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Um novo capítulo se iniciou 

na história de Davam, com a 

• 
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Director Acimio F. L. Cabreiro I-lenriques 
(Com o Corso da Estola de Guerra) 

Chegada do novo Governador e Comandante-Chefe 
das Forças Armadas, Brigadeiro José Manuel de 

Sousa e Faro Nobre de Carvalho 
que ontem, ao desembarcar nesta Província, foi alvo de festiva e 
calorosa recepção, por parte de autoridades, funcionários e elementos 

representativos das forças vivas da população 
A Juventude desta terra marcou a sua ;presença, nal 

recep0o, através da Mocidade Portuguesa e das escolas de 

línguas portuguesa, chinesa e inglesa. 

No aeroporto de Kai Tak, em Kowloon (Hongkong ), ver 
do-se, da esquerda para a direita, o Director do Aeroporto, 
Cônsul de Portugal, Dr. António de Almeida Rodrigues Nune: 
e esposa, o Director de Information Services, sr. N. J. V. W at 
Hon. Sir Alberto Rodrigues, S. Exa. o Governador de Hongkon 
Sir David Trench, e o Comandante Geral da Guarnição de Hom, 
kong e Kowlocn„ Brigadeiro, J. H. Montagne, aguardando 
chegada de Sua Exa. o Governador de Macau, Brigadeiro N ob7 
de Carvalho. 

Alguns dados biográfi-
cos do novo Governador 

O brigadeiro Nobre de Car-
valho possui uma brilhante 
folha de serviços tanto na 
Metrópole como no Ultramar 
não só no desempenho de altas 
funções de carácter militar co-
mo também em postos de gran-
de responsabilidade na Admi-
nistração Ultramarina. Foi pro-
movido a alferes em Novem-

bro de 1934, tendo obtido al-
ta classificação no Cimo de 
Infantaria da Escola Militar. 
Foi promovido ao actual pos-
to de Brigadeiro em 15 de 
Dezembro de 1964, depois de 
tirar o Curso de Altos Coman-
dos no Instituto de Altos Es-
tudos Militares com a classifi-
cação de (muito apto). Como 
capitão desempenhou duas co-
missões de serviço no Estado 
Português da Ilidia sendo a 
última como comandante da 
Polícia de Segurança Pública. 

Durante a segunda guerra 
mundial e ainda como capitão, 
fez parte do contingente ex-
pedicionário a Cabo Verde. 
Posteriormente esteve em An-
gola durante cerca de sete 
anos onde comandou a Escola 
de Quadros Militares, desem-
penhando também as funções 
de Chefe de Gabinete do Go-
vernador-Geral da Província. 
Ainda nesta Provincia, e du-
rante 3 anos, foi comandante 
geral da P.S.P. Regressado à 
Metrópole, foi-lhe entregue o 
comando da Escola Prática de 
Infantaria de Mafra e, conclui-
do o curso de Altos Coman-
dos com a classificação de (mui-
to apto), foi designado Inspec-
tor da Arma de Infantaria. 



Presentemente desempenha 
as funções de professor do 
curso de Altos Comandos no 
Instituto de Altos Estudos Mi-
litares, o que confirma o alto 
conceito em que é tido como 
militar estudioso e de compro-
vada competência profissional. 

Fez parte da direcção das 
manobras de exercício deno-
minadas (Salado), levadas a 
efeito em território português 
e espanhol por forças de am-
bos os países. 

Os seus serviços foram assi-
nalados com numerosos louvo-
res e referências elogiosas, pos-
suindo várias condecorações, 
designadamente a comenda da 
Ordem Militar de Avis, a me-
dalha de prata de serviços dis-
tintos, a medalha de mérito 
militar de segunda classe, e a 
medalha comemorativa das ex-
pedições ao Estado Português 
da índia. 

O Brigadeiro Nobre de Car-
valho é natural de Lisboa, on-
de nasceu a 5 de Setembro 
de 1910, sendo casado com a 
Sra. Da. Julieta Velhindo Pe-
reira Nobre de Carvalho. 

Tomou posse do cargo em 
11 do corrente, sendo-lhe con-
ferida por Sua Excelência o 
Ministro do Ultramar. 

Recepção em liongkong 

O novo Governador da Pro-
víncia e a Senhora de Nobre 
de Carvalho chegaram ontem, 
pelas 11.30 horas, a Hong-
kong, vindos de Manila, num 
avião da «Philippine Air Lines». 

No aeroporto de Kai Tak, 
via-se formada uma guarda 
de honra, constituida por uma 
força do 1.° Batalhão, «The 
Welch Regiment» com banda 
de músiaa, sob o comando do 
ar. Major M.W.F. Dyer. Esta 
banda tocou o Hino Nacional 
Inglês à chegada do Governa-
dor de Hongkong e o Hino 
Nacional Português à chegada 
do Governador de Macau. 

O ar. Brigadeiro Nobre de 
Carvalho e Sua Exma. Esposa 
foram, primeiramente, recebi-
dos pelo Cônsul de Portugal 
em Hongkong, ar. Dr. Antó-
nio de Almeida Rodrigues Nu-
nes, e esposa, sendo depois 
apresentados pelo Cônsul ao 
sr. Governador de Hongkong, 
Sir David Trench. 

Por seu turno, o governa-
dor da vizinha colónia britâ-
nica apresentou o sr. Briga-
deiro Nobre de • Carvalho e 
esposa ao Hon. Sir Albert 
Rodrigues, C.B.E., E.D., e ao 
Brigadeiro J.H. Montagne, O. 
B. E., Comandante•Geral da 
Guarnição de Hongkong e 
Kowloon. 

Acompanhado desta última 
entidade, o sr. Brigadeiro No-
bre de Carvalho passou revis-
ta à guarda de honra, que 
lhe prestou as honras da or-
denança, tocando a banda o 
Hino Nacional Português. 

Finda esta cerimónia, as en-
tidades presentes dirigiram-se 
para uma sala especial, onde 
o ar. Brigadeiro Nobre de Car-
valho e esposa receberam cum-
primentos das seguintes indi-
vidualidades : 

Chefe do Gabinete do Go-
vernador de Macau, Major Ma-
nuel de Mesquita Borges; 

Ajudante de Campo do Go-
vernador de Macau, Tenente 
António de Vasconcelos Men-
des Liz ; 

Representante do Coman-
dante. Militar de Macau, capi-
tão José Alberto dos Santos 
Teixeira ; 

Director substituto do Cen-
tro de Informação e Turismo, 
David Rodrigues Barrote ; 

Almoxarife da Fazenda de 
Macau, Armando Rodrigues da 
Silva; 

Chefe de Protocolo; 
Director do Aeroporto; 
Director de Informacion Ser-

vices; 
Representante do Cônsul-

-Geral da Itália; 
Cônsul-Geral da Indonésia; 
Cônsul-Geral dos Estados 

Unidos; 
Cônsul-Geral da República 

Federal Alemã; 
Cônsul-Geral da Bélgica; 
Cônsul-Geral das Filipinas; 
Qônsul-Geral do Brasil; 
C/As-ui-Geral ça; 
Cônsul-Geral do Japão; 
Cônsul-Geral do México; 
Cônsul-Geral substituto da 

Noruega; 
Cônsul-Geral honorário da 

Grécia; 
Leo d'Almada e Castro 
A. de O. Sales 
Coronel Henrique de Barros 

Botelho 

Do aeroporto seguiram, Suas
Exas. os Governadores de
Hongkong e Macau num carro 
e a Senhora de Nobre de Car-
valho, o Cônsul de Portugal 
e esposa noutro, para a Ponte 
Pública de Kowloon, onde em-
barcaram na lancha do Gover-
nador de Hongkong para a 
«Queen's Pier». 

Desta última ponte-cais, se-
guiram para o Palácio do Go-
verno, onde o ar. Brigadeiro 
Nobre de Carvalho e esposa 
foram hóspedes do Governa-
dor de Hongkong, num almo-
ço. 

Findo este, o novo Gover-
nador de Macau e a Senhora 
Nobre de Carvalho, acompa-
nhados do Cônsul de Portugal 
e esposa, seguiram, num carro 
do Governador de Hongkong, 
para a ponte-cais doa hidro-
planadores, onde foram cum-
primentados pelos ara. Stanley 
HO, Teddy Yip, Ip Hon e 
Henry Fok, José dos Santos 
Ferreira, José Balcor Hung 
Prado e Henrique Leitão, res-
pectivamente, directores, se• 
cretário - geral e empregados 
superiores Ia Sociedade de 
Turismo e Diversões de Ma-
cau, S.A.R.L., além da comi-
tiva de Macau, já mencionada. 

Etrebarqqw para 
Macau 

Eram 13.30 horas, quando 
Sua Exa. o Governador de 
Macau e a Senhora de Nobre 
de Carvalho embarcaram, no 
hidroplanador «Penha», posto 
à disposição do ilustre casal 
pela S.T.D.M., acompanhados 
da comitiva de Macau e das 
individualidades atrás referi-
das. 

Desentbargete 
em "Ducal/ 

O desembarque em Macau 
estava aprazado para as 15.00 
horas, na Ponte Nova da S. 
T.D.M., no Porto Exterior. 

Na terminal da ponte, fes-
tivamente engalanada, viam-se 
as principais autoridades da 
Província, membros do corpo 
consular, magistrados, mem-
bros do conselho legislativo, 
chefes de serviços, figuras proe-
minentes da comunidade chi-
nesa, oficiais do Exército e da 



A força policial desfilou pe-
rante o Senhor Governador, 
em frente do Leal Senado. 

À entrada do edifício, o 
Senhor Governador foi recebi-
do pela Vereação e principais 
autoridades da Província. 

No Salão Nobie, efectuou-se, 
seguidamente, a sessão solene. 

Na mesa de honra, Sua Exa. 
o Governador estava ladeado, 
à direita, por Sua Exa. o 
Encarregado do Governo, me-
ritíssimo Juiz da Comarca e 
Comandante de Defesa Mari-
lálw e, à esquerda, por Sul 
Exa. Revma. o Bispo da Dio-
cese, Deputado por Macau à 
Assembleia Nacional e Vice-
Presidente em exercício do 
Leal Senado. 

Discurso do Vice-Pre-
sidente do Leal Senado 

Aberta a sessdo, usou pri-
meiramente da palavra o Vice-
-Presidente em exercício do Leal 
Senado, sr. José dos Santos 
Maneiras, que proferiu o se-
guinte discurso:—

(¡Acaba a Província, por in-
termédio de todos os seus 
elementos mais representativos 
e vastos sectores da popula-
ção, de receber com júbilo e 
honras devidas o seu novo 
Governador. 

Manda a antiga tradição 
que seja este Leal Senado a 
ter a honrosa primazia de 
realizar a sessão solene de 
boas-vindas e o acto de con-
firmação de posse dos Primei-
ros Magistrados da Província. 

Hoje, esta velha Casa, que 
tão de perto acompanhou a 
vida de Macau, nos seus altos 
ou difíceis momentos históri-
cos, legítima representante da 
população portuguesa ;chine-
sa desta cidade, abre mais 
uma vez as suas portas para, 
no ambiente condigno do seu 
Salão Nobie e em cerimónia 
luzida e eivada de civismo, 
prestar primeira homenagem a 
V. Exa. Snr. Governador a 
quem me cumpre endereçar 
em nome da Vereação e de 
todos os munícipes as nossas 
respeitosas saudações de boas 
vindas. 

O Leal Senado, que neste 
momento recebe jubilosamente 

Na Ponte Nova do Porto Exterior, o Senhor Brigadeiro No-
bre de Carvalho recebendo cumprimentos de boas-vindas do sr. 
Hó Yin, vogal•representante da comunidade chinesa no Conselho 
Legislativo e Presidente da Associaçdo Comercial de Macau. 

V. Exa., é uma instituição 
que está intimamente ligada 
à história de Macau e foi 
durante muito tempo o órgão 
de Governo da Província, cons-
tituindo um exemplo único e 
de excepção na história do 
municipalismo português. No 
decurso dos tempos e numa 
evolução no sentido de uma 
uniformidade de doutrina go-
vernativa, os seus poderes fo-
ram transferidos para os Go-
vernadores de Província e, os 
poderes do Leal Senado fica-
ram desde então, limitados à 
administração de interesse es-
pecificamente municipais. Re-
duzidas as suas atribuições, o 
Leal Senado, hoje, mantém 
dos tempos idos e no que 
respeita à governação da Pro-
víncia, uma característica inal-
terável: A Lealdade, honrosa 
divisa que ostenta e a que 
ganhou jus desde u reinado de 
El-rei D. João IV. 

Com esta lealdade, indes-
mentida através dos tempos, 
pode V. Exa. contar em todas 
as causas tendentes à conse-
cução do Bem Comum, quer 
da parte da Vereação — na 
qual estão integrados dois re-
presentantes da comunidade 
chinesa, elementos de coopera-
ção efectiva na solução dos 
problemas lor.. iis — da qual se. 
pode esperar um sincero espí-
rito de colaboração que temos 
a honra de reiterar a V. Exa. 

quer de ambas as comunida• 
des que constituem a popula-
ção desta cidade. 

Recaiu em V. Exa., por fe-
liz e acertada escolha do Go-
verno Central, a nomeação pa-
ra o elevado cargo de Gover-
nador desta parcela de Portu-
gal no Oriente que, em mais 
de quatro séculos de glorioso 
passada histórico se afirmou 
como um exemplo vivo de paz 
e entendimento, de harmonia 
e respeito mútuo entre duas 
comunidades que se irmanam 
num esforço comum de valori-
zação, de fomento da prospe-
ridade e na promoção do bem 
estar geral da população. Esta 
herança de quatro séculos, vi-
vidos numa comunhão de 
ideais, numa coexistência pa-
cífica (praticada muito antes 
de estar em voga tal designa-
ção!) e no culto dos mais ele-
vados valores morais e humanos 
de duas civilizações distintas 
mas não antagónicas, a par de 
vasta Obra realizada e viva 
consciência de mais realizar, 
constituem a mais firme cer-
teza de um presente pleno de 
esperanças sobre o qual se edi-
ficará um futuro melhor. 

É neste presente e na tare-
fa, que sobre todos nós recai 
da edificação dum futuro me-
lhor que a Província terá em 
V. Exa., Snr. Governador, a 



direcção superior da sua ad-
ministração e queremos signi-
ficar a nossa confiança e cer-
teza antecipada de uma sere-
na e justa, firme e criteriosa 
acção governativa em prol do 
progresso de Macau nos seus 
diferentes sectores públicos ou 
privados. As qualidades, sa 
ber e profunda consciência de 
bem servir que V. Exa. tão 
amplamente demonstrou ao 
longo duma brilhante carreira, 
no desempenho dos mais va-
riados cargos ao serviço da 
Nação, constituem para nós a 
mais sólida garantia. 

Senhor Encarregado do Go-
verno

Termina hoje mais um pe-
ríodo em que a Província teve 
V. Exa. à testa da sua admi-
nistração, em cujo desempenho 
V. Exa. se houve cem eleva-
da probidade e dinamismo e 
profundo conhecimento- das 
realidades locais. O reconhe-
cimento destas qualidades, que 
não são ignoradas por quem 
com V. Exa. privou na gestão 
dos negócios municipais, este-
ve bem presente em todos nós 
durante o período em que V. 
Exa. esteve afastado desta Câ-
mara, chamado a ocupar car-
go de maior responsabilidade. 
Encontrando-se V. Exa., nesta 
hora, no limiar desta Nobre 
Casa, tenho a honra de mani-
festar a V. Exa. em nome do 
Leal Senado, a nossa satisfa-
ção de voltarmos a trabalhar 
sob a presidência de V. Exa. 

Senhora de Nobre de Car-
valho : 

Tenho a honra de apresen-
tar a V. Exa. as nossas calo-
rosas saudações de boas vin-
das a esta cidade e, em mo-
desta homenagem deste Leal 
Senado e da população quei-
ra aceitar, Minha Senhora, o 
ramalhete de flores que neste 
momento lhe vai ser entregue, 
ao mesmo tempo que formula-
mos os nossos votos de que a 
vossa estadia em Macau seja 
repleta de felicidades e de gra-
tas recordações. 

À Senhora de Mota Cervei-
ra, aproveitamos a oportuni-
dade de gostosamente de lhe 
oferecer o ramalhete de flores, 
homenagem do Leal Senado. 

O Senhor Governador passando revista à guarda de honra, 
prestada por uma Companhia de Caçadores, no Porto Exterior. 
Senhor Governador : 
Em nome da cidade, tenho 

a honra de depor nas mãos 
de V. Exa. a sua chave sim-
bólica e neste gesto entregamos 
também as nossas mais legíti-
mas esperanças, dedicação, con-
fiança e, com a nossa incondi-
cional cooperação auguramos 
a V. Exa. um mandato feliz 
e repleto de sucessos para bem 
de toda a Província e para o 
bom nome de Portugal nestas 
distantes paragens. 

Tenho dito.» 
Durante o seu discurso, o 

Vice-Presidente do Leal Sena-
do ofereceu às Senhoras de No-
bre de Carvalho e de Mota Cer-
veira, como preito de homena-
gem, ramalhetes de flores e pro-
cedeu à entrega simbólica das 
«Chaves cia Cidade» ao novo 
Governador. 

Estas duas cerimónias foram 
assinaladas com estrepitosas 
salvas de palmas pela assistên-
cia, de pé. 
Discurso do Chefe de 

Serviços mais antigo 
Seguiu-se-lhe, no uso da pa-

lavra, o sr. Dr. . Adelino Lopes 
Presas, Chefe do Serviço Me-
teorológico, na sua qualidade 
de Chefe de Serviços mais an-
tigo da Província, que disse : 

«Na qualidade de chefe de 
serviço mais antigo, dentre os 
que actualmente se encontram 
na Província, coube-me a su-
bida honra de vir apresentar 
a Vossa Excelência, Senhor 
Governador, e a Vossa Exce-
lentíssima Esposa, respeitosas 
e efusivas saudações de Boas-

-Vindas, em nome de todos os 
servidores públicos de Macau, 
nesta data em que Vossa Ex-
celência toma efectivo contac-
to com a terra e com as gen-
tes cujos destinos vos estão 
confiados. 

Será, naturalmente, difícil a 
missão de orientar superior-
mente toda a nossa actividade 
pública no sentido de que de-
la resultem benefícios, sempre 
crescentes, para a comunidade 
em que vivemos e que servi-
mos; e essa missão será tan-
to mais espinhosa e exaustiva, 
quanto é certo serem as nos-
sas possibilidades bastante limi-

tada-s. Neste ponto devo escla-
recer Vossa Excelência, e quan-
tos me ouvem que disso neces• 
sitern, que fiz aqui uma gene-
ralização,. .partindo do indivi-
dual para o todo, sem outra 
razão que não seja a certeza 
de que, neste caso, o todo é 
mais modesto que o individual; 
e por qne assim é, me solici-
taram os ,que represento que 
não vos falasse da esperança 
que nos anima. 

Mas o que eles me impuse-
ram que vos ,transmitisse, Ex-
celência, é que . cada um de 
nós faz, desde já, solene ofer-
ta da mais firme e leal cola-
boração que possa dar sem 
outra reserva que seja a que, 
naturalmente, lhe for imposta 
pelo saber ou pelo limite das 
suas forças. 

Sim, Senhor Governador, 
sabemos que este é precisa-
mente nosso vínculo e que 



verdade apresentar-se-á, certa-
mente, de forma bem diversa 
através dos variados problemas 
que, por vezes, há-de ter de 
enfrentar e todos eles deriva-
dos das características muito 
especiais que definem esta Pro-
víncia e a tornam, por isso 
mesmo, bastante diferente das 
demais, já que são muitos os 
condicionalismos que lhe dão 
a sua feição própria e le-
vam, de vez em quando, à 
criação de, situações comple-
xas e delicadas para as quais 
há que encontrar sempre a so-
lução mais ajustada às reali-
dades do meio ambiente e sem 
esquecer, portanto, a natureza 
e o nível da repercussão que 
tais soluções possam vir a ter 
no seio de uma comunidade 
de tão elevado indica demo-
gráfico e tão hetereogénea, em-
bora sempre tenha vivido e 
viva na melhor convivência e 
mais perfeita união. 

Macau, no decurso da sua 
já longa existência, tem tido 
épocas de prosperidade e ou-
tras de declínio, sendo estas 
últimas sempre resultantes da 
interferência de i n t er esses 
alheios aos quais não ponde 
ou não soube furtar-se conve-
nientemente e na devida altu-
ra a fim de não ser afectada 
nas suas condições de desen-
volvimento. Apoiando-se, po-
rém, na experiência de séculos 
vividos e que lhe proporcio-
naram a sabedoria necessária 
para melhor se adaptar às cir-
cunstâncias mais variadas, sem-
pre tem conseguido libertar-se 
de tais situações no momento 
oportuno mercê do extraordiná-
rio engenho da sua comunida-
de e das correcções apropria-
das que introduziu no rumo 
dos seus destinos. 

Vem V. Exa. assumir o 
Governo da Província precisa-
mente na altura em que se 
está a processar o desenvolvi-
mento de uma época de res-
surgimento e depois de ter si-
do vencida uma crise de al-
guns anos que só trouxe a 
Macau dificuldades de toda a 
espécie e quase chegou a su-
focar o seu viver. 

das 
Da imensa multidão, destacava-se uma 
escolas de línguas portuguesa, chinesa e 

Felizmente, os maus dias 
foram passados e Macau, após 
os seus primeiros passos titu-
beantes e próprios de quem 
era convalescente de uma gran-
de enfermidade, caminha hoje 
rápida e seguramente, enfren-
tando o futuro com calma e 
fervorosa Fé e lutando contra 
o tempo para vencer a todo 
o custo o espaço dos anos per-
didos. 

Esta, a razão do seu actual 
pulsar trepidante e que se 
sente nos variados sectores da 
sua actividade, a qual, con-
forme se é levado a supor, 
não atingiu ainda o máximo 
da sua amplitude já que é 
possível vir a verificar-se nos 
tempos mais próximos um no-
vo passo em frente que lhe 
permita abrirem-se diante de 
si horizontes mais vastos e de 
maior projecção. 

O panoroma exposto determi-
nou, naturalmente, uma situa-
ção económico-financeira que 
se caracteriza, presentemente, 
por um elevado grau de esta-
bilidade e desafogo em relação 
a alguns anos atrás mas que 
não é de forma alguma eufó-
rica em virtude da Província 
se ter visto obrigada a aumen-
tar os seus encargos, como 
consequência do desenvolvi-
mento verificado, e em estar 
empenhada num amplo plano 
de realizações, de acordo com 

larga representação 
inglesa. 

o programa de fomento em 
curso, e às quais está a fazer 
face através, somente, das suas 
próprias disponibilidades, além 
de que é conveniente sempre 
lembrar não só as caracterís-
ticas de certa contingência que 

determinadas 
receitas e em especial as que 
assentam em resultados do tu-
rismo, como ainda as dificul-
dades que porventura possam 
surgir por parte dos mercados 
importadores e para os quais 
se escoam todos os produtos 
resultantes da laboração local 
e que a verificar-se qualquer 
perturbação sensível na actual 
estrutura surgiriam, talvez, 
problemas com reflexos não di-
fíceis de enxergar, o que tudo 
aconselha, portanto, à maior 
prudência e conveniente pon-
deração sempre que se trate 
de promover o aumento de 
quaisquer encargos permanen-

-ites do Orçamento da Provín-
cia. 

Nos tempos particularmente 
difíceis que vão correndo para 
a Nação Portuguesa e em que 
tão leviana, cretina ou mal-
dosamente se chega a negar a 
Obra que realizamos nos vá-
rios Continentes, é salutar po-
der afirmar-se que Macau re-
presenta um exemplo prepon-
derante no conjunto euro-afro-
-asiático português. 



Aqui se vive uma já tradi-
cional e secular coexistência 
pacífica, numa demonstração 
plena das nossas característi-
cas de povo multi-racial e 
plari-continental, sendo possí-
vel vermos a cada passo por-
tugueses e chineses, lado a 
lado e sem distinção de poli-
tica, raça ou credo, a labuta-
rem pelo sustento de cada dia 
num ambiente em que a or-
dem e a tranquilidade impe-
ram e que, por tal facto, ge-
rou um clima de confiança 
que deu origem a um avultado 
investimento de capitais tanto 
no desenvolvimento da indús ,
triz como no da construção 
urbana, facto este deveras re-
kvante atentarmos a que 
ele é uma resultante da acção 
governativa levada a efeito 
em todos os campos da sua 
interferência. 

De acordo com os princípio 
que sempre orientaram o mo-
do português de estar no mun-
do, as nossas relações de vi• 
zinhança foram estabelecidas 
em boa amizade, aqui nos en-
contrando por direito próprio 
e apenas tendo o apoio que 
nos é dado pelo respeito que 
tem merecido e estamos certos 
que continuará a merecer o 
direito da nossa presença. 

Tem V. Exa. uma tão hon-
rosa, como delicada, missão a 
cumprir — Governar Macau—, 
terra que pelas suas caracte-
rísticas próprias representa um 
constante desafio à capacidade 
de engenho governativo e que, 
por isso mesmo, se torna ali-
ciante o poder dirigir-lhe os 
destinos. A tarefa não será, 
de certo modo, fácil como já 
tive ocasião de atrás referir, 
já que se trata do comando 
de um posto que práticamen-
te não tem rectaguarda. Con-
tudo, V. Exa. pode estar cer-
to que não se encontrará só 
na luta a travar mas, antes, 
acompanhado por uma popu-
lação leal, laboriosa e ordeira 
que não só colaborará em es-
treita união com o Governo 
da Província, como estará 
pronta a dispender o maior 
esforço a bem do interesse 
comum e na qual poderá V. 
Exa. inteiramente confiar, tal 
como ela já confia no seu 

O Senhor Brigadeiro Nobre de Carvalho passando revista à 
guarda de honra, prestada pela P.S.P., no Largo do Senado. 

Governador através da garan-
tia que lhe é dada pelas ele-
vadas qualidades de V. Exa. 

Ao fazer a entrega do Go-
verno da Província, formu-
lo os mais ainceraL 

para que o Governo de V. 
Exa. seja caracterizado pelo 
mais vasto conjunto de reali-
zações, num ambiente de paz, 
de amizade e total compreen-
são, para bem da Nação e 
especialmente de Macau.» 

Discurso do 
Governador 

Finalmente, Sua Exa. o Go-
vernador da Província, Briga-
deiro José Manuel de Sousa e 
Faro Nobre de Carvalho, pro-
feriu o seguinte discurso : 

«De acordo com antiga tra-
dição, acabo de entrar efecti-
vamente no desempenho das 
minhas funções, neste Leal 
Senado desta Nobre Cidade 
de Macau, representando uma 
população portuguesa e chine-
sa que eu tanto respeito e 
admiro. 

Sinto a grandeza do mo-
mento que passa e é verda-
deiramente emocionado que 
evoco as nobres tradições des-
ta Casa e as decisões aqui 
tomadas, durante séculos, na 
administração desta terra e, 
mais modernamente, em prol 
dos munícipes da Cidade. 

Em todas essas decisões 
sempre imperou a Justiça ali-
cerçada no Direito, no respeito 
dos interesses de cada um mas 
sem nunca serem olvidados os 
superiores interesses da Grei. 

E hoje, como ontem, ama-
nhã e sempre, assim terá de 
continuar a ser. 

A Vossa Excelência, ilustre 
Oficial Superior do nosso Exér-
cito e dotado de uma distinta 
personalidade, eu quero agra-
decer, em primeiro lugar, as 
palavras que acaba de profe-
rir e a confiança que elas ex-
primam na minha futura ac-
ção. 

Vossa Excelência apresen-
tou, de forma desassombrada 
e inteligente, uma síntese da 
situação actual da Província 
de Macau e perspectivas do 
seu futuro ! 

Sei bem quão complexo e 

difícil é o posto que o Gover-
no da Nação me confiou mas 
com Fé em Deus, com o apoio 
dos meus colaboradores mais 
directos — entre os quais V. 
Ex.a se conta — e certo da 
compreensão e da cooperação 
de uma população que se dis-
tingue pelo seu elevado civis-
mo e qualidades de trabalho, 
encaro com confiança o futuro 
desta linda e progressiva Ter-
ra. 

É grande, também, a res-
ponsabilidade que sobre mim 
recai por suceder a um Go-
vernador como o foi o Coro-
nel Lopes dos Santos. E evo-
co o seu nome, gostosamente, 
neste momento, com justa ad-
miração e elevada consideração. 

Esteve V. Exa. largos me-
ses como Encarregado do Go-
verno, em tarefa exaustiva e 
por acumulação com outras
funções. Não tenho qualidades 



para apreciar a acção desen—
volvida por V. Exa. mas as 
referências que já tenho ou-
vido a seu respeito deixam-me 
a certeza da dignidade, do 
equilíbrio e da inteligência que 
pôs no desempenho do cargo. 

—A V. Ex.a Reverendíssi-
ma, Senhor Bispo de Macau, 
apresento aa minhas respeito-
sas saudações, manifestando a 
minha satisfação pela honrosa 
presença de um tão digno re-
presentante da Igreja de Cris-
to, essa Igreja que, desde 
sempre, anda indissolfivelmen-
te ligada à presença e acção 
portuguesa no Mundo, em to-
dos os Continentes. 

Pode V. Exa. Reverendíssi-
ma contar com o Governo da 
Província que conhece o alto 
valor da acção missionária e 
continuará, dentro das possi-
bilidades materiais, a dar o 
seu apoio à Diocese, como o 
fizeram os meus ilustres ante-
cessores. 

—Ao Senhoro Deputado de 
Macau endereçando-lhe as mi-
nhas saudações, exprimo a V. 
Exa. a minha firme convicção 
de que da mesma forma ele-
vada como o vem fazendo, 
continuará pugnando pelos su-
periores interesse desta Terras 
no alto órgão da administta-
ção onde tão dignamente a 
representa. 

—A V. Exa, senhor Encar-
regado do Governo, agora na 
sua qualidade de Comandante 
Militar, e  a V. Exa, senhor 
Comandante da Defesa Marí-
tim eu apresento também as 
prainhas saudações que torno 
extensivas aos briosos elemen-
tos

-
 do Exército e da Marinha 

que prestam serviço nesta 
Província e que sei têm sabi-
bo frutificar aquelas nobres .e 
seculares Instituições Militares. 

Áo senhor Presidente da 
Comissão Provincial da União 
Nacional quero agradecer as 
palavras proferidas que reve-
lam bem oJ seus propósitos e 
a elevada compreensão da 
missão que incumbe a um or-
ganismo de tanta importância 
na vida política da Nação co-
mo é a União Nacional. 

Da sua colaboração, conju-
gada com a obtida nos diver-
sos sectores da vida da Pro-
víncia, resultará o que todos 
nós, afinal, firmemente dese-
jamos : o progresso desta terra 

e o bem estar da sua popula-
ção, aspirando sempre a mais 
e melhor. 

Embora considere imerecido 
o julgamento de "V. Exa. a 
meu respeito, agradeço as suas 
palavras. Elas partem de uma 
figura destacada da sociedade 
de Macau, onde a sua compe-
tência brilha, não só na advo-
cacia —onde é elevado expoen-
te —como nas importantes fun-
ções que exerce no órgão le-
gislativo da Província. 

— Desejo agora saudar o 
Meretíssimo Juiz da Comarca 
que tão altamente prestigia a 
Magistratura portuguesa que 
aqui representa. 

Uma administração só po-
derá ser boa e sã se, parale-
lamente, forem respeitados os 
nobres princípios de uma Jus-
tiça firme mas humana. 

Eu confio abertamente no 
vosso contributo para a or-
dem social que necessita, co-
mo é óbvio, da cooperação de 
todos os cidadãos. 

Em V. Exa., Senhor Dr. 
Juiz eu saúdo os integros Ma-
gistrados da Província e toda 
a digna Família Judicial. 

— manifestando a V. Exas. a 
minha confiança na vossa pres-
timosa colaboração. 

—Em nome de todos os 
funcionários da Província fui 
também saudado pelo Sr. Che-
fe dos Serviços Meteorológicos 
cujas sentidas palavras e vo-
tos formulados muito me sen-
sibilizaram. 

A V. Exa, e a todos quan 
tos tão dignamente representa 
desde os senhores chefes de 
Serviço aos mais modestos ser-
vidores do Estado, quero di-
zer que apreciei devidamente 
as afirmações feitas e conside-
ro-as como que um solene 
compromisso de Bem•Servir. 
Na verdade, servir com dedi-
cado espírito de colaboração e 
com a indispensável lealdade, 
em prol do interesse público, 
constitue dever de todo o fun-
cionário, ficando implícito o 
zêlo e a isenção, o que tudo 
conjugado com uma actuação 
eficiente e dinâmica dos vários 
Serviços Públicos, numa emu-
lação que só pode ser vanta-
josa, fará digna e prestigada 
toda uma Administração. 

Sua Exa. o Governador proferindo 
Nobre do Leal Senado. 

— Para V. lixas ilustres 
membros do Conselho Legis-
lativo da Província de Macau, 
vão as minhas saudações. Es-
cusado será dizer-vos quanto 
conto com a vossa colabora-
ção que considero da maior 
valia. Igualmente me dirijo 
aos ilustres vogais do Conse-
lho do Governo —cujas funções 
tão em permanência estão li-
gadas ao Governador na sua 
função legislativa e executiva 

o seu discurso, no Salão 

As palavras de V. Exa. ex-
primem o reconhecimento des-
sa verdade, numa aceitação 
sincera, bem sentida e volun-
tária, o que muito me apraz, 
sendo certo que a vossa cota-
-parte de esforço na tarefa 
colectiva do engrandecimento 
desta Província, tem tido — e 
continuará a ter — um valor 
inestimável. 



Pela minha parte, esforçar-
-me-ei, também, por, na me-
dida do possível, satisfazer os 
vossos legítimos anseios e as-
pirações. 

—A V. Exa, Sr. Vice-presi-
dente (em exercício) do Leal 
Senado, eu quero exprimir-Ide 
—e à muito ilustre Vereação 
—a minha confiança na vossa 
acção em defesa dos superio-
res interesse da cidade e da 
sua população portuguesa e 
chinesa de que é legítimo re-
presentante. 

Agradeço as palavras pro-
feridas por V. Exa. que refle-
tem uma firme esperança do 
porvir desta terra, embora re-
conheça serem imerecidas as 
que directamente me respeitam. 

As atribuições desta Casa 
são extremamente importantes 
porque directamente se re-
lacionam com os interesses 
imediatos da população, com 
algumas das suas necessidades 
vitais, com o seu bem-estar. 

Ao segurar em minhas mãos 
a chave simbólica desta Cidade 
do Santo Nome de Deus, após 
a entrega que V. Ex.a dela 
me fez, e ao recordar as no-
bres tradições desta Leal Se-
nado, tão intimamente ligadas 
à História de Macau, eu senti 
acrescido o peso das minhas 
responsabilidades pelo que 
aquela entrega envolve de es-
perança e de generosa confian-

Saudando calorosamente a 
briosa população de Macau —
da qual desde hoje, também 
faço parte como mais um ele-
mento de trabalho —eu quero 
afirmar que, em resposta a 
essa confiança, procurarei tudo 
fazer pelo seu bem-estar e 
pela prosperidade desta terra. 

E ao saudar a população de 
Macau eu quero aproveitar 
referir-me especialmente à Co-
munidade chinesa pois de há 
muito que admiro o Povo 
chinês, as suas finas sensibili-
dades e inteligência e qualida-
des de trabalho, qualidade 
que tão bem se quadram com 
as do povo português e con-
sagram a tradicional solidarie-
dade luso-chinesa. 

A Comunidade Chinesa cons-
titue um dos pilares em que 
assenta a economia de Macau 
pelas actividades que exerce e 
forma como as exerce. 

Ao longo da História a 
Comunidade Chinesa de Macau 
e as gentos portuguesas sem-
pre viveram verdadeiramente 
irmanadas por um espírito de 
compreensão e de respeito mú-
tuo, o que evidência bem as 
qualidades civicas dos respec-
tives Povos. 

—Perante todos os votos 
formulados e palavras tradu-
zindo confiança na minha pes-
soa, eu só posso oferecer, co-
mo garantia, o meu passa• 
do e os serviços prestados 
ao longo da minha carrei-
ra de militar —na sua maior 
parte vivida em outras parce-
las do TODO nacional —e a 
minha firme vontade de con-
tinuar a ser útil, desta vez ao 
serviço de Macau a que já 
tanto quero. 

A missão de governar é 
bem espinhosa e carece da 
compreensão e cooperação de 
todos, seja qual for a natu-
reza da sua actividade. 

Como muito bem acentuou 
Sua Excelência o Ministro do 
Ultramar, no acto da minha 
posse em Lisboa, <governar 
corresponde, em última aná-
lise, a criar, a promover e a 
manter as melhores condiç¡ts_ 
de vida para a população e a 
regular com justiça as suas 
relações públicas e privadas)). 

Eis uma síntese que define 
todo um programa de Gover-
no e envolve um mundo de 
pensamentos e acções. 

Nunca tive ensejo de aqui 
servir, como há pouco acen-
tuei, embora há muitos anos —
então simples aderes—o tives-
se pretendido, logo após a 
minha saída da Escola Militar, 
atraído pelo sortilégio destes 
lugares e pela natureza das 
suas gentes. 

No entanto, fui acompa-
nhando, dentro das possibili-
dades, o progressivo desenvol-
vimento desta Província da 
qual, aos Senhores Presidente 
da República e Presidante do 
Conselho, ouvi palavras que 
exprimem bem o lugar espe-

cial que Macau ocupa no co-
ração de todos os portugueses. 

Agora que me encontro fi -
nalmente em Macau — nes-
ta terra que doravante mi-
nha será também — eu quero 
dizer que espero de todos a 
indispensável cooperação, não 
só de parte dos Serviços Pú-
blicos como das actividades e 
empresas particulares, de to-
dos, em suma, sejam portu-
gueses ou sejam elementos da 
digna comunidade chinesa. 

—Não pretendo traçar aqui 
um plano de acção gc•--.-Ina-
tiva. 

Apenas, julgo dever fazer al-
gumas considerações muito ge-
rais sobre certos aspectos da 
Administração que considero 
mais importantes. 

Tendo sempre em vista as-
segurar a desejada e necessária 
continuidade à obra dos meus 
ilustres antecessores, eu quero 
frizar que é imperativo que 
todos prosigrarn trabalhando no 
engrandecimento de Macau, es-
quecendo agravos que porven-
tura tenham de qualquer e 
abdicando de interesses que 
possam ferir os superiores in-
teresses da Província. 

O Governo continuará a 
apoiar aquelas iniciativas que 
se reconheça serem dignas 
disso. 

Nesta ordem de ideias, ini-
ciativas que não salvaguardem 
conveniências superiores da 
Prníncia, de- qualquer ordem, 
nãO serão apoiadas ou, mes-
mo, autorizadas. 

Se é indispensável — como 
verVade axionática—a colabo-
ração e confiança de todos 
pata; em clima de tranquili-
dade e paz de espírito, se 
po r prosseguir na nossa ta-
ref -com-um, não poderá ser 
tolerada a acção dos que, cá 
dentro, para fins inconfessáveis 
— da sua iniciativa ou mane-
jados do exterior — tentarem 
perturbar ou prejudicar a vida 
de Macau e da sua população 
e as relações de vizinhança 
estabelecidas de há séculos, 
em boa amizade, movidos por 
interesses que, em absoluto, 
são alheios —se não lesivos —
aos interesses superiores de 
Macau. 



Sobre esses, que assim pro-
cederem, a minha acção não 
deixará de se fazer sentir. 

Como muito bem acentuou 
o Exm.0 Encarregado do Go-
verno, épocas de declínio re-
gistadas em Macau, resulta-
ram sempre de interferências 
de interesses alheios. Estes 
são, por vezes, cegos a reali-
dades bem evidentes, por in-
consciência ou deformada vi-
são. 

Tais interferências têm sido 
—e continuarão a ser —redu-
zidas ou anuladas, pois os in-
teresses desta terra sobrelevam 
tudo o mais. 

À Imprensa —que deste lu-
gar particularmente saúdo —
caberá o importante papel que 
todos lhe reconheçemos, na 
sua nobre missão educacional 
e informadora e na orientação 
da opinião pública. 

E uma Imprensa bem es-
clarecida e bem intencionada 
é essencial. 

As acções clandestinas e o 
tráfego e uso ilegal de estupe-
facientes continuarão a sentir 
a clurez4. da lei através da 
diligente acção das autorida-
des competentes. Só assim se 
poderá fazer uma intransigen-
te defesa de saúde física e 
moral da população, actuando 
também sobre os transviados 
e sem descurar, como se vem 
fazendo, a reabilitação e rein-
tegração na sociedade das ví-
timas de tal flagelo. 

Prosseguir-se-á no melhora-
mento dos ser viçãs públicos, 
não só quanto à sua eficiência 
e simplificação burocrática co-
mo quanto ao completamento 
dos seus quadros. E não dei-
xará de se atender à situação 
dos fuucionários e agentes 
equiparados, prosseguindo - se 
no sentido de lhes proporcio-
nar maior assistência na doen-
ça e de se continuar resolven-
do progressivamente o proble-
ma da habitação, sector em 
que tanto se empenhou, tam-
bém, o meu ilustre antecessor. 

Ás importantes obras do 
Plano de Fomento, algumas 
já em curso, continuará a dar-
-se o necessário andamento, e, 
dentro das possibilidades já 

previstas, iniciar-se-ão obras 
projectadas ou far-se-á o estu-
do de outras, tudo sem se 
descurar numerosos melhora-
mentos locais, alguns a efec-
tuar em comparticipação com 
as autarquias. 

Simultaneâmente, haverá 
que continuar a fomentar-se a 
construção civil urbana como 
é necessário. 

Ao importante sector da 
Educação terá de ser dada a 
necessária atenção a fim de 
que o ensino possa alcançar o 
desejado nível c nos vastos 
sectores da Saúde e de Assis-
tência Social só há que pros-
seguir no sentido da sua ex-
pansão, dedicando-se especial 
cuidado à situação dos elemen-
tos económicamente mais de-
beis, como o exige o espírito 
humanitário e o consenso unâ-
nime de toda a população — 
da qual, aliás, se vêm regis-
tando tantos exemplos de va-
liosa contribuição. 

Porém, procurar-se-á sempre 
levá-los, logo que possível, ao 
exercício de actividade úteis 
por forma a constituirem-se 

em especial as que assentam 
em resultados do Turismo. 
Urna verdadeira solidez, de 
ordem económica, só se 
pode obter através de expan-
são do comércio e de certas 
indústrias básicas, isto, evi-
dentemente, sem se descurar 
o incremento do Turismo nos 
moldes que se encontram já 
traçados e cujos resultados 
têm sido bem evidentes. 

Mas se na expansão do co-
mércio e da indústria cabe à 
Administração papel impor-
tante sob certos aspectos, é, 
no entanto, à iniciativa pri-
vada que, nesse campo, com• 
peta papel relevante quer na 
busca de mercados (importa. 
dores e exportadores) em re-
giões que possibilitem atenuar-
-se dificuldades hoje sentidas, 
quer no desenvolvimento das 
indústrias existentes ou cria-
ção de novas indústrias, de 
viabilidade manifesta. 

Só com a intensificação de 
investimentos privados nestes 
campos — como em outros, 
aliás, —será possível progredir-
-se no sentido desejado, com 
benéficos reflexos inclusivamen-
te no campo social. 

Multidão afluindo aos cumprimentos 
Governo da Praia Grande. 

em prestantes cidadãos. 
—O Comércio e a Indústria 

constituem importantíssimos 
sectores da vida de qualquer 
território e, em Macau, a sua 
expansão é indispensável. 

Como acentuou há pouco — 
e muito bem —o Exm.° En-
carregado do Governo, certas 
receitas oferecem característi-
cas de alguma contingência, 

oficiais, no Palácio do 

Julgo tal ser possível, con-
siderando a qualidade e pos-
sibilidades dos homens de Ma-
cau; os exemplos já registados, 
o seu grande amor a esta 
Terra e a situação peculiar 
desta sendo certo, no entan-
do, que esta mesma situação 
impõe, por outro lado, certos 
condicionalismos que não po-
dem ser olvidados ou anula-
dos, a bem dos superiores in-



teresses da Província. 
—Finalmente, haverá que 

prosseguir no sentido de in-
tensificar as relações entre 
portugueses e chineses, na ba-
se da tradicional solidariedade. 

—Desta conjugação de es-
forços, atitudes e ideias, só 
poderá resultar o progresso 
moral e material desta Pro-
víncia e o bem-estar das ge-
rações actuais e vindouras, 
numa tarefa comum e conti-
nuada, cumprida com alegria 
no trabalho e no clima de 
paz, tranquilidade, e de boa 
convivência e vizinhança que 
caracteriza o ambiente de Ma-
cau. 

Amar as gentes que aqui 
vivem (portugueses e chineses) 
e conhecer a terra, são dois 
propósitos que vêm do meu 
coração e, na verdade, só me 
falta atender ao segundo. 

Minhas Senhoras e Meus 
Senhores 

Já me alonguei, talvez em 
demasia, e Dor isso vou ter-
minar. 

Fica profundamente grava-
da no meu coração a forma 
tão simpática, calorosa e ami-
ga como eu — e minha mulher 
—fomos recebidos na nossa 
chegada a Macau e aqui tani-
bem, nesta NOBRE CASA, 
onde se encontra ama assis-
tência que marca não só pelo 
número elevado de pessoas co-
mo pela sua qualidade, gente 
de todas as categorias sociais, 
modestos cidadãos e distintas 
indidualidades, civis, militares 
e eclesiásticas. E desta assis-
tência permito-me agora des-
tacar os ilustres elementos do 
Corpo Consular acreditado em 
Macau a quem enderaço as 
minhas saudações. 

— A todos V. Exas., meus 
senhores, e às distintas senho-
ras que aqui se encontram, 
cuja presença é elevada ga-
rantia de encanto e distinção, 
manifesto o meu sincero agra-
decimento, o que faço também 
em nome da minha mulher 
que, como eu, vive e sente 
estes momentos de tão pro-
fundo significado. 

E manifestando, de novo, a 
minha confiança no progresso 
desta encantadora Macau —
assim todos, portugueses e chi-
neses, cooperem numa tarefa 
que nunca poderá ser de um 
só —devolvo a chave da Cida• 
de ao Leal Senado, entregan-
do-a nas mãos do seu digno 
Presidente, com a certeza de 
que continuará a saber guar-
dá-la tão fiel e lealmente co-
mo sempre o tem feito até 
aqui». 

* 
A leitura do auto de posse 

foi feita pelo Secretário, inte-
rino, do Leal Senado, sra. D. 
Maria de Lurdes Pacheco Bor-
ges. 

No momento da assinatura 
do auto de posse por Sua Exa. 
o Governador da Província, 
ouviu-se da Fortaleza do Mon-
te, a salva de 19 tiros, da 
ordenança. 

Cumprimentos 
oficiais 

Pelas 17.30 horas, Sua Exa. 
o Governador da Província, 
Brigadeiro Nobre de Carvalho, 
recebeu, no Palácio do Gover-
no da Praia Grande, cumpri-
mentos oficiais das principais 
autoridades, corpo consular, 
magistratura, conselho legisla-
tivo, funcionalismo, corpos ad-
ministrativos, Missões Católi: 
cai, colectividades e outros, 
elementos representativos da 
população. 

Fez a chamada protocolar, 
o secretário do Governador, 
ar. Tenente Fernando da Silva 
Ama ro. 

* * 
«Notícias de Macau», com as 

suas respeitosas saudações de 
boas-vindas, renova uma vez 
mais a Sua Excelência o Go-
vernador sinceros votos por 
um feliz governo. 


