
 Fui nomeado como Embaixador do Japão em Portugal em novembro de 2022. Quando 

cheguei ao aeroporto de Lisboa pela primeira vez, em dezembro, fui acolhido num clima 

ameno que já não me obrigava a vestir um casaco. Já vi paisagens maravilhosas e 

monumentos como o Mosteiro dos Jerónimos e a Torre de Belém, considerados 

Património Mundial. Encontrei-me com portugueses muito gentis, como tal, estou muito 

feliz em poder começar a minha missão em Portugal. 

 

 No presente ano de 2023, assinalam-se os 480 anos da chegada dos portugueses à ilha 

de Tanegashima em 1543. Conta a História que, nesse mesmo ano, ocorreu a introdução 

das armas de fogo, acontecimento esse, que marcou o primeiro contato entre o Japão e a 

Europa. Além disso, os portugueses trouxeram muitos conhecimentos documentais ao 

Japão e introduziram palavras tais como órgão, capa, carta, confeito, pão, botão e raxa 

(pano grosseiro), que nos trazem à memória esse período.   

 

 Nos últimos tempos, com a política e a economia estáveis, Portugal está a tratar de forma 

ativa a formação de recursos humanos na área da tecnologia informática e da política de 

descarbonização. Estes pontos, atraem a atenção das empresas estrangeiras, incluindo 

japonesas e neste momento, já existem mais de 80 empresas japonesas em Portugal.  

Do ponto de vista turístico, Portugal possui um vasto Património Mundial, uma natureza 

diversificada e um clima temperado, todos estes fatores, atraem milhares de turistas de 

todos os cantos do Mundo. Ao longo destes 480 anos de intercâmbio histórico e cultural, 

os portugueses desenvolveram muita empatia pelo Japão e tal sentimento é reciproco. 

 

 Consequentemente, neste ano, comemorativo dos 480 anos de amizade entre o Japão e 

Portugal, a Embaixada do Japão em Portugal envidará todos os esforços para desenvolver 

ainda mais a relação de amizade entre os dois países e aprofundar a cooperação política 

e econômica através do aumento do número de visitantes entre o Japão e Portugal. 

 

Muito obrigado. 
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