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 Ano IV — Nº 2078, Segunda-Feira,  10 de Abril  de 2006

ÁLVARO DE MARICHALAR LIGOU RAE’S DE MOTO DE ÁGUA
Descendente homenageou S. Francisco Xavier
O navegador espanhol Álvaro de Marichalar efectuou no sábado o percurso entre
Hong Kong e Macau numa moto de água, em mais uma acção de comemoração do
quinto centenário do nascimento do missionário São Francisco Xavier

Em declarações aos jornalistas à chegada a Macau - que esteve prevista para sexta-feira - 
Álvaro Marichalar, natural de Navarra, como São Francisco Xavier, seu antepassado,
explicou que veio ao território para homenagear o missionário que faleceu na ilha de
Sanchuan e que se encontra sepultado na velha cidade de Goa depois de o corpo ter
passado por Malaca.

Empunhando as bandeiras de Portugal, Espanha e Navarra, as “três bandeiras da vida de
Xavier”, Álvaro Marichalar encontrou-se com o cônsul geral de Portugal em Macau, Pedro
Moitinho de Almeida, e com o bispo da diocese local, D. José Lai.

Sublinhando que a ligação entre Hong Kong e Macau, que demorou cerca de hora e meia, “é
a uma pré-etapa” da viagem que pretende realizar entre a RAEHK e Tóquio, no Japão - país
onde S. Francisco Xavier também esteve como missionário - o navegador espanhol, que tem
24 anos de navegação sempre na sua moto de água, referiu a importância de estar a
efectuar a viagem no ano do quinto centenário do nascimento de Xavier.

“Há dez anos que ando a preparar esta
expedição. Já estive no Sri Lanka, onde andou
Xavier, e também na ilha de Sanchuan onde
deixei uma pedra do castelo navarro de Xavier e
as bandeiras de Portugal, Espanha e Navarra”,
disse.

Com o seu nome inscrito pelo menos duas
vezes devido a travessias efectuadas de moto
de água entre Roma e Nova Iorque e entre
Paris e Londres, Álvaro de Marichalar seguiu
ontem para Hong Kong, novamente de moto de 
água, cidade onde vai permanecer por alguns dias para preparar a grande aventura
japonesa.

“Ainda não sei quanto tempo vou demorar, nem podemos fazer essa previsão porque não
temos ainda uma rota definida”, explicou o navegador ao referir que a opção com destino a
Tóquio pode passar por percorrer a costa chinesa até Xangai, seguindo depois pela costa da
península coreana e chegar ao Japão, ou seguir por Taiwan e depois Japão.

Independentemente do percurso a seguir para o Japão, Álvaro de Marichalar quer parar nas
cidades de Kagoshima, Hirado, Yamaguchi - locais japoneses onde refere ter estado S.
Francisco Xavier - e Tóquio.

São Francisco Xavier nasceu em Navarra a 7 de Abril  de 1506 e percorreu como missionário
da Companhia de Jesus - que co-fundou - a Ásia onde chegou com os portugueses à costa
do antigo Ceilão tendo falecido na ilha de Sanchuan quando se preparava para entrar na
China.
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