DISCURSO DO ALMIRANTE
CHEFE DO ESTADO-MAIOR DA ARMADA
POR OCASIÃO DA CERIMÓNIA DE ASSINATURA DO
PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO COM O
COMITÉ OLÍMPICO DE PORTUGAL, RELATIVO AOS
JOGOS OLÍMPICOS DE TÓQUIO, 2020

Lisboa, Montes Claros, 24 de julho de 2019

Senhor Ministro da Educação,
Senhor Presidente do Comité Olímpico de Portugal,
Senhor Embaixador do Japão,
Senhor Comandante da Sagres,
Minhas Senhoras e meus Senhores,

Volvidos quatro anos da presença da Sagres nos Jogos Olímpicos do Rio de
Janeiro, é com o maior gosto que a Marinha volta a cooperar com o Comité
Olímpico de Portugal, disponibilizando este navio, que é também um símbolo e
uma referência do nosso País, para ser a “Casa de Portugal” em Tóquio, por
ocasião do período inicial dos Jogos Olímpicos de 2022.
Esta viagem reveste-se de um caráter muito particular, pois faz parte integrante da
quarta Volta ao Mundo da Sagres, enquadrada nas comemorações do V
Centenário da Viagem de Circum-Navegação de Fernão de Magalhães.
De facto, há 500 anos, um português teve a visão, a ousadia e o génio para ligar o
Mundo através dos Oceanos. Esta viagem da Sagres, com a duração de 371 dias,
percorrerá, ao longo de 41 000 milhas, 3 oceanos, 4 continentes e 23 portos em
19 países, com o propósito de levar Portugal ao Mundo, valorizando a imagem do
nosso País, promovendo a excelência dos nossos produtos e das nossas
empresas, e honrando o legado de uma Nação com quase 900 anos de história,
intimamente ligada ao mar e, através deste, ao Mundo que fomos pioneiros a
globalizar.
Ao celebrarmos Fernão de Magalhães assinalamos um dos grandes feitos do
mundo moderno - a primeira circum-navegação do globo - que uniu e aproximou
povos e culturas.
Este é também um dos objetivos do movimento olímpico moderno.
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Formulo, pois, votos para que o exemplo de superação e a vontade demonstrada
por Magalhães de ir mais além, não conhecendo obstáculos, mas desafios - que
foi superando sempre -, sirvam de inspiração para os atletas olímpicos de
Portugal!

Senhor Presidente do Comité Olímpico de Portugal,
Estou certo que o prestígio de que a Sagres goza no Japão e os objetivos da
“Casa de Portugal” em Tóquio, bem como o alcance dos eventos que lhe estão
associados são, só por si, a garantia do sucesso desta parceria.
Da nossa parte, tudo faremos para saber honrar o nome de Portugal, como é
timbre da Marinha e dos Marinheiros!
Disse.

António Maria Mendes Calado
Almirante
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