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PRAÇA DA LIBERDADE

JARDIM ORIENTAL

Coração do bairro, representa a
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MERCADOS JAPONESES
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RUA DOS ESTUDANTES
mercados de produtos típicos
asiáticos — alguns bem curiosos para o público ocidental.
Há também muitos cafés charmosos (alguns instagramáveis),
que se fixaram por ali.

série de restaurantes disputadíssimos — especialmente aos
finais de semana — com opções de pratos variados como
lámen, sushi e yakisoba, para

Jardim Oriental

todos os gostos.

CAPELA DOS AFLITOS

TORII E OS SUZURANTOS

LARGO DA PÓLVORA

No século XIX, muitos prisioneiros eram

Os Suzurantos são os “postes” ins-

Jardim construído pela comuni-

executados no Largo da Fora (atual

pirados nas lanternas japonesas

dade japonesa no antigo terre-

Pça. da Liberdade). Suas últimas pre-

que iluminam todo o bairro e criam

no de um paiol de armas. Hoje

ces eram realizadas nesta capela cons-

uma atmosfera especial na região.

é uma pacífica praça de lagos

truída em 1779, circundada pelo cemi-

Na Galvão Bueno ainda existe o

orientais com pequenas pontes

tério onde os corpos eram enterrados.

Torii, portal sagrado japonês.

e suzurantos.

R. dos Aflitos, 70

Torii: R. Galvão Bueno, altura do 144

Av. da Liberdade, 535

Torii

É onde as principais lojas se

MUSEU DA IMIGRAÇÃO
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Kasato Maru atracava no Porto de
Santos com os primeiros imigrantes
japoneses no Brasil. A rica história

mercadinhos com produtos tí-

desta colônia é contada neste museu.

picos japoneses.
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TEMPLO LOHAN

TEMPLO BUSSHINJI

Local de meditação e reverência, o

Representando

Ponto de encontro dos otakus,

templo segue o caminho do Budismo

munidade Soto Zen do país, o

a Sogo Plaza e demais gale-

Shaolin. Além das práticas espirituais,

templo é ponto de encontro da

rias oferecem acessórios para

há aulas de Kung Fu. O espaço também

colônia japonesa budista. Um

cosplays e diversos artigos de

recebe visitas monitoradas educativas.

local para meditação repleto de

decoração geek.
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