
                               Uma Visita Inesquecível  

Este ano nas férias da Páscoa fomos ao Japão, uma das cidades que pedimos aos nossos pais 

para visitar foi Hiroshima. Nós gostamos muito de história e esta cidade faz parte de um dos 

acontecimentos mais importantes da segunda guerra mundial. 

 Ainda em Lisboa falamos que se tivéssemos oportunidade gostaríamos de visitar o mosteiro 

onde o Padre Pedro Arrupe viveu, mas não era fácil incluir esta visita na viagem, primeiro 

porque não sabíamos ao certo a localização do mosteiro e também só iriamos ficar um dia em 

Hiroshima. 

No dia em que fomos a Hiroshima, visitamos o centro da cidade onde está o memorial das 

vítimas da bomba atómica, de seguida, fomos de comboio e depois de barco para a ilha de 

Hatsukaishi, na ilha subimos à montanha de teleférico, foi um dia muito cheio, mas a nossa 

grande aventura só começou as 8h da noite quando saímos do comboio na estação de 

Nagatsuka. 

O mosteiro da cidade de Nagatsuka é falado na biografia do Pe. Arrupe, mas no GoogleMaps 

não aparecia a sua localização, por sorte encontramos no Tripadvisor, onde dizia que 

chegando a estação tínhamos de andar 13 minutos. Já era de noite, a estrada não estava 

iluminada e estava muito escuro. Encontramos um jardim e lá estava um senhor Japonês com 

a filha, mas só falavam japonês. Nós mostramos a imagem do mosteiro e por sorte eles 

reconheceram e levaram-nos para lá. Foi o Senhor Japonês que bateu à porta e falou com 

alguém em japonês.  

Um senhor abriu a porta e a minha mãe apresentou-se dizendo que eramos portugueses e que 

nós andávamos no colégio Pedro Arrupe. O Padre Alex Varickamackal sorriu surpreendido e 

não hesitou em nos mostrar o mosteiro. Primeiro visitamos um bonito jardim, lá estava uma 

estátua do Pe. Arrupe. Depois visitamos a capela onde Pe. Arrupe costumava rezar e que é o 

mesmo local onde o Padre tratou dos feridos da bomba atómica e é também o sítio da imagem 

que está à entrada do Colégio. O Padre Alex falou-nos da vida de Pe. Arrupe e também falamos 

um pouco sobre o Japão e Portugal. A seguir fomos a biblioteca onde o padre Alex nos 

mostrou livros e fotos do Pedro Arrupe.  No fim visitamos uma capela muito bonita e 

agradecemos muito ao Padre Alex pela disponibilidade e amabilidade.  

 Sentimos que o Padre Arrupe é lembrado com muito carinho neste local. 

  

Foi uma visita inesquecível e muito especial! 

David e Luka Henriques  



 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 


