
Saudação da presidente da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social, Harumi 
Arashiro Goya, em nome das entidades nipo-brasileiras, a Suas Altezas Imperiais, Príncipe Akishino e 
Princesa Kiko, em visita ao Brasil durante as comemorações dos 120 anos do Tratado de Amizade 
Brasil-Japão. 

São Paulo, 28 de novembro de 2015 

 

Boa Tarde, Senhoras e Senhores. 

Com o coração transbordando de alegria recebemos em nossa casa a honrosa visita de Suas 
Altezas, príncipe e princesa Akishino. 

Esta é a segunda vez que temos o privilégio de receber o príncipe. A primeira visita ocorreu em 
1988, durante as festividades dos 80 anos da imigração japonesa no Brasil. 

Agora, passados 27 anos, quando comemoramos os 120 anos do Tratado de Amizade Brasil-Japão, 
mais uma vez, as presenças de Suas Altezas proporcionam alento para todos nós, personagens do 
intercâmbio entre os dois países.  Ou seja, para nós, imigrantes japoneses ou descendentes de 
imigrantes japoneses, que preservamos com orgulhos nossas raízes ancestrais. 

Também, fortalece a todos nós, que temos nossos filhos ou parentes que, por conta do movimento 
decasségui, estão residindo no Japão. 

Ou ainda, traz entusiasmo neste momento em que compartilhamos a ampla aceitação da cultura 
japonesa pela sociedade brasileira, e também quando assistimos a um novo impulso no 
intercâmbio econômico-financeiro Brasil-Japão. 

Neste ano em que celebramos os 120 anos de amizade entre os dois países, gostaríamos de trazer à 
nossa memória a visita de Sua Alteza príncipe Mikasa - tio-avô de nossos visitantes - ocorrida em 
1958. Sua presença reconfortou as feridas abertas pela Segunda Guerra e trouxe novo ânimo para 
toda comunidade nipo-brasileira. 

Naquela ocasião, entre os vários compromissos, Sua Alteza fez o lançamento da pedra fundamental 
desta sede, onde hoje nos encontramos. Portanto, para o Bunkyo, que neste ano completa 60 anos 
de fundação, é uma imensa honra receber novamente a visita de um membro da Casa Imperial. E, 
além disso, uma vez mais, sentir a calorosa consideração da Família Imperial por esta comunidade e 
pelo país que a acolheu. 

Vossas Altezas, príncipe Akishino e princesa Kiko, sejam bem-vindos ao nosso país, à nossa 
comunidade. Esperamos que esta viagem seja inesquecível e possa aprofundar ainda mais os laços 
de amizade com o nosso país. 

Por favor, solicitamos que sejam portadores de nossos cumprimentos às Suas Majestades 
Imperador Akihito e Imperatriz Michiko e às Suas Altezas Príncipe Herdeiro Naruhito e Princesa 
Herdeira Masako. 

Muito obrigada. 

Mais uma vez, sejam bem-vindos! 


