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④ Estátua de Tenshoji Takojizo

Dizem que o torre de menagem há sido construido por
Hidemasa Koide no período de Keicho (1596-1615). O
Castelo, no entanto, foi ocupado por 13 senhores feudais da
família de Okabe por 230 anos, desde Nobukatsu Okabe,
quem se fez o Senhor do Castelo em 1640, até Nagamoto
Okabe.

② Santuário de Sannomaru
No período de Genroku (1688-1704), um santuário de Inari
Deus da Colheita foi introduzido desde Inari Taisha em
Fushimi, Província de Kioto ao Castelo de Kishiwada, e o
Senhor do Castelo permitiu aos cidadãos gerais e
camponeses o reza-lo. As pessoas se alegraram tanto de
receber tal oportunidade, que dançavam no caminho ao
santuário com acompanhamento de tambores e shamisen .
Se diz que este é o início do desfile de Danjiri Matsuri de
hoje.

③ Gofuso
Este jardím grande, com o circuito de paisagem, de estilo
japonês desenhado por Rikichi TeradaⅡ, foi completado em
1939 depois de uns 10 anos de construção. Foi
construido no sítio do tanque e jardim da erva no recinto do
Castelo de Kishiwada.

Os transeuntes podem ser interessados num templo, que
chame atenção, ereto no ponto de uns 300 metros ao lado
do mar, da Estação de Takojizo de Nankai Ferrovia. Este
é Tenshoji Jizodo, um dos maiores Jizodo templos no
Japão. (Jizo é uma abreviação de Jizo-bosatsu, ou
Ksitigarbha-bodhisattva, uma deidade que guarde as
crianças). Um monumento de pedra, ficando ao esquerdo
do acesso ao santuário, leva as letras inscritas lendo
“Tako Jizo” que se diz escritas por Ikeno Taiga, um
calígrafo famoso no período de Edo (1603-1867). Uma
imagem de pedra Jizo, deificada numa sala pequena no
canto nordeste da sala principal do templo, está designada
como patrimônio cultural da Cidade. É a obra de arte da
pedra mais antiga encontrada na Cidade de Kishiwada..

⑤ Museu de Kishiwada Danjiri
Este sítio novo de interesse se abriu no dia primeiro de
setembro de 1993, na Cidade de Kishiwada. Na sala, o
sistema de vídeo mais avançado diverte as visitas durante
o ano inteiro com as vistas de Danjiri Festa de carros
alegóricos elaborados, por 300 anos. Esta sala simboliza
a devoção dos uns 200,000 residentes de Kishiwada à
uma das maiores festas do Japão.

⑥ Rua das casas tradicionais em Honmachi
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Esta parte de Kishiwada, estendendo-se 500 metros do
norte ao sul e 200 metros do este ao oeste no caminho
antigo de Kishu Kaido, preserva as imagens passadas
desta Cidade do Castelo.

