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CHEGADA DO NOVO GOVERNADOR 
Macau recebeu festiva e calorosa-

mente, no passado dia 25, o seu novo 
Governador e Comandante-Chefe das For-
cas Armadas, Sua Exa. o Brigadeiro 
José Manuel de Sousa e Faro Nobre de 

Carvalho, e Sua Exma. Esposa, Senhora 
Dona Julieta Velhinho Pereira Nobre de 

Carvalho. 

Toda a imprensa local dá o maior relevo ao aconteci-

mento, que abre um novo capitulo nos anais da história qua-

tro vezes secular desta parcela de Portugal no Oriente. 

A edição diária deste jornal, no seu número de ontem, 

publicou já, além da biografia do novo Primeiro Magistrado 
da Província —uma vida toda entregue ao serviço da Nação, 

em diferentes parcelas do TODO nacional —, uma reportagem 

completa e pormenorizada da sua chegada, desde o desem-

barque em Hougkong ató aos cumprimentos oficiais no Palá-
cio do Governo da Praia Grande, último número do programa 
da recepção, com a reprodução integral dos discursos profe-
ridos na sessão solene realizada no Salão Nobre du Leal Se-

Jantar de Homenagens aos Senhores Governador de Macau, 

Brigadeiro Nobre de Carvalho, e ex•Governador, Coronel Lopes 
dos Santos, oferecido pelos Corpos Gerentes da Casa de Macau, 
em 14 de Novembro de 1966, 92.0 Restaurante Macau, em Lis-
boa. 

Da esquerda para a direita a partir do centro: —
General Flávio dos Santos, Brigadeiro Nobre de Carvalho, 

Dr. Oliveira Hagatong, Dr. Bernardo Vidigal, Carlos Basto, Ran-
gel de Almeida, Serpa Pimentel, Dr. Horácio Garcia, Dr. Danilo 
Barreiros, Dr. Carlos Estorninho, Prof. Eng.° Raia Cabral, Co-
ronel Tamagnini Barbosa e Coronel Lopes dos Santos. 

Boas Findas e Feliz Governo, 
Senhor Governador 

nado, durante a qual se. procedeu, na forma tradicional, à 
entrega do Governo. 

Estes discursos foram igualmente retransmitidos pela 
Emissora de Radiodifusão de Macau, na sua emissão da noite 
de anteontem. 

Damos, hoje, nesta edição semanal ilustrada, um do-
cumentário fotográfico da efeméride (Ver páginas centrais). 

Sua Exa. tomou posse do cargo de Governador de Ma-
cau no dia 11 de Outubro findo, no Ministério do Ultramar, 
e embarcou em Lisboa, para esta Província, no dia 21 do 
corrente, acompanhado de Sua Exma. Esposa. 

Antes da sua partida, foi homenageado pela Casa de 
Macau e pelo Chefe do Estado Maior do Exército, tendo tam-

bém sido reoebido por Suas Exas. o Presidente da República 
e o Presidente do Conselho. 



Página 4 NOTICIAIS Dlt MACAU 2711111966 

ClióNICA SE/11ANAL DE MACAU 
(De 20 a 26 de Novembro de 1966) 

No Clube de Macau, realizou-se, no dia 20, à noite, a ce-
rimónia da entrega de troféus aos vencedores das diversas provas 
automobilísticas integradas no XIII Grande Prémio de Macau. 
Presidiu S. Exa. o Encarregado do Governo, Coronel Mota Cer-
veira, que proferiu um breve discurso... 

Dia 20-A edição diária 
do «Notícias de Macau» assi-
nalou o aniversário natalício, 
ocorrido no dia 19, de Sua 
Exa. o Presidente da Repú-
blica, Almirante Américo To-
más, com saudações e votos 
de longa vida. 

—Cerca de 26 000 pessoas 
visitaram esta cidade, por oca-
sião do XIII Grande Prémio 
de Maoau, certame automobi-
lístico de maior projecção no 
Extremo Oriente, em que se 

Major do C. E. M. Manuel de 
Mesquita Borges. 

— De regresso da licença 
graciosa, chegou, há dias, a 
ara. D. Loisa Augusta dos San-
tos, professora da Escola In-
fantil »D. José da Costa Nu-
nes». 

Dia 21 —Embarcou, . em 
Lisboa, com destino a Macali, 
o novo Governador e Comart-
dante-Chefe das Forças Arma-
das desta Província, Brigadei-
ro José Manuel de Sousa e 

.., e procedeu à entrega dos troféus, tendo também feito uso 
da palavra outros oradores. Seguiu-se um 4no «Por-do-Sol», que 
decorreu num ambiente de alegre convívio entre promotores, con-
correntes e convidados. 

classificaram Mauro Bianchi, 
Albert Poon e Shintaro Taki, 
respectivamente, em 1.0, 2.0 e 
3.° lugar. A prova teve a 
honrosa presença de S. Exa. 
o Encarregado do Governo, 
Coronel Mota Cerveira, que 
presidiu, também, à noite, no 
Clube de Macau, à distribui-
ção dos troféus aos vencedo-
res das diVersas provas dispu-
tadas. 

—Chegou o novo Chefe da 
Repartição 4o Gabinete, ar. 

Faro Nobre de Carvalho, e sua 
esposa, ara. D. Julieta Velhi-
nho Pereira Nobre de Carva-
lho. Antes da sua partida, o 
ar. Brigadeiro Nobre de Car-
valho foi homenageado pela 
Casa de Macau e pelo Chefe 
do Estado Maior do Exército 
e foi recebido por Soas Exas. 
o Presidente da República e o 
Presidente do Conselho. 

—Da sua primeira visita a 
Macau, regressou a Hongkong 
o novo Cônsul de Portugal na 

No dia 20, à noite, chegou 
o novo Chefe da Repartição do 
Gabinete, sr. Major do C.B.M. 
Manuel de Mesquita Borges. 

vizinha colónia britânica, er. 
Dr. António de Almeida Ro-
drigues Nunes, acompanhado 
de eua família. O casal foi, 

dio-Vision-Cinema-Television » 
ennstitoida pelos ara. Alfredo 
Tropa, realizador. e Jean Col-
loms, director rki frtografia, 
ti.nclo-se deslococlo a esta pro-
víncia, a fim dc realizar fil-
magens sobre vários aspectos 
do Macau, para oa integrar 
num fi lme dc longa metragem 
sobre Portugal Europeu e Ul-
tramarino 

—Na «Escola Matutina», a 
cargo das Irmãs Franciscaoas 
Missionárias de Maria, reali-
zou-se uma festa escolar, com 
competição de ginástica inter-
-classes. 

Dia 22-Entrou em vi-
gor nesta diocese, a nova re-
gulamentação de jejum e abs-
tinência segundo a qual e de 
acordo com uma resolução to-
mada em conjunto, em confe-
rência episcopal regional, re-
centemente efectuada em Tai-
pei, dos Bispos de Macau, 

Da sua primeira visita a Macau, regressou, na manhã de 
21, a Hongkong, o novo Cônsul de Portugal em Hongkong, sr. 
Dr. António de Almeida Rodrigues Nunes, acompanhado de sua 
família. 

ao embarque, alvo de carinho-
sa despedida. 

—Chegou uma equipa de 
filmagens da »International Au-

Hongkong e Formosa, os fiéis 
ficam dispensados do preceito 
de jejum e abstinência às 

(Continua aa lia. página) 

O lindo automóvel dlillman 1mp» e mais 100 galões da 
gasolina sealtex», primeiro prémio da Lotaria do XIII Grande 
Prémio de Macau, foi ganho pela sra. D. Celestina Fernandes, 
residente nesta cidade... 
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Ao desembarcar em Hongkong, o novo Governador de 
Macau e a Senhora de Nobre de Carvalho foram recebidos, 
no avião, pelo Cônsul de Portugal e esposa... 

...e, no aeroporto:de Irai Tak, pelo Governador de Hong-
kong, Sir David Trench, Comandante Militar, Corpo Consular, 
membros proeminentes da comunidade ,nortigmesa de H. Ã. e 

individualidades de Macau. 

Uma guarda de honra, cuja banda executou o Hino Na-
cional Português, prestou ao Governador de Macau as honras 
da ordenança. 

istilInflff.ff.,1,1fj.7. 

...onde chegaram pelas 15.00 horas, tendo o desembar-
quesidoNssinalado com uma salva de 10 tiros. 

Na Ponte Nova do Porto Exterior, receberam cumpri-
mentos de boas vindas do Encarregado do Governo e Coman-
dante Militar... 

...e Senhora de Mota ;;Cerveira, autoridades e outras in-
dividualidades de relevo social... 

Após o almoço na residência do Governador de Hong-
kong, o sr. Brigadeiro Nobre de Carvalho e Esposa embarca-
ram, no hidroplanador «Penha», para Macau.., 

...entre as quais o ar. Hó Viu, vogal-representante da 
comunidade chinesa no Conselho Legislativo e Presidente da 
Associação Comercial de Macau. 
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Prestou a guarda de honra uma Companhia de Caçadores, 
sob o comando do ar. Tenente Arnaldo Arrais Viegas. 

Finda a revista, aquela força desfilou com garbo e apru-
mo, prestando ao Governador e Comandante-Chefe das Forças 
Armadas as honras devidas. 

Da multidão que afluiu ao Porto Exterior, destacava-se 
uma larga representação das escolas. 

Pelas 16.00 horas, houve recepção no Leal Senado, junto 
do qual prestou a guarda de honra uma companhia da P.S.P., 
an1-1 n nnmanrin ri et ar. TAniNntA Mnning.. 

No Salão Nobre, realizou-se a cerimónia da entrega do go-
verno, estando presentes as forças vivas da Província. 

O Vice-Presidente (em exercício) do Leal Senado, José 
dos Santos Maneiras, saudou o novo Governador, a 'quem en-
tregou as «Chaves da Cidade»... 

...tendo, durante o discurso, sido oferecidos ramalhetes de 
flores à Senhora de Nobre de Carvalho... 

...e à Senhora de Mota Cerveira. 
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Usaram também da palavra o ar. Dr. Adelino Lopes 
Presas, Chefe do Serviço Meteorológico, na qualidade de Chefe 
de Serviços mais antigo... 

... o sr. Dr. Adolfo Adroaldo Jorge, Presidente da Co-
missão Provincial da União Nacional... 

... o Encarregado do Governo e Comandante Militar, 
Coronel Carlos Armando da Mota Cerveira... 

O secretário, interino, do Leal Senado, ara. D. Maria de 
Lurdes Pacheco Borges, procedeu à leitura do auto de posse... 

cuja assinatura pelo novo Governador foi assinalada 
com uma salva de 19 tiros, da histórica Fortaleza do Monte. 

No Palácio do Governo da Praia Grande, o novo Gover-
nador recebeu, pelas 17.30 horas, cumprimentos oficiais das 
principais autoridades... 

... e, fechando a série, o novo Governador, Brigadeiro 
Nobre de Carvalho. 

. e elementos representativos das forças vivas da Pro-
víncia. 


