
Saudação de Sua Alteza Imperial, Príncipe Akishino, em visita ao Brasil durante as comemorações dos 120 
anos do Tratado de Amizade Brasil-Japão.  

São Paulo, 28 de novembro de 2015 

Neste ano em que celebramos os 120 anos das relações diplomáticas entre o Japão e o Brasil, sinto-me 

imensamente feliz em voltar ao Brasil a convite do governo brasileiro. 

Em 1988, visitei o país pela primeira vez por ocasião das comemorações aos 80 anos da imigração japonesa 

ano Brasil. É uma grande alegria, para mim, visitá-lo de novo, juntamente com minha esposa, e reencontrar 

com a comunidade nipo-brasileira. 

Há pouco depositamos uma coroa de flores no Memorial em Homenagem aos Imigrantes Pioneiros 

Falecidos, no Parque Ibirapuera. Naquele ambiente de grande serenidade perene pude refletir sobre a 

história dos 107 anos dos imigrantes japoneses que para aqui vieram, seus descendentes, as inúmeras 

dificuldades que passaram e como as superaram. 

Neste momento, quero reiterar nosso profundo respeito a todos os pioneiros da imigração japonesa que se 

empenharam em prol do desenvolvimento do Japão e do Brasil, personificando a amizade entre os países. 

Naquela solenidade dos 80 anos da imigração japonesa no Brasil, em 1988, o estádio do Pacaembu ficou 

lotado por pessoas oriundas de todo o país, inclusive com a presença do senhor Ryoiti Kodama e da senhora 

Tomi Nakagawa, que vieram ao Brasil no navio Kasato-Maru. Naquela solenidade, fiquei muito 

impressionado com as figuras e letras formadas por 10 mil pessoas mostrando a história da imigração 

japonesa, com o “shiku 80º nen shi” - 80º aniversário da imigração japonesa. Mesmo quase 30 anos depois, 

tenho recordações vívidas dessa solenidade. 

As pessoas com quem me encontrei naquela época constituem o núcleo da comunidade nipo-brasileira e 

estão contribuindo significativamente para o desenvolvimento da sociedade brasileira, atuando em várias 

áreas, como na política, na administração, na economia, na agricultura, na medicina e saúde, na cultura e 

arte; que é motivo de imensa satisfação. 

Isso é fruto do esforço contínuo de cada um dos senhores para preservar a inabalável confiança que a 

sociedade brasileira deposita nos japoneses e nipo-descendentes, confiança tal que veio sendo conquistada 

pelos imigrantes pioneiros. 

Ao mesmo tempo, não podemos nos esquecer que os imigrantes foram recebidos calorosamente pelo 

governo e pelo povo brasileiros, tendo sido alvo de imensas formas de colaborações pelas quais quero 

agradecer junto com os senhores. 

É também motivo de grande satisfação a presença, atualmente, de uma comunidade brasileira no Japão 

composta de 180 mil pessoas, sobretudo descendentes de japoneses, bem como a intensificação do 

intercâmbio e cooperação entre jovens de ambos os países. Desejo do fundo do meu coração e 

especificamente que a geração dos mais jovens possam atuar como pontes que ligam a amizade entre os 

nossos dois países. 

Desejo saúde a todos e progresso ainda maior para a comunidade nipo-brasileira no Brasil e desejando 

doravante um aprofundamento e desenvolvimento ainda maior de amizade entre os dois países, aqui 

encerro as minhas palavras. 


