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PT/PR/AFMP/02 - Timor e Macau

Description level

SC

Reference code

PT/PR/AFMP/02

Title

Timor e Macau

Production dates

1964 - 1967

Holding entity

Presidência da República

Producer

Pereira, Alberto Feliciano Marques. 1908-1969, militar e professor universitário

Biography or history

Em março de 1964, o Professor Alberto Marques Pereira foi nomeado pelo Ministro do Ultramar para
realizar em Macau uma missão de âmbito cultural e formativa, junto de alunos e professores, bem como
recolher elementos de estudo para a elaboração de uma monografia sobre aquela "Província" portuguesa.
Por despacho de 10 de agosto de 1966 do Ministro do Ultramar, o Capitão Alberto Feliciano Marques
Pereira, Professor Extraordinário do Instituto Superior de Ciências Sociais e Política Ultramarina, é
designado para presidir ao Júri de fiscalização dos exames de aptidão aos Cursos Superiores e de
admissão aos Cursos Médios, a realizar em Díli, Timor, com início em 20 de setembro de 1966. No âmbito
dessa visita propõe-se realizar um programa complementar para estudo do meio civil e do meio militar
naquele território, ao nível do ensino, educação física e prática do desporto.
Na ocasião, e aproveitando a passagem e estadia em Macau, propôs-se, junto das autoridades locais,
recolher mais alguns elementos - dando sequência aos trabalhos realizados em 1964 - para a elaboração
de uma monografia sobre Macau.
Entre setembro e novembro de 1966, o Professor Alberto Marques Pereira empreendeu uma viagem de 2
meses "à volta do Mundo" com paragens mais representativas em Timor e Macau.
Conforme respetivo "Diário", a viagem teve as seguintes etapas:
- Saída de Lisboa em voo para Frankfurt em 03/09/1966
- Voo Munique/Istambul/Beirute no dia 04/09/1966
- Visita a Beirute e Jerusalém em 05/09/1966
- Voo Beirute/Karachi/Nova Deli em 11/09/1966
- Voo Singapura/Darwin/Bacau (Timor) em 13/09/1966
- Voo Bacau/Dili e estadia em Dili , entre 17 e 18/09/1966
- Voo Dili/Darwin/Singapura, em 05/10/1966
- Voo Singapura/Hong Kong e ida para Macau em 06/10/1966 e 07/10/1966
- Estadia em Macau [entre 7 e 20 de outubro de 1966?]
- Voo Tóquio/Honolulu (Hawai) em 21/10/1966
- Voo Honolulu/Los Angeles
- Visita a Hollywood (Los Angeles)
- Travessia do Pacífico entre EUA e México
- Voo Cidade do México/Lisboa a 05/11/1966
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