1.Apresentação do Município de Nagahama
O Guia Prático para Viver em Nagahama contém regras e informações necessárias no cotidiano, e foi
elaborado para que os estrangeiros residentes no município, possam viver com tranquilidade e segurança.
Se surgir algum problema, preocupação ou dúvida, não sofra sozinho. Consulte-se com os vizinhos ou na
prefeitura.

(1) Sobre o Município de Nagahama
O município de Nagahama está localizado na porção nordeste da província de Shiga, fazendo fronteira
com a província de Fukui ao norte e Gifu à leste. À sua volta está a cadeia de montanhas do Monte Ibuki
e o Lago Biwa. Em sua porção central, diversos rios como o Anegawa, Takatokigawa e Yogogawa correm
pela fértil planíce de Kohoku. Na margem do Lago Biwa, onde os rios deságuam, aves aquáticas
constroem suas moradas, fazendo com que Nagahama possua um dos pontos naturais mais privilegiados
dentro da província.
Pode-se dizer também que a localização do município é privilegiada em relação ao transporte, pois liga
as regiões econômicas de Keihanshin (Kyoto - Osaka - Kobe), Chuukyou (Nagoya) e Hokuriku (províncias
de Fukui, Ishikawa e Toyama), motivo também pelo qual fez a malha viária se desenvolver.
O município também possui patrimônios históricos de grande valor como a antiga rota comercial
Hokkokukaido e a região conhecida como Hokkoku Wakioukan (ponto de maior proximidade entre as
rotas Hokkokukaido e Nakasendo). Locais de relevância histórica que remontam ao período das guerras
feudais como o Castelo de Nagahama, as ruínas do Castelo Odani e os locais das batalhas de
Shizugatake e Anegawa também se localizam no município. O templo Hougonji da ilha Chikubu, a imagem
Juuichimen Kannon (buda das onze faces) e as demais imagens localizadas na região conhecida como
Kanon no Sato, também fazem parte dos patrimônios municipais.
Panfletos turísticos multilíngue de Nagahama [inglês – coreano – chinês (tradicional – simplificado)]
estão à disposição na Prefeitura de Nagahama, Hokubu Shinkoukyoku e subprefeituras. A página de
turismo das regiões de Nagahama, Maibara e Okubiwako pode ser acessada pelo link abaixo. Há páginas
nos idiomas inglês, coreano e chinês (tradicional – simplificado)].
Informações turísticas de Nagahama, Maibara e Okubiwako

http://kitabiwako.jp

(2) História de Nagahama
As bases históricas do atual município de Nagahama remontam do período Tensho (1573 a 1592),
quando Hashiba Hideyoshi (posteriormente conhecido como Toyotomi Hideyoshi) renomeou a região
conhecida por Imahama para Nagahama, ocasião em que também fundou o Rakuichi (espécie de feira),
reunindo os comerciantes residentes ao redor do castelo de Odani, na cidade que se formava ao redor
do novo castelo.
Em 2006, Nagahama se fundiu às antigas cidades de Azai e Biwa, e, em 1º de janeiro de 2010, houve
uma nova fusão, desta vez com as cidades de Torahime, Kohoku, Takatsuki, Kinomoto, Yogo e Nishiazai,
formando o atual município de Nagahama.
【Clima】 O clima entre primavera e outono é bastante agradável, porém, no inverno, os ventos sazonais
vindos do Mar do Japão fazem nevar, causando o aumento da taxa de precipitação
【População】

117.329 pessoas

46.455 famílias

(entre os quais, residentes de nacionalidade estrangeira:
3.809 pessoas)
【Área】 681,02 km² (25 km no sentido leste-oeste, e
40 km no sentido norte-sul)
(Dados de 1º de junho de 2020)
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