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Prefácio

O ano de 2021 marca o 800º aniversário da Rebelião de Jokyu de 1211, que 
levou o clã Kira, um importante vassalo do xogunato Ashikaga do período 
Muromachi, que governou a área que hoje é a cidade de Nishio. Como também 
coincide com o 10º aniversário da fusão de três cidades no município de Nishio 
e no distrito de Hazu, realizaremos o evento histórico “Celebração dos 800 
Anos do Clã Kira”, aproveitando a ocasião para que a união entre os moradores 
se torne ainda maior.
A fim de promover a “Celebração dos 800 Anos do Clã Kira”, o comitê 
executivo decidiu criar um mangá para que a história do clã Kira fosse mais 
fácil e divertida para qualquer pessoa entender, assim, Kou Suzuki, nascida na 
cidade de Nishio e conhecida em todo o país foi indicada para ser a autora. 
Gostaríamos de expressar nossos sinceros agradecimentos à senhora Suzuki por 
ter aceitado.
Este livro descreve de forma simples a história do honrado clã Kira, dando 
destaque para o seu primeiro líder, Osauji, para o samurai comandante 
Mitsusada, que percorreu as batalhas do período Nanboku-cho, e para seu 
último líder do período medieval, Yoshiakira, e seu principal vassalo, Tominaga 
Bangoro. Esperamos que muitas pessoas leiam este mangá e conheçam um 
pouco da história do clã Kira.

fevereiro de 2020,

Goro Saito, Presidente do Comitê Executivo de Celebração dos 800 Anos do 
Clã Kira
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Árvore genealógica
do clã Kira

Ashikaga Yoshiuji

1. Osauji

2. Mistu-uji

3. Sadayoshi

4. Mitsuyoshi

5. Mitsusada

9. Yoshinobu

13. Yoshiyasu14. Yoshiakira

Yoshihisa

Yasu-uji

Kuniuji

①Takauji

②Yoshiakira

③Yoshimitsu

⑧Yoshimasa

⑮Yoshiaki

Yoshimoto

Yoshitaka

Ashikaga

Imagawa

Kira

Saijo-
Kira

Tojo-
Kira

omitido

omitido

omitido

omitido

omitido omitido

omitido

1, 2, 3... Sucessivos líderes do clã Kira
①, ②, ③... Sucessivos xoguns do período Muromachi

3



em mangá

 4



5



 6



7



 8



9



 10



11



 12



13



京
都

鎌
倉

 14



15



 16



17



 18



19



 20



21



 22



23



 24



25



 26



27



 28



29



 30



31



 32



33



 34



35



 36



37



 38



39



 40



41



 42



43



 44



45



 46



47



 48



49



 50



51



 52



53



 54



❶ Ruínas do Castelo de Nishio sítio histórico municipal
(Kinjo-cho, Nishio-shi, dentro do Parque Histórico de Nishio)

Conta-se que o castelo foi construído por Ashikaga Yoshiuji, após sua 
vitória na Rebelião de Jokyu (1221), quando avançou para a região da 
atual cidade de Nishio. Os descendentes de Yoshiuji eventualmente 
adotaram o nome “Kira” e fizeram do local a sua base. Durante o período 
Edo, o castelo foi governado por gerações de senhores feudais, e 
posteriormente prosperou como uma cidade castelo de 60 mil koku do clã 
Ogyu-Matsudaira. Partes da fortificação, tais como o honmaru, himemaru e 
higashinomaru são reconhecidos como sítios históricos municipais.

Torre de vigia principal Ushitora
do castelo de Nishio

Apresentação dos locais ligados ao clã Kira
Aqui apresentamos
os locais históricos ligados
ao clã Kira e relacionados
aos personagens deste mangá.

❹ Templo Budista Jissoji (estátua Shakasanzon-zo)
(Kami-machi, Nishio-shi)

Templo da família Kira, construído em 1271 por Mitsu-uji, segundo líder do 
clã, sendo o mais antigo templo em Mikawa pertencente à escola budista 
Rinzai. No passado, foi o centro da escola budista Rinzaizen de Mikawa, 
onde existiam sete mosteiros. Conta-se que o fundador, monge Shoichi 
Kokushi (En-ni), foi quem trouxe o chá verde para a região pela primeira 
vez, como parte da cultura Zen. No salão Shakado (patrimônio cultural 
provincial) que fica no acesso principal, temos a estátua Shakasanzon-zo 
(patrimônio cultural provincial), que foi construída em 1362 por Mitsusada, 
o quinto líder do clã Kira. Normalmente está fechado à visitação, mas é 
aberto ao público todos os anos no segundo domingo de abril, durante o 
festival “Hana Matsuri”.

Estátua Shakasanzon-zo
do templo Jissoji

❸ Santuário Xintoísta Tsurugasaki Tenmangu
(Tsurugasaki-cho, Nishio-shi)

Segundo os registros da família Imagawa, após a Rebelião de Jokyu 
(1221), Ashikaga Yoshiuji se tornou o guardião da província de Mikawa e 
administrador do feudo de Kiranosho, e deixou Kiranosho para seu filho 
Osauji, que apesar de ser o primogênito não pôde suceder a linhagem 
principal do clã Ashikaga. Assim, Osauji se tornou o fundador do clã 
Kira, e sendo o responsável pela administração do Kiranosho construiu o 
Santuário Tsurugasaki Tenmangu em 1251. Conta-se que Osauji teria se 
comparado com Sugawara no Michizane, divindade consagrada santuário 
Tenmangu.

Santuário Xintoísta
Tsurugasaki Tenmangu

❷ Santuário Xintoísta Mitsurugi Hachimangu
(Kinjo-cho, Nishio-shi, dentro do Parque Histórico de Nishio)

Santuário localizado dentro da fortificação principal do castelo de 
Nishio. Segundo a tradição, o santuário estava localizado em Matsuyama 
(Yamashita-cho, Nishio-shi), mas foi transferido para o local atual para 
proteger o castelo de Nishio, na ocasião de sua construção. O nome 
Mitsurugi Hachimangu foi dado por manter a renomada espada “Higekiri” 
como objeto sagrado, herdada pelo clã Minamoto. Conta-se que era 
rodeado por seis mosteiros, que se dispersaram ao redor do castelo 
quando as muralhas foram expandidas em 1590 por Tanaka Yoshimasa.

Santuário Xintoísta
Mitsurugi Hachimangu

55



❺ Templo Budista Kozenji
(Manzen-cho, Nishio-shi)

Templo da escola budista Soto e originário dos salões Shakado do 
mosteiro Jinguji e Dainichido do mosteiro Kongo-oin, que eram dois dos 
seis mosteiros do santuário xintoísta Mitsurugi Hachimangu, localizados 
dentro do castelo de Nishio. Conta-se que a esposa de Mitsusada, 
quinto líder do clã Kira, estava envolvida na fundação do templo, cujo 
título budista é Mitsusada-in, sendo originalmente chamado de Kirayama 
Manzenji. O sino do templo Kozenji (patrimônio cultural municipal) possui 
gravada a inscrição ‶Sino frontal do salão do templo Mikawashu Jissoji”, 
indicando que é um antigo sino do templo Jissoji, da família Kira. Tem 
prosperado como o templo central localizado logo abaixo do castelo de 
Nishio.

Templo Budista Kozenji

❻ Local de Origem do Clã Imagawa, sítio histórico municipal
(Imagawa-cho, Nishio-shi)

Uma lápide de pedra foi erguida ao sul da Escola Ginasial de Nishio e há 
uma torre memorial em homenagem a Imagawa Ryoshun, que se destacou 
no período da corte imperial Nancho. Ashikaga Osauji, antepassado 
dos clãs Kira e Imagawa, não sucedeu à linhagem principal da família 
Ashikaga, mas em vez disso assumiu o feudo de Kiranosho. Por sua 
vez, as terras de Imagawa em Kiranosho foram assumidas por Kuniuji, 
segundo filho de Osauji, que ficou conhecido por Imagawa, nome dessa 
região. Eventualmente, o clã Imagawa cresceu tornando-se o guardião 
da província e comandantes do período Sengoku, mas o clã entrou em 
declínio após a derrota do Imagawa Yoshimoto na Batalha de Okehazama 
(1560).

Local de Origem do clã Imagawa

❼ Ruínas do Castelo Tojo
(Madarame, Kira-cho, Nishio-shi)

Após a Rebelião de Jokyu (1221), Ashikaga Yoshiuji se tornou o guardião 
da província de Mikawa e administrador do feudo de Kiranosho, 
construindo o castelo Saijo ao leste; e o castelo Tojo ao oeste, em ambos 
os lados do rio Yahagi (rio Yumitori) que atravessa Kiranosho. Conta-se 
que Yoshiuji deixou seu primogênito, Osauji, em Saijo e seu terceiro filho, 
Yoshitsugu, em Tojo, dividindo Kiranosho para governá-lo. O castelo Tojo 
era a moradia do clã Tojo-Kira e, posteriormente, do clã Tojo-Matsudaira. 
Parte das ameias e terraplenagens ainda remanescem, mantendo bem 
conservado o castelo medieval. O portão do castelo e a torre de vigia 
foram reconstruídos em 1993, podendo ser visitados.Ruínas do castelo Tojo

❽ Templo Budista Kagakuji (cemitério do clã Tojo-Kira)
(Okayama, Kira-cho, Nishio-shi)

Templo do clã Tojo-Kira que pertence à linhagem do templo Myoshinji 
da escola budista Rinzai. Segundo a história do templo, foi construído 
por Mitsuyoshi, quarto líder do clã Kira, que convidou o quarto sacerdote 
chefe do Templo Jissoji, Ippo Myoitsu (mestre zen Bukkai). Ao fundo do 
recinto, subindo as escadas, se encontra o cemitério do clã Tojo-Kira, 
onde estão alinhados os túmulos do primeiro líder, Kira Yoshitaka, de seu 
pai, Mitsuyoshi, e de Kira Mochihiro. O primeiro líder do clã Tojo-Kira, 
Yoshitaka, tinha o nome budista Reigenji-dono, sendo que ao leste do 
portal do templo Kagakuji estão as ruínas do pagode do templo Reigenji, 
abandonado no início do período Meiji, que se imagina ter sido fundado 
por Kira Yoshitaka.

Templo Budista Kagakuji 
(cemitério do clã Tojo-Kira)
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❾ Túmulo da cabeça decepada de Imagawa Yoshimoto (templo Tokoji)
(Komanba-cho, Nishio-shi)

O clã Imagawa era um ramo do clã Kira, mas como resultado de duas 
rebeliões contra o clã Imagawa, em 1549 e 1555, o clã Kira ficou sob seu 
controle. No meio da encosta da montanha ao leste do templo Tokoji há 
um pagode de pedra que se acredita ser o túmulo da cabeça decepada 
de Imagawa Yoshimoto. Conta-se que Yoshimoto, morto na Batalha de 
Okehazama (1560), foi enterrado no local junto com os seus soldados, 
pois seu tio era o sacerdote chefe do templo. O templo Tokoji é da 
linhagem Seizan Fukakusa da escola budista Jodo e abriga a tabuleta 
mortuária de Yoshimoto do período Edo.

Túmulo da cabeça decepada
de Imagawa Yoshimoto

10 Antigo local da batalha Fujinami-nawate (Bangoro Jizo)
(Terajima-Seto, Kira-cho, Nishio-shi)

Em setembro de 1561, um ano após a Batalha de Okehazama, Matsudaira 
Motoyasu (futuro Tokugawa Ieyasu), que tentava unificar Mikawa, atacou 
o castelo Tojo, onde estava confinado Kira Yoshiakira, 14º líder do clã. A 
área de Fujinami-nawate ao oeste do castelo, onde a batalha principal 
foi travada, era um campo pantanoso, e a única maneira de atravessá-lo 
era por uma passagem estreita. Do lado de Kira, o famoso comandante 
Tominaga Bangoro Tadamoto, de vinte e cinco anos, saiu em ataque pelo 
castelo, para que o seu senhor, Yoshiakira, pudesse fugir, mas dizem que 
todos os membros de sua família acabaram sendo mortos. Uma estátua 
jizo foi consagrada no local onde Bangoro foi morto, e ainda é mantida 
pela população local que a chama de Bangoro Jizo.

Antigo Local da Batalha Fujinami-
nawate e Bangoro Jizo (à direita)

11 Templo Budista Kezoji
(Okayama, Kira-cho, Nishio-shi)

Templo do clã Kira que pertence à linhagem do templo Myoshinji, da 
escola budista Rinzai. Foi reconstruído em 1600 por Kira Yoshisada, tendo 
como seu fundador Yoshiyasu, 13º líder do clã. No cemitério se encontram 
lado a lado todos os túmulos dos membros da família, desde Yoshiyasu 
até o último líder do clã, Yoshichika. Conta-se que estátua de madeira de 
Kira Yoshihisa (patrimônio cultural provincial), depositada no salão Mieido, 
teria sido esculpida aos seus 50 anos de idade e colorida por ele mesmo. 
Normalmente está fechado à visitação, mas é aberto ao público todos 
os anos no dia 14 de dezembro, na ocasião do aniversário da morte do 
senhor Kira Komai, juntamente com a casa de escrituras no lado oeste do 
recinto, onde se encontra a imagem da deusa budista Byakue Kannon que 
foi doada por Yoshihisa.

Cemitério da família Kira
do templo budista Kezoji

Casa de escrituras do templo budista Kezoji Estátua de madeira de Kira Yoshihisa
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 Cronologia do clã Kira
Período/Ano Acontecimento

Kamakura
1221 Rebelião de Jokyu. Ashikaga Yoshiuji torna-se guardião da província de Mikawa e 

administrador de Kiranosho.
Yoshiuji constrói os castelos Saijo e Tojo. (?)

1228 Nesta época, Ashikaga (Kira) Osauji, primeiro líder do clã, presta serviços ao xogunato 
Kamakura.

1251 Osauji constrói o santuário xintoísta Tsurugasaki Tenmangu. (?)
1271 Ashikaga (Kira) Mitsu-uji, segundo líder do clã, constrói o templo budista Jissoji.
1275 Nesta época, Mitsu-uji torna-se o guardião da província de Echizen.
1285 Motim Shimotsuki. Sadauji, filho legítimo de Mitsu-uji, é morto em batalha.
1331 Mitsu-uji funda o templo budista Ganjoji. (?)
1333 Ashikaga (Kira) Sadayoshi, terceiro líder do clã, incentiva Ashikaga Takauji a lutar contra o 

xogunato Kamakura.
Queda do xogunato Kamakura.

Nanboku-cho
1336 Promulgação do Código Kenmu. Estabelecimento do xogunato Muromachi.
1338 Ashikaga Takauji se torna o grande xogum (Seii Taishogun).
1341 Nesta época, Sadayoshi toma posse de Hamamatsunosho.
1343 Sadayoshi morre. Nesta época, o sobrenome Ashikaga muda para Kira.
1345 Kira Mitsusada, quinto líder do clã, junta-se aos soldados do serviço memorial do templo 

budista Tenryuji.
1350 Incidente de Kanno. Kira Mitsuyoshi, quarto líder do clã, fica ao lado de Ashikaga Takauji e Ko 

no Moronao; Mitsusada fica ao lado de Ashikaga Tadayoshi (irmão mais novo de Takauji).
1356 Mitsuyoshi morre. Separação do clã Tojo-Kira. (?)
1360 Nesta época, Mitsusada retorna ao xogunato (corte imperial Hokucho).
1362 Mitsusada constrói a estátua Shakasanzon-zo no templo budista Jissoji.
1384 Mitsusada morre.
1391 Kira Toshiuji, sexto líder do clã, torna-se o chefe do tribunal (hikitsuke-tonin) do xogunato 

Muromachi.
1392 Toshiuji junta-se aos sodados do serviço memorial do templo budista Shokokuji.

Muromachi
1409 Kira Yoshinao, sétimo líder do clã, protege o templo budista Mikawa Kezoji.
1419 Yoshinao constrói o santuário xintoísta Kakuru Hachimangu em Hamamatsunosho.
1440 Nesta época, o clã Kira se torna a primeira dos três ramos da família Ashikaga (gosanke).

1465 Kira Yoshizane, oitavo líder do clã, promove uma grande caçada com cães em sua 
propriedade em Quioto.

Sengoku
1467 Guerra Onin-Bunmei
1481 Yoshizane morre. Kira Yoshinobu, nono líder do clã, assume a família.
1493 Golpe de Meio.

1507 Ashikaga Yoshitada (Yoshitane), que havia sido retirado do poder no Golpe de Meio, 
reassume o cargo de xogum. A mansão Kira torna-se uma residência temporária.

1511 Xogum Yoshitada (Yoshitane) deixa Quioto. Kira Yoshimoto, 10º líder do clã, incendeia a 
residência temporária da mansão Kira cumprindo as ordens do xogum.

1516 Yoshinobu passa a liderança da família Yoshitaka, que se torna o 11º líder do clã. Yoshimoto, 
pai de Yoshitaka, já havia morrido.

1517 O clã Kira perde a posse de Hamamatsunosho.
1520 Entre 1520-30, Yoshitaka se casa com a filha (irmã mais velha de Yoshimoto) de Imagawa 

Ujichika.
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1540 Kira Yoshisato, 12º líder do clã, é morto em batalha no castelo de Nishio. (?)
1549 Kiranosho é atacado pelo clã Imagawa, e Kira Yoshiyasu, 13º líder do clã, é forçado a se 

render.
1555 O castelo de Nishio é atacado e dominado pelo clã Imagawa. Yoshiyasu fica preso em Yabuta, 

na província de Suruga, até 1557.
1560 O templo budista Jissoji é queimado pelo exército de Oda.

Batalha de Okehazama. Imagawa Yoshimoto morre.
1561 Batalha de Fujinami-nawate. Kira Yoshiakira, 14º líder do clã, é derrotado por Matsudaira 

Motoyasu (futuro Ieyasu Tokugawa) no castelo Tojo.
1563 Batalha de Azukizaka
1564 Matsudaira Ieyasu (Tokugawa Ieyasu) derrota novamente Yoshiakira. Declínio do clã Kira.

Yoshiyasu morre.
1569
1573 Fim do xogunato Muromachi.

Azuchi-Momoyama

1590 Tokugawa Ieyasu se muda para a região de Kanto. Os samurais de Mikawa se mudam para a 
região de Kanto.

1600 Batalha de Sekigahara
Kira Yoshisada, primeiro líder do clã Kira moderno, reergue o templo budista Kezoji.

Edo
1603 Tokugawa Ieyasu se torna o grande xogum (Seii Taishogun). Estabelecimento do xogunato 

Edo.
1610 Nesta época, Kira Yoshimitsu, segundo líder do clã, inicia suas atividades como aristocrata.
1627 Yoshisada morre.
1641 Nasce Kira Yoshihisa, quarto líder do clã.
1643 Yoshimitsu morre.
1663 Nasce Saburo (futuro Uesugi Tsunanori), primeiro filho de Yoshihisa.
1664 Uesugi Tsunakatsu, terceiro líder do clã Yonezawa (irmão mais velho de Tomiko, esposa de 

Yoshihisa) morre repentinamente. Saburo, primeiro filho de Yoshihisa, é adotado pela família 
Uesugi.

1668 Kira Yoshifuyu, terceiro líder do clã, morre.
1677 Yoshihisa vista Kiranosho pela primeira vez.
1678 Nasce Saburo, segundo filho de Yoshihisa.
1685 Nasce Saburo, segundo filho de Yoshihisa.
1686 Yoshihisa constrói o dique Koganezutsumi. (?)

Nasce Kira Yoshichika (segundo filho de Uesugi Tsunanori), quinto líder do clã.
1688 Yoshihisa constrói o arrozal Tomiyoshi Shinden.
1701 Yoshihisa é atacado a espada por Asano Naganori, líder do clã Ako, no corredor principal do 

castelo Edo.
1702 Yoshihisa é atacado e morto por um ronin (samurai sem senhor) de Ako.
1703 Yoshichika é exilado em Suwa, região de Shinshu.
1706 Yoshichika morre. Ramo legítimo do clã Kira de Mikawa chega é extinto.

*Aquilo que foi transmitido oralmente pela tradição local e não pôde ser confirmado através de registros 
históricos da mesma época estão marcados com “(?)”.

Período/Ano Acontecimento
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Epílogo

Eu desenhei este mangá porque gostaria que os alunos do ensino primário e ginasial 
que moram na cidade de Nishio conhecessem o clã Kira que viveu na região. Quero que 
vocês conheçam a história local, por causa de uma experiência frustrante que eu tive.
Na época, eu pretendia ser uma desenhista de mangá, então depois de terminar a 
universidade, trabalhei como desenhista assistente em Tóquio. No local de trabalho 
tinha vários colegas assistentes que, como eu, eram de diferentes partes do Japão.
Na hora do descanso, todos conversavam animados sobre as coisas típicas e a história 
do lugar onde nasceram. Mas eu era a única que não conseguia, porque embora tivesse 
morado por mais de 20 anos em minha cidade natal, Nishio, não sabia nada sobre ela. 
Não é de se admirar, pois imaginava que era uma cidade sem graça do interior.
Eu achei isso muito vergonhoso e lamentável da minha parte.
Então fiquei curiosa sobre Mikawa, região onde eu nasci e cresci, e comecei a estudar 
a sua história, que me despertou um interesse especial. Assim, soube que havia muita 
história nessas terras, com pessoas que tiveram vidas emocionantes e até mesmo 
envolvidas profundamente com o futuro do Japão, o que causou um choque em mim.
Dessa forma, quando visito a casa de meus pais em Nishio, as mesmas montanhas, 
rios, templos e ruas que eu estava acostumada a ver desde criança pareciam 
completamente diferentes, e ficava emocionada até com os nomes dos lugares.
Tudo parecia reluzente e já não era mais aquela "cidade sem graça do interior".
O conhecimento é algo assombroso.
Eu fiquei com vontade de compartilhar essa sensação com o máximo possível de 
pessoas, então comecei a desenhar mangás sobre a vida dos samurais comandantes 
desconhecidos de minha terra natal. Sou muito grata pelo número de pessoas que 
gostam de meus desenhos ter aumentado aos poucos, e agora, 20 anos depois, pude 
fazer disso o meu trabalho.
Se vocês lerem este mangá, por favor, não deixem de visitar os templos, santuários e 
locais históricos ligados ao clã Kira. Façam um passeio por onde Ashikaga Osauji, Kira 
Mitsusada, Kira Yoshiakira e Tominaga Bangoro talvez tenham caminhado, rido, chorado 
ou se enfurecido.
Acho que isso fará vocês se sentirem um pouco mais próximos dos acontecimentos 
e das pessoas de um passado distante. E pode ser que vocês se sintam um pouco 
maravilhados ao estarem nesses locais históricos, após centenas de anos.
Conhecer a história de sua terra, também é conhecer os elementos que compõem a si 
próprio.
Eu acredito que o “espírito” altivo dessas pessoas que não se deixaram levar pelo 
destino foi herdado, e continua vivo dentro de cada um de vocês que nasceram e 
cresceram nessas terras.
Por último, mas não menos importante, gostaria de agradecer a Ito Tetsuo e a todos do 
Comitê Executivo de Celebração dos 800 Anos do Clã Kira por sua ajuda na produção 
deste mangá.

fevereiro de 2020,

Kou Suzuki
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