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COMISSAO EM MACAU 

Comandante da Defesa Maritima Territoria l de Macau 


Chefe dos Servicos Provinciais de Marinha 

Periodo: 17 de Setembro de 1966 a 30 de Outubro de 1968 

Preambulo 

AMm da presente corrussao que efectuou em Macau, cujo depoimento se regista 
seguidamente, efectuou tambem wna comissao de embarque, como oficial imediato da FF 
"Pacheco Pereira" que actuou em Angola e em MOyambique, e que sera registada 
separadamente. 

A COMISSAO 

Organizaciio hiertirquica 

Quando iniciou a sua comissao, 0 Govemador era ainda 0 general Lopes dos Santos, que 
ja se encontrava em Lisboa, tendo ficado como encarregado do Govemo 0 coronel Mota 
Cerveira (ja falecido). 

o general Nobre de Carvalho iniciou as funyoes de Govemador, em Novembro de 1966. 
Dentro da Provincia a sua hierarquia era alta, porque a seguir ao Govemador ou ao 

encarregado do Govemo, era 0 Bispo ou 0 Juiz, (nao se recorda bern qual deles em primeiro 
lugar) depois, 0 Dr. Alberto Jorge deputado aAssembleia NacionaL seguindo-se 0 Procurador a 
Camara Corporativa que era urn padre Massa, e depois os dois Comandantes, Militar e da Defesa 
Maritima TerritoriaL tendo precedencia 0 mais antigo, mas neste caso era 0 Comandante Militar 
por ser cumulativamente 0 encarregado do Govemo. 

S ubordinados Hiertirquicos 

o Comando da Defesa Maritima Territorial (CDMT) tinha urn total de quatro oficiais, 
sendo urn capitao-tenente que era 0 Comandante, urn primeiro-tenente da c1asse de Marinha, urn 
primeiro-tenente Engenheiro Maquinista Naval e urn primeiro-tenente de Administrayao Naval. 
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A Estayao Radionaval (ERN) dependia directamente do Comandante do CDMT e era 
chefiada por urn sargento radiotelegrafista. 

Tinha seis sargentos, 0 chefe da ERN, dois de abastecimento, urn artifise radioelectricista 
e dois artifices condutores de maquinas; e, doze prayas, incluindo quatro radiotelegrafistas. 

Estava tarnbem na sua dependencia directa, como Chefe dos Serviyos Provinciais de 
Marinha, 0 Comandante da Policia Maritima e Fiscal, cargo este desempenhado pelo primeiro
tenente Gomes da Silva que foi rendido depois pelo primeiro-tenente Ribeiro Rosa. 

o Chefe das Oficinas era 0 Engenheiro Maquinista Naval Quiterio de Brito. 

Exercicio de (uncoes. Rendi¢iio de comando 

Foi nomeado Comandante da Defesa Maritima Territorial de Macau e curnulativamente 
Chefe dos Serviyos Provinciais de Marinha; por inerencia, incluia as funyoes de Capitao dos 
Portos de Macau, Presidente do Conselho Administrativo das Oficinas Navais e membro do 
Conselho Tecruco de Obras publicas. Enfim, estas eram as actividades principais, que iniciou em 
17 de Setembro de 1966. 

Foi escolhido pelo entao Chefe do Estado-Maior da Armada, Almirante Armando de 
Roboredo Ga falecido) e, num prazo de vinte dias, organizou a sua vida e de sua familia para 
uma comissao de dois anos em Macau. 

Seguiu de aviao, 0 meio de transporte mais rapido, dado que havia urgencia na 
substituiyao do anterior comandante, 0 capitao-tenente Firmino Martins, que ja tinha terminado a 
sua comissao. Naquela altura nao havia voos directos - Macau ainda nao tinha aeroporto - e a 
esc ala final aerea era Hong Kong. 

Terminada a comissao, em 30 de Outubro de 1968, fez entrega dos cargos ao capitao
tenente Manuel de Sousa Barbosa Ga falecido), embora a sua substituiyao tivesse sido dificil, 
quer dizer, 0 encontrar 0 seu substituto, porque 0 Govemador se tomou muito exigente quanta 
as pessoas que iam para lao Aqueles que foram indicadas inicialmente nao foram aceites por ele, 
depois das informayoes que obteve de Lisboa, de modo que s6 a terceira tentativa e que foi 
indicado 0 comandante Sousa Barbosa, que vinha da Capitania de Leixoes. 

Perspectiva global da situaciio 

A actividade como Comandante da Defesa Maritima Territorial era nula porque, tirando a 
ERN nao tinha meios navais nenhuns a sua disposiyao, de modo que a sua actividade principal 
era como Chefe dos Serviyos Provinciais de Marinha e como Capitao dos Portos. 

Nunca tinha estado em Macau embora conhecesse muitas hist6rias contadas por 
carnaradas, e tambem nunca tinha estado numa capitarua; a legislayao do Ultramar era muito 
diferente na maior parte dos aspectos da do Continente e, mesmo ao myel de capitarua, era 
diferente. 

De modo que, alem de urna boa entrega que teve do comandante Firmino Martins que lhe 
mostrou tudo aquilo que existia, em dois ou tres dias em que ainda estiverarn juntos, assistiu a 
urn Briefing bastante born que 0 ajudou bastante. Comeyou por se dedicar a ler aquilo que tinha 
que fazer, antes de actuar, dando evidentemente despacho arotina que lhe traziam. 

Ao ler 0 Regulamento das Capitaruas detectou que as pontes tambem estavam sob a sua 
jurisdiyao e deviam ser vistoriadas uma vez por ano, pelo que perguntou ao escrivao da capitania 
quando tinha sido a ultima vistoria, e ele nao 0 soube trayar. la havia muitos anos que nao teria 
sido feita, e iniciou entao a vistoria. 

Seriarn entre vinte e trinta pontes - ja nao se recorda muito bern do nUmero - que 
existiam no porto interior, a maior parte de madeira, de modo que a sua primeira preocupayao foi 
comeyar a vistoriar duas a tres pontes por dia, vistoria essa a que presidia, estando presentes 0 
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escrivao da capitania que ia tomando apontamento do que se passava e 0 carpinteiro-chefe da 
capitania que era urn chines, que, com 0 seu martelinho ia detectando 0 estado das estruturas. 

o trabaTho foi bastante util, as pontes continuaram funcionando sem qugllquer restri9ao, e 
com as pessoas todas em magote a sua volta. Detectou muitissimas faThas, tabuas partidas, 
escadas de acesso para as embarcavoes com degraus destruidos, portanto, em estado perigo so, e a 
sua insistencia principal era na quesmo de seguran9a, portanto, ali, imediatamente, servindo-se 
do escrivao como interprete, ia definindo 0 tipo e 0 tempo das repara90es. Esta era uma das suas 
actividades a que dedicava cerca de duas horas por dia, para alem do muito trabalho que tinha na 
capitania. 

*** 
Em rel~ao ao pessoal seu subordinado nao teve quaisquer problemas, porque a sua 

actua9ao era completamente diferente da assumida pelo encarregado do Govemo, Presidente do 
Leal Senado ou comandante da policia, como se vera mais adiante. Todos eram tratados de 
forma correcta, sem subserviencia, e tanto recebia 0 loucane (equivalente a servente) como as 
pessoas de fora, e 0 comportamento de todo 0 pessoal era no mesmo sentido, com correc9ao, 
mantendo relavoes cordiais mesmo, com a populac;ao macaense e chinesa. 

De modo que, nao houve quaisquer problemas na Capitania, antes pelo contrario, e basta 
apresentar este exemplo: os operarios das Oficinas Navais (urn dos cerebros das manifesta90es 
tinha sido operario das Oficina Navais), quando 0 Engenheiro Quiterio de Brito terrninou a sua 
comissao fizeram urn abaixo assinado para ele continuar, e e1e fez duas ou tres comissoes 
seguidas em Macau. 

Do Comandante da Policia Maritima e Fisca~ primeiro-tenente Gomes da Silva, teve 
tambem uma optima colabora9ao, tinha urn tacto muito grande, levava-lhe tradu90es de jornais 
chineses para sua inforrna9ao, 0 que lhe era muito util e, terrninada a comissao foi rendido pelo 
primeiro-tenente Ribeiro Rosa, excelente pessoa e optimo marinheiro, que teve problemas com 0 
pessoa~ por ter mandado retirar uns cartazes, (assunto que se detalha em seguida), e que 0 levou 
a urn pedido de desculpas, "levantando urn bra90", por indica9ao do escrivao da Capitania. 

*** 
Os dois Unicos problemas de pessoal que teve que resolver, de natureza colectiva, ja 

depois do periodo das manifesta90es, relacionaram-se, urn deles, com a coloca9ao de cartazes no 
edificio do Comando da Defesa Maritima Territorial, tendo eles compreendido e aceite a sua 
argurnenta900 de que tal rno era apropriado por se tratar da sede de urn Comando militar, mas 
que, sendo urn direito, poderiam usar urna parede em frente, fora do referido edificio; e, 0 outro 
problema, de ambito administrativo, relacionava-se com urn desconto para os tuberculosos, que 
apareceu em Abril, com retroactivos a Janeiro, e como ganhavam pouco, mais este desconto 
levou-os a apresentar uma rec1ama9ao e a organizar uma manifesta9ao. Chamados ao seu 
gabinete, compreenderam que era uma garantia para quando estivessem doentes, aceitavam 
passar a pagar, mas nao os retroactivos que eram atribuidos a lapso de uma senhora 
administrativa. Argumentou que a senhora, que tambem ganhava pouco, nao podia descontar do 
seu ordenado para todos eles, do mesmo modo que nao lhes exigia descontos quando perdiam ou 
avariavam as ferramentas de trabalho. E tambem esta questao se resolveu. 

As mani(estacoes e os disturbios violentos 

Recorda-se que os acontecimentos propriamente ditos, na altura, foram provocados pela 
reconstru9ao c1andestina de uma escola comunista na Taipa, (nao sabia sequer da existencia 
dessa obra), e 0 primeiro contacto que teve sobre 0 assunto foi urn telefonema que recebeu do 
Comandante da Policia de Seguran9a Publica de Macau, tenente-coronel Galvao de Figueiredo, 
pedindo-lhe uma embarca9ao para levar urn refor90 policial para a Taipa. 
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Na altura, em meados de Novembro de 1966, limitou-se a satisfazer 0 pedido e a 
perguntar-lhe se havia Ii qualquer problema para necessitar desse envio urgente da forya policial, 
e a resposta dele foi laconica, "que nao, ... umas cabeyas partidas e esta tudo re~olvido ... ". 

As cabeyas partidas nao resolveram problema nenhUlll, e mais tarde veio a saber que 
houve de facto carga policial sobre as pessoas que estavam a reconstruir a escola, porque 0 

administrador das ilhas tinha embargado a obra e eles continuaram a executar. 

*** 
o que e certo e que latambem estavam chineses com representayao local importante, e 0 

assunto teve grande repercussao na Provincia. Comeyaram uns zunzuns de que havia qualquer 
coisa seria e eles tentaram ·· contactar 0 encarregado do govemo, coronel Mota Cerveira. 
Inclusivamente, 0 representante da China em Macau, Ho Y n, pai do actual Administrador de 
Macau, Edmond Ho, que substituiu 0 Govemador quando passou para a gerencia chinesa, pediu 
para ser recebido mas 0 coronel foi protelando e nao 0 recebia. 

AMm do incidente em si, que ja era serio pela carga policial, avolumou-se tambem pela 
"perda de face" dos chineses, 0 que e urna coisa extremamente importante, tendo-se arrastado a 
situayao ate fins de Janeiro de 1967. 

*** 
Foi convocado e participou nurn Conselho Legislativo da Provincia (embora nao fizesse 

parte desse Conselho) por urna questao orgaruca de legislayao sobre a parte fiscal, e lembra-se 
perfeitamente do encarregado do Govemo dizer que estavam aespera do novo Govemador e que 
gostaria de deixar tudo preparado para ele nao ter problemas e iniciar suavemente 0 seu govemo. 

E ele, de facto, procurou resolver todas as pequenas coisas mas deixou pendente a 
"batata quente" que, segundo as informayoes que depois obteve, nem era do conhecimento do 
Ministerio do Ultrarnar. 

Pessoalmente, 0 coronel Cerveira era urn individuo muito duro que nao criava simpatias 
em ninguem. Ja tinha sido comandante da PSP, Comandante Militar, era presidente do Leal 
Senado curnulativamente com 0 comando militar, e encarregado do Govemo, e ele dizia que so 
lhe faltava ser Bispo para ascender a tudo 0 que era importante na Provincia. 

Ouviu-o dizer que urn dia ainda havia de acabar com 0 "pijama" nas ruas. 0 pijama era 0 

traje chines que em face do calor era levezinho, tinha para nos urn aspecto de pijama mas para 
eles era urn traje tradicional- isto, so para mostrar como e que eram as questoes na Provincia. 

Por parte da policia havia uma repressao forte, especialmente na parte do tninsito, mas 
tambem das vendas ambulantes. No que se refere ao tn'insito, assistiu aos rickshaw movidos por 
bicicleta, que mal a roda de frente tocava no risco da faixa era logo urn apitar e passar multa, 
que eles, evidentemente, uns pobres diabos, ganhavam pouco e custava-lhes a pagar. 0 
comportamento com os europeus nao era exactamente igual. 

Enfim, 0 ambiente na Provincia era mau. 

*** 
Os chineses insistiam na resoluyao do problema da Taipa e passaram a exigir a demissao 

do administrador das ilhas e do segundo comandante da policia que, por acaso, no dia da tal 
carga policial estava de visita a Taipa, porque existia la urn centro de recuperayao de 
toxicomanos que dependia da policia, e entendeu chefiar pessoalmente as operayoes, de modo 
que passou a ser urn dos responsaveis pela carga e, como tal, exigiam a sua saida. 

Veio a nomeayao do entao ainda brigadeiro Nobre de Carvalho, e aquilo que os chineses 
esperavam eque com a chegada dele, finalmente, 0 problema da Taipa fosse resolvido. 

Da parte das entidades oficiais portuguesas a recepyao foi protocolar, nomeadamente, 
com discursos no Leal Senado, mas da parte chinesa houve muita retracyao, aguardaram do is ou 
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tres dias e como 0 assunto nao se resolvia, entao, em 03 de Dezembro de 1966, rebentaram 
distillbios violentos em Macau. 

Distillbios que nao eram propriamente contra as pessoas, mas eram ..contra as coisas, 
portanto, foram amea~ados 0 Leal Senado, as nossas estatuas, as instala~5es da PSP, e ainda 0 

edificio onde se concentravam, em especial, os servi~os das Obras Public as , - tanto quanto se 
recorda foram estes os pontos mais atingidos. 

Isto originou urna reac~ao da policia, evidentemente, nessa altura havia a necessidade de 
manter a ordem, simplesmente, para essa manuten~ao da ordem a PSP pediu 0 auxilio do 
Comando Militar que tambem enviou uns tanques, houve tiros e faleceram alguns chineses. 

*** 
A partir dai e que 0 Governador decide convocar 0 Conselho de Defesa, que nao estava 

activado, do qual 0 Comandante da Defesa Maritima Territorial era membro inerente, e resolveu 
juntar outras individualidades: 0 comandante da PSP, era obvio, embora nao fosse membro 
inerente mas era urn elemento importante para a defesa da Provincia; 0 chefe dos servi~os da 
Administr~ao Civil; 0 deputado Dr. Alberto Jorge que la se encontrava na altura; 0 padre 
Massa como Procurador a Camara Corporativa (mas escusou-se logo a seguir a ter 
comparecido); 0 Juiz (que foi convocado, mas nao fazia sentido como Juiz que 1a estivesse); e, 0 

Dr. Carlos Assun~ao advogado macaense de prestigio na Provincia. 
Foi nessa altura decretado 0 recolher obrigatorio. 
So para ver a reac~ao, como era urn leigo nesses assuntos de defesa terrestre, perguntou 

no Conselho 0 que se faria se fosse encontrado alguem na rna nas horas em que havia recolher 
obrigatorio, e a resposta pronta do coronel Cerveira foi: ''urn tiro". Se fosse apenas uma opiniao 
dele, teria passado, mas como foi dada na presen~a do Governador que ficou calado, e ele e que 
estava praticamente a dirigir, pressupos que era uma directiva. 

Acontece que acabada a reuniao, naquela noite, ao recolher a casa no seu carro da 
Capitania, (0 condutor que era portugues mas ja radicado em Macau falava razoavelmente 0 

cantonense), e ao recolher aCapitania encontrou tres ou quatro chineses no meio da rna, e junto 
de cada urn que encontrou mandou parar 0 carro e perguntava se ele sabia que havia urn recolher 
obrigatorio, e ap6s resposta negativa, dizia que fosse para casa, que nao corresse mas que fosse 
pela via mais rapida que pudesse. 

Nao deu evidentemente nenhum tiro e se desse, entao e que a coisa se teria complicado e 
bastante, e nessa altura a Marinha nao ficaria de fora. E, nao estaria na sua natureza dar urn tiro 
nurna pessoa indefesa que nao estava a fazer nada de especial. De modo que e so para ver, de 
facto, a reac~ao do coronel Cerveira. 

*** 
Procurou-se manter a seguran~a na Provincia, e com a carga policial que na altura se fez 

as pessoas foram dispersas. Quem no Conselho de Defesa - porque 0 Governador estava ·la 
apenas ha tres dias, nunca tinha estado em Macau e nao conhecia bern as coisas -, praticamente, 
dava todas as "dicas", embora sob a presidencia do Governador, era em especial 0 Comandante 
Militar, ex-encarregado do Governo, que estava la M bastante tempo. 

Ele sugeriu que 0 territorio fosse dividido em tres zonas de interven~ao, uma para 0 

Comando Militar, outra para a PSP e outra para a Defesa Maritima Territorial que teve urna zona 
bastante extensa a seu cargo, a defesa e policiamento de toda a zona ribeirinha, do porto interior, 
com exc1usao de urnas residencias do Comandante Militar, do Governador, e outras, que estavam 
nessa zona e ficaram sob a jurisdi~ao do Exercito, a defesa individual da Esta~ao Radionaval que 
ficava bastante longe, e a interven~ao no mar para 0 que so tinha umas lanchas da Policia 
Maritima e Fiscal, de madeira, bastante velhas. 

Fez notar na altura que os meios hurnanos que tinha eram quase todos chineses, alguns 
macaenses e meia duzia de europeus, mas, evidentemente, urna vez que lhe era atribuida aquela 
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zona, faria 0 melhor que pudesse e soubesse. 0 armamento de que dispunha era muito escasso, 
umas pistolas e duas ou tres pistolas metralhadoras. 

Com a Marinha nao houve absolutamente nada. Aqueles incidentes flao afectaram em 
nada a Marinha, porque, a seu ver, eram dirigidos essencialmente contra aquilo que os afectou, 
que era onde esteve 0 coronel Cerveira: no Comando Militar nao Ibe podiam to car, 
evidentemente, mas no Leal Senado a que ele presidia, sim, e na PSP que alem da carga na Taipa 
fez tambem a carga em Macau. 

*** 
Ao Conselho de Defesa pediu-se a comparencia tambem, para tentativa de resoluyao do 

problema, do Sr. Ho Yn como elo de ligayao com a China, que era normalmente acompanhado 
do Sr. Roque Choi, que era uma especie de secretario que por vezes comparecia s6, mas 0 Sr. Ho 
Yn tambem la ia uns escassos minutos, por vezes mais, para dizer 0 que e que seria possivel. 

Como as exigencias iniciais deles nao eram satisfeitas e como houve ainda a outra carga 
policial, com mortos, (na primeira carga apenas tinha havido feridos), 0 assunto nao podia de 
maneira nenhuma parar. 

o pedido de desculpas 

Tinha, a partir dessa altura, ja, urn razoavel conhecimento da situayao, procurou estudar 
aqueles que eram na altura os adversarios e tinha elementos que 0 ajudaram bastante em especial 
traduyoes que recebia atraves da policia, atraves da Capitania, do escrivao, traduyoes de artigos 
que vinham publicados nos jomais chineses, tanto de Macau como de Hong Kong e, portanto, 
estava a ganhar uma percepyao do que e que estava em jogo. Sugeriu ao Govemador que era 
essencial, sim, manter a ordem, nas tambem lamentar as vitimas e dar uma satisfayao psicol6gica 
aquela gente. 0 primeiro comunicado que veio do Govemador, (difundido pela radio como meio 
principal de difusao, e julga que pelo menos nos jomais portugueses tera sido publicado na 
integra), nao foi feliz porque focou essencialmente 0 problema da manutenyao da ordem, 0 que 
era insuficiente para eles, chineses. 

Como 0 assunto nao parava, no Conselho de Defesa foi tomada a decisao de 
efectivamente apresentar urn pedido de desculpas pelos prejuizos fisicos feitos nos chineses, 
tanto os feridos como os mortos. 

Na altura, estava em pleno a revoluyao cultural da China e, simplesmente, eles 
apresentaram uma exigencia de dez pontos, salvo erro, entre os quais, evidentemente, a demissao 
do administrador das ilhas e do segundo comandante da policia, 0 que mereceu 0 seu comentario, 
que depois escreveu, que em Portugal 0 problema de uma construyao clandestina nao se resolvia 
com carga policial e, ali, resolveu-se assim. 

Assistiu-se ao explodir do nacionalismo chines. 0 chines que ate ai era 0 "coitadinho" 
tradicional, que levava pancada de toda a gente e que se agachava mas, depois, nao, deixou de se 
sujeitar. A coincidencia dos dois fen6menos, a rna politica de convivencia das autoridades locais 
e a revoluyao cultural, veio agravar a situayao. 

o pedido de desculpas era urgente e disse-o varias vezes ao Go vemador, porque se 
apercebeu que a Unica maneira de sanar a questao era 0 pedido de desculpas, mas, os termos em 
que se fazia 0 pedido de desculpas e que foi 0 "berbicacho". 

o Govemador queria autorizayao de Lisboa, havia ou passou a haver uma troca de 
correspondencia constante com 0 Ministro do Ultramar, restantes membros do Gabinete e com 
Oliveira Salazar, a situayao foi-se arrastando, as exigencias nao paravam, e agora, em escalada, 
ja pediam tambem a demissao do comandante da policia e depois do Comandante Militar (que 
era 0 encarregado do Govemo na altura dos acontecimentos na Taipa), mas depois nao era s6 a 
demissao, era 0 julgamento na Provincia, do Comandante Militar. 
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*** 

Cre que, no Conselho de Defesa, procurou mostrar-lhes que havia que parar a escalada 

das exigencias, de outra mane ira, sabia que tinham que sair de Macau. 
Macau era indefenseivel. Se eles quisessem nao precisavam de mais nada, cortavam a 

agua, (a eigua que abastecia Macau vinha da China), e em dois ou tres dias a Administrayao 
Portuguesa desaparecia. 

Veirias vezes falou com Ho Yn e Roque Choi e, primeiro que tudo, tentou deitar urn 
pouco de "eigua na fervura" dizendo que os mortos talvez resultassem de uma bala perdida, de 
ricochete, e nao da intenyao de matar. Mostraram-lhe uma fotografia de urn rapaz chines com urn 
tiro no anus e perguntaram "isto e ricochete?" E claro que, evidentemente, teve que "engolir"; 
os mortos teriam sido cinco ou seis (nao se recorda do nillnero exacto), tamrem houve alguns 
feridos, e muitos dos que lei estavam eram apenas assistentes, nem eram manifestantes, e ate 
sucede que 0 rapaz que apanhou 0 tiro no anus era filho da lavadeira da Capitania (nao estava 
com certeza metido na manifestayao, devia ser urn dos tais "mirones"). 

*** 
Como queriam que 0 Comandante Militar fosse julgado lei na Provincia, mais uma vez 

disse ao Ho Yn que nao podia ser, era urn oficial superior do Exercito, tinha que ser julgado em 
tribunal militar, que na Provincia nao havia, tinha que regressar a Metropole; e aceitaram entao 
que regressasse a Metropole para ser julgado. Claro que, na Metropole, nao accionaram nenhum 
julgamento. 

Acabaram por vir para a Metropole 0 administrador das ilhas, 0 comandante da policia, 
Galvao de Figueiredo, 0 segundo comandante da policia e 0 coronel Cerveira, que foram 
basicamente as nossas cedencias, incluindo 0 pedido de desculpas, e a indemnizayao as vftimas 
que oficialmente foi paga pela Provincia, mas na preitica pelo proprio Ho Yn e pelo Stanley Ho, 
do jogo, que deram a contribuiyao suficiente para cobrir os encargos. 

E, aproveitaram a ocasiao para expurgar de Macau, na opiniao deles, os nacionalistas 
chineses. 

*** 
Isto foi praticamente a resoluyao do assunto, simplesmente, os termos das desculpas e que 

estavam complicados, pelo que foi nomeada pelo Govemador urna especie de comissao, 
constituida pelo advogado Dr. Carlos Assunyao (que percebia 0 chines suficiente) e pelo chefe 
de gabinete do Govemador, major Mesquita Borges, que iam ao outro lado da fronteira (nao se 
recorda do nome da localidade) onde se encontravam com os representantes locais para ver se 
acertavam os termos, e com 0 arras tar do pedido das desculpas, os termos iam sendo cada vez 
mais violentos 

o Govemador que os reunia - as reuni5es eram noctumas, iam ate as cinco ou seis horas 
da manha, e uma vez tenninadas tinha que voltar para a Capitania e continuar com as suas 
actividades, 0 que tomou aqueles dois meses bast ante violentos do ponto de vista fisico -, deu a 
conhecer a certa altura a vinda de urn telegrama, de Lisboa, que dizia " ... nao queremos outra 
Goa ... ". 

Pressupunha-se, evidentemente, que acabavam lei, e pensou para consigo que sua mulher 
e filhas (com quinze e dezasseis anos) nao as ia sujeitar ali a qualquer enxovalho e sem lhes 
explicar raz5es (porque em casa nao contava nada do que se passava, eram quesWes secretas) 
aconselhou-as a irem para Hong Kong com vista ao regresso a Portugal. Despediu-se delas como 
se fosse para toda a vida e lei foram para Hong Kong. Mas nao foi so a sua familia, foi tambem a 
do tenente Gomes da Silva e de outros oficiais do Exercito, 0 que caiu mal nalguns meios locais 
eo proprio Govemador chamou-lhe a atenyao, que 0 devia ter prevenido, que era mau exemplo. 

Mas, ficou totalmente convencido que aquilo foi da maior utilidade, porque pensava que 
por ser membro do Conselho de Defesa a sua familia seria urn alvo preferencial, e nao as queria 
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expor de maneira nenhuma, era uma decisao do seu foro pessoal, nao tinha que dar justificayao. 
Nao disse a ninguem, limitou-se a dizer-lhes " .. . sigam. ..", e a manutenyao em Hong Kong foi por 
sua conta, com as reservas que tinha. 

Para 0 Ho Yn, aquilo foi uma prova de que, de facto , as nossas cedencias tinham que ter 
urn limite, nao so para ele como para as autoridades chinesas do outro lado; se eles queriam que 
continuassemos em Macau, e tinham todos os indicios de que eles queriam que continwissemos 
em Macau, entao eles tinham que deixar de pressionar. lncIusivamente, tinha dito ao Ho Yn, "se 
voces pressionam demais pois nos temos que sair", e ele dizia-lhe, "mesmo que voces queiram 
nos nao deixamos, voces saem quando nos quisermos". Portanto a ida da sua familia veio 
mostrar-lhes que as cedencias tinham urn limite e que tinha que haver alguma contenyao da parte 
deles. A situayao serenou, elas 'regressaram, mas 0 ambiente ainda continuava tenso. 

*** 
o Governador, a certa altura, viu que estava a perder apoio da parte de Lisboa e pediu 

para ir alguem a Macau para informar directamente 0 que se estava a passar, e foi entao urna 
equipa chefiada pelo Comandante Correia de Barros Ga falecido), integrando urn diplomata dos 
Negocios Estrangeiros e outro do Ministerio do Ultramar. 

Foram la, ouviram quem quiseram, ouviram-no a si tarnbem, conversou com 0 

Comandante Correia de Barros e ele disse-lhe que a duvida de Salazar era que " ... nos peyamos 
desculpa e no fim eles tomem Macau e portanto humilhamo-nos desnecessariamente ... ". 
Demonstrou que nao . Argumentou que a premissa de "sairmos na mesma" nao estava correcta, 
porque segundo todos os indicios que tinha, e eXpOs-lhes quais, era 0 inverso. 

Alem de todas as conversas que tinha tido com 0 Ho Yn, foi buscar os acontecimentos 
que se estavam a passar, 0 facto de a Russia nessa altura andar de "candeia as avessas" com a 
China e de acusar que esta se intitulava comunista e anticolonialista, e que, no fundo , deixava ter 
urna colonia de portugueses em Macau, em territorio chines, argurnentando a China que aquilo 
nao era nenhuma colonia porque ao fim e ao cabo era uma administrayao, e que eram eles que 
consentiam que os portugueses ill estivessem. 

Nao lhes convinha acabar com Macau porque 0 objectivo deles era, e ainda e, a Formosa, 
a junyao da Formosa it China Continental, e tambem Hong Kong, que na altura ainda estava sob 
administrayao inglesa. Portanto, nao iam comeyar por Macau it forya, porque exactamente 0 que 
eles queriam mostrar e que "urn Pais dois Sistemas" nao nasceu agora, ja vern de tras, ja existia 
nessa altura, e portanto 0 que eles queriam era dar 0 exemplo, de urna certa autonomia mas nao 
de uma soberania total. 

A sua argurnentayao foi de tal maneira que 0 Comandante Correia de Barros the disse "as 
suas palavras van ja directas para 0 padre mestre" (que era como eles se referiam a Salazar, na 
altura). E veio a saber por urn. artigo do "Expresso", quando procurou auscultar as 
individualidades que lei estavam, que Franco Nogueira escreveu nurn livro que Salazar estava 
renitente, - de mcto, havia mais gente dentro do Gabinete a opor-se ao pedido de desculpas - , 
mas que tinha sido a carta do Comandante Correia de Barros, que ainda ficou algum tempo em 
Macau, (vieram os outros represent antes antes, mas ele ainda la ficou), que tinha alterado a 
posiyao de Salazar, e ate the dizia que era urna carta digna de urn oficial de estado-maior. 

A carta que 0 Comandante Correia de Barros the dirigiu, nao refere propriamente "0 

padre mestre", mas agradece-lhe a coIaborayao e ele lei diz que foi decisiva para a resoluyao do 
problema, isto e, ele deve teI usado a sua argumentayao, nao exclusivamente, porque ele ouviu 
outras pessoas. 

Houve, de facto, 0 oficial que sucedeu ao Comandante Militar, que ainda hoje e vivo, 0 

coronel Mendes, (com quem almoya frequentemente,ficaram arnigos desde essa altura, urna 
pessoa de urn trato completamente diferente do coronel Cerveira), que era inteiramente da sua 
opiniao. As outras pessoas que eles consultaram, 0 proprio comandante da policia que sucedeu 
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ao coronel Galvao de Figueiredo, 0 entao capitao Lages Ribeiro, pois era da mesrna opiniao, que 
houve excessos da PSP e que era necessirio 0 pedido de desculpas. lam todos no mesmo sentido. 

No fun, houve urn "show" final, porque eles sabiam ji que ia ser f~ito 0 pedido de 
desculpas, fizeram urn boicote de alimenta9ao, deixaram de vender generos aos europeus, a tal 
ponto que tinha urn cozinheiro chines, (que era quem lhe fazia as compras para casa porque sua 
mulher nao conseguia ir ao mercado chines falar com as vendedoras), que vinha com urn 
pequeno pacote de carne para os abastecer, e eles apanharam-no e perguntaram-lhe para quem 
era aquilo, "que era para os caes", disse ele, mas eles nao deixaram passar, porque era born 
demais para os caes! 

Na parte final, 0 Govemador foi urn bocado "levado", porque eles convenceram-no que 0 
pedido de desculpas aos chineses de Macau fosse apresentado na Associa9ao Comercial Chinesa, 
que nao era a representante real mas era a representante oficial da China, e ele aceitou mas com a 
condi9ao de nao haver nada de aparatos. Mas, estavam Ii as camaras de televisao convocadas 
por eles, e foi urn "show off' em que ele colaborou inocentemente, porque nao era isso que ele 
queria, nem Ii teria ido se soubesse que as coisa se iam passar desse modo. 

o apaziguamento 

Depois disto, bouve 0 rescaldo dos acontecimentos, mas nao foram so os portugueses os 
atingidos, porque assistiu, por causa de questoes de Hong Kong, ao consul ingles que morava 
relativamente perto de si, ser alvo de urna manifesta9ao em frente da moradia dele que, 
impivido, ao sol, suportou durante urnas duas horas os rnanifestantes que exibiam 0 livro de Mao 
Tse-Tung, aos gritos, e ele nao teve outro remedio. 

A pouco e pouco veio 0 apaziguamento. 0 Ho Yn e 0 Roque Choi diziam-Ihe que urna 
vez sanado aquela situa9ao, Macau iria ter urn surto de prosperidade, 0 dinheiro ia aparecer, 
obras que estavam pendentes iriam ser feitas, e assim foi. Pouco tempo depois havia virios 
projectos para Macau, a cria9ao do porto exterior, 0 aeroporto e a ponte Macau-Taipa. 

Quando 0 Governador the perguntou a sua opiniao sobre qual seria a obra prioritiria, 
respondeu que como oficial de Marinha gostaria de dizer que era 0 porto exterior, mas nao, 
achava que para a Provincia a ponte Macau-Taipa era prioritiria, e ele disse que concordava, que 
tamoom era essa a sua opiniao. E assim foi, a obra foi adjudicada ao Engenheiro Edgar Cardoso, 
que se deslocou a Macau para estudar a situa9ao, esteve na Capitania conversando consigo urn 
dia quase todo, e Ii the expos os dados essenciais para a navega9ao: a altura de mastros, 0 
volume de navega9ao, 0 espa90 minimo entre pilares, a natureza dos fundos (tinha Ii urn 
levantamento hidrogrifico feito ainda pelo entao comandante Rosa Coutinho, que Ii esteve 
embarcado como imediato de urn navio e que teve 0 beneplicito do comandante Barahona 
Fernandes, tamoom), nao eram elementos actualizados nem tudo 0 que seria preciso, mas era urn 
ponto de partida para ele fazer 0 anteprojecto. Quando terminou a comissao 0 projecto da ponte 
ji estava em franco andamento e os outros vieram mais tarde. 

Quanto ao porto exterior, seguindo as indica90es do relatorio de Rosa Coutinho, tentou 
fazer as dragagens mas concluiu ser urna missao impossivel, porque embora 0 lodo fosse s6lido, 
dado 0 constante movimento das iguas, mesmo as dragagens subsequentes nao conseguiam 
vencer. Antes de Ii chegar houve urna draga muito potente, mas que foi transferida para 
M09ambique, restando outras duas dragas e urn capitao de draga que era de tarimba e que nao 
lhe dava conta do recado. 

o projecto foi abandonado e em vez de dragarem acabaram por aterrar 0 porto exterior. 0 
proprio porto em si nao se justificava muito, porque ji havia os hidrofoiles, portanto, nao eram 
precisos fundos grandes, e verificou-se tamoom urna retrac9ao ou menos interesse por parte dos 
representantes das empresas de navega9ao em Macau, porque tinham os seu negocios montados 
em Hong Kong e nao queriam desfazer 0 negocio da empresa-mae. 
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E assim se passou a sua comissao. 0 Govemador ainda 0 sondou no sentido de fazer mais 
urn ano de comissao, mas teria que ser ele proprio a fazer 0 pedido, e optou por nao 0 fazer. 

Ha urn outro aspecto de que nao falo~ sobre a nossa administra9ao erp Macau, que era 
sui generis, ao contnirio das outras Provincias Ultramarinas. Dos 300.000 habitantes que Macau 
tinha so cerca de 10.000 ou 20.000, talvez, e que eram considerados portugueses e tudo 0 
resto era popula9ao chine sa. Embora historicamente Macau fosse portugues, na pratica, era uma 
minoria a gerir urna maioria que ali permanecia, por nao gostarem ou por nao terem condi90es de 
vida no regime da China Continental. 

*** 
A escola da Taipa e urn outro problema importante. Nunca houve inten9ao de proibir a 

reconstru9ao da escola da Taira por ser comunista, antes pelo contrario. Embora nao houvesse 
rela90es diplormiticas com a China, era urn regime de convivencia que prevalecia, e 0 que 
aconteceu e que aquela escola nao se integrava no plano director da Taipa, que tinha sido 
aprovado pelo Conselho Tecnico de Obras publicas. Como rno se queria proibir a reconstru9ao, 
alterou-se 0 plano, e antes ainda da sua chegada it Provincia 0 plano foi alterado, para que a 
escola se enquadrasse no plano director, simplesmente, nunca essa altera9ao entrava em 
execu9ao. E, veio depois a saber pelo chefe da Administra9ao Civil que tamrem fazia parte do 
Conselho de Obras Publicas, (embora 0 Govemador presidisse norninalmente ao Conselho, ele 
delegava no chefe do servi90 de Obras Publicas), que houve uma questao de dinheiros, porque 
aquilo dava urnas senhas de presen9a e a Fazenda descobriu que 0 chefe do servi90 de Obras 
Publicas excedia 0 limite autorizado, e como tal, mandou-o repor as senhas de presen9a ja 
recebidas. Ele ficou danado com a questao, teve que repor, mas nunca mais convocava nova 
reuniao da Comissao, que era essencial para aprova9ao da acta da reuniao, e era por isso que 0 
processo de autoriza9ao da reconstru9ao da escola rno andava para a frente. 

Eles cansaram-se de esperar, nao recebiam 0 Ho Yn, nao vinha a autoriza9ao, come90u 0 
ano lectivo e decidiram fazer as obras sem autoriza9ao. 

DESENVOL VIMENTO GERAL 

Boas e mas recordacoes 

Conforme ja referiu acima, a partir de Lisboa, a escala final aerea era Hong Kong, depois 
de escalar vanas cidades. Levava a espada para se apresentar, mas como nao cabia dentro da 
mala, tirou-a da bainha e guardou ambas, tendo 0 cuidado de envolver a ponta da espada com urn 
pano. Chegou it Tailandia onde teve que fazer transbordo, e a ponta da espada tinha furado a 
mala, pelo que, para poder passar, teve que explicar na alIandega para que servia aquela "arma"! 

Fez tambem uma escala em Bombaim e, na altura, as rela90es com a Uniao Indiana eram 
muitissimo tensas, de modo que nem saiu do aviao. Era uma escala de uma hora e tal, mas em 
face do passaporte que levava nao quis correr 0 risco de qualquer incidente e deixou-se ficar no 
aviao. 

*** 
Relativamente as reac90es do coronel Cerveira a que ja fez algumas referencias, 

particularmente antes da chegada do Govemador, ja tinha havido duas pequenas coisas de que 
rno gostou, mas evidentemente nao foi por isso que cortaram rela90es, e urna delas foi 0 
seguinte: vivia nurna casa na fortaleza do Born Parto que pertencia aos Servi90s de Marinha, que 
era a casa atribuida ao Capitao do Porto. As suas filhas nao conseguiam dormir porque os 
co1choes estavam em mau estado pelo que quis comprar uns colchoes novos, e perguntou ao 
oficial de Administra9ao Naval onde e que os poderia adquirir e ele disse que nao precisava de 
os comprar porque a casa era fomecida e mobilada pelo Estado, portanto, havia que requisitar os 
colchoes. 
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Fez-se a requisiyao que foi ao encarregado do Govemo, que por sua vez quis saber em 
que estado estavam os co1choes e, quando foi a despacho, ele ainda nao tinha deferido 0 pedido. 
Perguntou-lhe em que estado e que eles estavam, respondendo-lhe que se tinh~ feito a requisiyao 
era porque achava que estavam em mau estado, e lembrou que 0 apetrechamento da residencia 
era da responsabilidade do Estado. Li autorizou a compra dos colchoes! 

Mais tarde, veio 0 oficial de Administrayao Naval tambem fuzer-lhe urn pedido, 
relacionado com urn medico civil ao serviyo da Provincia que ia Ii Capitania dar urnas consultas, 
mas que tinha ainda pouca experiencia, e havia urn medico no Comando Militar com bastante 
fama e que aquele oficial propunha que se obtivesse autorizayao para que 0 pessoal militar da 
Marinha 0 passasse a consultar. Pareceu-lhe razoavel entre camaradas de ramos diferentes, pelo 
que sondou 0 chefe do estado-maior do Comando Militar, major Ventura, que nao via nenhurn 
inconveniente, e sugeriu que fizesse 0 pedido no despacho com 0 encarregado do Govemo que 
era tambem 0 Comandante Militar. Este, nao autorizou, e disse que se queriam urn medico que 
arranjassem urn, ou pedindo aMarinha que 0 mandasse ou que 0 contratassem. Isto so para ver 0 

genero da pessoa que ele era. 
Ja em Lisboa, encontrou-o junto Ii "Casa da Balanya", quando ele trabalhava nurn serviyo 

do Exercito situado no Terreiro do Payo, aproveitando para the fazer urn pedido no sentido de 
terem acesso Ii messe de Marinha os oficiais do Exercito que trabalhavam ali proximo. Embora 
tivesse 0 precedente de Macau, como nao e rancoroso, falou com 0 oficial de Administrayao 
Naval gerente da Messe de Marinha, que justificou a impossibilidade de atender ao pedido, 
por falta de lugares nas duas mesas que ja se efectuavam. Quando voltou a encontrar 0 coronel 
Cerveira disse-lhe que tinha muita pena por nao ser viavel atender ao seu pedido, explicou-lhe as 
razoes porque, e ele aceitou a decisao. 

DOCUMENTOSDEINFOR~CAO 

Disponibilizou documentos que foram fotocopiados, designadamente: 
Jomais de Macau com notfcias sobre a chegada e posse do Governador general Nobre de 
Carvalho; 
Instruyoes para a defesa e seguranya da zona de intervenyao atribuida ao Comando da Defesa 
Maritima; 
Carta do comandante Correia de Barros; 
Carta dirigida ao director do Semanario "Expresso" sobre urn artigo publicado naquele jomal 
relativo aos acontecimentos ocorridos em Macau em 1966/67; 
Relatorio do comandante respeitante aos acontecimentos ocorridos em DEZ 66 e JAN 67; 
E, louvor (serviyos distintos) que the foi atribuido pelo Govemador de Macau, em 24 de 
Outubro de 1968. 

AUTORlZACAO PARA PUBLlCAR AS SUAS DECLARACOES 

Autoriza. 

AntOnio Jose de Matos Nunes da Silva 

Contra-almirante 
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Oficio nO. 487/00IBSILN 
Processo: A.2l.07 

ExmO. Senhor 
CALM Antonio Jose de Matos Nunes da Silva 
Rua Melvin Jones, nO. 4 - 10. F - E 
2780-1330EIRAS 

Assunto: Comissao da Hist6ria Oral 
"As Campanhas da Marinha no Ex-Ultramar" 

ExmO. Senhor ~~ 

A Academia de Marinha lan90u urn Projecto de Hist6ria Oral sobre as Campanhas da 
Marinha no Ex-Ultrarnar, destinado a flxar de modo permanente os depoimentos de pessoas 
ainda vivas e que tiveram papel relevante nos acontecimentos. 

Tendo V.E)(,. sido uma das personalidades referenciadas, e na sequencia dos contactos 
preliminares ja havidos com os entrevistadores, venho dirigir a V.E)(,. 0 convite formal para 
participar neste importante Projecto da Academia e da Marinha, ao mesmo tempo que solicito 
o melhor acolhimento e colabora9aO , na certeza que este trabalho resultara nurna fonte de 
grande valia para a Hist6ria da Marinha e para todos os investigadores deste periodo da 
Hist6ria de Portugal. 

Os entrevistadores sao todos membros da Comissao da Hist6ria Oral desta Academia, 
tendo sido escolhidos para 0 efeito. 0 entrevistador de V.E)(,. sera: CMG A. C. Baptista dos 
Santos, com 0 qual podera combinar a data mais conveniente para a entrevista, a qual de 
preferencia, devera ter lugar nas instala90es do CNED, no Edificio da Marinha, onde existem 
bons meios audio-visuais de registo; alternativamente, e caso V.E)(,. assim 0 deseje, a 
entrevista tera lugar na sua residencia ou outro local neste caso sem 0 recurso a meios de 
registo de imagem. 

Sendo indispensavel flxar limites temporais para 0 ambito do Projecto, como e 
habitual em trabalhos desta natureza, devo informar que foram aprovados os seguintes: 

Inicio - Data do Decreto de cria9ao dos Comandos 

Navais e da Area em Africa (1957) 


Fim - Data de independencia dos Paises africanos que 

foram colonias portuguesas 
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De preferencia devem ser registados os acontecimentos em que V.Ex3 
• participou ou de que 

teve conhecimento directo, relacionados com as Campanhas da Marinha no Ex-Ultramar, durante 0 

citado pedodo de tempo, conforme as instruc;6es dos entrevistadores, e que V.Ex3 achar relevantes. • 

Todos os depoimentos constituirao urn regis to global que, eventual mente, podeni vir a ser 
objecto de publicac;ao em liv(o, para se tomar mais acessivel aos historiadores, naturalmente sempre 
sujeito aautorizac;ao de V. Ex3 na parte que Ihe compete, e que posteriormente vira a ser solicitada por • 

esta Academia se aquela eventualidade se verificar, podeodo V. Ex. desde ja dar as suas instruc;6es ao 
entrevistador neste sentido. 

Com os melhores agradecimentos pe\a boa colaborac;ao que ~:LP:estar a esta iniciativa, 
apresento a V. E~. cumprimentos da mais elevada considerac;ao, ~ . 

oprZ/~ 

Rogerio S. d'Oliveira 
CALMECN 


