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Venham viver em Seto! Guia sobre a vida cotidiana.  

瀬戸市はこんなところ 

 

O município de Seto está localizado a cerca de 20 km ao nordeste do Município de Nagoya, sendo 

conhecida como a cidade da cerâmica “Tōto (em japonês) ” e com uma história de 1000 anos.  É 

sustentada pela sua privilegiada natureza onde encontramos argila de boa qualidade que serve de 

matéria prima para a cerâmica, a sílica que é a matéria prima para a confecção do vidro e abundantes 

florestas de onde é extraído o combustível para a sua produção, o “Setomono (estilo de cerâmica)” 

herdado por gerações através de diversas pessoas, passou a ser conhecido como o sinônimo da 

cerâmica não só no Japão como mundialmente.   

Pela sua localização de fácil acesso, a 40 min. utilizando o transporte público até a Estação de Nagoya, 

os empreendimentos imobiliários também têm se expandido, mas por outro lado mesmo nos dias de hoje, 

existem pessoas que possuem como meio de sustento o trabalho nos diversos setores da cerâmica deste 

município, o que favoreceu o desenvolvimento de uma vida e de uma paisagem urbana com 

características próprias de cidade da cerâmica. Também, as florestas de onde antigamente se extraía o 

combustível para a produção da cerâmica, foram restauradas pela mão do homem e atualmente cobre 

cerca de 60% da área municipal. A natureza abundante nos faz esquecer da proximidade com o 

Município de Nagoya, nos trazendo alegria por ser ela o berço da vida de animais e plantas preciosas tais 

como a Salamandra Gigante do Japão, o Açor, a Magnolia Stellata, entre outras espécies.   

<Locais sugeridos para passeios!>   

 

 
 ○Setokko Famiri Kouryuukan (miyawaki cho 43 ℡87-3636) 

   É um estabelecimento onde crianças com menos de 18 anos de idade e os seus responsáveis 

podem se interagir e se divertir com brincadeiras. Além da biblioteca e da brinquedoteca que se 

encontram sempre à disposição em seu horário de funcionamento, são oferecidos diversos cursos na 

sala de oficinas, na cozinha experimental, etc.    

 
○Kotsujidouyuuen(kamimatsuyama cho 2-466 shiminkouen ℡48-2350) 
   É um estabelecimento localizado dentro do Parque Municipal. No estabelecimento temos o “Jidokan”, 

“Pista de Trânsito” e a “Praça de Brincadeiras”, e em cada espaço se encontram à disposição 

brinquedos, bicicletas, etc. Também é realizado diversos tipos de eventos e cursos.   

 
○Noberutii･kodomosouzoukan (izumi cho74-1 ℡88-2668) 
 É um estabelecimento onde se pode ter a oportunidade de vivenciar a história e 

as técnicas da Novelty que são objetos de adorno e decoração. São oferecidos 

diversos programas interativos e de criatividade que utilizam o barro (argila), tal 

como a famosa piscina de barro e muitas outras atividades, sendo também 

possível ter contato com as habilidades dos artesões de Seto. No Museu do 

Novelty anexado a este estabelecimento, se encontram em exposição diversos 

tipos de Novelty.     

 

Para o passeio com as crianças!  
※O código de telefone é (0561) 
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○Kakigakinokomichi (nakabora cho  ℡88-2730) 

   É um beco estreito com cerca de 400 m de comprimento, onde se 
concentram os muros e as paredes construídas com a reutilização de 
utensílios de fornos entre outros, conhecido como “Kamagaki”. No meio desse 
beco encontramos o Museu do Kamagaki no Komichi, que era uma mansão de 
um ceramista da “cerâmica antiga” na segunda parte da Era Meiji e que agora 
é uma elegante construção reformada. Toda essa área é indicada como Zona 
de Prioridade da Paisagem Urbana.   

○Shinseikikougeikan (minaminakanokiri cho81-2 ℡97-1001)  

É um estabelecimento que tem como tema a arte da cerâmica e da arte em 
vidro visando as gerações futuras. Aqui são recebidos estagiários e também é 
dado apoio às pessoas que trabalham com a arte da cerâmica e do vidro. Além 
da exposição de obras de artesãos entusiastas e da visita ao local onde os 
estagiários criam as suas obras, há um salão comunitário onde é possível 
saborear uma bebida em um copo confeccionado por um artesão e uma galeria 
onde podemos adquirir as suas obras.   

 

  ○Setosometsukekougeikan (nishigou cho98 ℡89-6001)  

É um estabelecimento que tem como tema a cerâmica tradicional de Seto conhecida como “Seto 
Sometsuke”. Também recebem estagiários. Além da exposição de obras-primas históricas e da visita do 
local de confecção das peças de cerâmica pelos estagiários, possui um espaço para workshop de pintura e 
um espaço para venda de peças confeccionadas pelos estagiários e pelos seus formandos. Também, 
mantém preservado um “Koyō (forno antigo)” designado como patrimônio cultural pelo Município.  

 

○Aichikentoujibijutsukan (minamiyamaguchi234 ℡84-7474) 

  É um dos maiores museus da indústria de cerâmica do Japão, onde podemos encontrar 
preciosidades do patrimônio cultural que transmitem a histórica da cerâmica e onde é feita a coleção e a 
exposição de objetos de cerâmica do exterior e de obras modernas. No Salão da Arte da Cerâmica são 
oferecidos workshops para a confecção de peças de cerâmica e também dispõe de uma agradável sala 
para cerimônia do chá onde se pode saborear o chá em uma taça confeccionada pelos artesãos.  

  

 

○Joukoujikouen  (jyokouji cho) 

     É um parque que possui ao centro o lago Shoden onde se encontra o 
Rokkakudō, e que na primavera nos exibem a bela florada de suas 
cerejeiras. O antigo templo da seita Rinzai-shu conserva o mausoléu do 
primeiro senhor feudal do Clã Owari, Tokugawa Yoshinao. E em suas 
proximidades há diversos estabelecimentos onde podemos desfrutar da 
natureza, tais como a Trilha Ecológica de Tōkai, o acampamento de Jokoji, 
o Centro de Atividades ao Ar Livre de Jokoji, etc.  
 

   ○Iwayadoukouen (iwaya cho) 

    O “Iwayado” recebeu esse nome do Iwayasan Yakushido que tem como 
origem a lenda do grande monge Gyoki. O seu maior atrativo é a dinâmica de 
sua natureza tais como pedras de formatos estranhos, cachoeiras entre outras 
atrações, além da correnteza do Rio Toriharagawa muito refrescante com a sua 
água e o seu verde, mas é principalmente durante o verão em sua piscina 
natural e durante o Iwayado Momiji Matsuri que o parque recebe um grande 
número de visitantes. Está localizada na Trilha Ecológica de Tokaido, sendo 
possível desfrutar de sua abundante natureza nas quatro estações do ano.    

 

○Aichikaisyonomorisenntaa  (yoshino cho304-1 ℡86-0606)  

  Foi fundado como base para o intercâmbio e o estudo relativo as florestas e as montanhas ao redor dos 
vilarejos. Assim, ao mesmo tempo que é feita a conservação permanente voltada ao futuro do Kaisho no 
Mori que deu origem a Expo 2005 em Aichi, ela é aproveitada como local para a pesquisa da relação entre 
o ser humano e a natureza. Em seu recinto, se encontra a ruína do forno nº30 (patrimônio cultural municipal) 
e as ruínas de um castelo.  

 

Para se familiarizar com a Cultura da Cerâmica! 

Para o contato com a Natureza e com a História! 
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○Setoshiritsutoshokan (higashimatsuyama cho1-2 ℡82-2202) 

  É uma biblioteca com uma notável pintura em parede do pintor Tamiji Kitagawa, pintor em estilo 

ocidental que mantém um vínculo de amizade com o Município de Seto. Além do prédio principal, a 

sua filial está localizada no 3º andar do PartiSeto onde se encontra à disposição uma “Biblioteca de 

Informações”.   

○Dejitarurisaachipaakusentaa (hatanaka cho211-1 ℡87-3100) 

  É um estabelecimento localizado na base da Torre Digital de Seto, que é a 

3ª torre mais alta do Japão, onde além da transmissão aos diversos pontos 

do Município de Seto, são mantidas também novas atividades de 

transmissão de informações tais como filmagens de vídeos em alta 

definição (HD), a sua edição e transmissão pela internet entre outras 

atividades. Também, dispõe de um espaço gratuito para o uso de 

computadores e a realização de diversos cursos de computação.  

 

○Setoshisupootsushisetsu (kamihonmachi1 shiminkouen ℡82-2202) 

  Além do Parque Municipal em que estão instalados o ginásio esportivo, a piscina e outras 

instalações, o local oferece diversas instalações esportivas, tais como o Campo Kamagami, o Campo 

Tōso, o Parque Leste, o Parque Sul, o Centro Esportivo Norte, entre outros. Também oferece aulas de 

diversos tipos de esporte e outros cursos.   

○Michinoekisetoshinano (shinano cho1-126-1 ℡41-3900) 

   Aqui encontramos estabelecimentos tais como o “Toretate Sanchoku Ichiba” onde são vendidos 

alimentos processados que utilizam ingredientes de produção local e produtos agrícolas de Seto e o 

“Setomeshi Shokudo” que oferece um saboroso arroz muito farto produzido pela antiga cultura artesã. 

   Também, se encontram à disposição 24 horas por dia instalações com informações rodoviárias e 

informações turísticas do município, além de estar anexado a um elegante banheiro decorado com 

cerâmica e vidro.     

 

 

 

 

Outras atrações 
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＜Principais estabelecimentos públicos do município＞ 

                      

 
Nome do 
estabelecimento 

Endereço/Tel. Observação 

Balcão de 
informações 
cotidianas 

Setoshiyakusho 
Oiwake cho 64-1

（82-7111） 
 

Setoshijougesuidouc

housha 

Harayama cho 1-7 

(85-1177(Suido ka) 

(85-1173Gesuido） 

Está dividido em dois edifícios, o Edifício do Sistema 

de distribuição de Água [Divisão do Sistema de 

distribuição de Água] e o Edifício do Sistema de 

Esgoto [Divisão do Sistema de Esgoto].  

Mizunoshisho 

 

Hatayamashisho 

 

Shinanoshisho 

 

 

Nakamizuno cho 

1-150 

（48-1111） 

Hatayama cho 71

（82-2680） 

Shinano cho 6-105 

（41-1111） 

Oferece o serviço de emissão de atestados tais como 

o atestado de residência (Juminhyo), pagamento do 

imposto municipal entre outros, notificação de 

transferência de residência, declaração do registro 

civil, registro do carimbo pessoal, etc. 

Também dispõe do cupom de descarte do lixo de 

grande porte.    

Parutiisetoshiminsaa

bisusentaa 

Hishinodanchishimin

saabisusentaa 

Sakaemachi 

45(Parutiiseto 1F)

（82-4191） 

Hishinodai 1-2-201 

（87-1155） 

Oferece o serviço de emissão do atestado de 

residência (Juminhyo), pagamento do imposto 

municipal, etc. Também funciona aos sábados e 

domingos.  

Saien 
Harusame cho 38 

（82-8800） 

É um salão de velório administrado pelo Município de 

Seto.  

 

Owarisetozeimusho 

Kumano cho 76-1 

（82-4111） 
 

 

Setonenkinjimusho 

Kyoueidouri 4-6 

（83-2412） 
 

Setokoukyoshokugy

ouanteijo 

Higashinagane cho 

86 

（82-5123） 

 

Lixo e 
reciclagem 

 

Shigenrisaikurusenta

a 

Higashiyoshida 

cho 2-1 

（21-3196） 

É um estabelecimento que aceita o lixo reciclável que 

é trazido.   

Haruokasentaa 

 

Owariasahi shi 

karuoha cho 33-1 

higashi（54-1643） 

Aceita grandes volumes ocasionais de lixo que são 

trazidos proveniente de uma mudança ou outras 

ocasiões.  

Saúde e 
Bem-Estar 

Yasuragikaikan 

 

Kawabata cho 1-31 

（85-5511(kenkou 

ka）） 

É onde está localizada a Divisão de Saúde do 

Município de Seto, o Conselho do Bem-Estar Social 

do Município de Seto, etc.  

Roujinikoinoie 
Suhara cho 100 

（83-5610） 

É aberto ao público idoso com mais de 60 anos de 

idade como espaço para recreação.  

Aichikenhokenjo 
Mitsuke cho 38-1 

（82-2196） 
 

Kouritsutouseibyouin 
Nishioiwake cho 

160 

É um hospital geral que dá apoio ao tratamento 

médico local.   

※O código de telefone é (0561) 
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（82-5101） 

Criação e 
educação 
infantil/ 
Consultas 

Setoyougogakkou 

(sakuranbogakuen) 

Hagiyamadai 2-22 

（76-4391） 

Hagiyamadai 

9-244 

（76-2263） 

É uma escola de educação especial para crianças 

com deficiência física. Se encontra anexo às escolas 

de ensino primário e ginasial, onde as crianças 

recebem a educação com o objetivo da mútua 

compreensão sem distinção entre crianças com e sem 

deficiência.     

Nozomigakuen 

Harayama cho 

1-14 

（82-0154） 

É um estabelecimento destinado às crianças em idade 

pré-escolar que necessitam de apoio devido a uma 

deficiência ou a um atraso no desenvolvimento. 

Também realiza consultas sobre reabilitação “Oozora”.     

Hattatsushienshitsu 
Miyawaki cho 48 

（88-2415） 

É uma instituição que atende às consultas de pais e 

responsáveis que desejam um desenvolvimento 

tranquilo para a criança e para as pessoas que dão 

apoio a essas crianças.    

 

Kateijidousoudanshit

su 

Sakae cho 

45(Parutiiseto 3F) 

（82-1990） 

Oferece consultas sobre a criação e a educação para 

crianças com menos de 18 anos de idade e os seus 

pais ou responsáveis. O conteúdo principal das 

consultas é sobre o cuidado das crianças, a 

reabilitação, o temperamento da criança, bullying, o 

abandono da escola, maus-tratos, etc.       

Segurança/ 
Proteção 

Shoubouhonbu ･

syoubousho 

Naeba cho 101 

（85-0119） 
 

Setokeisatsusho 
Harayama cho 1-2 

（82-0110） 
 

Cultura/ 
Instalações 
turísticas 

Parutiseto Sakaemachi 45 

É um edifício em frente à estação que serve de ponto 

de recreação, intercâmbio e de atividades de estudos. 

Estão instaladas lojas, o Centro Internacional, o 

Consórcio de Universidades de Seto, sala de 

recreação infantil, a Biblioteca de Informações, etc.     

Também dispões de salas para reuniões, etc.  

Setogura/setoguram

yujiamu 

Kurasyo cho 1-1  

（97-1555） 

É um estabelecimento frequentado por muitos turistas 

e cidadãos onde além do Setogura Museum, 

encontramos o Tsubaki Hall, lojas de produtos e 

alimentos, salas de reuniões, etc.    

Bunkasentaa/ 

Setoshibijutsukan 

Nishiibara cho 

113-3 

（84-1811） 

É formado por 3 blocos, o Salão da Cultura, a Casa do 

Intercâmbio Cultural e o Museu da Arte de Seto, 

sendo que no museu da arte além da exposição 

permanente, são realizadas amostras e também 

exposições especiais. 

 

 


