover o intercâmbio 

entre as pessoas. 

Sala de Aprendizagem e Prática・Salão estilo japonês【Ala de Intercâmbio】 

Realiza eventos de aprendizagem e prática utilizando materiais da região de Higashi Kyūshyū. Crianças e 

adultos podem compartilhar a alegria de construir objetos e ter contato com a natureza. O espaço também 

pode ser alugado. 

 

Sala de Aprendizagem e Prática Salão estilo japonês 

Sala de Video・Sala de Exposição Permanente・Sala de Exposições 【Ala de Exposição】 

 

Na sala de video, sempre são apresentados videos em Hi-vision sobre a história e as estações das Antigas 

Trilhas de Kumano（em dias de eventos ou quando o estabelecimento estiver alugado, poderá ocorrer de não 

haver possibilidade de  assistir aos vídeos） 

 

Hobby de Intercâmbio 



 

Sala de Exposições Permanentes - pode-se apreciar a natureza, história, cultura, materiais reais e 

réplicas, imagens, etc. das antigas trilhas de Kumano e suas imediações. 

 

Sala de Exposição - Traz amostras com temas mais 

selecionados, reunindo materiais raros de várias regiões do 

país. Estão expostos também trabalhos e obras de arte das 

pessoas da região. 

 

Biblioteca・Sala de Exposição Especial 【Ala de 

Coleta e Pesquisa】 

 

Biblioteca – possui um acervo de livros para aprendizado e 

pesquisa sobre as antigas trilhas de Kumano e da região de 

Higashi Kyūshū. Está aberto todos os dias das 10 às 15 horas 

 

Sala de Exposição Especial - exposição de obras e peças 

consideradas como patrimônio cultural das antigas trilhas de 

Kumano e suas imediações. 

Sala de Video Sala de Exposição Permanente 
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