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IMPRENSA NACIONAL

"Se por exemplo nos sentimos indissoluvelmente
presos ao Estado Portugues da lndia, nao e pelos
.
..
,
r.-nteresses matertats - pequenos para nos e para outros
- mas porque constitui, com iWacau, um padrao do
esp{rito do Ocidente que tivemos a gl6ria, cometemos
a auddcia, (izemos o sacrificio de implantar ali, tornando poss{vel 5. Francisco Xavier e, com ele, a
esplf!ndida fiorarao da mais alta espiritualidade crista».

Do dis::,~rso proferi~£elo Presidente

do Conselho, Dr. AntOnio de Olivelra

Salazar, em .~£. . . ~.Julho de J947·

I

NOTA

PREVIA

Os textos publicados neste Livro Branco referem-se ao conflito que a
Uniiio Indiana abriu com Portugal e que se convencionou chamar o <~Caso

de Gomt. Pareccm naturalmente indicado que a presente sdrie de documentos
principiasse na data da independCncia da Uniiio Indiana, no dia I5 de
Agosto de 1947, em que o Govemo de Nova Delhi assumiu plena respo-nsabilidade dos ados internos e internacionais, e que termz'nasse com o mais
n:cotte documento emitido sabre o assunto pelo Governo Portug1{Cs. Ao todo,
f.rata-se de ttm periodo de vinfe anos durante os quais a Um'iio Indiana

passo-u de exigtncias a pressi5es e de pressi5es a agressilo, encontrando-se
desde r8 de Dezembro de 196r a ocupar ilegalmente o territ6rio do Estado
Portugues da fndz'a.
Os documentos falariio por si. Afigura-se, todavia, Util precede-los de
breves cottsiderayi5es sabre factos que niio siio desenvolvidanwnte expostos
nesta publicayiio, algtms porque se verificaram antes da independincia
indiana, e portanto antes da data escolhida para o inicio desta sirie; outros,
porque, embora niio se relacionando directamente como conflito luso-indiano,
periencem todavia a mesma categoria politica,· e ainda o11tros, porque nifo
se encontram registados em documentos oficiais portugueses. Todos silo
relevantes na medida em que jorram uma lttz meridiana sabre a mathia
versada nesta colectdnea. Convdtn ainda situar esta matiria no contexto geral
da poUtica indiana em relayifo aos seus vizin!tos para que niio se perca um
sentido de perspectiva que 6 muito Util nmna apreciayiio justa e exacta do
problema.
Um dos primeiros factos cruciat's a recordar d este: a poUtt'ca anexionista do Govern a de Nova Delhi foi concebida mesmo antes da independincia
indiana pelo All India Congress, partido nacionalista a que perte1~ciam
Jawaharlal Nehru e outros chefes politicos que mais tarde formaram o Go-

vm
vema. Durante vdn"as dicadas, o partido congressista ocupara-se exclusivamente na !uta contra o domfnio britiinico. Porim, nwl a -independ§ncia
parecia despontar no seu horizonte poWico, o paYlido despertmt stlbitamente
para a ambiyifo de se apoderar do subcontinente inteiro, e de lanyar ulte-

n·ormente o seu dominio sabre Aden, Ceiliio e a costa Oriental da A.frica.
Nfio esquer;amos que Nehru, nos tem.pos da !uta pelo poder e 1nuito antes

da Jndependfincia, escrevera: <1Q-uando nos tornarmos soberanos, e nossa
intenr;iio fazer da A/rica Oriental uma parte httegrante do Itn.pdrio Indiana)). Era a visiio duma Nova Delhi imperial q11e surgia ante os olhos
dvidos dos politicos congressistas, deslwnbrados pela forr;a demogrdfica e
territorial que lhes ia cair nas mifos e que os induzia a criayi'io de um imptirio
mais vasto do que todos os outros q·ue, ao longo de dois milinios de acidentada
hist6ria, haviam florescido no subcontinente indiana. Esta visiio parece ter
inspirado a escollta. dos emblemas que o novo esfado indiana oficializou:
a roda e o pilar dos leGes, ambos transplantados da hist6ria de Ashoka,
o maior imperador niio-maometano da India antig_a.
Essa ambiyiio, porim, nifo poderia vingar salvo mediante uma politica
rad~·calmente agressiva, e que esmagasse as realidades morais, furfdicas
e politicas, que se lhe opt.mham e cufa evid§ncia seria dificil suprimir.
Opunha-se-lhe, em primeiro lugar, o facto inelutdvel de nunca, em
tempo hist6rico algum, haver todo o subcontinente {1ul·iano cons#tuido uma
s6 unidade politica.
Opunha-se-lhe a traditional presenra de vdrias raras, de centenas de
grupos linguisticos, de culturas diferentes, enfim dum intrincado mosaico
sociol6gico, vdrio e desconexo.
Opunha-se-lhe a existincia de numerosos estados nativos ou principados
(Native or Indian States), do reino independente do Nepal, do territ6rio
aut6nomo dos Nagas, da India Francesa e da lndi~ Portuguesa, todos com
titulos legitimos e que de modo nmlmm dependiam da vontade do Governo
ind£ano.
Opunha-se~lhe a intransigincia da Liga lvloslimica, representando os
muyulmanos da india Britdnica, que se recusava terminantemente a t"dentificar~se com o nacionalismo hindu, insistindo pela criayiio dt{m estado
separado, vista que 1n11ff2ilmanos e hindus, embora uns e otttros sUbditos
da India Britdnica, constituiam de facto duas nayOes distintas. Desta posiyiio
muyulmana, cufa validade foi eventualmente reconhecida tanto pelo Governo
Britiinico como pelos dirigentes do All India Congress, resultot~ em I947
a divisiio da India Br£tdnica em dois grandes estados soberanos, cabendo
a Uniiio Indiana aquela parte do territ6rio da India Britanica que niio
foi atribuida ao Paquistiio, como expressamente afirma o Artigo z.o do
Indian Independence Act de J 94 7, instrumento legal por que o Parlamento
britdn£co Outorgou a independ§ncia U s~ta colOnia indiana.
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Bste facto merece particular atenyao pelo sen sigm'jicado jttrfdico e

politico. A independ6ncia foi conferida as populayOes da india Britdm"ca
pelo Parlamento britanico, qu,e n(io pod-ia evidentemente dar mais do que
aquila que lhe pertencia. Quer isto dizer qtte, mesmo que o Paquistiio nffo
tivesse sido criado e a Uniffo Indiana tivesse sido a 1inica sucessora da
soberania britiim"ca, a Uniiro tiifo feria adquir£do, por ltat'er recebido a inde-

pendincia de miios britanicas, qualquer tfi1tlo para allm do terr/t6rio que se
situava na depmdincia britdnica, nem direito a anexar territ6rios vizinhos.
Com a criay?io do Paqu.istiio, consentida peto All India Congress, a
wridade polifica da pr6pn·a India Britdnica ficou t"rremediiwelmente compromet.ida. E a Unido Indjana nada mais restava, no dominio da legdimidade e da paz, do qne contentar-se com a. parte do territ6rjo indo-britdnico
q·ue lhe foi atribuida. Em caso alg~tm podia arrogar-se qualquer titulo posse
de outras parcdas do subcontinente pertwcentes a ottfras soberanias, entre
etas a port.u.guesa, a mais antiga. de toda.s; e alim disso universalnu:.nte
reconhedda e consagrada por sentenya viuculat6ria do Tribu.nal Internacional de Justiya, datada de I2 de Abril de I960. Pois ao lado da india
Bn"Uinica e muito an-terior a esta na origem, existia o Estado Portuguh
da India o-u a india Port-uguesa, con.stitulda pelos territOrios litorais de
Goa, Damiio e Din e os enclaves de Dadrd e ,Vagar-Aveli.
Dos factos acima rcferidos af/gum-se legftimo tirar as segm"ntes conclusiJes:

a

.r- A India pr0pridmente dita i o uome geogrdfico do subconiim'nle

onde sempre co-existiram vdrias soberanias.
2 - A India Britiinica abrangetf, uma parte da india e, a Uniifo
indiana foi constitu1da em I947 sabre mna parte da fnd1"a Britdnica.
3 -·-A Uniifo Indiana nifo possHi nenlmm tftulo para reclamar a posse
de qualquer territOrio qm. uifo lhe joi atribuido pe!o Parlamento
Britiinico.
4 -·~ 0 Estado Porlugutfs da India, fundado emprincipios do sdculo XV.!
e portanto mnito anterior a PrOpria India Britdnica, d uma entidade iuridico-politica distinta com vida prOpria e independe.nte
desta.
5- A evo!tty&o politica da india Britdnica nada tinha a ver com
o destino da india Portugnesa.
lsto em boa raziio. :Mas o imperialismo i sempre femndo em inventar
sofismas que procura apresentar como verdades e direitos. E, c6nsc£o do seu
poder jisico, niio se preocupa com as prOprias incoerincias e contradi9Des.
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A Un1iio Indiana comeyou astuciosamente por se dar o nome da india
ou Bharat, como se fosse a !terdeira universal de todo o patrim6nio hist6rico
do subcontinente inteiro e tivesse, por conseguinte, o direito de arrolar todo
o subconiinente como se-u legitimo espar;o vital. Foi o periodo de fonnulaytio
da lese congressista de independincia imediata, ii qual nifo era alheia uma
ideia expansi01n'sta semelhante a do lebensraum. E o Congresso indiana
t"nventou. o milo da Mile-india, nebtdoso conceito mitico sem consisttncia

nem de·nsidade real, mas com potencialidade de criar estados emocionais,
snscitar obsessi5es e obscurecer a razfio em beneficia do imperialismo que
procurava explord-lo. E foi neste ambiente que se iniciou a marcha expansionista do novo estado indiana.
As primeiras vitimas da politica imperialista de Nova Delhi foram
os estados nativos ott principado!:I. Havia entre a India dos Principes e a
C6roa Britdnica relay5es bilaterais distintas e independentes daquelas que
existiam entre esta e a India Britd.nica. A C6roa ocupava, em relayiio aos
principados, a posir;<io de su.zerania (paramount p011Jer), enquanto exercia,
em relayiio a India Britiinica, direitos de plena sobera·nia. A india Britdnica era governada porum Governador Civil; era nm Vice-rei que representava a C6roa na india dos Principes, embora a mesma pessoa estivesse
investida nas duas funyi5es. Com a re!irada do poder snzerano. nada obsiava
a que os principes optasscm pela independtncia, a que tinham incontestdvel
direito, poiii nenlmns laps furidicos os ligavam ao novo estado indiana.,
..J1as o GmJerno de l'-lova Delhi, 1tlilizando largamente os processos de subversao, de presslio e de ameayas subjttgou ritpidamente a maioria dos principes, enqnanto os restantes, mais o11sados e resistenfes, foram impiedosamente derrubados pela forya: foi esta a sorte de Junagad, l\1angrol e Manavadar, que se haviam jnntado ao Paquistlfo, e de Hyderabad, conquistado
por mna invasffo em forma. 0 caso de Kashmir jornece ainda mf.tro ex.emplo
dos processos empregados pelo Govemo indiana n.a 1nedida em qne este se
nega a honrar os compromissos por ele prOprio wlenemente assumidos perante o Conselho de Seguranfa das NayOes Unidas, in.vocando argumentos
improcedentes para fundamentar a recusa, ao mesmo tempo que prowra
abafar as popnlayOes do estado com duras medidas policiais.
Seguin-lie a vez dos territOrios franceses. Aproveitando-se da difici!
sitnayifo em q·ue a Franya se encontrava na Indochina em I954, o Governo
de Nova Delhi repudion unilateralmente o acordo de I948 e procedeu, maiii
mna vez mediante pressiJes e tdcticas snbversivas, a anexayiio dos terrt"tOrios.
Mtiodos igttais tem sido tentados contra outros vizinlws, embora sem
os ixitos obtidos nos casas acima rejeridos.
Situa-se neste enqu.adramento a politica da Unilio Indiana em relayiio
ao Estado Portu.gu.es da india 011 india Portuguesa.
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A esstncia dessa politica cncontra~se superiormente definida par forma
imuperdvel e numa andlise percuciente e exaustiva, em discursos do Pres£dente do Consellw de J.finistros, Sr. Prof. Doutor Oliveim SaLazar, e que
se arquivam neste volume como doettmentos capitais e de validade pennanente. Mas bastava atentar na fmtltiplicidade de argumentos a que Nova
Delhi recorreu e nas prdticas contradit6rias que adoptou para se caracterizar
o seu imperialismo, apoiado na forya e sem escrUputos na escolha dos mcios,
que vai modificando em funffio das circunsttincias e dos ambientes que
encontra pelo caminho. Nao fez mais nem menos o Govemo de Nova Delhi;
e niio desmentit" a regra o represen.tante indiana, o Embaixador C. 5. ]Ita.
Ao ser con.frontado pelo representante portuguh e pela maioria dos membros
do Conselho de Seguranya, deixou. escapar dos seus ldbios a verdade que
o SMI Govemo tanto procurara encapotar: Com a Carta ou sem a Carta,
como Conselho ou sem Conselho,a ane.·wyiio da india Portt£guesa far-se-ia.
Foi o momenta em que o representante indiana acrescentou mais uma frase
ao vocabuldrio do ·imperialismo. Pelo q-ue encerra de desajz."o tl: ordnn
international, aos principz."os do Direito e da ii1aral, e as i11-stituir;Ors que
a Uniiio Indiana sempre havia dito c conti·nl!a a dizer respeitar f apoinr,
aqucla frase nffo podia ser mais revdadora. E par isso dispensa o11fras
comentdrios.
Jl,fas valercl. a peua examinar mais algumas particu!aridade.>· rla politica htdiana.
-Em nmnerosas ocasi8es, o Primeiro J1:[irtz."stro Nehru declarare peremptOriamente que niia empregaria a forya contra a india Portuguesa.
Assim, an 22 de Agosto de I955, Nehru afimz.a: 16eria bastantc facil
tomar Goa pela for~a, mas isso importaria trair os ideais da india~>.
E acrescenta: ~Falar em uma acc;iio policial seria contrariar a politica
do Governo e a dignidade da india.'l
Em Agosto de rg6I, sem qtte houvesse o menor incidente que as justificasse, o mesmo Nehru fa:: nada mcnos de tds declaray8es numa s6 semana,
revelando-se disposto a recorrer
forya, como de fada vcm a empregar
an I8 de Deze-mbro desse mesmo ana.

a

- 0 Governo indiana comera par reconhecer que Goa e swts dependincias sCio territ6rios estrangeiros, mantcm ah mn C6J>std Geral e pratica
outros aetas que juridicamente implicant reconhecimento da soberania portHguesa. Quando as suas exigincias sao rec1tsadas, o Governo indiana dd
inicio a uma campanha de pressOes, amcayas e propaganda falsa, encerra
a sua Legayffo em Lisboa, isola e ataca os enclaves de Dadrd. e Nagar·Aveli,
tenta sttbverter a administ.rariio portuguesa nos restanf.es territdrios, manda
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encermr o se-u con:mlado-geral em Goa assim como a Legar;ifo de Portugal
em Xova Delhi e os cousulados porfngneses no tern't6rio indirmo, e passa
a 11egar a soberania porfuguesa.

-·· 0 Governo indiana di:: respeitar o Direito lt1ternacioual e os set1s
6rgiios de ]ustir;a. Afas quando, em Dezembro de 1955, Portugal recorre
ao Tribunal h1ternacional da Haia pedindo que declare a sobenmia portng1tesa e o sett direito de passagem entro Damilo e os e-nclaves do Dadrd
e Nagar-Avdi ocupados pelos i11dianos desde Julho de I954, a Uniiio Indiana tenta pNsszorosamente escapar a furisdit;iio obrigat6ria do Tribmtal
e declara que niio acataria qualquer decislio que lhe josse desjavordvel.
E, quando em I2 de Abril de xg6o, o Tribu.nal. prontmcia a sentenfa
reconhecendo a soberania portuguesa e o direito de passagem, a Uniiio
Indiana despreza a sentwya e, embom tivesses negado perante o Tribuna{.
q11alquer cump!icidade no ataque aos enclaves, ammcia, vm I I de Agosto
de .r96I, que por dec·isiio unilateral do se11 Parlamento os enclmJes portugueses haviam sido anexados.
- 0 Governo i·ndiano, valendo-se de alg1111S adeptos gocses, pretende
aprcsentd-los como representcmtes autCnh"cos e Unicos de toda a opiniiio
pUblica indo-port11guesa, que seria javordvel a sua -integrayiio na Unilfo
lndia11a. Por outro !ado, em I9 de Setnn-bro de I955, o Primeiro Minisfro
.\'ehr11, respondendo 110 Parlamento a uma i·n.terpdar;•7o dum deputado
socialista, quei:xa-se de que os pr6prios goeses residentes em Bombaim (e pur
isso directamente sujeitos a pressi5es policiais i11dianas, que foram extrem-amente se-veras) nflo se manifestavam a favor da integrat;lio. E em 6 drSetembro de I956, o Primeiro Mi11istro Nehm, eviden-lemente irritado com
a rec·usa dos goeses, declara no Parlmnento qne <<OS portuguescs teriio que
abandonar Goa, mesmo que os goeses os qneiram H;),
-Para consume dos iudo-port-ugueses, o Pri1-ueiro jJinistro Nehr-u
reconhece, em repetidas declarayi5es, q11c eles ti!m 11ma cultura prOpria e
diferenciada, que seni. ·respeitada. Para consumo inferno e internacional,
o mesmo Nehru afirma que nenhuma diferenfa existe. eutre os indo-port11~
gueses c os t'nd·ianos, pelo que a i11tugraft1o total seria o 1inico processo
naturalmente indicado.
-Antes da invastio e para captar a simpatia dos indo-portugueses,
o Primeiro Ministro Nehru, discursando em Bom.baim em 4 de Junho de
I956, promete solenemente: <•Quero explicar-me. Se o povo de Goa, isto e,
menos o Governo Portugues -·- se e quando os portugueses se forem
embora e o povo de Goa deliberadameute deseJar manter a sua iden-
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tidade separada- niio irei integra-los pela for<;a ou compulsao na Uuiao
Indiana)\, Ap6s a invasrfo, tendo a 11Goan Association~> de Nairobi lembrado
ao Primeiro J.lfinistro aquclas palavras e exigido o dircito de auto-delermiJtafiiO, aquela orgaui::afilo goesa recebeu a seguinte resposta: <,0 Governo
da india nao compreende a \'ossa referenda ao plebiscita no contexto
de ;mto-detennina<;iio. A democrada nao preYC que partes duma nat;iio
integral de;;am recorrer a tais processes. Goa, Damfio e Diu niio siio
paises diferentes, nfio obstante a sua ocupa<;ilo no passado por uma
potenda estrangeirm>. A hdia Port-uguesa joi declarada anexada & Um·ao

Indiana, sem a

consulta ao Po<!O indo-portuguds, por decisdo umlateral do Parlamento indiana datada de I4 de Mar~o de 1:.962.
11umor

-· Na nola que o Governo indiana apresentou ao Governo Portuguis
em I4 de Janeiro de I953 exigiHdo a transjerincia dos territ6rios, declarou
ser sett dese_io <imanter os direitos culturais e outros, induindo a lingua,
as leis e os costumes dos habitantes dos territ6rios e nada alterar nestas
e noutras materias semelhantes senao com o consentimento desteSll. Isto
mesmo foi reiterado pe!o .Primeiro Afinistro Nehrtt em mttnerosas ontras
ocasiOes . .Pot1cos meses ap6s a invasiio das leis e institui~f5es em vigor na
jndia .Portugttesa foram substitu.fdas por leis e instituiyOes i11dianas (incluindo a pena de morte qtoe Portugal abolira em I867), foi profnndamente
atterada a estrutura ad·ministrativa c iniciott-se o processo, hoje prilticamente terminado, de suprimh' o ensino da llngua portugttesa. E tudo isto
por imposiyffo arbitrdria do Goven1o indiana ·visando a indiani:-:ayt1o joryada
da vida imlo-por&ugu.esa,
1Viio menos incoerentes sc'io os argumentos q-ue o Govemo indiana
invocon durante anos panr. jundamentar a su.a tortuosa politica. Veremos algttns.
- Portugal niio tern titulo -d.lido para ex.ercer a soberania nos
territ6rios, pais adquiriu-os pela conquista.
De destacar, logo de inicio, dtws verdades hist6ricas: I.o ~·····quando os
Portugtuses chegaram.
India, o sutcontinente encontrava-se jraccionado
em vdrias soberanias e a maior parte pertencia a priJicipes 1nuyulmanos,
a qttem Portugal adq1tiriu. as territ6n"os de Goa, Damifo " Ditt; 2. 0 - o direito de conquista era nesse tempo universalmente reco1thecido como vdlido,
e ai·nda hoje algumas convcnyOes interJeacionais, cspecialmente as qu.e .foram
daboradas pe!a Orgcmizayiio .lnternacional do Trabalho, reconhecem. esse
direito hisf6rico como titulo vdlido de soberania. Por outro !ado, nem a
Uniilo Indiana i a herdch·a das antigas soberanias m.ttyulmanas nem o
direito de conquista hoje reconhecido . .Vo entanto, a Unic"lo Indt:ana, ela

a

e
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prOpria, empregott 0 mJtodo dt> COJ/.qnista para OCI!par OS ferrif6rios porftr-

gueses em p!.eno sdculo XX .

. . . _Portugal ocupava ilegalmente uma parcela do solo indiana.
Como acabamos de ver, a soberania portuguesa foi reconhecida pela
prOpria Uniiio Indiana; e foi declarada legitt'ma pelo Tribunal Internacional da Haia. Como tambbn fd se disse acima, o solo da india Portuguesa niio J o solo da Unz"iio Indiana, mm"to embora 11m e mttro sefam
solos do subcontinente india1to.
~A Uniiio Indiana m<tb nrio fez do que libertar os seus irmfios
de sangue oprimidos pelos portugueses.
A alegayiio parece fer sido decalcada na propaganda feila par doutrinas

que justificam a anexafilo de ferrit6rios sob pretexto de <dibertan> mi1wrias
<<oprimidas)), Efectivanumte, aquela alegayiio niio J send'o a outra face da
pretenslfo 1'ndiana de dominar todo o subcontinente e, portanto, todos os
povos qne o habitam, ainda q11e o faya contra a vontade dos mesmos. Que
os indo-portugueses nilo se sentiam oprimidos, prova-o o facto de terem
sempre pennanecido fibs a Portugal, ndo obstante todos os incitame.ntos
a revolta vindos da Unitio Indiana, o que obrigou o Governo de Nova Delhi
a fazer a guerra como Unico meio de satisfazer as suas ambit;Oes expansionistas. Por outro lado, s6 a partir da omtpayiio indiana d que os z'ndo-portugneses se sentem oprimidos e anseiam pela libertaylio. Comprovam-no as
mais ins1rspeitas testemnnhas qne visitaratn a fnd1'a Portugttesa nos Ultimos
cinco anos.
-Era natural a integnu;:B.o dos territ6rios na Uniiio Indiana, porquanto a ;rnaioria da popula~ao da fndia Portuguesa era hindu.
Se as ajinidades religiosas valcm por argumen.to para integrar territOrios. a Uniao Ind1'ana deve, e por maioria de raziio, entregar Kashmir
as Paqm'stifo, ate porque se trata dum territ6rio disptttado, ao contrdrio
do Estado PortuguCs da india cnja sobcrania mmca estevc em dt'tvida.
Por o·utro !ado, i mn facto verificado por observadores imparciais que a
esmagadora maioria do povo indo~portugu§.s, lange de se manifestar a favor
da sua integraflio na. Um'iio Indiana, nunca det'xou de colaborar com o
Governo Portuguis na resistincia ao anexionismo indiana. E, qttando se
diz o povo indo-portuguds, qtter-se ltbtanger nao apenas os i1zdo-portugueses
residentes em Goa, Damiio e Diu mas tambim os que se encontram espalhados por todo o lYiu1tdo, nomeadamente no Paquisfiio, no Medio Oriente,
na Africa Oriental e na prOpria U niiio Indiana. Estes continttam 1Jttima1ne11te ligados a Stta terra de origem, porquanto tem ai as suas casas anccsfrais e membros da famih'a, e mrmt§m outros layos, como o direito de
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<iionos)> (interessante institui1:iio z"ndo-portu.guesa), e para ai rt~grcssam
sempre que podem. Os indo-poriuguescs que trabalham no estrangeiro tambim
pertencem a C011!ttnidade e silo, na ?tulioria, cristiios. Somando-os a populayiio habitualmente residente nos territ6rios portugueses, verifica-se qtte a
percentagem de cristiios e hindus i sensivelmente ig·ual. Afas mesmo que
o nfio fosse, nffo decorre dai nenhum argumento politico a favor da Uniilo
Indiana, jd pdas raziJes acima apontadas, jd porque a Unicio se apresenta
como um estado secularista e n(iO como um estado hindtt, embora seja prittt"camente dominado pela maioria hindu.
- A fndia Portuguesa constitula t1111 perigo p11ra a ·segurnnt;-a da
UniUo Indiana.
A alegayiio e destitufda do mais remota /1tndamento. For Otdro lado,
Portu,gal sempre sc manifestou disposto a dar ao Governo indiana todas
as garantias e a tamar todos os compromissos para que os territ6rios portugu,eses nunca pudessem ser tttilizados contra os interesses da UniJo In··
diana. A neutralizayiio de Goa, sob garantia internacional, chegou mesmo
a ser sugerida d: Unii!o Indim1a.
Niio eoH;;eHtem os {!Vento::; de mudeH<:,'aJl que l'ortng~tl :;e mantl::nha na 'India.
Os indo-portugueses sempre se orgulharam da sua cidadania e nunca
desmentiram, a sua fidelidade a Portugal, ttilo obstante todas as press6es
do Governo de Nova Delhi. (A propaganda t"ndiana cositn1w alttdir a revoltas e conspiray6cs qtte te_ria havido em Goa no passado. Pode afinnar-se
com toda a certeza, luz da verdade hist6rica, q1{e nenhum facto se produzitt
em tempo algum com a caracterislica dmna revolta ou conspirayiio contra
a soberania portuguesa). Se os ({Ventos de nmdanyml atdorizam qttem quer
q·uc sefa a obrigar um povo a mudar de nacionahdade, entiio em nada
diferem do imperialismo caracterizado pela ltist6ria de todos os tempos.
Ou entilo tem que adm£tz"r-se qw:, a evocaylio de wentos de mudam;m> n(lo
passa de uma tentativa para disfaryar a subfugaplo dum povo por 11m
acto de vio!encia premeditado e niio provocado.

a

··-Portugal era uma rotenc:ia estrn.ngeira na fudia.
Siio de assinalar dais ponfos: I.O ·--· Quatrocentos e cinqttenta anos
de presenya efectiva e fecunda, periodo em que criou u·ma comttnidade
diferenciada e progressiva, que em vdrias partes do mundo e em quase
todas as profissOes tem dado provas da sua vincada personalidade social,
certamente diio a Portugal mais um lll·ulo vdlido para n.fio ser considerado
como um.a pot!ncia estrangeira no subcontinente indiana, embora seja estrangeira em relayiio a Uniiio Indiana; 2.o- mesmo que a soberania portuguesa
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fosse estrangeira no subconfilumte, ·nenhmn direito tinlur a Unido Indiana
de atentar contra ela em beneficia prOprio, vista que toda a soberania deve
ser respeitada, a.lim de que, como jd se demonstrou acima, a Uni([o Indiana
nifo i toda a f1odia e, par conseguinte, nifo pode arrogar-se 0 direito de
diminar por qualquer acto unilateral uma soberania com mais de quatro
sJculos de uma existhtcia, que aUm de privia, era ininterrupta. J1as, se
a Unirio Indiana quis eliminar a sobera1zia portuguesa par a considemr
{{fstrangez"rm>, entao cabe perguntar qual a razilo q~te teria levado a Uniilo

a elimin.ar os principados, que cram tao indz'anos como ela prOpria. E
cvidcnte que o impcrialismo m-uda de posz:yao ao sabor das pr6prias conven i§ncias.
-- 0 Estado Portugues da fndia era um caso de colonialismo.
A asseryiio carece do menor fundamento em face da posir;J:o constitucional da india Portuguesa no conjunto nacional portttgwJs e da
multi-sec·ular hist6ria politica, ju.ridica e social do respectivo povo, que desde
os tempos 1nais recuados foi sempre considerado igual em t.odos os sentidos
ao povo da metr6pole portuguesa. Por outro lado, nao existe qualquer definiyilo do <!coloniatismOil universabnente aceite e que possa servir de base
para uma discu.ss{fo siria. Mesmo reportando-nos a resoluyao .r54.r (XV)
da Assembleia Geral das ,"~>layi5es Unidas, onde se encontrmn algumas indicar;Oes, alids arbitrdrias, que permitiriam identificar casas de coloniah'smo,
Z'erifica-se que o emprego da forya e a anexayiio unilateral sem consulta
as populat;Oes interessadas nilo estcio prescritas naquela resoluyao e n ao
constitui descolonizat;ao. Pais, enqu.anto o Principia VI estabelecido por
essa resoluyiio preconiza como alternativa c) ({a integrayilo num estado independenfe,>, o Principia IX esclarece: (d integrat;lio deve resultar dos
desejos livremente expressos pelas popu!a~Oes do territ6n'o actuando com
plena conhecimento da mudanya da sua situayifo (status), desejos esses
expressos por processos esclarecidos e democrdticos imparcialmentc conduzidos com base no sufrdgio adulto universal. As Nat;:Oes Unidas podcrlio,
quando o fulgarem necessdrio, fiscalizar os processoS>l. Conclui~sc, portanto,
que ncm mesmo em face da avanyada politica anticolonialista das NayOes
Un.idas assistia a Uniiio Indiana qualquer direito de integrar OS territ6rios
portu.gtteses pela forya, t~-nilateralmente e sem que fosse indagada a vontade
livremente expressa das rcspectivas populayOes. Em vista do exposto, hd
que concluir que, mesmo que Goa e. suas dependdncias tivesscm sido col6nias
portu.guesas, a Un-iao Indiana niio as descolonizou. Subjugou-as.
- A Uniao Indiana nUo podia d<:ixar de considerar a preseno:;a portuguesa no subcontinente como uma afronta intoler8.vel.
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Aceitemos argumenti causa que a grande massa popttlacional indiana
se preocupava mais com a pacifica presenya port·uguesa na vizinhanya do
que com os seus pr6prios problemas, que silo nwiios e pesados. Niio se
compreende, pordm, a razifo por que a opiniiio pUblica indiana teria reagido
ri presenya porbuguesa, vista que Portugal niio s6 niio deixou. de ser bom
vizin.ho do novo estado indiana como lhe oferecen todas as facilidades e ga~
rantt"as dentro do conceito de boa viz·inlumya. Por outro lado, a india Portuguesa existiu dmante mais de quatro sdculos antes da criayiio da Uniiio
I-ndiana sem nada lhe tirar. Nestas circunstdncias, a pretensa alergia
indiana afigura-se ttma a!egaytio prOpria de uma ambiytio imperialista
decidida a desrespeitar direitos alheios. 0 Primeiro ilfinistro Nehrtt odem.onstrou qttando empregott a for~a contra a india Por!ttgttesa alegando
que a stta paciSncia estava esgotada, o q1te certamet1te niio constitui, a face
do direito e da moral, um motivo vdlid.o para o recurso a violhzcia. A perda
de paciincia do c!tefe politico de uma nar;:iio niio pode ser fonte da lei
t"nternacional.
--- Durante catorze anos a Unii'io Indiana pacientemente procurou
negoc:iar com Portugal, mas este recusou sempre.
Niio i exacto. A Uniiio Indiana nunca qut"s negociar. A VHiiio Indiana exigia que Portugal acet"tasse o principia de transferhtcia de soberania e entrega dos terrd6rios. A Uniiio apenas se dispunha a negociar
a forma e o prazo da entrega. Poi a recusa de Portugal em negociar nesta
base que o G:ovemo de 1Vova Delhi chamou a intransigincia porfttguesa.
0 Governo PortuguSs teria, com efeito, qtfe sentar-se a 1nr;sa das negociayOes
tfnicamente para acordar com o Governo de Nova Delhi as for-malidades
da transfer§ncia, poupando a este o t"nc6modo e o desprestigio de ter que
satisfazer as suas ambiyi5es pela forr;:a. Assim, Portugal teria que entregar
os seus territ6rios a quem niio se podia reconhecer qualquer direito de os
exigir. E a Uniiio Indiana niio s6 feria satisfeito gratuitamente a stta
extravagante ambiyiio como feria ficado na confortdvel situar;:iio de poder
contin11ar a apresentar-se ao mundo sob a capa de impolu.fo Catiio da vida
intemadonal. Portugal niio podia evidentemente ter qualqtter t"nteresse em
negociay!5es que de antemiio lhe negavam quaisqtter vantagens. Recusott-se.
No entanto, declarou-se pronto a negociar co1n a Uniiio todos os problemas,
menos a transfer§ncia dos ferrit6rios, num espirito de boa vizinhanr;:a.
A Uniiio Indiana, pordm, ambicionava os terrii6rios e niio lhe interessava
a boa vizinhan0a. 0 emprego da forya, se lhe permitiu a ocupar;:iio dos
tcrrit6rios, nilo lhe conferiu direito algttm. Mas, recusando-se a negociar
a transferincia dos ierritMios, Portugal ficou com os setts dircitos intactos,
podendo utilizar em qualqtur altma os rec-ursos fac-ultados pelo Direito
lnternact"onal para recuperar o que continua a ser seu.
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Afigu.ra-se desnecessdn"o aualisar em maior ponnenor a argumenta9iio
com que a Uniiio Indiana procwon fmtdamentar a sua politica em relayao
a !ndt"a Portuguesa. Paralelamente, recornu a tdctica de provocar a subversiio nos territ6rios vizinhos, e foi alids isso mesmo que o Governo de
Nehru tentou fazer, jd ojl'cialmente, fd por int.ermldio de agmttes, ao longo
dos catorze anos que mediaram entre a iltdependfucia indim-oa e a invasif.o
da fudia Portuguesa. :Jfas sempre em vifo: uem o bloqueio econ6mico, nem
as pressOes policiais exercidas sabre as indo-purtngueses residentes ua Uuiiio
Indimta, 1UJ11t os problemas de toda a ordem criados para difimltar a vida
nos territ6n:os portu.gttescs, nem a propaganda das mais requintadas falsidades, 1tc-m as invas5es dos chamados satyagrahas, uem o terrorismo
praticado a partir do territ6rio indiana . . _ nada disto logrou demover as
popular;Oes de Goa, Damffo e Diu da s-ua jirme lealdade a .Pdtria .Portuguesa. As popular;Oes 1"ndo-portugnesas tndo sofreram com mn estoicismo
que n([o raras ve;,;es tocava as raias da heroiddade. Ass(m s11cedeu, por
exemplo, quando em I954 a Uw"r7o Indiana, depois de fer isolado os enclaves
portugueses de Dadrd e Nagar-Aveli, enviou contra eles grupos de desor~
deiros enqu.adrados pela policia artn-ada de Bombaim. Em combate com
o l·m:migo morreram heroicamente dais _ioveus de Dwmao- o Subchefe
Aniceto do Rosdrio eo Cabo AntOnio Fernandes- e vdrias fant-ilias daqnele
distrito viram-se separadas e deshtuidas dos seus haveres. Tambim mtme~
rosos goeses cairam dtinurs do terron'smo 1"nd-iano e muitos milhares tiveram
de passar privar;5es par terem s1'do proibidas pelo Govemo 1"ndiano as remessas de dinheiro, fruto do trabalho dos indo-portugueses no territdr-io
~·izinho. As tentativas de subversi'io redtmdaram num malogro tiio conrpleto
que a prOpria Uni([o Indiana, Tcconhecendo a futitidade da sua politica
de pressiJes, desisti-u. de algumas das medidas decretadas.
As popular;i5es indo~portugu.esas uilo s6 res1:stiam ds pressi5es ~·ndianas
como colaboravam francantente com o Governo num comttm esforyo para
veneer as dif'iculdades resultanfes das prepotincias indianas. Go:zando da
paz e tranquilidade 1"nternas, o Estado Portu.gui!s da India continuava
a prosperar e ofereda um flagrante contraste com as crescentes dificuldades
ecou6micas da pr6pn·a Uniffo Indiana. A irrita~ifo e invejas causadas
pelo f.rabalho constmti·vo e relativo bem-estar das popnlar;5es indo-portttguesas tiveram larga expressao nos cirmlos indianos, nifo faltando quem
tivesse ajirmado qu.e os goeses nfio tinham o direito de ser mais felizes
do que o povo indiano !
Por fortmta, a opiniifo pUblica nos lltais d1"versos palses, exc.luindo
os comunistas e algHnS outros, niio s.e deixon ludibn"ar pela agressilo indiana. Reagiu com a convicr;iio de que os principios consagrados do Dirdto
e da J.l.foml haviam sofrido a afronta 1nais violcuta de todo o perfodo pds-guerra. 0 se-u clamor encontra-se parcialmente registado em dais volwmes
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publicados em I962 pelo Secretariado Nacional de Infonnar;iio sob o titiilo

<ilnvasao e octJpar;iio de Gom).
}vfas a essa reacr;i'io de gente de sii: consciencia nifo correspondeu a 01'~
ganizar;fio internacional inwmbida de assegurar a paz e a harmonia entre

os povos, 0 Conselho de Seguranr;a, que chegou a volar, par maioria, uma
resohtyao patrocinada pelos Estados Unidos, Franr;a, Turqztia e Grfi-Bretanha, exigindo a retirada dos z"nvasores indianos, quedou impotente perante
o veto impasto pela Uniiio Sovidtica. Mas o cinismo que protegeu a flagrante
agressiio indiana nfio deixou de ferir as pr6prias Nar;Oes Unidas, pais
verdadeiramente assinalott o i1ticio da crise em que a Organizar;:ao se debate

cada vez mais profundamente com o andar do tempo.
0 recttrso a fon;a foi o ti.nico e o derradeiro argumento. Pelo emprego
da jorya contra o Estado Portttguis da india, Nehru. confessou. perante
o mundo a jatencia da su.a politica em todos os campos, colocando-se ostensivamente entre os praticantes do imperialismo.
D-urante catorze anos o chefe do Governo de Nova Delhi tentou todos os
mitodos politicos, e mesmo alguns miltodos violentos, e em todos os terrenos
foi abatido:
- tentou a subversiio dos habitantes de Goa, Damiio e Diu: o resultado
foi nulo.
- tentou, por meio de intim~·aariio policial, fon;ar a vontade dos indo-portugueses residentes 11a Uniiio Indiana: o resztltado foi nulo.
--- procuro·u alioiar os indo-portugtteses rest' dentes noutros paises estrangeiros, e.g. Paqztistiio, Midio Oriente, Africa Oriental: o resultado foi nulo.
- recorreu a medidas de presstTo, e.g. bloqueio econ6m~·co, proibiyiio de
sobrevoos, encerramento das fronteiras, expulsiio de goeses residentes
na Uniiio Indiana, etc.: o resultado foi nulo.
-- promoveu incursOes, ao principia dos chamados satyagrahis e depoi.>
de terroristas, atravis das /l'onteiras: o resultado foi nulo.
Por outro lado,
-no camp·o d~·pzomdtico, tentou conduzir o Governo Portttgufs a entrega
dos territ<Jn'os: acabou por romper as relayOes diplomdticas com PorftJgal.
-·-no campo iuridico, t·udo fez para se defender da queixa aprcsentada
por Portugal no Tribunal Internacional da Haia; o Tribunal reconheceu os direitos de Portugal.
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~no

campo politico, explorou o sen.timento anti-colonialista,

nomeada~

mente nas Nay6es Unidas, cufas resolw;Oes anti~poril,guesas passou
a inspirar: acabou par violar essas mesmas resoluyiJes e ter que recorrer ao veto soviitico para frustrar a resoluyifo maioritdria do Con-

selho de Segu.ranya.
E a

pos~·yao

de Portu.gal? Definiu-a com o maior vigor e com a maior

clarezao PresidentedoConselho de Ministros, Sr. Prof. DoutorOliveiraSalazar,
no discurso proferido na Assembleia National, em 3 de ]aneiro de I962:
«Pais q1~e nilo aceitamos a validade do facto C011Sttmado, a questiio de Goa
niio terminou; pode dizer-se com verdade que i mesmo agora qtte conteya.

As razfJes que nos impediram de negociar a cedincia dos territ6rios do Estado
Portttg11.is da india silo as 11wsmas que em absohdo nos vedam de reconlwcer
a CMtquista. A Uniiio Indiana pode fazer a guerra contra n6s, mas nfio
pode scm n6s estabelece.r a paz. Da mesma forma que nifo houve re.n.dir;rio
de forfas nem entrega de barcos, tamblm niio pode ha·i!er tratado que reconhep~ a soberania da Uniiio sabre aqueles territ6rios. Terd de ag-uardar-se
que a comunidade internacional repare o agravo it soberania portuguesa
e a reintegre nos seus legitimos dirdfos, para ser restabeledda a situafiio
normal».
Lisboa, z8 de Dezembro de I967
A. Franco Nogueira
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DOCUMENTOS

N.O 1

Do Embaixador da Ingtaterra
ao Presidente do Conselho e Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
Nota :V.O IJJ/20(47

I.,ishoa, 12 de Agosto de 1947
1Vfonsiem lc jVfinislrc -···On instructio11s from my Government I have
the honour to inform Your Excellency of the .formal establishment of
the Dominions of India and Pakistan with effect from August 15.
2. I shall continue to represent His Majesty the King iu respect
of these Dominions until such time as their t\vo Go\'etnments make
alternathe arrangements with the Portuguese Go\·ernment for their
representation. I am to express the hope that this \Vill be ag:n_oeable to
the Portuguese Ge>Yernment.

Nigel Ronald
Traduyiio
Senhor Llfinistro- Por instruo;Oes do meu Governo tenho a honra
de informar V. Ex.a do formal estabelecimento dos Dominies da fndia

e do PaquisHio a partir de 15 de Agosto.
2. Conti.nuarei a representar Sua Majestade o Rei em relao;iio 8.queles
Dominios ate que os sens dois GoYernos fa<_;:am outros arranjos com o
Governo Ilortugues para a sua representa<_;:iio. Cumpre-me exprimir a
esperan<_;:a de que o que precede mereced. o acordo do Govenw PmtuguCs.
;\'igel Ronald
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Do Presidente do Conselho e Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
ao Embaixador da lnglaterra em Llsboa
Nota N.O 42
Proc. 0 33, 72

Lisboa, 14· de Agosto de 1947
Senhor Embaixador ~ 'renho a honra de acusar a recep~ao da Nota
n.o 173/20(17, de 12 de Agosto, pela qual V. Ex.a deu conhecimento
oficial do estabelecimento dos Dominies da india e do Paquistiio a partir
de amanhii, 15 de Agosto, e de que continua;:a a representar Sua 11-Iajestade o Rei em relat;iio ftqueles dais Dominies ate que os seus Governos
far;am outros arranjos com o Governo Portugues para a sua representac;iio.
Agradecendo a V. Ex.a esta conmnicat;iio. de que tomei a devida
nota, ficaria igualmente muito grato se V. Ex.a qu:izesse ter a amabilidade de transmitir aos Governos as felicita.;;Oes do Governo Portugues
e os votos mais sinceros que formula pelas prosperidades dos povos da
fndia e do Paquistiio.
Aproveito esta oportunidade para apresentar a V. Ex. a os protestos
da miulta mais alta considerao:;i'io.
Oliveira Salazar
N.o 3

Do Presidente do Conselho
ao C6nsul de Portugal em Bombaim

Telegrama N.O 95
Lisboa, 1 J de Agosto de 1947
URG-ENTE- 0 Senhor Governador-Geral deve ter partido ontem de
Goa para essa ddade a fim de aguardar avitio para Europa e que se
sup6e sain\. a 18. A sua estada coincide com a data da transmis."li'io de
poderes, pelo que encontrando-se em Botnbaim e embora de passagem
e a titulo particular, seria repariivel manter-se estranho ao acontecimento. Nestes termos pe-;o a V .. S.a qne transrnita ao Senhor

Governador-Geral o sen desejo de que S. Ex.a apresente, em nome
do Governo Portugu&s, felicitat;Oes ao Governador, que cremos ser o
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Coronel Sir John Colville. Desde que h<i Governo local, parece que
V. S.a deve apresentar cumprimentos ao Chefe do G-oYerno, salYo se
par especiais melindres da situa~ao al considerados eleva ser tambem
o Senhor Governador a apresent8Aos. Consta-nos que Lord )..!ountbatten
estanl em Bombaim a 16 e haveni cerim6nias ofidais relacionadas com
a sua visita. 0 Go\·erno entende que o Senhor Governador-Geral deve
diligenciar cumprimentBAo pessoalmente, podendo tamar parte em quaisquer aetas para que seja com:idado. Vamos telegrafar a Delhi e a Karachi.
Oliveira Salazar

Do Presidente do Conselho
ao Primelro Ministro da UnHio Indiana
Telegrama
Lis boa, 1~1 de Agosto de l H-17

Prompted by the unfailing interest with which for centuries they
have followed the destinies of India the Portuguese Government wish
on this notable occasion to extend to Your Excellency their b0st wishes
for the success of the peaceful pursuits and future v.·elfare of the peoples
of India.
Oliveira Salazar

Traduylio
Animado pelo nunca desmentido interesse com que durante seculos
tern acompanhado os destines da india, o Go\·emo Portugues deseja
nesta memonivel ocasi&o apresentar a V. Ex. a os seus melhores \'otos pelo
sucesso da acti\'idade pacifica e pelo bem estar futuro dos povos da india.
Oliveira Salazar
N.O 5

Do Primeiro Mlnistro da Uniao Indiana
ao Presidente do Conselho
Telegrama

New Delhi, 16 de Agosto de 1947
I hasten to thank Your Excellency for the kind message that you
have sent me on the occasion of the attainment by India of her cherished
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goal of Sovereign Status and take this opportunity to convey to you
the assurance of my highest consideration.

Pan.dH Jawaharlal Nehm
Tradttfi'io

Apresso-me a agradecer a Y. Ex.a pela amivel mensagem que me
env1ou na ocasiiio em que a fndia alcan)OU o seu almejado objectivo
de soherania e aproveito esta oportunidade para lhe apresentar os protestes da minha mais alta considerat;iio.

Pa-ndit Jawaharlal Nehru

Do COnsul de Portugal em Bombaim
ao Ministro dos Neg6clos Estrangelros
Telegrama

~_\'. 0
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Bombaim, 18 de Agosto de 194 7
Sua Excelencia o Governador-Geral do Estaclo da India, a quem dei
conhecimento do telegrama n.o 95 de Sua Excelencia o }Jresidente do
Conselho, foi convidado para almo)ar pelo Gm·ernador Sir John Colville,
tendo apresentado felicita.:;6es ern nome do Governo Portugu&s; em seguida
visitou o Primeiro MinisiTo da Provincia de Bombaim, que recebeu Sua
Excel&ncia na sua casa particular e ao qual Sua Excel&ncia aprc:sentou
iguais felicitac;Oes; o PrimeiroJ\Iinistro convidou Sua Excelbtda para a
recepc;lio por ele oferecida em honra de Lord Mountbatten; teve lugar
de honra a direita de Mountbatten, a quem cumprimentou juntamente
com os Govemadores de Bombaim e de Sinde e depoi5 foi-lhe cedido
lugar ao lado da Viscondessa Mountbatten; tanto esta como o marido
tiveram palavras de elogio e afecto para o nosso Pals. Sua Excelencia
o Governador-Gera1 do Estado da fndia foi portanto tratado com toda
a atenc;ao deYida ao seu alto cargo; foi visitado por muitas pessoas da
colOnia goesa de Bombaim.
Acornpanhei Sua Exceh~nda no almoc;o e visita ao Primeiro Ministro
e recepc;iio a Mountbatten; fui convidado para todos os actos de celebra.,-ao da independencia, excepto o banquete oferecido pelo Presidente
da Cimara Municipal, ao qual sO assistiram COnsules Gerais.
0 Senhor Governador-Geral do Estado da india partiu hoje de
manhii para Lisboa.

Joao de L11cena

7
N.O 7

Do COnsul de Portugal em Bombaim
ao Ministro dos Neg6cios Estrangelros

Telegratna N. 0 I83
Bombaim, 15 de Setembro de l94T
Coi«FIDENC1AL -- Fui procurado por um indivlduo congressista que
conheda por o ter encontraclo em casa onde tenho sido convidado; pediu
para ser recebido alegando que tinha coisas confidenciais do meu interesse
a comunicar~nw. Comec;ott por dizer-me que chegou ha dois elias de Delhi
onde diz ter conYersado com Nehru o que e possivel, pois este individuo
foi congressista lntador, n1rias vezes detido pelos ingleses e que sei estar
em boas relao;Oes com Bombaim. Disse-me que constava a Nehru que
Portugal. estava em negoda-:;-Oes com o Nizam referentes a Mormugiio e que
estranhava que o GO\'erno Portugues n;J.o tiyesse desmentido oficialmente
os rumores a este respeito e partkularrnente os rumores refcrentes 3. yenda
de Goa ao Nizam; disse que este propOs ao Govemo da fndia ceder o
importante territ6rio de Berar a Uniiio Indiana a troco dum corredor ate
a fronteira goesa; o Govemo da fndia niio aceita a proposta, pois sabe
que o Nizam, logo que consiga a saida para o mar, se juntara ao Paquistiio,
donde paden\. importar o que necessita por mar. Disse-me tambem que Nehrtt
conhecia a notlcia da chegada de tropas a Goa, pois tambem foi publicada
na imprensa de DeThl e que estava muito impre~sionado por o Governo
Portugues niio ter tambem desmentido oficialmente esta notlcia; (lisse~me
que Goa corria o risco de uma forte campanha de agita~iio aniloga a que
o Congresso estava desencadeando em Hyderabad e Mysore, se a mft
impressi:io perdurasse 110 espirito de Nehru e no Governo da :india. Di;;.se-me
que sabia que eu havia estado ern Goa h<i algumas semanas, justamente
quando 1ft se encontrava descansando a nora do Nizam; disse-me tambem
que o Governo da india esta tendo grandes desconfian)as no C6nsul
da :i:ndia em Goa que e mut;ulmano congressista; este tcria enviado vD.rios
re1at6rios ao seu Governo sabre assuntos de Goa, mas nenhum sabre
a estadia em Goa da nora do Nizam, com a qual se teria avistado vilrias
yezes; e tambem acusado de estar levando para Goa milhares de notas
de mil rltpias; estas j8. niio tem curso na india, mas ainda podem ser
trocadas por estrangeiras; os seus detentores na fndia nao as trocaram
no prazo legal porque receavam dar a conhecer o colossal neg6do que
haviam feito no mercado negrO; o COnsul da :i:ndia estara vendeudo notas
ao Hyderabad e aos portugueses. Para nfio dar esc8.ndalo, demitindo~o,
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o Governo da india tenciouaria transferi-lo imediatamente para Pondichery.
Xio consegui comprcender qual o intuito deste individuo ao dar-me
esta informa~ao; possivelmente pretendia colher informa<;Oes da minha
parte ou talvez fosse realmente encarregado pelo Governo da fndia de
me contar tudo isio a fim de que eu o transmitisse ao men GoYerno.
0 Nizam fez cleclarac;i.\es afirmando carecerem de fundamento os
rumores de Hyde.rabad se juntar a UniS:o Indiana; acrescenta que a
Uni3.o tem de se convence.r de que nem todos os Estados podem ser
arbitrB.riamente agrupados e arregimentados passando por cima dos seus

interesses indh"iduais e das suas dificuldades pcculiares.

Jolio

de L1tcena

Do COnsul de Portugal em Bombaim

ao Minlstro dos Neg6cios Estrangeiros
Telegrama N.o I87
Bombaim, 18 de Setembro de 1947
CONFIDEXCIAL~Em

aditamento ao meu telegrama n.o 183 (1), os
jornais pubhcam a notida de que o COnsul da fndia em Goa foi
nomeado COnsul Geral da fndia em Pondichery, ficando com Jurisdi~iio
consular em Goa; em breye sed. nomeado um COnsul on Yke-c6nsul
para Goa.
Joifo de Lucena

Do Ministro dos NegOcios Estrangeiros
ao COnsul de Portugal em Bombaim
Telegrama N.o II2
Lisboa, 18 de Setembro de 1947
Em referenda ao telegrama n.O 187 (2), a Embaixada da Inglaterra
ja tinha pedido o reconhedmento provis6rio para o antigo COnsul da
(1) \'er docuuw.nto X.o 7.
(~j

\'er documento X.o 8.
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Inglaterra em Goa, agora nomeado COnsul da fndia na mesma cidade.
Cornunicou este que tinha sido tambem nomeado COnsul Geral em Pondichery. 0 reconhecimento foi logo concedido mas por periodos, vista
que aquela acumula~ilo de jurisdic;6es obcdecia apenas a raz6es de ordem
politica, e fizemos sentir verbalmente que preferiamos urn funcionirio
consular com jurisdic;ii.o apenas na india Portuguesa, dada a distancia
da fndia Francesa. 0 Alto ComissB.rio da India em Londres disse hi

<lias ao nosso Encarregado de Neg6cios ser provivel que venham a nomear
urn Vice-COnsul em Goa, acrescentando ter sido intew:;ilo do seu Governo
reunir na mesma autoridade consular os territ6rios sob soberania europeia
na fndia.

Caeiro da Afata

Do Presidente do Consetho
ao COnsul de Portugal em Bombaim
Telegrama N.O n6
Lisboa, :!5 de Setemhro de 1917
Ha\'eria vantagem em que uma entidade ofidal portugnesa tivesse
oportunidade de se encontrar com o Primeiro Ministro da Uni3.o Indiana.
Embora seja diffcil a\·aliar a seu justo \'alor as dilig&ucias feitas junto
de V. S.a por nii.o se saber ate que ponto silo sinceros OS intermedi8.rios
usados e as afirma~6es de Nehrn pare<;am denundar uma atitude intervencionista nos nossos neg6cios na fndia, niio repngna aproH~itar o momenta para ter uma conYersa com ele.
Niio seria impossivel que a magnitude de problemas, que se aprese.ntam ao novo Governo da fndia, tenha levado o Primeiro Ministro
a uma atitude mais condliadora em rela9iio a ontras soberanias em
territ6rios do subcontinente.
0 Governo considera, pais, a possibilidade de o Governador-Geral
de Goa, a nomear bre\·emente, visite Xehru 11a primeira oportunidade.
Como tal \'isita difkilmente poderia deixar c1e ter larga publkidade que
poderia ser prejudicial e necessitaria em qnalquer caso de ser previamente
estudada e preparada, haveria vantagem em que o Go\Terno pudesse
conhecer a posi<;iio actual de )lehru em rcla\Uo a india Portuguesa,
tanto mais que nilo desejariamos expor o Go\'(~rnador-Geral a uma recusa
ou criar-lhe uma situat;:Uo delicada numa com·ersa sem previa prep<mu;ao.
~esta ordem de ideias considc:ra~se a possibilidacle de V. S.<\ pedir uma
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audikncia ao Primeiro Jiiuistro para lhe apresentar cumprimentos ua sua
qua1idade de Ministro dos NegOcios Estrangeiros do pais oncle V. S. a
exerce as suas funo:;Oes. Julgo que alguns dos seus colegas a! ja o tem
feito. Na visita a Nehru V. S.a aprm·eitaria a oportunidade para desmentir cabalmente os boatos, que a irnprensa tem referido, de negociat;6es entre Portugal e Hyderabad para a venda de Goa. 0 Governo
ni'io fez qualquer desmentido ptlblico a este respeito porque ninguem
ignora que a sua polftica se op6e de maneira abs.oluta :iquele genera de
transact;: Des e n iio ser nosso costume estar a cada memento a desmentir
afirma<;6es ou comentd.rios de entidades ni'io responsaveis. Por isso niio
se deveria atribuir o menor credito a rumores daquela natureza.
JS. nos tinha constado antes de recebldo o telegrama de V. s.a 183 (1),
que Nehru estava mal irnpressionado com a not:fcia que tivera 8.cerca de
negocia~Oes ou conwrsa~Oes entre Portugal e Hyderabad. E possh-el,
pais, que procure saber o que se passou a tal respeito.
Para informa~fio pessoal de V. S.a comunico que, em Junho findo,
anuindo a sugest6es que nos foram feitas de origem n Ro-ofida1, duas
indh·idualidades porluguesas tiveram a titulo pessoal uma conversa com
o Agente-Geral do Nizam em Londres. Este disse que o sen Governo
pensaYa na aquish;iio do Caminho de Ferro e Porto de 1Iormugi'io e gostava de saber qua"!. a atitnde do Governo PortuguCs sabre o assunto.
Foi-lhe respondido que o Governo n3.o alienava nern arrendava o Caminho de .Ferro nern o Porto, 1nas sugeriram-se-lhe bases de negodac;6es
semelhantes Us adoptadas entre Lourenc;o :Marques e a Uniio Sul-Africana
(reserva de certa percentagern ou trafego), bases que oferedam toda a
segurant;a 8.s comunica96es e ao desenvoldmento econ6mico do vasto
hinterland. Esta troca de impress6es inteiramente informal nao teve
seguimento (ainda que saibamos terem sido recebidas com agrado as
nossas sugest6es) por niio poder a questiio ser resolvida sem a intervew;Ro do Estado indiana, titular dos territOries intennedi<lrios, mas
cleve ter chegado ao cm1hecimento de Nehru muito deformada e aumen~
tada. Convira, pois, dizer-lhe que, tencionando nOs desenvolver o Porto
e o Caminho de Ferro, e natural que ni'io desprezemos a oportunidacle
qUe se nos oferece de estudar as possibilidades de trafico com territ6rios
"\'izinhos que redundariam no desenvolvirnento econ6mico da regiao, tendo
n6s atendido essencialmente a estes aspectos de boa vizinhaw;:a e niio
a considera<;Oes de ordem politica. Niio tinhamos ainda falado com o
Governo de Delhi a tal respeito, porque a ocasiiio niio se proporcionara,
e a inexistCncia actual de. rela<;Oes diplom<iticas niio o fadlita. (Para
conhecimento d<' V. S.a informo que, em Man;:o l'tltimo, o Governo Pot-
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tugues OU\•iu a opunao do Foreign Office acerca do (:stabelecimento de
rela<;Oes diplomiticas com a fudia. A esse tempo jil o Governo indiana
tinha tomado inidativa a tal respeito (Om >:8.rios paises. Os inglesl'!s niio
Yiram qnalqucr objec~iio ao nosso propOsito; sugerirum que n6s pode-·
riamos dirigir a Nehru ou por intermedio de V. S.1L on do C6nsu1 em Goa.
Chegou a pensar-se fazer uma 1)rimeira :;oudagem por interm6dio de V. S.a,
mas em face da atitude inamistosa clos meios oficiais indianos e das persistente::: cam pan has da imprensa, r1areceu preferivel perguntar ao Foreign
Office se a sna resposta inidal era o resultado de qualquer sondagem
ou se apenas signifkava que o Govemo de Londres niio tinha qua1quer
reparo a d11igfucia nossa em Delhi. Tendo sido pedido ao }toreigu Office
se pressentia o acolliimento qne os indianos dariam ao nosso prop6sito,
a fim de evitarmos qnalquer resposta evasiva ou mesmo tuna uegativa
de Nehru, foi-nos dito em fins de Junho que, se fizCssemos qua1quer
proposta a Delhi, ela seria recusada, porqne a fndia niio deSejava por
enquanto estabelecer relao;Oes connosco. 0 Foreign Office comunicou-nos
recentemente a sua impressfio que o momenta escolhido para a sondagem
feita junto de Nehru n8.o teria sido o mais favonivel por snporem que
nessa ocasii\o ele th·era conhecimento da existEmcia de <{contactos portugueses>> com Hydembad.)
Podeni V. S.a, se o ambiente for propicio, aludir a possibilidade de
estabeledmento de rela<;Oes dip1om3.ticas que corresponde da nossa parte
ao prop6sito de manter contactos directos e procurar assegurar relac;6es
anllg<iveis com o Governo da India. NB.o convem ponhn dar a impressil.o
de que e este o objective da sua visita.
Dedara~6es vindas a pl1blico e atribuidas a homens responsi\'eis
pela politica nacionalista indiana fazem-uos pensar que, em certos secteres, niio h<i conhecimento exacto nem das drcnnstandas hist6ricas
nem da -verdadeira fei~§.o da nossa actua~ao durante quatro seculos de
1nesen~a na fudia. Por isso V. s.a niio deixani de acentuar como a nossa
legisla<;iio iguala desde hi nmito todos os portugueses sem dependencia
de ra~a, religiUo ou cor, e assim, na magistratura, po1itica, emino, academias e ate na diplomada numerosos 11aturai::. t\e Goa tem ocupado
altas lnn~6es a par dos uaturais de ontros territOries l)ortugueses.
A nossa politica em relar;l'io it India Portuguesa foi recentemente
definida, quando da promessa do Estatuto e~pedal destinado a conferir
maior autonomia adrninistrativa, mas este nii.o e n.:osnnto de conversa
ou negodao:;iio com estrangeiros. No discurso qne proferi as delega~Oes
da peregrilla\iio de S. Joiio de Brito, cujo t<::x.to V. s.a conhelce, expus
a nossa posi~iio em rela\ao a India, a qual em nada foi alterada pela
proclama.::B.o da independenda.
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Portugal sempre manteve as melhores relao:;Oes de boa vizinhano:;a
e mnizade com a fudia quando esta estava sob dominao:;iio britB.nica
e 11Uo tem outro desejo seniio de mante~1as e desenvolv€.-las com os novos
Estados independentes.
Relativamente ao Paquistiio, parece preferivel nada fazer antes da
visita de V. S.a a Nehru. Se depois dela chegarmos i conclusiio que hi
ambiente para qualquer sugestilo de estabelecimento de relao:;Oes diplomiticas com a India, faremos simultB.nemneute uma diligencia semelhante
ao Paquista.o, tanto mais que as informao:;.Oes de V, S.a nos dizem que
os mw;ulmanos se tern mostrado mais favonlvelmente dispostos a nosso
respeito. Niio demos ainda seguimento a sugestao da criao:;iio de um
Consulado de carreira em Karachi porque, quando todos os paises tem
acreditado miss6es diplonuiticas, a criar;ilo de um simples Consulado
poderia parecer urn acto de menos aprec;o que correria o risco de niio
ser bem recebido.
As informac;Oes que acima resumo habilitadi.o V. S.a a conduzir
a sua eventual conversa com Nehru. Devo esclarecer que n:io se trata
de confiar a V. S.a qualquer negodac;fio. Procuramos apenas provocar
um primeiro contacto oficial entre representantes dos dois Governos para
\·er de que maueira convCm orientar as futuras rela90es com aquele pafs.
Sirva~se pois V. S.a dizer qual o seu parecer acerca da viabilidade
e conveniencia em avistar-se com Nehru; a forma como procederia para
pedir audiencia e observac;Oes que tiver por convenientes B.cerca dos
dh·ersos pontos sugeridos para convers~ a fim de lhe serem dadas instrwy6es definitivas.

Oliveira Salazar
N. 0 1 I

Do Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
ao COnsul de Portugal em BombaJm
Telegrama N.o

II9
Lisboa, H de Outubro de 1947

CONFlDEXCIAL- l. Parece preferivel V. S.a escrever ao MinistCrio
do.s Neg6cios Estrangeirds de Delhi pedindo uma audienda. Nfio vejo
iuconveniente em que, depois de o fazer, de conhecimento a Albano de
Sousa, a titulo confidencial, da sua ·viagem que podeci explicar como
apreseuta9fio de cumprimentos scm entrar em mais detalhes. Isto p-a~
recer:3. natural, vista que V. S.a ainda niio teve ocasiao de entrar em
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contacto pessoal com o Governo Central indiana. 0 facto de o pedido
de audiencia ser feito por via oficial perrnitira a V. S.a recusar qnalquer
oferta de Aibano de Sousa nesse sentido sem que ele possa sentir-se melindrado. Hi na verdade toda a vantagem em niio melindrar elementos
que nos podem ser Uteis, especialmente quando estao sendo atacados,
na medida em que se manifestam favoraveis a Portugal.
2. Relativamente a conversa~Oes comHyderabad, o de::;pacho 116 (1),
autoriza V. S.a a desmentir cabalmente OS boatos de negociat;Oes de
Venda de Goa, ou outras quaisquer que levassem aquele objective. 0 que
houve foi simplesmente conversat;Oes nfio-ofidais entre duas individualidades portuguesas e o Agente-Geral do Nizam em Londres e que tinham
por objecto o desenvolvimento do Porto e Caminho de Ferro de Mormugiio, conforme foi dito naquele despacho, Nenhum inconveniente hfi
em que V. S.a se refira a tais conversao;Oes de caricter inteiramente informal e que nao tiveram qualquer seguimento, dando esclarecimentos
constantes daquele despacho. (Conviria que V S.a informasse se o despacho
chegou af com quaisquer erros de cifra que tomem diflcil a sua compreens8.o). Deveri V. S.a acentuar que Portugal tenciona melhorar os
servi~os do Porto e Caminho de Ferro e antes de o fazer precisa de saber
com que pode contar dos vizinhos imediatos e mediatos em materia de
trafego, a fim de que os empreendimentos em ques-tao sej am econOmicamente viiveis. Exposta desta maneira a nossa posi-;fio, Nehru niio
poderi estranhar o nosso interesse em conhecer o ponto de v-i.sta do
Hyderabad na questiio do desenvolvimento do Caminho de Ferro e Porto,
tanto mais que n1io fazendo Hyderabad parte da Uni8.o Indiana, n1io
era possivel ouvi-lo por intermedio do Governo da fndia.
3. Com respeito as relao;Oes diplomiticas, aS instrut;6es transmitidas
a V. S.a determinam apenas, caso o ambiente seja propfcio, que aluda
a possibilidade do seu estabelecimento. A nossa inten~io e nio nos expormos a uma recusa e por isso se comunicou a V. s_a que deve dizer
a Nehru que n8.o lhe tinhamos ainda falado no Caminho de Ferro porque
nB.o se proporcionara ocasHio e a ausenda de rela~Oes diplomiticas niio
0 facilitara. Esta alusiio ao assunto permitiria a v. s.a pressentir 0 pensamento de Nehru sem necessidade de qualquer diligencia mais precisa.
Se Nehru se mostrar favorivel ao estabelecimento de relat;-6es, podeni
V. S.a. dizer-lhe que sabe que o Govemo Portugues o veria tambem com
agrado, mas Y s.a compreenderA que nesta materia e indispensAvel
todo o cuidado e niio nos convem tomar iniciativas especialmente quando
hi razOes para supor que podem ser mal recebidas.

(l) Ver documento n.o 10.
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4, Se Nehru se referir ao envio de tropas para Goa, pode V. S.n
clizer-lhe, a16m do que c:onsta no desmentido publicado POJ esse Consulado, que as tropa.s se destinam apenas a manter a ordem em todas
as emergencias. Ningu6rn pode pensar que se destinam a invadir a fndia,
mas nas drcunst§.ucias ptesentes de desassossego e conflito aberto entre
as comunidades dos territOries vizinhos, niio se pode estranhar que o
Govemo tome precaw:;Oes, como e seu direito e clever tomar. 0 envio
da artilharia e alias a execut;5.o do plruto de guami~Oes aprovado ja hS.
bastante tempo e que s6 agora foi posslvel levar a efeito.
Fica V. sa autorizado a levantar do cofre do Consulado a quantia
necessaria para a viagem e mais despesas mediante oportuna presbl<;fte
de contas,
Caeiro da }data

N.o 12

Do COnsul de Portugal em Bombaim
ao Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
Telegrama N, 0 209

Bombaim, 4 de Novembro de 19•17
Urn joruallocal, em artigo as.sinado por «Resurgent Goa)!, diz que os
goeses estao colocados num dilema de lealdade a fndia-Mie ou a ligac;io
a Portugal, Mie adoptiva; se se decide pela primeira, Goa ficani sendo
uma parte insignificante duma das provlncias de Marata, Karuatak ou
Konkan; por isso, sugere que Goa fique independente sob a €gide da
0. N. U,, conservando a sua entidade cultural e religiosa; manter;i relaQOes cordiais com a fndia e Paquistao que podedio garantir a sua,
independencia e, por outro lado, nio esquecerU os portuguescs, que
apesar de algumas faltas por actos ou ornissOes, trataram os goeses como
parte do corpo politico do prOprio Portugal metropolitano; os portugueses serfio sempre bem -,1ndos conjuntarnente com os indianos, demonstrando assim os goeses os seus prindpios de liberclade, igualdade, fraternidade; a c:onstitui<;llo seri feita pelo povo, para o povo; os signat:§.rios
dizem-se dec:ididos a confiar a 0. N. U-, a cujo Secretariado viio enviar
o memorandum com as bases referidas.
Vou proc:urar obter detalhes e saber a que grupos SP refere o artigo.

] oao de Lucena
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Do COnsul de Portugal em Bombaim
ao Ministro dos NegOcios Estrangetros
Telegrama N.o

2I2

Bombaim, 10 de Novembro de 191-7

0 jornal local ((National Standard», em telegrama de I.,ake Sucess,
diz que a Senhora Pandit atacou fortemente Portugal na 0. N. F. na
principal discussiio da admissiio de novos membros.
Disse Goa ter sido o cen<irio de grande opressao, bastando citar que
o lider do movimento da liberdade foi julgado em tribunal militar por
infraco:;iio politica e condenado a 8 anos de prisiio e deportado; sao assim
as concep~Oes portuguesas da liberdade civil; o povo de Goa n8.o goza
dum governo representative da mais elementar espfde; se o pede, a respasta de Portugal e env-iar urn cruzador para Mormugiio; e preciso niio
esquecer que, no come~o da guerra, a navegac;iio alemii obtivera refUgio
em Mormugiio. Tal e o registo ingl6rio dum pals que nos pedem para
considerar amante da paz; o seu amor a paz em Goa revela-se por supressiio implad.vel da Hberdade dvil; no ana passado a fndia apontou
o Governo Portugues como fascista nas suas ideias e organizat;iio e man tern
essa opinii'io opondo-se portanto as recomenda<;Oes a favor de Portugal.

Joiio

de Lucena

N.O 1 '1

Extracto do discurso proferido pelo
Presidente do Conselho, Prof. Doutor AntOnio de Oliveira Salazar,
na biblioteca da Assembleia Nacionat em 25 de Novembro de 1947
·~"

<<A fndia Portuguesa, porem, tern sido objecto de maiores preocupat;Oes. A queda do Imperio da fndia e a constitui.;_;iio dos dois imensos
dominies, ainda incorporados na Comunidade Britinica e amanhii. posslvelmente na<;Oes independentes, siio sem dUvida grandes acontecimentos
do nosso tempo. E mesmo compreensfvel que o facto se repercuta de
certa maneira: atem-fronteiras e nos dominios estranhos a soberania britB.nica.
Nos flancos da grande 1ndia ficam Goa, Damiio e Diu. Deste pequeno
Estado emigraram atraves dos tempos centos de milhares de indivlduos
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que, mantendo a nacionalidade portugueo,a ou adquirindo ate ha pouco
a nacionalidade brit8.nica, ganhavam na grande fndia, i %Ombra da Jiber~
dade inglesa, a sua vida, como os indianos na nossa Africa ou os portugue~
ses do continente no Brasil. Por outro lado, n6s possuirnos Mormugii.o, que,
como o melhor porto da costa ocidental, dB. au pode dar serventia f8.cil
e econ6mka a largas regi6es do Indost8.o. Toda esta troca de popula~Oe;;

e servio:;os e corrente na vida internadonal e nao consiitui dificuldade
de maior encontrar-lhes wlw;io consentanea com os interesses das duas
partes.
E sem dtwida grande honra da cultura e do gCnio civilizador portugu0s no Oriente que os portugueses ;;ejam apreciados na fndia, ai

ilustrem Goa e possam servir ate altos cargos de administnu;<i.o locaL
Si.mplesmente ni'io se ve como havia de voltar-se contra n6s essa nossa
mesma superioridade.
Se geogr8.ficamente Goa e fndia, socialmente, religiosamente, cultu~
ralmente Goa e Europa. Se ali habitam ocidentais, indo-portugucses e
indianos, politicamente s6 ha cidadi'ios portugueses, isto e, membros sem
distin.:;fio duma comunidade civilizada com alguns seculos de exist€11cia,
e que a servem ni'io apenas onde nasceram, mas na metr6pole e em todo
o Imperio.
Compreende-se que o vento que sopra na fndia tenha agitado os
seus naturais, tenha perturbado alguns goeses que ali trabalham e temeram- alias sem mzi'io- pelo futuro das suas ocupa<;Oes ou pensaram
que ali se llies abriria rasgadamente um futuro melhor, em determinadas
condio:;Oes. Compreende-se ainda que o zelo dos ne6fitos inspire certa
imprensa, mas j<i podemos estranhar alguns afinna.:;Oes de pessoas re,:;pons8.veis, que, por o serem, dcvem conhecer os limites do seu direito.
Nenhum risco maior correria a fndia, cuja independencia n6s, que ha
mais de quatro seculos lidamos com ela, podemos saudar comovidame11te,
nenhum risco ma:ior correria do que invocar urn vago racismo e pretender ftmdar um Estado sabre erros contra os quais ela mesma COlnbateu.
Se novas circunstlincias ou anseios cla popula.:;iio, que deseje aumentar
as suas responsabilidades, justificam modifica~Oes no estatuto ou regime
administrativo, isso e problema que A fndia Portuguesa e a n6s pr6prios
respeita e que, estando ji em estudo, ten1. oportuna solu<;-iio. Mas n6s
temos, por outro laclo, de confiar no patriotismo da nossa gente, cujo
patrim6nio religiose, cultural e ate civico n:lo pode ser salvo seni'io na
fide1idade ao Estado que, partindo do enlace do sangue, trouxe a Europa
urn peda90 da fndia e o fez parte do Imperio Portugues.*
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Do Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
ao Embaixador de Portugal ern Londres
Telegrama N.o 359
Lisboa, 27 de Novembro de 1947

Par via aerea seguiu ontem urn despacho cifrado encarregando V. Ex. a
de uma diligCnda junto ao Alto Comissftrio da :fndia a prop6sito da sua
interven<_;fio junto dessa Embaixada para reconhedmento provis6rio do
Vice-C6nsu1 da india em Goa. Antes de efectuar a diligCncia convem
que V. Ex. a tome conhecimento do despacho N. 0 lOG de 19 do corrente (1)

e dos seus anexos que foi enviado por portador especial para a Lega9fio
de Portugal em Paris.
No caso de niio estar j<i nessa Embaixada, conviria que V. Ex.~>
o mandasse buscar a Paris. Conforme tinha sido comunic:ado a V. Ex. a
foi ontem dado conhecimento ao Embaixador da Inglaterra que o Go~
verna Portugues niio podia reconhecer o Sr. Menezes como Vice-COnsul
da india em Goa e e:x:plicadas as raz6es da nossa dedsilo.
0 Director-Geral dos Neg6cios I>oliticos aproveitou a ocasiiio para
ter com ele uma conversa sabre o problema das nossas relac;Oes t-'Om a
india nas linhas gerais das instruc;6es j8. transmitidas a V. Ex. a. 0 Embaixador sugeriu que V. Ex.a, quando falasse com o Alto Comissario,
lhe dissesse a prop6sito de ainda nao ter sido posslvel ao nosso COnsul
em Bombaim estabelecer contacto com o Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros em Delhi, que bavia alguma coisa errada no actual estado das
relac;:6es entre os dois paises. Enquanto o Governo da 1ndia por intermedia da Embaixada britanica disp6e de urn canal directo para comunica<_;:6es oficiais ao Govemo Portugues, Portugal niio tern maneira de
comunicar directamente com o Govemo de Delhi.
A entrada em contacto do COnsul em Bombaim com o MinistE!rio
dos Neg6cios Estrangeiros da fndia era, a seu ver, importante porque
forneceria uma via de comunicac;1io oficial que de momento niio existe.
0 Embaixador n1io estava, porem, ao corrente das Ultimas dilig€ncias de
V. E:x.a a prop6sito do estabelecirnento de re1ac;6es diplomaticas entre
Portugal e a fndia nem da resposf:a dada par Nehru a sondagern feita
pelo Foreign Office, a qual nos imp6e a maxima prudencia nesta materia.

1'rata-se dum oficio remetendo para conhecimento da Embaixada de Portugal
em Londres a correspondCncia trocada entre o Ministerio dos Neg6cios F..strangeiros
e o Consulado de Portugal em Bombaim.
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Foi-l11e dado conhecimento do que se tinha passado. 0 Embaixador nfio
conhecia tambem a inqm:>ssiio de Sargent nem a reacqao de Nehru a
propOsito de pretensas negocia96es com Hyderabad. Em sua opiniao,

tendo n6s o Porto e CamiJJho de Ferro de Mormugiio que poderiam servir
a India e Hyderabad, ~·stava naturalmente indicado que houvesse urn
<KOrda tripartido que tornasse possh·el o de>;envolvimento econ6rnico de
toda aquela regiiio.

0 Embaixador ficou de transmitir para Londres a uossa resposta
quauto ao caso do Vice-COnsul. Convem por isso que V. Ex.a niio dei-:-::e
de procurar quanta antes o .Alto Comiss8.rio.

Caeh·o da ilfaia
N.o Hi

Do Ministro dos NegOcios Estrangelros
ao Embaixador de Portugal em Londres

Telegrama N.o 363
Lisboa, 30 de Novembro de 1947
Por ocasiiio da inaugura~iio da Exposi~iio de Goa em Bombaim
o Primeiro-Ministro daquela Provincia proferiu na presen~a do C6nsu1
de Portugal um cliscurso em termos muito desagradliveis para o nosso
Pais. Disse saber quab eram os sentimentos dos leaders indianos em
relasiio is tentath·as feitas em Goa para assegurar a liberdade e a dernocrada, se11timentos a que a Senhora Pandit dera expressiio na 0. N. U.
referindo-se a po1itica portuguesa em Goa em termos violentos e opondo-se
a admiss8.o de Portugal; disse que Nehru e Patel tinham expre~ado OS
seus pontos de Yista definitivos sobre o assunto; opinHio que ele completamente perfilhava. Esperava que muito brevemente OS goeses nao seriam
considerados como distintos dos outros iudianos e seriam parte integrante
da grande comunidade de cidad3os livres da fndia pois sao <(carne da
nossa carne e sangue do nosso sangue)J.
Vamos manifestar o nosso profunda desagraclo pelo que se passou
ao Embaixador de Inglaterra que aqui representa o Dominio da fndia.
Por maior que seja a nossa longanimidacle, niio e possivel admitir
sem reparo o absolute desrespeito pelas mais elementares normas de
couduta e cortesia internacional que imp6em maior reserva as pessoas
responsiveis especialmente ao falar em pUblico na presen(,:a de represen~
tantes oficiais de nm pais amigo.
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Nestas condit;6es, quando V. E:z:.a falar com o Alto Comiss<irio da
fndia, devera fazer sentir tamb6m a nossa estranheza e desagrado pela
atitude do Primeiro 1vfinistro de Bombaim.

Caeiro da M ata
N.o

H

Do Encarregado do Consulado de Portugal em Nairobi
ao Ministro dos Neg6cios Estrangeiros

0/fcio N.o 223

Proc. 0 I0/7/5
Nairobi, 2 de Dezembro de 194 7
Senhor Ivfinistro dos Neg6cios Estrangeiros- Excelbrcia- Tenho a
subida honra de adjuuto enviar a V. Ex.n, por c6pia, a correspondenda
trocada entre este Consulado e o Secretario da (jEast African Goan Conference>>, relativa ao voto de expressilo de fidelidade a Nac;iio Portuguesa
proposto pelo Presidente por ocasHio da Sessiio da (jEast African Goan
Conference)' ret~lizada no mes de Dezembro de 19413 em Mombao:;:a, para
o superior conhecimento e apreciao:;:ilo de V. Ex.a.

Justiniano Baltazar de Sousa

Anexo I

His Excellency
The Acting Consul General for Portugal
Nairobi, 23 June, 1947

Your Excellency- On behalf of my Council I have the honour to
request you to convey to H. E. the Minister for Foreign Affairs, Lisbon,
the sense of humble loyalty of the Goan Community of East Africa to
the Portuguese nation whose loyal subjects most Goans are.
This message of our loyalty was given expression to by the presiding
Chairman, Dr. A. C. L. de Sousa, at the proceedings of the first session
of the East African Goan Conference and was approved unanimously.
As you are no doubt aware, this Conference was attended by delegates of the Goan communities froin the territories of Kenya, Uganda,
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'rangau_yika and Zanzibar, who approved its comtitution, the objects
of which are:
</fo promote the unity and welfare and to safeguard the interests
of the Goan Commm1ity in East Africa.
To unih~ the various Goan communal bodies in East Africa into
one central organisation.
To provide the Goan Community of E. Africa a common platform
for the promotion and defence of all its interests and for the ventilation of its grievances.
To d:i:rect and co-ordinate the social, educational, economic, cultural
and political life of Goam; in East Africa and to seek to obtain
for the community the o;ame opportunities in life as are enjoyed
by the other communities in East Africa.)>
I have the honour to remain, Your Excellency, Your obedient servant.
]. Oliver

Traduy!Jo

Ex. mo Senhor. Em nome do meu Conselho, tenho a honra de solidtar a V. Ex.n. se digne transmitir a S. Ex.a o Ministro dos NegOdos
Estrangeiros, em Li.'>boa, os senHmentos de respeito e lealdade da Comunidade Goesa da Africa Oriental i:i. Na~ao Portuguesa, a que pertence
a maimi.a dos goeses.
Esta mensagem da nossa 1ealdade foi fonnulada pelo Presidente,
Dr. A. C. L. de Sousa, no decurso da primeira sessao da Conferencia
Goesa da Africa Oriental e foi aprovada por unanimidade.
Como e certamente do conhecimento de V. Ex. a, participaram nesta
Conferencia o>; delegados .dos nUdeos goeses dos territ6rios do Quenia,
Uganda, Tanganica e Zanzibar e aprovaram os seus estatutos cujos
objectivos sao:
ProtnoYer a unicl.ade e o bem-estar e salvaguardar os interesses
da Comunidade Goesa na Africa Oriental.
··-· Unir as v:\rias agremia~5es locais existentes na Africa Oriental
em uma organiza~B.o centralizada.
~ Proporcionar aComunidade uma plataformacomum para a promo9ao
e defesa de todos o..c; seus interesses e para ventilar as suas queixas.
- Dirigir e co-ordenar as actividades sodais, educacionais, econ6micas, culturais e politicas dos goeses na Africa Oriental e procurar obter para a comunidade as mesmas oportunidades que as
outras comunidades na Africa Oriental.
Tenho a honnt de me subscrever, etc.

-

f. Oliver
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Anexo II

The Secretary General
The East African Goan Conference
Nairobi, 23 July, 1947

Sir ~ I have the honoll! to acknowledge receipt of your letter of the

:l3rd. Ultimo and shall be obliged if you will convey my sincere thanks to
the President and Members of the East African Goan Conference for their
expression of loyalty which, in compliance with your request, I shall
dutifully transmit to His Excellency the llrinister for Foreign Affairs
through the new Consul General due to arrive shortly.
I note with pleasure and satisfaction the objects for which your
Institution has been founded and a.c;sure you that this Consulate will
be always pleased to cooperate with you in all matters pertaining to
the welfare of Portuguese citizens.
I have th,, honour to be,
Sir,
Your obedient sen=ant,

]11stiHiano Baltazar

d1:

Sousa

Tradttfdo
Ex. mo Seuhor
Tenho a honra de acusar recebida a carta de V. Ex. a de :2:3 do mes
findo, e muito grato lhe ficarei pelo favor de transmitir os meus sinceros
agradecimentos ao Presidente e aos membros da Conferenda G-oesa da
Africa Oriental pela sua manifestac;iio de lealdade, de que fielmente darei
conhecimento, como V. Ex.<> pede, a S. Ex.a o .1Iinistro clos Neg6cios
Estrangeiros por intermedio do novo COnsul Geral que deve chegar
brevemente.
Noto com prazer e satisfa9iio os objectives da vossa institui9Uo e
asseguro a V. Ex.a que este Consulado estara sempre a vossa disposic;iio
para co~operar em tudo quanto se relacione com o bem-estar dos cidad ios
portugueses.
Tenho a homa de me subscrever, etc.

]u.stinia·no Baltazar de $ousa
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Do Embaixador de Portugal em Londres
ao Ministro dos NegOcios Estrangeiros
Tdegrama N.o 534
Londres, 7 de Dezembro de 1947

CO:l'\FIDE!'CIALfssrnro -Avistei-me esta tarde com o Alto Comissirio
da Uniiio Indiana. Dado o melindre dos assuntos sobre que ia falar~lhe
levava em mente prindpalmente duas preocupao;Oes:
l.o 2.0

~.

Dar execut;lio as instrut;Oes de V. E:x.a por fornm a n:lo agravar
a teusfio ja existente nas relao;Oes entre os dois paises.
Vista ser esta a primeira oportunidade que se oferecia para
tratar directamente com o representante responsive! do Go~
Yerno da India questt>es serias que est&o afectando as relat;Oes
entre os dais palses, dar ao Alto Comiss8.rio a oportunidade
de e:xpor sabre elas os seus pontos de vista.

Estes pmp6sitos que creio corresponderem ao pensamento de V. Ex. a
levaram-me a concluzir a couversa com toda a cautela, evita11do por vezes
responder por :forma mais perempt6ria como seria meu desejo. Em seguicla transmito o relato da conversa.
Cornecei por aludir aos pontos por ele referidos na recente con versa
mm o Consellleiro desta Embaixada: a questao da norneao:;&o do Vice-COnsul de Goa e 10 000 toneladas de rnilho de Angola que desejam
adquirir. Quanto a este Ultimo, expliquei que nada ainda lbe podia dizer,
pois apenas sabia que o assunto estava sendo examinado em Lisboa.
N<1o lhe queria dar muitas esperaw:;as, pois sabia que tinhamos tido um
ano agricola mau, sendo prov<ivel que o milho de Angola tivesse de
superar as deficiencias da MetrOpole; mas, de qualquer forma, logo que
tivesse de V. Ex.a resposta, inform<i-lo-ia.
1'\o que respeita ao Vice-COnsul Menezes, julgava que o Alto Comiss8.rio ja devia estar infonnado por intermedio do Embaixador brit<lni<;o
em Lisboa que nao podianws conceder reconhedmento. Tratava-se de
um portugues desnadonalizado que pretendia exercer funt;Oes ofidais de
um outro pais no sen pais de origem. Julg:.h"amos por isso nilo ser pessoa
indicada para desenvolver boas relao:;Oes entre Portugal e a india. A propc\sito da sua origem, disse a ::VIenon que, nos territOries portugueses,
n(io fazi<!,1110S distin~Oes: eram todos portugueses. Nfio tfnhamos descd-
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mina<;Oes de rasas ou religiOes: tinham todos ido§ntic:os direitos quer

fossem originirios da Metr6po1e, Goa, Macau, Timor, Moqambique, etc.
Menon disse ainda que n8.o tinha recebido informa<;Oes do Embaixador de Lisboa, mas ia agora informar o seu Governo. Pergunton se,
no caso de ser proposto outro individuo, se tal proposta seria apreciada

apenas no seu prOprio valor, ao que respondi afirmativamente.
Prosseguindo na minha diligencia, disse que, na ausCnda de uma
representa<;iio diplom<itica, o nosso COnsul em Bombaim, por instru<;Oes
do Governo, tinha pedido, em meados de Outubro, uma audiCncia para
apresentar cumprimentos a Nehru, mas ate a data o pedido nao tinha
recebido resposta. 0 facto levava-me a chamar a ateno:;iio do Alto Comis~
o,S.rio para a desigualdade dos meios oficiais de comtmicar entre o Governo
portugues e o indiana. Enquanto o Governo da india tinha contacto
directo com o nosso Ministerio dos NegOdos Estrangeiros por intermedio
do Embaixador de Inglaterra agindo nessa qualidade, nOs nii.o tinhamos
;/ias para comunicar directamente com Delhi. Respondeu que niio deviamos
interpretar esta situa~iio como significando que a fndia niio d.esejava
relayOes com Portugal, mas sim como resu1tante das graves preocupayOes
de Nehru com problemas internes que o absorviam completamente, e
acrescentou ser a falta de pessoal diplomB.tko habilitado muito grande
e ainda inexperiente o pouco de que disp6em.
Ravia de facto- continuou "··-· apen as dais paises com os quais nfio
tinham nem queriam manter rela<_;Oes d.iplom<lticas: a Uniiio Sul-Africana
e a Espanha. A primeira por razOes que tem vindo i11timamente a p{1blico
e que en devia conhecer; a segunda, por o Govemo de Delhi concordar
com a atitude da ONU. Voltando a questiio do Vice-COnsul o Alto Comisslirio disse que ignorava nao ser costume que um individuo que houvesse
renunciado a sua nacionalidade seja encarregado de representar o Go''erno do seu pais de adop<;iio no sen pais de origem.
Retomando a palav-ra, comuniquei que tinha recebido instrnc;Oe5 do
meu Governo para significar-lhe o nosso desacordo com as declarac;Oes ·
da Mrs. Pandit na Ol\'0: haviam sido palavras injustas, com que muito
nos tinhamos senti.do. AlCm disso, ha. pouco tempo, numa exposic;iio de
Goa em Bombaim o Primeiro Ministro daquela Provincia repetiu, na
presenc;a do nosso COnsul, afirmay6es de Mrs. Pandit, apoiando-as. Afirmac;Oes destas feitas em 1)t'1blico niio eram certamente conducentes para
boas relac;Oes entre os dois paises. Menon entao .observou que deviamos
lembrar que tinha, em tempos, sido proferido um discurso em Portugal
em que haviam sido feitas afinnac;Oes de cani.cter belicoso e que os dis~
cursos a que me referia deviam ser considerados como reac.c;iio a essa
atitude. Tendo eu interrompido para perguntar se tinha lido o discurso
posterior do Presidente do Conselho, respondeu que nio, o que lastimei.
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Ptrguntou cnt<lo "e o GoYerno Portugues wlo era (}ovemo ditatoriaL
Repliquei que a sua pergunta sO podia filiar-se no facto de desconhecer
a Constitui~io Portuguesa que tiuha sido aprovada por plebiscita, e
<tproYeitei para toxpor a tra<;o;; largos o uo:;::;o sistema constitucionaL
Disse-me que Hitler tambem utilizara processos eleitorais. Retorqui que
Hitler, logo que conquistou o poder absoluto, desprezou o sufn1gio e n6s
nmica assim procedemos, l)ortugal n<lo e um Estado totalitfirio e esses
e que siio perigosos, Comec;ou enti'io a exposi9fio ;,obre a poHtica da fndia,
que tive de ouvir e se resume no seguinte: todos os estrangeiros tem de
sair da india, a bem como a Inglaterra ou a mal se assim o prefe-rirun.
Era simplesmente uma questi'io de tempo. 0 mesmo se dar:l em toda
a Asia, 0 que se pa%ara na Indonesia era bem sintom3:tico, A fndia nilo
deseja usar fort;:a. A India entende que as populat;:Oes dos territ6rios
estrangeiros tern o direito de prouunciar-se sobre se desejam ou uao incorporar-se ua Uniiio Indiana, embora, se assim o manifestarem, continuando a manter relat;:6es econ6micas, culi:urais e religiosas com os paises
de. que faziam parte, Tudo menos relat;:Oes pollticas, estas tern de cessar
no futuro. Niio havia d1ivida -~ continuou ·-que se a 1ndia quizesse
usar for~a, a ,.-ltOria lhe estava assegurada, Interrompi para dizer que
nos encontramos nos nos;;os territ6rios pelo direito e uao pela foro;a, aJi8.s
as fon;as estacionadas nos nossos territ6rios tem sido sempre muito reduzi('las. Atalhou dizendo que ni:io desejavam na altura usar fort;:a. HaYia
outra arum que ele ju1gava irresistlvel: a agitat;:Uo interna promovida
do exterior e a este propOsito disse que tivera recentemente uma informa~iio que ni'io podia precisar, de que havia indianos que tinham sido
presos em Goa, maltratados, e deportados para campos de concentrat;:iio
em Portugal. Interrompi para dizer que campos de concentrao;iio niio
existiam em Portugal e ignorava que tive:>sem sido presos recentemente
ern Goa quaisquer desordeiros, Menon entiio voltou a declarar que a
India deseja boas rela96es com todos os palses do mundo, excepto a
Africa do Sul e a Espanha, Acrescentou que ia telegrafar imediatamente
a Nehru comunicando a nossa resposta ao pedido de reconhecimeuto
do Yice-C6nsul em Goa e sobre o pedido de audiencia ao COnsul I,.uce11a.
Ett clisse entiio que achava pela nossa conversa os nos;;os ponto;; de vista
muito difereutes e que tlnhamos de concordar em discordar. Condordou
e voltou a fazer uma tirada sobre as aspirat;5es nadona1istas da fndia,
Disse qu<C a fndia tinha anuido na separa~,;ilo do Paquistilo por entender
que tudo deY-ia resolver-se padficamente, rna!> dentro de algum tempo
toda a fndia seria una por desejo do prOprio povo,
Nesta altura fiz uma referencia a Hyderabad, aproveitando eu a
alus8.o para lhe assegurar que entre Portugal e aquele Estado 118.0 tinha
havido conYersas oficiais. Desenvolvi entiio a ito!>sa posi~,;B.o nesta questao
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e.xplicando os nossos interesses relativamente ao Caminho de Ferro de
:Mormugfio, a necessidade que tinhamos de conhecer as nece:>sidades de
tnikgo, etc.; repudiei as notidas falsas propaladas em que ate se tinha
dito que me aYistara com o representante do Nizam em l.,ondres. Verdacle

era que eu niio o conheda, nem sequer de vis'ta. Replicou q·,,e, mesmo
que H:yderabad pretendesse comprar Goa, ha\oia nma faixa de terr:it6rio
:indiana que lhes cortaYa acesso ao mar. Interrompi para afirmar que
Goa ni'to se Yendia ncm mesmo em tal se pensara. Quase no final da
conYersa voltou a falar do fornccimcnto de miU10. Disse saber que precisamos juta e que 1he pareda que o contingente nos niio era atribuido.
Poderiamos a:osim fazer pennuta, apresentando n6s a nossa pretensfio
em Delhi ou por intermedio de Londres. Havia apenas uma condic;i-lo
posta pda fnclia: os compraclores comprometiam-se a nao ceder a Africa
do Sui qualqucr parcela, por mais pequena que fosse.
Assim tenninUmos a no.ssa conversa que durou quase urna hora.
Ni'io me foi agradiYel omir as tiradas doutrim\.rias do Alto Comi~sirio.
Mas devo clizer que, dado o seu temperamento e os assuntos que tinha
de abordar, ia pacientemente predisposto a ouvir-lhas. Menon e urn velho
agitador nascido em Calicut e que hi mais de 20 anos reside em Londres
on de tern clesdc en tao conduzido a sua <1gitac;i'io politica. Temeririo, apaixonado, mas aparentemente frio na.s suas exteriorizac;Oes. Toda a nossa
conversa deto:rten num tom muito co:rrecto e calmo. Nalguns lances
quase api:'Jaya l)ara a minha concord:inda no que a ele se afigurava uma
defesa de causa Obv-iamente justa, mostrando-se insusceptivel de compreender quaisqner outros pontes de vista.
A conver,;a parece-me, porem, ter tido a vantagem de esdarecer
yosic;Oes. Creio termos na nossa frente um perlodo muito clifidl. De momenta niio vejo possibilidade de entendimento, tao afastados estilo os
nossos pontos de vista dos deles. Mas sao o tempo e os acontedmentos,
estes imprevisiveis, que podetao alterar as circunstancias actuais. Niio sei
o que se tem passado na.s negoda<;Oes entre a Franc;a e a fndia, a que
a certa altura inddenta1mente a1udiu o Alto Comiss8rio. Vai a Fran~a
adoptar uma atitude de rem'mcia semelhante a do Governo Brittmico?
Qual sera o desenvolvimeuto das lutas internas na India? Existiri qualquer
possibilidade de, num futuro prOximo, se estabelecer ordem naqnelc sub~
continente? 'rodos estes aspectos do problema bao-de necessiriamente
influir na nossa posi9i'io.
E cmioso destacar do relato de conversa a atitude do Alto Comiss<irio quanta a questilo de relw;Oes diplom<iticas: as snas declara<;:Oes nilo
condizem com o resultado da sonclagem feita em tempos por intermCdio
do Foreign Office e talvez a cliligencia cometida ao nosso C6nsul em
Bombaim venha a esdarecer a posii;B.o.
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0 Alto Comiss:irio disse, a despedida, que tencionava partir no dia 20
para Delhi onde vai conferenciar com Nehru. Acrescentou que nB.o dei~
xaria de aproveitar a oportunidade para trocar impress6es com o leader
indiana sabre a nossa conversa. E posslvel que, apOs o seu regresso a
Londres, esteja habilitado com instru96es para £alar comigo. Em face
de tudo quanto deixo exposto, V. Ex.n. podeni oportunamente darMme
instru96es que julgar conyenientes quanta a bases de conduta futura.
Palmella
N.O 19

Do Encarregado de Neg6cios de Portugal em Londres
ao Ministro dos Neg6cios Estrangeiros

Telegrama N. 0 549
Londres, 17 de Dezembro de 1947
SECRETO ~ Urgente -·- Hoje ao meio da tarde fui chamado ao telefone
pelo Alto Comissirio da fndia. Queria falar cornigo sabre varios pontos
tratados na recente entrevista com Embaixador e logo comec;ou abordando a questiio da proposta sobre o Vice-COnsul Menezes, e da entrevista do nosso COnsul em Bombaim com Nehru e finalmente entrou
francamente na questiio de estabelec:imento de rela96es diplom:iticas,
fazenclo-me sugestOes e propondo-me que telefonasse para Lisboa para
transmiti-las e procura..<>se obter resposta, ate 8. quinta-feira vista ele
partir para india na se:s.:ta de matiliii. Todos os assuntos foram tratados
com grande deseuvoltura em tom correcto mas parecendo revelar alta
excitac;8.o, num ingh~s nem sempre compreensivel, pelo que disse ao Alto
Comis.~irio que me pareda melhor termos uma troca de impress6es pessoais para esdarecer inteiramente os seus pontos de vista, que eu niio
deixaria depois de transmitir para Usboa. Propus eu prOprio ir procur:l-lo e o Alto Comiss8.rio recebia-me uma hora depois. Aqui com propOsitos de ::;e esdarecer melhor, comes-on por dizer que na verdade era
preferivel conversarmos directamente, pois o assunto sobre que queria
falar-me niio era de facto para ser tratado pelo telefone. Desculpou-se
com os seus muitos afazeres e preparatives de viagem. Declarou entiio
que transmitira para Delhi o relata da recente con versa como Embaixador
de Portugal e estava agora habilitado a dizer-me o seguinte:

a) Embora niio concordassem com os fundamentos da nossa recusa
do Vice-COnsul Menezes, iam apresentar novo candidate;

a nomea9iio
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b) Quanta a questiio do pedido de audi€:nda do COnsul de Portugal
ern Bombaim, Delhi desconhecia inteiramente que o pedido houvesse sido
feito; por outra forma jB. teria obtido resposta, pais Delhi niio desejava
de modo algnm ser menos cortes com urn representante estrangeiro. Como
eu lhe observasse que parecia extraordinilrio o que acabava de ouvir,
pais estava seguro que o nosso COnsul apresentara o pedido hi cerca de
dais meses, Menon voltou a confirmar o que dissera anteriormente, acrescentando que podia mesmo dizer que logo que o nosso COnsul apresente
o pedido, o Primeiro Ministro, apesar dos seus numerosos afazeres, receb€:-lo-ia.

c) Depois entrou na questiio de rela<;-6es diplomiticas e aqui pareceu-me menos predso. Disse-me que, como eu devia saber, o assunto
tinha sido abordado na conversa com o Embaixador de Portugal. Alem
disso ele sabia que n6s, por interm6dio dos ingleses, haviamos feito son~
dagens. Assim conduia que desej3vamos estabelecer rela<;Oes. Podia
dizer~se que, se es;;e de:oejo fosse manifestado, seria favoni.velmente considerado («would be favourably consideredlt). Interrompi entiio para lhe
observar que eu ainda nio estava habilitado com a reac<;iio de U:oboa
a conversa entre ele e o Embaixador de Portugal, mas sabia que era
desejo do Governo Portugues manter as melhores relat:;Oes com a fndia
e disso fora prova inicial o telegrama em termos bem amistosos dirigido
pelo Primeiro 11'rinistro de Portugal ao Primeiro ?vlinistro da fndia no dia
da Independ&ncia. Menon fez urn aceno afirmativo. Continuei declarando
que, no prosseguimento desta poHtica de boa amizade, era apenas natural
que os clois paises estabelecessem rela\OeS diplomB.ticas. Queria acreditar
que o meu Govemo niio teria dUvida em dar o primeiro passo, mas a sua
declara<;iio que o nosso \(approachlt receberia considera<;fio favorB.vel afigurava-se-me insufiente. Ele decerto compreenderia o melindre da questfio
e deveria habilitar-me com as necess<irias seguran<;as. Menon entfio
disse-me que fora o agente encarregado de percorrer v9.rios paises para
o efeito de estabelecimento de rela~Oes diplomiticas. Se lhe enviassem
convite para ir a Lisboa por um ou dois dias, aceit9.-1o-ia, mas repetiu
que a iniciativa nos pertencia. A minha insist&ncia sobre se por parte
da india tambem havia correspondente desejo, Menon repetiu o que
ja tinha dito na conversa com o Embaixador: que havia apenas dois
paises com OS quais n5.o desejavam ter rela<;Cies diplomB.ticas- a Espanha e a Africa do Sul. Quanto a n6s, assegurava-me que niio serfamos
repelidos (1rthere will be no refusah). Declarei entia a Menon que ia tram;mitir para Lisboa o que ele ac:abava de dizer-me. Menon disse que estaria
em Londres na quinta-feira ao fim da tarde. Poderia eu ate essa data
dirigir~lhe mna comunica<;fio informal, manifestando o nosso desejo e
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fazendo o convite. Acrescentou que por volta de 15 estaria de regresso
e, dada a faci1idade de comunica<;Oes aereas entre Londres e Lisboa,
poderia f:kilmente pouco depoh; deslocar-se ate ao nosso pais. Rogo
a V. Ex,a o favor duma resposta em telegrama com a nota j{urgente)),
Joiio de Deus Ramos
N.o .20

Do Mlnlstro dos Neg6cios Estrangeiros
ao Encarregado de Neg6cios de Portugal em Londres
Telegrama N. 0 383
Lisboa, 17 de Dezembro de 1947

URGEN'l'F.- Recebi o telegrama de S. 5,11 N.O 549 (l) com o relate
Alto Comissirio da fndia. Rogo a V. S.a comunicar-lhe
o seguinte quanto aos tres pontes versados no seu telegrama:

d<:~ conversa como

l.o ··- 0 Governo examinara com a maior brevidade e boa vontacle
e dentro do espirito de tradkionais rela<;Oes de amizade entre
os dois paises um novo nome que the seja proposto para Vice~
-COnsul da fndia em Goa;
~

Vfio ser dadas instrut;Oes ao COnsul de Portugal em Bombaim
para que dirija um novo pedido de audi&ncia ao Prime:iro-Ministro em vista do anterior se ter extraviado;

:i.o ·--··

Rela~Oes diplom8ticas. () Govemo recebeu com aprazimento
as dec1ara<_;6es do Alto Comiss<l.rio a este respeito; o C6nsnl
em Bombaim, que jU tinha instrut;Oes para tratar deste assunto
quando da sua ida a Delhi, teni ocasHio de mauifestar a Nehru
o desejo do Govemo Portugues de ver estabelecidas rela<;Oes
diplonuiticas entre Portugal e a fndia.
Se o Govemo da fndia concordar teremos muito prazer
em ajustar por intermedio do Alto Comiss<lrio a forma de dar
execu<;iio pr3.tica Squele prop6s1to, quer em Londn!s qner em
Lisboa, se ele assim o preferir.

2. 0

Caeiro da Mata
(1) Ver docurue:uto N.o 19.
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N. 0 21

Do Encarregado de Neg6cios de Portugal em Londres
ao Ministro dos NegOcios Estrangeiros

Tdegrama N. 0 552
Londres, 17 de Dezembro de 194 7
CONFIDEXCIAL ~A

entrevista que ontem tive com o Alto Comissftrio
decorreu num tom mtlito correcto. Em contraste com a exdtar;iio rewJada
ao telefone, Menon recebeu~n1e muito calmamente numa atitude que diria
qnase francamente amistosa. 1.VIenon por vezes sonidente abshC<\·e-se de
entrar no caminho de tiradas doutrinais. Dir-sc-ia que a entrevista anterior com o Senhor Embaixador tivera uma ac<;iio seclativa, desanuviando a atmosfera. Se a entreYista tivesse sido com um europeu, niio
deixaria de ter de conduir que a conversa revelava urn desejo de melhor
entendimento. Assim nao sei se havenl. apenas mudan-;a de tactica. A1Cm
de que a prOpria figura do Alto Comiss8.rio, como misto de ap6stolo na~
cionalista e diplomata improYisado, re\:ela por vezes uma desenvolbua
desconcertantc. Niio sei se nas suas propostas existir5.o prop6sitos ulte~
riores niio confessados ou se hi uma grande dose de vaidade pessoal que
pretende satisfazer. A proposta de co1rdte do Govemo Portugues foi o
que mais perplexo o deixou. Desejaria llfenon continnar a ser o obreiro
do estabeledmento da rede de rela-;Oes diplom8.ticas com a India ou
pretender8. ir a Lisboa para impor condi-;Oes e enxertar numa missiio,
que nao de\'eria ir a16n da questiio de estabelecimento de rela96es, alguns
dos problemas que dividem os dais paises?
Na primeira hip6tese a sua visita teria boa margem de sucesso; na
segru1da niio vejo como ele pocler8. alimentar outras esperaw;as que niio
sejam as de um fracasso. Quando ontem se p6s a questiio de rela-;Oes,
eu prOprio, d.epois da declarat;iio de que Nehm receberia o nosso COnsul
em Bombaim, d.eh._.ei discretamente cair, como possibilidade, o alYitre de
que fosse o nosso COnsul a abordar o problema com o Primeiro Ministro
indiano. :Mas esta minha reflexiio niio recebeu acothimento favor{t\'el.
0 Alto Comiss8.rio achava preferh-e1, d.ados os antecedentes, que as ne~
gocia-;Oes fossem encamh1had.as atravCs de Londres. Este foi mais um
ponto, que, por lapso, n.iio mencionei no meu telegrama de ontem, que
me deixou a impressiio de que o Alto Cmnissirio desejanl ele prOprio
ser o cond.utor das negocia~Oes. Outre ponto me parece interessante
comentar: o Alto Comiss8.rio tinha conhecimento das nossas sondagens
por intennedio dos ingleses. Teriam os ingleses posto a India ao corrente
df\. nossa sondagem s6 recentemente, posslvelmente em face do conhed-
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menta que o Foreign Office tivesse da t'tltima entrevista do Senhor Embaixador? Parece-me esta hipOtese provivel, dado que o Alto Comiss<irio

nilo se referiu a sondagens ua conversa com o Senhor Ernbaixador. Mas
quer nesta entrevista quer na que ontem tive com Menon (com nuances
difereutes, visto nesta Ultima Menon j3. ter recebido instru-;:6es) a atitude
da fndia nao condiz com o resultado da sondagem que em tempos fizemos
atraves do Foreign Office.
Existe aqui contradir;:lo que pelo menos se afigura bastante estranha.
Enquanto aguardo instnv.;6es de V. Ex.n sabre a atitude que devo tamar.
perrnito-me lembrar, e na hip6tese de V. Ex. a por uma ou outra forma
entender dever dar seguimeuto as negodar;Oes, a vautagem que existiria
em informar desde ja a india da nossa iutenr;iio de estabelecimento de
relao:;:6es com o Paquistfio, as quais pelo telegrama de V. Ex. a 356 (1) noto
serern desejadas. Afigura-se-me que as conversas recentemente havidas
removeram as susceptibilidades aludidas na parte final do referido telegrama de V. Ex.a.

Joiio de Deus Ram.os
N. 0 :22

Do Encarregado de Ncg6cios de Portugal em Londres
ao Ministro dos NegOcios Estrangeiros

Telegrama N.O 555
Londres, 19 de Dezembro de 1947
CoNFIDENCIAI,- Acabo de regressar da entrevista com o Alto Comissario da Uniiio Indiana, a qual decorreu de forma muito agrad<ivel. Inidei
a conversa dizerido-lhe que, sabendo dos seus numerosos afazeres e preparativos de viagem, calculava que estivesse muito atarefado. Eu, porem,
niio deixara de relatar a nossa t'Utima conversa para Lisboa e tinha
pedido instrur;Oes que recebera ja. Desejava transmitir-lhas antes da sua
partida. Ia por isso ser breve e fiz-lhe a comunicac;iio nos terrnos do
telegrama de V. Ex. a 383 (2) que recebi esta manhii.
:Menon escutou a minim comunicac;io com interesse, aparentemente
com satisfao:;:iio. N8.o teve quaisquer comentarios a fazer Us quest6es
rderidas nos pani.grafos um e do-is do telegrama de V. Ex.a mas quanto
a questiio de rela96es diplom3.ticas, ao procurar tesmnir 0 que eu dissera,
conduiu: - Posso enEio dizer em Delhi que, uma vez estabelecido o
entendimento e a forma de lhe dar execu~i'io pratica, seria referida a
Londres e que eu irei a Lisboa para ultimar as negociao:;:6es.

a relai):Oes diplomB.ticas com o Paquishio.
Ver documento N.o 20.

(1) Refere-se
(2)
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Como V. Ex. a, se dignari notar, e:xiste aqui urn ligeiro desvio: 1ieno11
prdende que sejamos n6s a sugerir a ida dele a I.,isboa e niio ela a prop6-la. Essa passagem da conversa de hoje vern confirmar o que suspeitara
na conversa anterior, conforme comuniquei a V. Ex. a no men telegrama
de ontem n.o 552 (1 ). Pareceu-me haver vantagern em dar o meu apoio a
esta modalidade e disse-lhe que podia assim informar Delhi. Menon estava
visivelmente satisfeito e entrou entilo francamente no campo que desejamos. Di se que na verdade as relat;Oes diplom<iticas eram necesstlrias.
Nelas residia a Uuica forma de suavisar desentendimentos. Ele entendia
que a sua funt;iio era essa. Concordei, observando que quando niio conseguimos realizar tal objective, a nossa nrissfio faliu. Menon entfio com
um pouco mais de veemenda disse~me:
. . . _. Veja lit, entre nOs existem desentendimentos.
- Ce1tamente existem, atalhei eu.
~Mas a nossa funo;fio e atenui-los e nio aumenti-los.
E acrescentou que os recentes discursos agressivos feitos qner em
Goa quer na Metr6pole por individualidades sem o sentido das r<"sponsabilidades s6 serviam para criar mi atmosfera. Queixou-se da indole
dos fundonB.rios (\coloniais)>. Depois a1udiu a sua c:onversa com o Embai.xador de P01tugal. A este prop6sito disse que o tom condliat6rio do
Embai.xador e a forma como e1e relatara a conyersa para Delhi haviam
prodnzido boa impressao.
Menon, todo harmonia, continuou: - Posso nfio gostar da forma
de Governo do seu pals, assim como V. pode nfio concordar com a que
existe no meu; mas isso nil.o e motivo para rtfio tratarmos as quest6es
num espirito de compreensfio.
Apressei-me a corroborar a sua afirmar;;Uo dizendo~lhe que seria completamente imposslvel uma forma universal de goven10. Cada povo escolhia o que se adaptava is snas aspirar;;Oes e maneira de ser. }a no final
disse a Menon que ele provftvelmente ainda chegaria a Delhi antes da
entrevista do nosso C6nsul com o Primeiro Ministro. Poderia ele prOprio
assim p6-lo ao corrente da nossa (.'011V1~rsa de hoje. Menon respondeu
que ia ji relata-la pelo telegrafo. Entao levantei-me e disse-lhe que nil.o
queria tomar-lhe mills tempo. Desejava-lhe boa viagem e umas festas ielizes.
Agradeceu, pedindo-me que transmitisse ao Senhor Embaixador os
seus afectuosos cumprimentos. J8. a porta Menon perguntou-me se j8.
tinha resposta na quest8.o do trigo de Angola. Disse-1he que n8.o, mas
que sabia que o assunto estava sendo examinado. Fiquei de transmitir
ao Alto Comissirio Adjunto a resposta que receber oportunamente.

Joff.o
(I) Ver documento N. 21.

de Deus Ramos
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N.o 23

Do COnsul de Portugal em Bombaim
ao Ministro dos NegOcios Estrangeiros

Telegrama N.O 24r
Bombaim, i:ll de Dezembro de 1947
0 jornal <1Indian People>> de hoje, em telegrama de Poona (proYinda
de Bombaitn) 0. sob o titulo <;0 Congresso resolvido a Yer Goa line; sugestiio pan a uniao com a prudncia de l\Iahanlstra)>, diz que o Secret<irio
Geral do Co11gre::;so, ao presidir a <<Goa Marathi I.,iterary ConferenceJ>, agora
realizada em Poona, assegurou aos goeses o complete apoio morale a sin1patia do Congresso na sua luta pela liberd.ade; disse que o panorama
da fndia Livre previsto pelo Congresso incluia o povo dos Estados Indianos
e aqueles que estfio agora sob domfnio frances e portugues; disse que
a resolut;iio do <1Congre.sso \Vorking Con;itte)> de Agosto de 1916, toma,·a
daro que Goa era parte da fndia e que ten\. ine~:it8:velmente de continuar a se-lo; ni'\o estamos deddidos, acrescentou, a permitir que uma
s6 po1egada da fndia fiqm: sob domina<;iio estrangeira; afirmou nfio
acreditar que os portugueses e os franceses permaneceriam muito tempo 110
pals, agora que a l)otencia estrangeira mais forte tinha saido; mas o problema de liberta<;Uo de Goa nfio era tao f:icil como parecia, pois tinha o
seu a:opecto intemacional; o Congresso j:i niio era sOmente uma organizar;ilo politka, mas representa·va o Governo e tinha de tamar em considerac;ao esse aspecto international; mas queria tornar clara que fariam
com que Goa conseguisse a sua 1iberdade; apelava para todos os goe~es
que estejarn unidos nesta campanha; no que respeita a ('JOa vir ou nao
a fazer parte da provincia marata, disse que a quesbio de>:ia ser adiada
ate que Goa se toruasse independente; pessoalmente acreditava que Goa
formava parte cultural, linguistica e histOricamente do todo marata;
mas n:io concordava com que Goa, uma vez livre, deveria fon;osarnente
fornmr parte da provincia; a posit;S.o de Goa na f11dia livre devi.a ser
decidida pelo prOprio povo de Goa; a comunidade crista de Goa devia
convencer-se de qne os seus direitos culturais, de lingua e econ6micos,
seriam salvaguardados na provincia marata ate que Goa decidisse fonnar
parte dela e que os goeses teriam oportunidade para se desenvolverem;
niio tinha dUvidas de que se podem mndar segundo a sua orientas:ao.
Goa de sua livre i.'Ontade decidiria unir-se a provincia marata.
Na Conferenda forarn rec:ebidos telegramas de sauda;;Oes do Presidente da Assembleia Constituinte e de outras pessoas proemiuentes.
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Conforme infonnei ji V. Ex.a em telegramas e ofkios anteriores o
Secrehirio do Congresso, que tambem faz parte da Comissiio de elabora~iio das Constituit;Oes Provinciais da Assernbleia Constituinte, vem
preconizando desde hi muito a forma~iio duma Provincia marata e a

integra\iio nela de Goa.

Jo(io

de Lucena

N.O :24

Do Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
ao Encarregado de NegOcios de Portugal em Londres
Telegrama N.o 389
Lisboa, 21 de Dezembro de 1947
SECRETO- Foram lidos com muito interesse os telegramas de V. S.a
N. 552 e 555 (1). Aproyo a rnaneira como V. s.a conduziu a conversa
com o Alto Comissirio da india.
Con"Viria que V. s.a, na primeira oportunidade que se lhe oferecesse,
procurasse averiguar junto dos colaboradores do Alto Comissilrio, como
sendo da sua exclttsiva iniciativa, a que discursos pronundados aqui
e em Goa aq_uele tinha aludido.
Segundo as declara~()es de Nehru na Assembleia I<egislativa, parece
se trataria dum discurso do Sr. Ministro Te6filo Duarte e n8.o de qualquer
outro em Goa. 0 referido discurso, porem, foi proferido h3. cerca de seis
meses e desde enHio houve troca de telegramas com Nehru e dois discurses de Sua Excelencia o Presidente do Conselho que deveriam ter
d.esfeito qualquer mal entendido.
A referenda agora a discursos do lado portugues para justifkar ou
explicar recentes atitudes de entidades representativas indianas revela des~
conhecimento ou conhecimento incomplete das Ultimas declarao;:Oes nossas.
Para informac;iio de V. s.a comunico que o Gremio do milho deu
parecer fa"voravel ao fornecimento de milho de Angola a india e obtenr;io
de juta daquele pais, sea operar;ao for comercialmente realizivel. A quest1io
esti agora dependente do :Mlnisterio da Economia que ter3. de dizer se
pode prescindir .do milho de que a fndia carece, mas esta Secretaria de
Estado p6s todo o seu empenho para a -solur;ao r:lpida e favor<~. vel deste
assunto.
00

Caeiro da M ata
('-) Ver docu.mentos N.o 21 e N.o 22.
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N.O 25

Do Encarregado de Neg6cios de Portugal em Londres
ao Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
T elegrama N. 0 563
Lonclres, 22 de Dezembro de 19t 7
SECRETO -·- Foi hoje recebida nesta Embaixada uma nota dirigida
pelo Alto Comiss<irio adjunto da fndia ao Senhor F,mbaixador, em que
confirma, pelo que respeita aos assuntos da alinea I e 2 do telegrama
de V. Ex. a n.o 383 e), as respostas que me foram dadas pelo Alto Comiss:irio antes da sua partida e que transmiti a V. Ex.a no meu telema 555 (2). A questao da entreYista do nosso COnsul em Bombairu com
Nehru encontra-se ainda pasta em termos mais explidtos do que os
relatados na conversa, pais a nota diz: <ji should be grateful if you would
arrange to inform your Consul General at Bombay that Pandit Nehru
\vill be glad to see him soon~.
] O(Yo de Deus Ramos

N.o 26
Do C6nsul de Portugal em Bombaim
ao Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
Telegram-a N.o 245
Bombaim, 23 de Dezembro de 1947
Em aditamento ao meu telegrama n.o 241 e), o jomal \(Evening
News1l transcreve as dedara<;Oes do Primeiro J.VIinistro em Bombaim,
feitas ontem na sessiio final \(Goan Marathi Literary Conferency•>.
0 Primeiro :Nrinistro assegurou todo o possivel apoio da UnHio Indiana ao povo de Goa no sentido de conseguir a sua liberdade; disse que
devido a razOes hist6ricas, Goa nao conseguiu a sua liberdade juntamente com o resto da fndia, mas agora que esta era livre ajudaria as
outras Na<;Oes escrav-izadas a conseguir a sua independCncia, Goa podia
ficar certa do apoio da 'india; aconselhou os goeses a niio levantar controversias entre as linguas Concani e Marata e afirmou que os tecnicos j8.
(l) Ver documento N.o 20.
2
{ )
8
( )

Ver docurnento N.o 22.
Ver documento N.o 23.
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tinham dado o seu veredicto de que a primeira era urn dialecto da seguuda.

A Conferenda presta homenagem a todos aqueles que tinham tomado parte
ua luta de Goa pela liberdade e apela para (jMaharastrm> para dar o seu complete apoio a Goa no sentido de conseguir a liberdade e o seu comp1eto
desenvolvimento e di o seu apoio a Organizac;fio (!}Iaratha Unification Conference)) nos esfon;os para conseguir a formac;io de mna Provincia Marata.
Aprovou a moc;io segundo a qual o futuro de Goa residia inteiramente
na vontade do povo de acordo com o reconheddo direito de auto-determinac;lo e pedindo que todos os direitos culturais, linguisticos, re1igiosos
e ccon6rnicos de todos os sector<:'s de Goa line, seja garantido; foi aprovada outra moc;ii:o na qual se pede as autoridades de Goa para removerem todas as restri96es a Imprensa.

J olio de Lucena
N.o 27

Do Encarregado de NegOclos de Portugal em Londres
ao Ministro dos NegOcios Estrangeiros
Telegra.ma. N.o 567
Londres, 23 de Dezembro de 1947
Aproveitei a entrevista com o Crosthwaite para o p6r ao corrente
da questao da fndia. Fiz a trao;os largos uma resenha do que se passou
nas recentes conversas com Menon. Crosthwaite talvez nB.o estivesse
completamente ao corrente, porque,
medida que eu fui falando, foi
ele tomando notas. Disse-me que o novo Subsecret8.rio era Kirkpatrick
(sucessor de ()'Harvey, nomeado Embai:sador <~m Paris) ao qual me iria
depois apresentar e que tinha uma comtmlca~iio a fazer-me. Uma vez
que en me antedpara no assunto, podia ele mesmo dizer-me que era
justamente esse o resultado da nova sondagem feita pi:'lo Foreign Office
em Delhi acerca da quest8n do estabeledmento de relao;Oes, desta vez
com resultado favorS.vel. Aludiu entii.o ao insucesso da primeira tentativa
e disse (num tom ligeiramente ir6nico) que, al&m do desejo que eA'istia
em nos serem agrad8.veis, os ingleses tinham neste caso, agora, interesse
prOprio de procurar libcrtar-se da missao ingrata de transmitir mensagens desagradil.veis. Entendiam que n6s deviamos trod-las directamente.
Le\·ou-me depois ao gabinete do novo Subsecretario com o qual me demorei a conversar algum tempo, tendo tido ocasiao de trocar por alto
alguns pontos da minha c01n-ersa com Crosthwaite,

a

Jodo de Deus Ramos
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N.O 28

Do Ministro dos NegOcios Estrangeiros
ao COnsul de Portugal em Bombaim
Telegrema N. 0 1'39
Lisboa, 24 de Dezembro de 19,17

SF.CRETO ~-Apesar do;; Ultimos telegramas transmitidos a v. s.a
darem a impressao de que as nossas rela<;Oes com a Uniiio Indiana entraram numa fase menos desfavonivel, hi um ponto duvidoso para o qual
desejo chamar a aten<;3.o de V. s.a: a insisteuda do Alto CornissB.rio de
vir a Lisboa ultimar as negociat;Oes para o estabelecimento de re1a<;5es
diplouuiticas. Quando o nosso Encarregado de Neg6cios sugeriu que V. s.a
trataria da questao em Delhi para o que tinha jU instru<;Oes, o Alto
Comiss3.rio foi de opinHio de que, dados os antecedentes, as negocia<;Oes
deyem ser encaminhadas por Londres.
E posslvel que se hate apenas de uma manifesta9ilo de vaidade
de quem pretende ser o intermedi<i.rio obrigat6rio na abertura de rela96es
oficiais entre a fndia e a Europa oci.dental (parece ter sido por intennE§dio
de Menon que a fndia estabeleccu rela96es diplomD.ticas com a Fran9a,
Bdgica e Rolanda); tendo porem em vista a personalidade do Alto Comiss2.rio, o seu passado de agitador nacionalista e a maneira como conduziu
a conn;rsa com o Embaixador em Londres, nS:o e de exduir que pretenda
Yir aqui com o fim de impor condir;5es -para n6s inadmissiveis, levantando o problema fundamental que divide os dais paises.
0 facto de o Governo frances ter sido levado a fazer a dedara9fio
referida no tclegrama de V. S.a de 28 de Agosto (1) e de Menon ter intervido nas negocia<;Oes com aquele Govemo permite supOr que possa
existir no seu espirito a pretensB.o de obter da no;;sa parte dedaraosfio
identica ou aprox:imada. Como o Governo nfio deseja entrar por caminhos
tortuosos nas suas relaos6es com a fndia, o Alto Comissario, se este e o
seu prop6sito, n8.o pode alimentar grandes esperaw;as de sucesso e, para
o caso de V. s.a. vir a ser pressentido em Dell1i, haveria vantagem em
nio deixar dllvidas a este respeito, pois o verdadeiro interesse das nossas
re1ao;6es diplomJticas com esse pals provem da existencia do nosso Estado
da fndia e n8.o da sua liquidac;:lo. Afora Lsto, mal se compreende qual
podeni ser o alcance das negocia96es a realizar em Lisboa para estabekcimento de re1as:6es diplom3ticas, pais a imposic;iio de condic;Oes previas
sO se justifica quando se trata de nao:;Oes ex-inimigas ou que tenham
agravos antigos a reparar.
-----·-·~-

(1) Refere-se aos territ6rios franceses na fndia.
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Consta-nos que, nos \·anos paises onde o Alto Comiss6.rio tratou da
questfio de rela~6es dip1om8:ticas, a inidativa partiu do lado da fndia.
Pode ser que, no caso presente, a atitude diferente resulte apenas de
amor prOprio de urn pais asiitico que acaba de obter a independenda
em relasi'io a um pais europeu com possessi'.ies que aquele considera
incluidas nas suas fronteiras naturais.
Pa:rece que a fndia tem posto como condisiio a criasiio de Embaixadas, muito embora n8.o tenha podido por agora dar reciprocidade por
falta de pessoal habilitado. Esta e:s:igf:ncia representa para n6s muito
seria difi.culdade, e e necessaria fazer todos os esforsos por afasti-la,
poi:~ d;: outro modo s6 poderia ser '\\oneida com o recurso 0. nomea()io
dum Encarregado de Neg6cios interino.
Outro ponto que seria interessante esclarecer e o que diz respeito
aos recentes discursos de personalidades representativas desse Governo,
que a julgar pelas palavras do Alto ComissB.rio se pretendem apresentar
como reacs:io a anteriores discursos do lado portugnes proferidos aqui
ou em Goa. Nio e nossa inten<;B.o que V. S.a tome a iniciativa de aludir
a esse ponto, mas se a oportnnidade se oferecer cOJn:iria a-veriguar a que
di.scursos ou declara<;Oes se referem. Depois do discurso do Sr :i:\Iinistro TeOfilo Duarte: em Junho 1Htimo, lwuve troca de telegramas
com Nehru e dois discursos de Sua Excel€.nda o Pre-sidente do Conselho
que de.-eriam ter desfeito qualquer possh·e1 mal entendido, por se destinar m a definir autorizadamente a posi<;Uo do Governo em rela<;B.o
aos problemas da india. A referencia agora a d.iscursos portugueses para
ju"'tificar ou e:s:p1icar recentes atitudes de personalidade.s oficiais indi.anas
- jB. uao falo do discurso do Primeiro Ministro em Bombaim referido
no telegrama acabado de receber ·-···· revela desconhecimento on conhecimento incomplete da nossa posic;iio tal como foi definida em declarao;:Oes
ofidais pelo Chefe do Coverno Portugues, alem de traduzir ingerencia
impertine::Jte nos neg6dos internos de outra pot€.ncia, o que niio pode
conduzir a existencia de relac;Oes ji nlio digo cordiais mas simplesmente
correctas.
Caeiro da Mala
N.O

2()

Do Mlnistro dos Neg6cios Estrangeiros
ao COnsul de Portugal em Bombaim
Telegrama N.o 141
Lisboa, 24 de Dezembro de 1947
URGEKTE- lnformou V. S.a que OS jornais dessa cidade noticiaram
recentemente que o Paquistao e Hyderabad tern adqnirido armas em
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Portugal. Como a notfda n.iio tern o menor fundamento deveri V. S.a
em·iar mn desmentido aos jornais que a publicaram. Se estes n3.o pn~
blicarem 0 desmentido, ptOmOVeni V. S.a a SUa publica9fi0 pela forma
que julgar mais conveniente.
Caeiro da M ata

N. 0 :30
Do Ministro dos Neg6cios Estrangelros

ao COnsul de Portugal em Bombaim
Telegrama JI.'.O I42
Lisboa, 24 de Dezembro de 1947
CONFIDEKCIAL- URGENTE- 0 Alto Comisslirio ad junto da UnHio
Indiana comunicou por carta a nossa Embaixada em Londres que Pandit
Nehru recebenl V. S.a. brevemente.
0 Foreign Office infonnou tambem o nosso Encarregado de Neg6dos de que tinha sido feita nova sondagem junto do Governo de Delhi
:kerca da questiio de estabelecimento de rela96es dip1om8ticas, desta
vez com resultado favoravel.
Devo esclarecer que esta segunda sondagem n:io foi por n6s solidtada.

Caeiro da M ata
N.o

:n

Do COnsul de Portugal em Bombaim
ao Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
Telegrama N.O 5
Bombaim, 8 de Janeiro de 19,18
SECRETO -·-· Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelenda que
fui recebido por Nehru no dia 6 do corrente ao meio-dia. Logo depois
da apresenta9ao de cumprimentOs, Nehru disse-me saber que eu jii hU
mais tempo o queria visitar, mas que infelizmente o correio se extraviara
(na vespera, ao visitar, o Secrebirio do Ministro e o Chefe do Protocolo,
ambos haviam lamentado esponttln.eamente o mesmo extravio, telldo o
primeiro dito que eu sabia que nunca deixara de acusar a re1..·ep9iio de
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qualquer dos meus ofidos, o que e verdade); respondi que era certamente
isso o que infelizrnente acontecera.
Logo a seguir e antes que eu tivesse tido tempo de abordar o assunto
das rela\6es diplom8ticas, desfechou a queima-roupa a seguinte pergunta:
({que pensa o Governo Portugues sobre o futuro de Goa?)). Respondi que
tencion<lvamos conserv:i-la, pois considerivamos que estivamos ali de
plena direito e nao pela for<;a ou em detrimento dos direitos de outrem;
acrescentei que a posi<;iio do Governo Portngues j:i havia sido autorizadamente exposta nos diseursos de Sua Excelenda o Presidente do
Conselho que certamente ele, Nehru, conhecia. NUo respondeu afinnativamente nem negativamente, mas e evidente que os leu, pois foram
publicados pelo menos em Bombaim fie1mente pelo Anglo-Lusitano que
deu deles tradw;iio fiel.
Replicou que, uma vez que a Inglaterra abandonara a fndia, niio
via como os territ6rios portugueses e franceses na fndia pudessem continuar os layos politicos com as metr6poles. Objectei que a nossa posi~iio
era completamente diferente da da Inglaterra e aproveitei a ocasiiio para
nos tennos indicados por Vossa Exceh~nda no telegrama n.o 1.1.6 (lj acentuar
como a nossa legisla9iio iguala, desde hit muito, todos os portugueses
sem dependencia de Ta\a, religiiio ou cor, os altos postos ocupados por
goeses, etc.
Nehru niio tentou rebater as minhas afirma96es, mas logo em seguida
fez um resumo r8.pido dos acontedmentos na fndia nos Ultimos tempos,
afirmando que a situaS'iio polftica estava evoluindo multo ril.pidamente
e perguntou se eu niio dava conta do que se estava passando com os
Estados indianos que um a urn haviam adcrido a Uniiio Indiana, tendo
alguns dos mais pequenos sido integrados nas provincias indianas.
Tomei a responder que este assunto nada tinha de comum com o caso
de Goa, tornando a acentuar as raz()es e os argume11tos antes aduzidos.
Depois de me onvir, Nehru acre~centou apenas que para o caso de Goa
como para os outros casas o Governo da India segui1i.a dois principios:
niio recorrer i violencia e respeitar a vontade popular.
Logo a seguir acrescentou que n8.o era esta afi.nal a ocasiUo para
discntir o caso de Goa e que era assunto para ser abordado pelo Governo
da fnaia junto do Govemo Portugues, mais tarde, depois de se haverem
cstabelecido rela(_;Oes diplomB.ticas. Abordei entUo este assunto: alndi a
conversa de Londres; disse-me concordar com a vantagem de se csta~
belecer um modo normal de comunica<;iio entre os dois paises; sem qne
eu tivesse feito a minima alusii.o ao assunto, perguntou que categoria

(1) Ver documento N.o 10.
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o Governo Portugues desejava dar

a sua

representac;iio; respondi-lhe que

desej8.vamos criar uma I.ega)':lo; disse-me que era esse tambem o desejo
da india, isto e, a criac;iio duma Legac;iio em I,.isboa; a seu \·er a Em·
baixada servia mais para pompas e despesas, tendo as Lega~()es o mcsmo
grau de eficiencia; perguntou-me depois quantas Embaixadas tinhamos,
ao que re;;pondi e expliquei as raz6es por que as mantinhamos; disse-ll1c
que tencionavamos agora estabelecer re1ac;6es diplomBtic:as com o Paquist:lo; respondeu-me que achava isso perfeitamente natural e perguntou-me se ji tinhamos alguma resposta do Paquistiio a este req;eito,
ao que respondi que as conversas ainda niio haviarn comec;ado. Pandit
Nehru niio fez nenhuma afinna~iio da qual se pudesse depreender querer
p6r quaisqner coudi~Oes para o estabeledmento de rela.;;:6es diplom:lticas
ou obter do Governo Portngues declara~Oes semelhantes as do Governo
frances.
Terminadas as conversas sabre estes cases, perguntou-me se as tropas
de desembarque em Goa eram compostas por negros e se en sabia se nos
liltimos tempos haviam sido enviadas tropas para Diu.
A primeira pergunta respondi que as tropas eram compostas por
brancos e negros, o que nfio era de estranhar, pois sO mostrava mais uma
vez que niio faz:iamos distin9iio de ra9a on cor. Aproveitei a ocasiiio para
me referir aos termos do meu desmentido na imprensa sobre o assunto
de tropas, acentuando que todo e qualquer Govemo tinha nfio sO o direito
mas tarnbem o dever de estar preparado para manter a ordem em qualquer
emerg&ncia, 11orneadamente na ocasiiio em que, infelizmente, ha\'ia distUrbios na India. Concordou comigo em que era essa realmente a obriga9iio de qualquer Governo. Quanto a Diu, como nfio tinha qualqm:r
i11£onna98.o a este respeito (pensei que possl.velmente teriam sido transportadas para ali algumas for9as pelo Aviso de segunda dasse Gon9alvcs
Zarco, em virtude das informa96es constantes do men telegrarna n. 0 227 (1)
e possiv-ds infonna90es do Governo de Diu sobre os acontedmento;; em
Junagad) respond.i que nada sabia a este respeit.o, mas que, se algumas
for.:;as tivessem sido enviadas, a raziio da sua presen9a em Diu era a
mesma que em Goa. Aproveitei a ocasiiio para me reierir ao men recente
de;;rnent:ido na imprensa de Bombaim t;obre as noticias do envio de armas
e homens para Junagad e armas para Hyderabad. Nesta altura dcsrnenti
formalmente a noticia e os boatos de venda ou aluguer do Porto e Ca~
minho de Ferro de Mormugiio, nos terrnos das instru96es de V. Ex.".
Nehru disse que nunca dera grande aten9ii.o a estas notidas.

( 1 ) N5.o se tlJ"allscreve por ser anterior
documental.

a data escolhida para o inicio desta serie
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Nehru em seguida perguntou-me se o nosso Governo nii.o era autocr:itico. Respondi que s6 podia atribuir a sua pergunta ao facto de ni'io
cm1hecer a nossa Constitui~Jo que poderia enviar-lhe, se nisso tivesse
interesse. Respondeu que a conhecia, mas que eu nfio compreendera
a sua pergunta; ao faze-la queria refetir-se niio a Portugal mas a maneira
como Goa era administrada. Respondi que, uma vez que a autocracia
nilo existia ern Portugal, niio era possivel a sua existenda em Goa, pois,
como j:i antes lhe dissera, os goeses tinham exactamente os mesmos direitos que os sUbditos da Metr6pole. Respondeu que a mi11ha COi1Cepc;:iio
de liberdade devia ser muito diferente da sua e perguntou se eu nao sabia
qne ha\,iam sido feitas varias prisOes i':.ltimamente em Goa. ReE}JOncli nao
ter informa<;Oes a esse respeito, mas que, se houve pris6es, foi certamente
na india Portuguesa e acrescentei que quem ·dvia em territ6rio portugues, quer fosse portugues quer estrangeiro, tinha de manter-~e dentro
da ordem e respeito das leis e regulamentos portugueses, tais como os
indianos e estrangeiros residentes na india tem de respeitar as leis e os
regulamentos indianos.
Como porem me pareda que se estava imiscuindo demasiado em
assuntos que lhe niio diziam respeito, dei-lhe a entender em tennos
corte~·es que assuntos da administra<;Bo de Goa eram assuntos 2 ser
tratados entre os goeses e a Metr6pole. E possivel que Nehru tenha
pretendido com as suas perguntas obter qualquer indka<;iio sobre o noYo
Estatuto de Goa de que talvez ji tivesse conhecimento, por as suas bases
herem sido publicadas na imprensa. Nada lhe disse a esse respe:ito, pais
niio sO niio tinha conhecimento oficial das bases do Es1:atnto, mas mesmo
que tiwsse julgo que n3.o tinha que dar explic~u;Oes sabre o assnnto.
Nehru terminou a conversa perguntando quais eram as fun~6es conmlares em Bombaim. Respondi que as minhas funq6es eram awilogas
a de todos os outros c6nsules: fomentar o interd!.mbio comerdal entre
os dois paises e a protec<;Jo consular aos sllbditos portngueses.
Perguntou se dava muitos vistos; respondi que sim e bastantes a
iJ~dianos que iam para Mo<;ambique; aproveitei a oca~iiio para lhe dizer
que os indianos se davam bem e ganhavam bern a vida no uosso territ6rio e que muitos levavarn para 111 as suas familias. Niio houye ocasi?to
para aludir ao. assunto dos discursos e, conforme as instru<;6es de V. Ex. a
niio quis tomar a iniciativa.
A conversa, que durou trinta e cinco minutos mante\'e-se em termo:o
cortcses. Nehru dava mostras de grande fadiga e preocupao;iio. F;m resumo, pareceu-me que procuron nfio dizer qualquer coisa que difi.cu1tasse
o estabelec:mento de relat;Oes diplomUticas (como atras menciond niio
insi.nuou nem ao de leve qualquer condi<;iio para o estabeli:'dmento de
relat;Oes diplomUticas e ao contrUrio de Menon, na conversa de Londres,
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niio aludiu a agitat;Uo intenm provocada do exterior como anna para
conseguir os seus fins) mas pareceu-me querer acentuar daramente que
o Governo da fndia tencionava abordar mais tarde o caso de Goa junto
do Governo rortugues.
] oao de Lucena

N.o 32
Do COnsul de Portugal em Bombaim

ao Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
Telegrama N.o ro
Bornbaim, 15 de Janeiro de 1948
0 jornal <1National Standard1> sob o titulo <iArmas Portuguesas para
o Paquist3m publica que os portugueses desembarcaram mais tropas em
Damiio e Nagar-Aveli e o Aviso Gons-alves Zarco esta contantemente
transportando mais tropas e annamentos para Diu, onde esti'io refugiado~;
cerca de 5000 muo;ulmanos do Junagad pariidirios do Paquistiio; os materiais de guerra estiio sendo levados de Diu para o Paquistiio. Diz correr
a notida de que o Governador Passos se suiddou devido a divergencias
com a politica seguida pelos seus superiores; diz que urn alto funciontirio
da UnHio Indiana fei preso pelas autoridades portuguesa.<> na fronteira
de Goa como suspeito de espioHagem, tendo sido solto depois de severo
exame; Go~ esta sendo transformada num viveiro de intrigas contra
a Uniiio Indiana e num paraiso de propaganda a favor do Paquistao
conduzida pelos editores dum jornallocal a quem o Governo paga 500 rupias mensais; vtirios jovens goeses estao sendo enviados para v<irias regiOes
do Golfo Persico onde siio treinados militannente a fim de combaterem
a favor do Paquistiio contra a Uniiio Indiana; cliz correr a notfda de
que certo goes de Karachi, pago pela Liga Mu9uhnana, tem estado em
Bombaim nos Ultimo;; meses para fazer propaganda prO Paquistao entre
emigrantes goeses.
0 jornal (iBombay Chronicle)) publica noticia semelhante mas ainda
acrescenta que, embora se diga que o Governador de Diu morreu de ataque
de cora9il.o, se sugere a possibilidade de suicidio devido a completo desespero perante a politica nio realista dos seus superiores em rela9fio
ao problema da fudia Portuguesa. Embora ni'io valha a pena pedir a
publica~ao do desmentido no <~National Sta11dard)J, pois com a sua infamia
habitual niio deixar.i de publkar notidas analoga.s, rogo a V. Ex.a o
favor de dizer-me se devo fa.ze-lo noutro jornal incln.indo o <tAnglo-Lusitano)) que, como j8. informei V. Ex.a., esta sempre disposto a publicar
os nossos desmentidos.
Joilo de Ltocena
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N. 0 33

Do Encarregado de Neg6cios de Portugal em Londres
ao Ministro dos NegOcios Estrangelros
Telegrama N.o 38
Londres, 30 de Janeiro de 1948

Tendo sido noticiado esta tarde o assassinato de Gandhi, acabo de
enviar ao Alto Cornissilrio uma carta cujos termos a seguir transerevo,
e que espero mere~am a aprova~iio de V. Ex.a:
<il have just learnt with the deepest regret of the assassination of
Mahatma Gandhi-a dastardly crime which has deprived not only India
but the wl1()1e world of an outstanding moral and spiritual power and
I hasten to ask Your Exeellency to accept the expression of my sincere
condolences in so great a loss. I know that this sentiment will be truly
shared both my Government and my fellow countrymen».

Jolio

de Deus Ramos

TradUt;iio

Com a mais profunda mfigoa acabo de tomar conhecimento do assassinio do Mahatma Gandhi, cobard.e crime que desfalca nio apenas a
fndia mas o mundo inteiro duma destacada for~a moral e espiritual e
apresso-me a apresentar a V. Ex. a a expressiio das minhas sinceras condol€ncias nesta grande perda. Sei que este senthnento sera v-erdadeiramente partilhado pelo meu Governo assim como pelos meus compatriotas.
N. 0 34

Do Ministro dos NegOcios Estrangeiros
ao Encarregado de NegOcios de Portugal em Londres
Telegrama N.O 25

I.isboa, 31 de Janeiro de 1948
Com referenda ao telegrama n. 0 38 (1), aprovo a carta de V. s.a e
infonno que Sua Excel@ncia o Senhor Presidente da RepUblica emiou
condol@ncias a Lord Mountbatten.
Sua ExceU~neia o Senhor Presidente do Conselho enviou condol€ncias a Nehru.
Caeiro da Mata
(1) Ver documento N.<> 33.
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N.o 35

Do Ministro dos NegOcios Estrangeiros
ao Encarregado de Neg6cios de Portugal em Londres
Telegrama N.o 29
I,isboa, 4 de FeYereiro de 1948

Com referenda ao telegrama de V. S.a u.o 17 C), de,/e V. S.a proc:urar o Alto Comiss<lrio da fndia para lhe dar conhecimento que o Go~
verna Portugues tern mnita satisfao:;ilo em autorizar, em bora com sacrificio,
pois tern grandes necesddades para o seu consumo intemo, a exporta\?ao
de 10 000 toneladas de milho de Angola da prOA"ima colheita, autorizando
por sua vez o Governo da India a exportao:;iio para Portugal de 2 milh6es
de sacos de juta alem do contingente de 5200 toneladas j3. atribuido.
0 Governo Portugues darb a garantia pE.dida de nilo reexportao:;iio para
a Uniilo Suk\.fricana a exemplo do que ja fez em ]a11dro de 1947 por
intermedio do COnsul em Bornbaim.
0 milho chega a costa e estanl. clisponivel a partir de Maio prOximo.
Niio interessa juta em rama, desejando-se sacos manufacturados, de juta
on serapilheira.
Com,.iria indagar se o Alto Comissitrio deseja que a tram;ac~Uo st'ja
ulti.mada al ou em Bombaim pelo uosso Com;ulado. Talvez Bombai.m
fosse preferi'n:·l, pais os porme11ores da Ol)era<;iio seriam mais fUcilmente
tratados in loco pelo nosso COnsuL
Depois de dar esta informao;;iio ao Alto Comissitrio, deve V. S. 11 rc~
ferir-se ii. auc1.i€:ncia concedida por Nehru ao COnsul I,ucena. 0 Govemo
Portugues tomou conh<:cimento com muito agrado de que o Primeiro
Ministro era tambem favoravel ao estabeledmento de rela<;Oes Cl.iplor"1n.~·
ticas entre os dois paises.
Conforme ficou combinado, antes da partida de JI.Ienon para india
o Go\·erno Portugues teri muito prazer "'m reccber o Alto Comissitrio
em I,isboa a fim de tratarmos com ele das modalidades da reprcsenta<;iio
diplonuitica a estabelecer, isto e, se esta se fad por troca de J\Iinistros
on de Encarregados de Neg6cios. Pode ser que a exemplo do que snceden
em alguns paises a troca nilo seja simnltanea por a fndia preferir n2.o
nomear desde j8. o seu representante, mas haved naturalmente que com~
binar a maneira de toruar pUblica a notida aqui e em Delhi.

1
( )

Refere-se ao pedido indiano em resposta.
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Devera V. S.n orientar a sua con-versa de forma a nB.o poderem ficar
dUvidas no espirito do Alto ComissSrio de que apenas questOes d<"sta
natureza seriio tratadas na sua ·vinda a Lisboa. Niio estamos dispostos
a discutir qua1quer questao de ordem politica como condio;ao para
estabelecirnento de relao;6es diplonuitic:as. Alias Nehru nao fez ao nosso
C6nsul qualquer exigencia a ta1 respeito.
Caeiro da Mata

Do COnsul de Portugal em Nairobi
ao Ministro dos NegOcios Estrangeiros
Telegrama N.o 6

Nairobi, 10 de Fevereiro de 1948
Os jornais publicam a notkia, Yinda de Bombaim, de que o forned~
menta de armas para o Paquistfio pelo Govemo Portugues se faz atra\·es
do Estado muo;ulmano de Junagadh.
Em virtude da agita9iio que a notida produziu na colOnia portu~
guesa, rogo a V. Ex. a o favor de me informar se hi conveni&ncia na
publicac;ii.o de um desmentido.
Lopes da N eiva

Do Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
ao COnsul de Portugal em Nairobi
Telegrama N. 0 4

Lis boa, 10 de Fevereiro de 1948.
Em referencia ao seu telegrama n.o 6 (1 ), a noticia foi ji h8.. dias formalmente desmentida em Bombaim pelo Consulado de Portugal. Convem
informar disso os jornais que a publicaram.
Caeiro da M ata
ll) Ver documento "!"."

:w.
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N.o 38

Do COnsul de Portugal em Bombaim
ao Ministro dos Neg6cJos Estrangeiros

Telegrama N. 0 23
Bombaim, 12 de Fevereiro de 1948
Em resposta a urna pergw1ta na Assel'nbleia Legislativa, Nehru
declarou que nao havia sido feita qualquer representa~ao formal as autoridades portuguesas, no sentido de ser concedida completa independknda
aos habitantes de Goa, Damiio e Diu, rna<; que tinha havido algumas
conversas informais, porque nfio h<!-via representante diplomatico da
india em Lisboa; as conversas tinham tido lugar em Londres, entre o
Alto Comissirio da fndia e o Embaixador de Portugal. Declarou que
o Governo da India estava presentemente tratando da troca de representante diplomitico com Portugal; enquanto se aguarda esta troca, o
futuro das possess6es portuguesas na fndia s6 pode ser discutido informalmente quando se apresentam oportunidades.
·
folio de Lucena

N.o 39

Do Ministro dos NegOcios Estrangeiros ·
ao COnsul de Portugal em Bombaim
Telegrama N.o 9

Lisboa, 16 de Fevereiro de 1948
F,m referenda ao telegrama de V. Ex. a n.o 23 rJ, a Agencia Reuter
distribuiu no dia 12 um telegrama referindo declara<;Oes de Nehru, segundo as quais teria havido recentemente confereucias em Londres entre
o Alto Comiss<irio e o Embab:ador de Portugal sabre o futuro da fndia
Portuguesa e que estava a ser considerada a troca de representantes
diplom<iticos entre os dois paises. Os jornais do dia 13 publicaram o telegrama da Reuter tendo acrescentado mn coment<irio de inspira9iio oficial
no qual se dizia o seguinte:- «Procurando junto dos meios oficiais obter
esdarecimentos sobre o texto deste telegrama, obtivemos a declara<;:iio
de que o futuro da fndia Portuguesa niio esta sendo tratado com qualquer
potencia estrangeira~.
Caeiro da Mata
(l) Ver docmnento N.o 38.
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N.o 40

Do Embaixador de Portugal ern Londres

ao Ministro dos NegOclos Estrangeiros
Oficio N.o I7I
Londres, 18 de Fevereiro de 1948
~ Exceldncia -Tenho a
remeter a V. Ex. a c6pia de uma carta em que o Alto Comisem Londres, V. K. Krishna Menon, agradece as condoforam enviadas por esta Embaixada por ocasHio da morte

Senhor Min£stro dos Neg6c£os Estrange£ros
honra de junto
s3.rio da fndia
lencias que lbe
de Gandhi.
Apresento

a V. Ex.a os protestos da minha mais alta considera.:;Ko,

Palmella
Anexo
I,ondres, 16 de Fevereiro de 1948

Excellency - The Prime Minister has asked me to communicate to
you on his behalf and that of the Government and people of India their
deep appreciation of the message of sympathy and condolence which you
kindly conveyed to me on behalf of your people and Government over
the bereavement of our nation caused by the tragic death of Mahatma
Gandhi. In our great loss we have been greatly consoled and assisted
by the world-wide sympathy which we have received in ample measure.
I also take this opportunity of expressing my own gratitude to you
and to say that your sympathy has been a great consolation to me
personally.
Yours sincerely,

V. K. Krishna Menon
Tradut;fio

Londres, 10 de Fevereiro de 1948

ExceUncia - Encarrega-me o Primeiro Ministro de comunicar a
V. Ex.a. em seu nome e no do Govemo e do povo da fndia, o seu profundo
aprec;o pela mensagem de simpatia e condolencias que V. Ex.a teve a
bondade de me transmitir em nome do vosso povo e Govemo pela trigica morte do Mahatma Gandhi que enlutou a nossa nac;ao. A simpatia
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que recebemos de todo o mundo em ampla medida tet1HlOS consolado
r: auxiliado sobncmaneira na nossa grande perda.
Igualmente aproveito esta oportunidade para manifestar a V. Ex."'
o men reconhedmento pessoal e para lhe dizer que a sua simpatia tern
sido para rnim, pessoalmente, urn motivo de grande consola<;fio.

De V. Ex.a
Sinceramente

V. K. Krishna Men on
N.O 41

Do COnsul de Portugal em Nairobi
ao Ministro dos Negiicios Estrangeiros
Oficio N.O 43

Nairobi, 21 de Fevereiro de 1948
Co-xFIDENCIAL --- Senhor Nfinistro dos Neg6cios Estrangeiros ~ ExceUncia -~Em referenda ao telegrama de V. Ex.a n.O 4 (!), tenho a homa
de comunicar que em todos os jornab, onde apareceu a noticia a que

se referia o meu telegrama n.o 6 de 9 do corrente, foi publicado formal
desmentido com a referenda de igual informa~ao haver sido fornedda
j2. pelo Consulado de Portugal em Bombaim.
2. l)or instrw;Oes enviadas aos postos dependentes qner em Dar~
-Es-Salaam quer em Mombasa apareceram os mesmos desmentidos.

Lopes da N eiva
N.O 42

Do Embaixador de Portugal em Londres
ao Ministro dos Neg6cios Estrangelros
Telegrama N.o 66

Londres, 23 de Fevereiro de 194-8
Como e do conhecimento de V. Ex.a, o Alto ComissUrio
da fndia manifestou desde o inicio das conversas em Londres o desejo
S:SCRE'I'O-

eJ

Ver documento N.o 37.
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de ser ele a pessoa encarregada de ir a Lisboa para ai tratar da questiio
do estabelecimento de relar;Oes diplom8.ticas. Na Ultima conversa coin
o Encarregado de NegOdos, ficou em prindpio combinado que ap6s o
meu regresso a Londres, eu lhe enviaria em nome do Govemo Portugues
um convite para aquele fim. Ante-ontem, o Comelheiro desta Embaixada
encontrou em casa do Consellieiro da Australia o Alto Comiss8.rio da
fndia Adjunto que logo The perguutou se eu j1i. havia regressado, comentando que fazia esta pergunta por saber que do meu regresso, estavam
dependentes o ultimarem~se certos arranjos resp€itantes a vidta que o
seu Alto Comiss8.rio projectava fazer em breve a Lisboa. Afigura-se-me,
assim, que com·ida nao demorar a confirmas-B.o do convite, pelo que em
seguida submeto a apreciar.;ao de V. Ex.a o projecto da carta a enviar
ao Alto Comiss<irio conforme combinei com V. Ex.a em Lisboa. Segue
o texto da carta:
"My dear High Comwissioner ,_._The Portuguese Government
were duly acquainted with our conversation of last December on
the question of the establi;,;hment of diplomatic relations between
Portugal and India, as also >vith the subsequent conversations bet>veen
yourself and the Portuguese Charge d'Affaires, on the same subject.
I am now in a position to inform Your Excellency that, as the existence of an identity of 'l.riews in this connection was revealed at
these talks, and having regard to the fact that the negotiations for
the establishment of diplomatic relations between India and several
other countries were entrusted to Your Excellency, the Portuguese
Government have much pleasure in proposing that you visit Lisbon
in the near future in order to examine and settle with them the
details concemiug the establishment of such relations between our
two countries. I should accordingly much appreciate it if you would
be so good as to let me know at your convenience whether this
would be agreeable to your Government and yourself, in order
that, if so, a mutually convenient date for the visit may be fixed
and all necessary arrangements made. Yours sincerely•i.

Nio frisei expressamente na carta a condir.;io de uao estannos pre·
parados para tratar de qualquer outro ponto que nao Aeia prOpriamente
o que se refere aos aspectos tecnicos do estabeledmento das rela<;6es
diplomiticas, pois afigura-se-me que poderia haver Tazao para ressentimento, ah~m de que este aspecto do problema foi ji daramente posto
perante o Alto Comissirio que manifestou concordinda com o que lhe
foi dito. A despeito destas considera<;Oes, dado o conhecimento que tenho
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do seu temperamento, ntuito me surpreenderia que se abstivesse de expor
ali as suas ideias sobre a nossa posi<;iio em Goa. Mas niio suponho que,
dada a preven9iio ji feita, se anime a enxertar nas negocia<;-6es a questiio
que s6 poderia conduzir a fal&ncia da sua missao.
Palmella
N.o 43

Do Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
ao Embaixador de Portugal em Londres
Telegrama N. 0 46
Lisboa, 25 de Fevereiro de 1948
SECRE'ro- Em referenda ao tdegrama de V. Ex.a n.o 66 (1 ), tomei
conhecimento do projecto de carta a en\'iar ao Alto Comissario da fndia.
Concordo que e convenie11te niio demorar a entrega da carta, mas parece-me necegs<itio introduzir nesta algumas modifica<;Oes.
a) No primeiro perfodo deve fazer-se tambem referenda

a conversa

havida em Delhi entre Nehru e o COnsul em Bombaim.
b) No segundo periodo convem suprimir as palavras

tence of an identity)> ate «entrusted to Your

~as

the

exis~

Excellency~>.

A referenda a idu1tidade de vistas poderia ser interpretada como
significando uma cor1cordftncia de alcance maior do qtte realmente tem.
Por outro lado, e preft:rivel nio invocar como principal razio do uosso
convite, para nio lhe climinuir o valor, o facto de Menon ter~se j:l. ocupado
de negocia<;Oes semelhantes com outros paises.
c) Conviria iniciar o segundo periodo declarando que as trocas de

impressOes realizadas, mostraram que os dais· Govemos estavam
de acordo sabre a vantagem de estabelecer re1a<;6es diplom:iticas
pot intermCdio de Lega<;Oes, depois do que se seguiria o convite
nos termos do projecto.

a primeira parte do 3.o periodo, Em
vez de pedir ao Alto Cornissa.rio que diga se a vinda a Lisboa
e agradtivel ao seu Governo, e preferivel dizer ((coufiando em que
esta vi.sita sera agradivel ao seu Governo e a V. Ex.a., etc.>>.

d) Couvem dar nova redac<;io

(l) Ver documento N.<> 42.
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Estou igualmente de acordo com as considera~<les da parte final do
telegrama de V. Ex.a. No entanto, como V. Ex. a teri ainda ocasi&o de
se encontrar com o Alto Comisslirio antes da sua vinda a Lisboa, podenl
aproveitar o ensejo, se assim o entender conveniente, para The fazer ver
que o objecto da sua visita e exdusivamente o de si:' ocupar do problema
das rela<;Oes diplomaticas, como alias ja lhe foi dito.

Caeiro da Mata
N.O 44

Do Embaixador de Portugal em Londres
ao Ministro dos NegOcios Estrangeiros
Telegrama N.o 69
Londres, 26 de Fevereiro de 1948

Vai ser preparada nova carta a dirigir ao Alto Corniss<lrio da 1ndia,
de harmonia com as modifica<;Oes constantes no te>legrama dE' V. Ex.a
n.o 46 (1).
Hi apenas um ponto que julgo clever esdarecer. A referenda no
segundo periodo a ac<;iio anteriormente desenvolvida por Menon no que
respeita ao estabeledmento de rela~Oes diplomtiticas com outros palses,
foi inserta tendo em considera<;io ter sido de prOprio quem por mais
de uma vez sugeriu que mencionassemos o facto na comunica<;io que
eventualmente lhe dirigfssemos.
Como tive ocasHio de referir a V. Ex. a em comunica~Oes anteriores,
o Alto ComissB.rio mostra-se altamente sensfvel a dar realce a esta in~
cumbencia, pelo que se me afigura que conviria dar satisfa<;iio ao seu
desejo. No entanto rogo instru<;Oes a V. Ex.".

Pabnella
N.O 45

Do Mlnistro dos NegOcios Estrangeiros
ao Embaixador de Portugal em Londres
T degrama N .0 49

Lisboa, 27 de Fevereiro de 1948
Em referenda ao telegrama de V. Ex. a n. 0 69 ("), pareceu mais amtivel
para o Alto Comi.ssario, niio se dizer na carta que o convite era feito
(l) Ver documento N.o 43.
(Z) Ver documento N.o 44.

porque ell: se tinha t:ncarregado de nt:-gociac;Oes semelhantes com outro~
pabcs. Pareceu-no:; ate que es:;a referenda diminuiria a signific::t<;iio do
COJl\'ite que lhe <! cJirigido.
Nacla ob,;ta, von~m. a que na conversa que V. E-x. a tin::r com ele,
fa<;a referenda a f'>;s(• ponto.
Caeiro da Mata

Do Embaixador de Portugal em Londres
ao Ministro dos NegOcios Estrangeiros
T degrama lv'. o 8I
Lonclre~ ..[

de

Mar~o

de 1948

SECim'l'O --· Fui hoj<:' proeurar o Alto Comiss:irio da india para lhe
entregar a carta em que fazia o comite para ir a I,isboa, em nome do
Govemo Portugues. A entre"i:ista decorreu muito agrad8.ve1mente, tendo
Menon ficado vi.<;ivelmente satisfdto. Dkse-me que o Secret:irio Geral
do seu :Ministerio devia \dX brevemente a Londres e que aproveitaria
a oportunidade para lite dar conhecimento do convite. Esperava que lhe
concedessem antoriza~iio, pois nmito gostaria de ser encarregado da
missii.o. Nii.o deixei de acentuar que a:; con\·ercas ce limitariam aos problt·mas tecnicos do estabelecimento de n:::las:6es. Demoramo-nos depois
algum tempo a trocar impTessOes sabre ascuntos co!llerciais. 0 ~Uto
Conliss<irio mostrou interesse em estreitar o interdmbio comerdal com
a india, fazendo-me y{trias pergunta.~; sobre os prindpais artigos da nossa
exporta~ao. Nilo h::z referenda a Goa ou a qualqner outra questiio
volitica. Vou l'ndar a V. l~x.a ttm relato mais circunstandado por
correio aereo.
Palmella

N.O 47

Do COnsul de Portugal em Bombaim
ao Ministro dos NegOcios Estrangeiros

Telegrama N.o 34
Bombaim, 4 de

Mar~o

de 19,18

0 jornal <1Free PresSJ>, sob o titulo <llntenrew:;iio em Goa urgente)>,
publica hoje urn comu11icado do Conrite Executivo do Congresso Nacional

53

de Goa i·,o qual ~e dt·dara qne se intendfkan\. bren•mente a propaganda
a fim de chamar a atenr;iio do povo da fndia e o Go\·erno da Vniiio

Indiana para a necessidade de interYir em Goa para auxiliar o po\·o que
estA lutando pelas suas elementares 1iberdades civis contra o estraugula~
mento fascista do Gon.'rno de Salazar; refere-se em seguida aos patriota:;
goeses vresos em Portugal; o Congresso Nacional dt' Goa, diz-se, pecliu
a integrar;i'io de Goa na Uniiio Indiana na bas\? de auto-determinar;D.o;
o Governo Portugu&s fez uma fraca telitath·a para o novo Estatuto qtw
te>:e a oposir;B.o ate mesmo das opini6es moderadas; entretanto os portt",gueses estiio elrdando mais e mais tropas; esHio a caminho de Goa
-tOOO soldados europe us, tendo ja chegado sEis novas regimt'ntos de tropas
Africanas e as fronteiras de Goa estao sendo fortificadas; e necess<i.rio
h·mbrar que Goa e uma base aerea e naval vital para a costa oddenbl
da india; pede em seguicta a todos os goeses para jtmtar fileiras para
fazerem face a crise que se aproxima e afirma o Congresso de Goa que
em·ianl brevementt'" para Goa grupos de trabalbadores treinados para
propaganda a fayor cla :tnclia.

Jurio de Lucena

Do COnsul de Portugal em Nairobi
ao Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
Telegrama N.o IZ

Nairobi, H de Man;o de

)~J-Jf;

0 <<Colonial Times1> publica hoje um viol<~nto e insnltuoso artigo,
mtitulado <(Portugal dobra a cabe<;a com n:~rgonha>>, onde se afirma que
.o Consulado de Portugal em Bombaim e em Nairobi mentiram, negando
o fornedmento de armas ao Paqnistao e desafia a desmentir a not{da
da venda de Goa ao Nizam e Hyderabad bem como os \{\riolentos metodos fasdstas>l das tropas uegras.
Em virtnde da violblda do artigo, rogo a V. Ex. a instru)-6e.:O urgentes.
Lopes da Neiva
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Do EmbaixadOr de Portugal em Londres
ao Ministro dos NegOcios Estrangeiros
Acrograma N.o 86
Londres, 9 de Man;o de 1\HS

Conversa com Menon, Alto ComissB.rio da Unifio Indiana, em 4- de
Man;o de l 948.
Quando hoje me avistei com o Alto Comisslhio da fndia, encoutrei
tambem no seu gabinete o 1ffrade Commissioner)}, Depois dos cumprimeutos, Menon logo me perguntou se eu niio objectava a que o Trade
Commissioner assistisse a entrevista, pais gostaria de ter comigo uma
troca de impress6es sabre assuntos comerciais. Respondi que nenhuma
objec~:io tinha, e comeo:;ti.mos conversando, em que eu comecei por agradecer o conYite que Menon me havia enviado para a Exposio:;iio de Arte
da fndia, lamentando que devido a um comprornisso anterior nlo tivesse
podido aceiti-lo. Depois disse-lhe que, em seguimento das couversas
anteriormente havidas, lhe trazia o convite do Governo Portugues para
Menon ir a Lisboa ultimar as negoda~Oes sabre a troca de representa~iio
diplom<itica. Menon, visl.velmente satisfeito, leu a carta, agradeceu, e
acrescentou que o Seeretfl.rio Geral do :Ministerio dos Estrangeiros da
fndia devia chegar brevemente a Londres. Ia aproveitar essa oportunidade para The dar conhecimento do convite e depois me dada a sua
resposta. Seguidamente o Alto Comissirio mostrou-se interessado em
saber quais eram os principais produtos da nossa exporta9fio. Ele prOprio
aludiu ao vinho do Porto, mas disse que a fndia niio estava particularmente interessada nesse produto. 0 Trade Commissioner comentou que
havia outros produtos que possivelmente interessariam, e eu logo esdareci
que alCm do Porto as prindpais ex.porta~Oes da 11:etr6po1e eram sardinhas
de conserva e corti9a. 0 Trade Commissioner disse que estas llltimas
interessavam. Por sugestao de Menon combin<imos entao que o Adido
Comercial da Embaixada e o Trade Con:unissioner se encontrassem num
alu1090 para uma troca de impress5es sabre o assunto. Menon perguntou-me entfio se a nossa indUstria de conserva estava bem organizada
e que tais eram as nossas fibricas. Disse-lhe que julgava ser a nossa
organiza~ao uma das melhores. Menon indagou se seria possivel que
estudantes indianos fize;;sem uma visita de estudo its nossas fibricas,
ao que eu respondi nao ver qualquer dificuldade. Quanto a transac9iio
sabre o ntllho de Angola, Menon esclareceu que tinham comprado na

."i."i

Argentina uma partida grande deste cereal e por i:,;so niio tinham insistido no pedido que em tempos nos fizeram. Depreendi que j<i niio
estavam interessados, o que vou procurar confinnar. Depois, voltando
ao assunto inicial, disse a Menon que, Yisto as conversas em Lisboa
(•starem limitadas ao estabelecimento de rela<;Oes diplom8.ticas, supunha
que os seus trabalhos estariam concluidos a breve trecho, pelo que lhe
recomendava que aproveitasse algum tempo para vi.sitar museus, poifi
sabia que ele se interessava por assuntos de arte, e os arredores de Lisboa.
Menon agradeceu e pediu-me informa<;:Oes sobre o clima em l,isboa, nesta
epoca do ano. Disse que por vezes havia elias bonitos e temperados, mas
que o mais seguro era ir prevenido com agasalhos, pois podia ainda encontrar frio e chuva. Acrescentei que provivelmente niio estaria em
Jlortugal na ocasHio da sua visita; de contrilrio teria multo prazer em
o convidar para minha casa e apresentar-lhe alguns portugueses. Menon
agradeceu dizendo que muito gostaria de ser escolhido para esta missiio
mas- comentou- <(que tudo depende da dedsiio do Secretario Gerah>.
Despedimo-nos, vindo Menon acompanhar-me a porta na forma do
costume.
Palmella
N.o 50

Do Embaixador de Portugal em Londres
ao Ministro dos NegOcios Estrangeiros
Londres, 9 de

Mar~o

de l 048

Excelenc-ia ~Em aditamento a comunicao:;iio que tnviei a V. Ex. a
por outm via, tenho a honra de JUnto remeter a V. Ex. a c6pia da carta
que dirigi ao Alto Comisslirio da fndia e que entreguei em miio no dia
·1 do corrente, convidando-o, em nome do Governo Portugues, a ir a
Lisboa para ultimar as negodas-Oe;; respeitautes ao estabeledmento de
relao:;Oes dip1om3.ticas entre Portugal e a fndia.
Apresento a V. Ex.a os protestos da minha mais alta considera-;fio.

Palntella
Anexo

Londres, 3 de Mar<;o de 1948
J;fy dear High Commissione1·- The Portuguese Government were
duly acquainted '01ith our conversation of last December on the question
of the establishment of diplomatic relations between Portugal and India,
as also with the conversations on the same subject which subsequently
took place between your Prime Minister and our Consul-General in
Bombay and between Your Excellency and Senhor Ramos.

56
I am now in a position to inform Your Excellency that a15 thE>sE'
<:xdmnges of views showed that the two G·overnmenb; 'S(;:re in agreement a~
to the desirability of establishh1g diplomatic re.lations by means of Legati:oiL'>, the Portuguese Government have much plea.'5ure in proposing that
yon, who already have such vdde experience in matters of this natnre,

\·isit Lisbon in the near future, there to examine and settle with them
the details of the proposed arrangement.
In the belief that this visit will be agreeable to your Government
and to Your Excellency, I shall, on hearing from you, be glad to take
steps with a view to the fixing of a mutually conYenient date auci. the
making of all the necessary arrangements.
Tradurilo
Londres, 3 de Man;o de 1948

M eu caro Alto Comissdrio- 0 Governo Portngues foi oportnnamente
info:.:mado da com:"ersa que tivemos em Dezembro Ultimo sabre o estabeledmento de rela~6es diplom8.ticas entre Portugal e a fndia assim
como das conversas sabre o mesmo assuuto havidas entre o vosso Pri:mdro :Minbtro e o nosso COnsul Geral em Bombaim e entre V. Ex.a
e o Senhor Ramos.
Estou agora habilitado a informar V. Ex. a de que, tendo as trocas
de pontos de vista demonstrado que os dois Governos coueordavam em
considerar d.esej8.vel o estabelecimento de rela96es diplomB.ticas ao nivel
de Legat;Uo, o Governo Portugu€s tern o maior prazer em propor que
\". Ex.a, que j3. disp6e de tao larga experienda em rnattrias desta natureza, visite Lisboa em data prOxima a fim d<o af exarninar e combiuar
corn ele os pormenores do arraujo proposto.
Confiando em que esta visita estan\. de acordo com os desejos de
V. Ex. a e do sen Governo, tend prazer, depois de reeeber a sua resposta,
ew tomar mecHda~ para fixar uma data mt'1tuamente convenieute c £azo.:r
t0(10s o:; arranjos uee~.;:;sirios.
N.O 51

Do Ministro dos NegOcios Estrangeiros
ao COnsul de Portugal em Nairobi
Telegrama N.o 9

Lisboa, 11 de 11mso de 1948
Ern tefererK:ia ao seu telegrama n. 0 12 (l), pode V. s.a desmentir
a i.nforma<_;3.o do ,~colonial Time:;J) sem contudo dar o eanicter de con-
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trover:;ia ao seu desmentido. Sendo Portugal frequentemente atacado em
cartas ou artigos injurio03os rla natureza dos que V. s.a referc, con"Viria
estudar com urn adyogado se a lei local permite intentar uma act;fio de
difama<;fio contra os jornais que as publicam, informando oportunamente
este i\linlst€rio.
Caeiro da Mat a
N.o 1)2

Do Ministro dos NegOclos Estrangeiros
ao Embalxador de Portugal em Londres
Teler;rama N. 0 73

Lisboa, 3 de Abril de 19-18
Devendo este 1:Unist€rio proceder breYemente a urn movimento diplom8tico, torna-se necessaria esclarecer antes disso a possibilidade da
abertura de Legas-Oes na india e Paquistiio. Segundo a conversa de
V. Ex.a com :\fenon em 4- rle Man;o, as negociac;Oes da abertura da Legac;ao na india estavam dependentes da prOxima chegada a Londres do
Secretario Geral do Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros daquele paL<;,
pelo que rogo a V. Ex.a o fayor de esclarecer o assunto com poo;sl\·el
nrg&ncia. Convt-m que V. Ex. a diga a :1r1enon a razfi.o da nossa urg&nda.
RelaH'i'ameute ao estabelecimento de rela~6es com o Paqttisti'io, ni'io
~.abemos ainda se o Alto ComissB.rio fnformou ji essa Embai.xada da
resposta do seu Governo a diligenda feita pelo Encarregado de Neg6cio:;
em Janeiro tl.ltimo.
Conviria que pudessemo,:; estar informados das inten~6es daqueles
dois Governos antes de efectuado o movimento dip1om8.tico em projecto.

Caet:ro da Mata

Do Ciinsul de Portugal em Bombaim
ao MJnlstro dos NegOcios Estrangeiros
Telegrama N.o 45

Bombaim, 8 de Abril de 1948
0 jornal <<Bomby Chronicle)> diz, sob o titulo <<Nizam and Goa»·, que
o facto do Nizam nomear agentes gerais para virios palses se considera
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urn gesto da sua parte tendente a proclamar a independeucia quando
terminar o acordo <lstandstilh. Os agentes gerais nos vB.rios paises fari'io
a propaganda do estatuto de independencia e procurar8.o obter avi.6es,
armamento e outro material para Hyderabad.
A coloca<;iio de fon;as em pe de guerra ao largo da fronteira com
a provincia de Bombaim (consta aqui que isto se esta passando desde
]fa dias) e urn grande perigo, receanclo-se que num momenta as forc;as
do Nizam fac;am urn ripido avan<;o atraves do corredor de 100 milhas
e entrem em Goa onde forc;as expediciomhias portuguesas patrulham
constantemente a fronteira da provincia de Bombaim. Relacionado com
isto, espera-se que a Princesa de Berar, agora a caminho de Londres,
visite I.,isboa, julgando-se nos drculos politicos de Delhi, que esta visita
nfio e isenta de significado poHtico; esperam-se acontecimentos sensadonais brevemente, que poderiio ter como resultado urn entendimento
politico e diplomtitico entre Hyderabad e Portugal.

Joiio de Lucena
N.o M

Do Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
ao Embaixador de Portugal em Londres
Telegranta N.o 8o
Lisboa, 9 de Abril de 1948
Da demora cla resposta 110 meu telegrama N.o 73 (1), concltlo que
\'. Ex." nao teve ainda o eneejo de avio;tac-ee com o Alto Comieeario.
A questao clas rela96es diplomaticas com a fndia necessita porem
de ser resolvida com urg&nda tanto mais que, alem das raz6es referidas
naquele telegrama, os jornais de Bombaim levantam novamente a questiio
das re1ao:;6es entre Portugal e Hyderabad e a possibilidade dum entendimento politico e diplorm\tico entre o:; dois pafses. 0 assunto e sempre
susceptivel de criaH1os dificuldades com a fndia e deve ser com esse
objective que a imprensa de Bombaim se The referiu agora mais uma
vez. 0 nosso desejo tle troca de representa<;iio diplomti.tica com a fndia
mostrar:i a nossa boa vontade para com aquele pais e a exist&nda da
Lega<;iio ali ajudarti a resolver dificuldades e desvanecer mal entenclidos

1
( )

Ver documento n." ;'i2.
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entre os dois pafses. Nestes termos, convma que se :Menon devido as
suas ocupa~Oes niio pudesse vir a Portugal por agora, V. Ex. a sugerisse
que (vista que Nel1ru ja se declarou favorivel ao estabelecimento cle
relao:;6es diplom8ticas por meio de Uga<;Oes), poderia o assunto ser ul~
timado em Londres por conversa~6es entre V. Ex. a e o Alto Cornissirio.
A f6nnula poderia dar satisfa<;iio ao amor prOprio do S2nhor Menon,
cujas susceptilidades conYem ter presentes em toda esta nC'gociao:;Uo.
A soluo:;ilo indicada teria ainda a vantagem de afastar da vinda aqui
do Alto Comissirio que ficaria ji sem objective, muito embora nao conYenha dar-lhe a impressio de que niio desejamos a sua visita.
Caeiro da M ata

N.O 55

Do Embaixador de Portugal em Londres
ao Ministro dos NegOcios Estrangeiros
Telegrama N.o II7

Londres, 9 de Abril de 1948
Em referenda ao telegrama de V. Ex. a n. 0 73 (1 ), na ausencia de
Menon que esteve fora de Londres esta semana, obtive por intermedio
do Adjunto do Alto ComissS.rio a informa9fio de que o :Ministerio dos
Estrangeiros da india tinha dado o seu assentimento a visita de Menon
a Lisboa. Nestas semanas mais pr6:cimas pon~m, o Alto Comisslirio estava
muito ocupado com problemas de v3.ria ordem e impossibilitado de ausentar-se de Londres. Logo que estivesse mais livre tendonava combinar
com a Embaixada uma data que fosse miltu.amente satisfat6ria. Para
tal efeito iria comunicar comigo oportunamente. Quanto ao Paquistao
o Alto Comiss<lrlo disse nfio ter ainda recebido resposta de Karachi
prometendo instar junto do seu Governo e informar logo que estivesse
habilitado.

Palmella

(I) Ver documento N." 52.
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N. 0 M

Do Embaixador de Portugal em Londres
ao Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
Telegrama N. o r32
Londres, 15 de Abril de 1948
Em referenda ao telegrama de V. Ex. a n. 0 80 (1), foi feita nova
in=:ot:inda junto do Alto Comi<;sB.rio da fndia tendo--me avistado com

Menon esta manha. A conversa demorou mais de meia hora. Vou enviar
a V. Ex. a o relata dfrado por correio aereo. Julgo no entanto conveniente
transmitir desde jii os t6picos seguintes:
a) Menon a1udiu logo que cheguei a certos boatos sobre negocias:Oes
com Hyderabad, que desmenti por forma mais categ6rica e firme.
~{enon ficou de transmitir para Delhi.

a urgCncia que tinhamos em resolwr a questiio
de estabelecimento de re1ar;6es, argumentando em conforrnidade
com o telegrama de V. Ex.a n. o i:l (") e propondo as sugesti'ies
do telegrama 1i.o 80 (3). Menon disse que o Secretario Geral do
:;eu llfinisterio deYia passar novamente por Londre=; dentro de
oito dias e poderiamos entiio tentar resolver aqui o assunto.
Disse-lhe que era uma espli~ndida oportunidade, ficando Menon
de voltar a comunicar comigo. se houvesse qualquer modificat;iio
nestes pianos.

b) Depois referi-me

c) :Menon ref\'~riu-se seguidamente ao aumento do nosso contingente

de juta, comentando que julgava tivessemos £icado satisfeitos,
mas que esperava que niio a cedessemos a Africa do Su1. Respondi que o Governo Portugu@s, quando toma um compromisso.
niio falta e que portanto podia estar sossegado.
d) Finalmente alndiu :i queshio de Goa, salientando a grande difi-

culdntle que havia em conciliar o facto de a india considerar Goa
como india e n6s como Portugal. Observd-lhe que, como ja lhe
havia dito, niio estava disposto a discutir este assunto, lembran-

1
( )
2
( )

(3)

Ver documento N.o 54.
Ver documento N.o 52.
Vet documento N.o :i4.
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do-1he que tinhamos concordado em discordar (<<agree to disagree>>).
Toda a conversa decorreu num tom calma, apesar de as minhas
respostas as questOes das alinea:: a, b, c e d terem sido dadas
por forma categ6rica.
Palmella

N. 0 57

Do Embaixador de Portugal em Londres
ao Minlstro dos Neg6cios Estrangeiros
Telegrama N. 0 133
Londres, 15 de Abril de 1948
Em aditamento ao meu telegrama N.o 132 (1), niio sei se a resposta
de Menon a minha insblnda sabre a necessidade de ultimar as negociat;Oes sobre estabelecimento de relat;Oes, e razoilvelmente fundamentada ou se hB. atnis dela relative desinteresse ou quaisquer prop6sitos
dilat6rios. Dada porem a urg&ncia que existe na resolut;iio deste assunto,
julgo conveniente e:;,1:ar preparado com instru<;6es predsas de V. Ex.a
para dum momento para outro poder aqui tratar com o Secretario Geral
da fndia.
Agradecia por isso a V. Ex.a., que ap6s a leitura do relato que vou
enviar pelo correio aereo, me habilitasse com os elementos que julgar
convenientes.

Palrnella
N.O 58

Do Embalxador de Portugal em Londres
ao Mlnistro dos NegOcios Estrangeiros
Aerograma N.o

I

Londres, 20 de Abril de 194:8
Fui hoje procurar o Alto Comissario para dar execu<;iio as instru<;Oes
do 1'Iinisterio. Mal entrei, Menon disse-me que havia novos rumores sabre
a existenda de conversa<;6es entre Hyderabad e o Governo Portu.gues.
( 1)

Ver docuruento N.<> 56,
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Respondi imediatamente que tal boato era £also: niio tinha havido,
uio se estavam realizando nem se realizariam essas supostas com·enoas.
Esta~ afirmao;:5es fazia-lhas em nome do meu Govemo e eram apenas
uma confirma\ao do que jU lhe tinha sido dito e repetido pelo Conselheiro da Embahada.
Agradeceu e disse que ia transmitir o que eu lhe acabava de dizer
para Delhi. Acrescentm1 que o boato se referia a negocia~Oes que era111
feitas por intermedio de Sir Alexander Rogers que ia repetidas vezes
a Lisboa. Respondi-1he que nfio era de surpreender que Rogers fo,se
contlnuamente a Lisboa, pais era Director de duas muito importantes
companhias anglo-portuguesas ·-- Telefones e Carras Electricos; hada
por0m uma coisa certa: niio negodava em Portugal em nome de Hyderabad nem nds tratavamos desse assunto. 'I'omou a agradecer e eu eut:lo
entrei na questiio que me levava a procuni-1o. Disse-lhe que, :oobre as
negocia<;:5es para estabelecimento de rela<_;Oes diplom<ltkas, eu gostava
de saber se Menon poderia ir muito brevemente a Lbboa, pois n6s estavamos preparando urn grande movimento diplomatico e precisavamos de
saber com que postos cont8xamos. Se houvesse dificuldade nessa viagem
por o Alto ComissP.rio estar mnito ocupado, como me consta"~..-a, talvez
a soln<_;iio fosse tratarmos aqni em Londres a semelhaw;a do que se
passou e11tre a fuclia c o Bra~il; e publicar-se urn a nota em Delhi e Lis boa,
simultaneamente, declarando que depois de negocia<;:6es reaHzadas em
Loudres entre ele, Alto ComissO.rio, e eu, Embai:xador, os Governos da
fndia e P01tugal resolYiam estabelecer Lega<;:Oes em Delhi e f.>tn Lisboa.
Menon responcleu entao que contava que o seu Secretario Geral passasse
por Londres dentro de urna semana; seria ent:lo possivel que eu conversasse com ambos para se resolver o assunto. Menon disse logo que coucordava e comentou qu<:: teriam dificuldade em preencher a sua Lega~ao
de-dcl.o a falta de pessoa1, citando o caso do J.'linistro da fndia no Cairo
que tinha i'ido acreditado em Jeddah e Bagdad.
Observci-lhe que sucedia o mesmo em Lisboa; alguns paises tinham
o 1fudstro em Paris acreditado em Lisboa. Havia ate o caso de urn Chefe
de 1Ii.~sao acreditado simultaneamente em Londres e em Lisboa. Nessa
altura Me~wu disse que pod:famos nomear urn Consul Geral sem mais
fonnalidades, ao que retorqui que normalmente os cOnsules siio para
tratar de assuntos comerciais e que no caso presente se tratava de re~
la96es diplom:lticas. Menon desculpou~se com a sua ignodnda. }~icon
portanto combinado trocar impress5es com o Secret<irio Gcral. No fim,
enquanto tom:ivamos uma ch3.vena de chi, Menon disse que esperava
que tivessemos ficado satiskitos com o amnento da quota de juta que
certamente 11iio cedet:famos a Africa do Sul. Respondi que o Go\'eruo
Portngues quando toma urn compromisso nunca fa1ta e que portauto
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podia estar sossegado. Referi.u-se de noYo a Goa e salientou a difkuldade
que havia em conciliar o facto da fndia considerar Goa como fndia e n6s

como Portugal, e atalhou: ainda se Goa fosse uma ilha como Timor:
E11fim mais tarde teriam que voltar ao assunto. Respondi que ja lhe
tinha dito que era assunto que eu nilo estava c1isposto a discutir e que
n6s tinhamos concordado na nossa primeira conversa, como gentlemen
que <(agree to desagree)),
Menon ainda fez nmas afirmao;6es de nacionalismo, mas pr·econizando processes pacificos e falando em negoda~6es bilaterais, tendo-me
eu nessa altura despedido, dedaraudo que aguardaYa a chegada do seu
Secretario G•nal. :1-'l:tnon obser>:ou que, se por acaso o seu Secretario
Geral nao dispuzesse de tempo na sua passagem por Londres, entflo
voltariamos a conversar.
Palmella

N.o 59

Do Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
ao Embaixador de Portugal em Londres
Tdegrama N.O 93
Lisboa, 20 de Abril de 1948
Foi recebido o relato de conversa de V. Ex.a com o Alto Comis~
slhio Menon.
Confirmo as instru~Oes enviadas no sentido de aproveitar a pas~
sagem por essa ddade do Secrehhio Geral do I\finistCrio dos Neg6dos
Estrangeiros da fndia para ser resolvido o assunto do estabelecimento
de rela\Oes cliplom<iticas. Dada a anuenda de Nehru, nao pareceria que
normalmente devessem esperar-se serias dificuldades. De qualquer forma,
porem, torna-se indispensavtl que o assunto seja esclareddo definith·amente pondo termo a tactica dilat6ria que temos notado da parte de
Menon. Para o efeito das negodao:;Oes ai prosseguirem e serE'm satisfatOriamente concluidas, a nota a imprensa a ser publicada em Lisboa
e Delhi poderia ter a seguinte forma:
<10 Governo Portugues e o Govemo da fndia, no desejo de estreitar
as tracticionais relao:;Oes de amizade entre os dois paises, resolveram
C'stabelecer relao:;6es diplomB.ticas pela cria<;iio de I,ega<;Oes em Delhi
e I<isboa)>.
No caso de isso ser agrad:ivel a pessoa do Alto Comiss:irio, n:lo h8.
objec\iiO a que na nota se fasa referenda -ao facto das negocia~6es terem
sido realizadas em Londres por intenn<!dio de V. Ex.a. e Menon.
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A nossa inten<;:5.o e acreditar urn 1-linistro em Nova Delhi, mas aceitamos que tempon\riamente, devido a £alta de pessoal, a fndia ni'io
nomde ji Ministro com residencia em Lisboa.
Caeiro da Mata
N.o 60

Do Ministro dos NegOcios Estrangeiros
ao Embaixador de Portugal em Londres
Telegratna N. 0 98
Lisboa, 22 de Abril de 1948

SECRETO- Em aditamento ao meu telegrama n. 0 93 (1), a afirma9S:o
feita por V. Ex.a ao Alto Comissirio da india de que ni'io hi quaisquer
conversa<;:Oes entre o Governo Portugues e Hyderabad corresponde intei~
ramente a verdade. 'feria sido preferfvel niio ir al€m desta exada afirma98.o de facto, pois nesta materia niio podemos alienar a nossa Hberdade
de ac<;:iio quanta ao futuro. Nunca foi pensamento do Govemo Portugu@s
tomar qualquer compromisso no sentido de niio negodar com Hyderabad,
se as circunst<lncias o vierem a aconselhar. No estado actual das rela~6es
entre a fndia e o Hyclerabad niio nos e possivel por agora e11trar em
quaisquer negodayOes com este Ultimo Estaclo, mas a situa~iio pocle
modificar-se. Seja como for, o assunto do Caminho de Ferro de Mor~
mugS.o teni um dia de ser tratado com a fndia e com Hyderabad, a niio
ser que este seja integrado na Unhio Indiana.

Caeiro da M ata
N,o 61

Do Embaixador de Portugal em Londres
ao Mintstro dos NegOcios Estrangelros
Telegrama N.o I4I
Londres, 23 de Abril de 1948
Quanto a fndia tive hoje a informa<;iio por intermedio do Alto
Comiss8.rio Adjunto de que o Secrehlrio Geral e esperado amanhii, de2
( ) ...

(l) Ver documento N.o 59.

(~)

A primeira parte deste documento refere-se a rela95eS com o Paquistao.
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vendo prosseguir viagem na prOxima ten;a-feira. Apesar da sua estadia
em Londres ser muito curta, estou envidando todos os esfon;os para
resolver o problema do estabelecimento de rela<;Oes. Oportunamente
informarei V. Ex.a do que se passar.
Palmella

N. 0 62

Do Embaixador de Portugal em Londres
ao Ministro dos Neg6cios Estrangelros
Telcgrama N, 0 I44
Londres, 25 de Abril de 1948
URGEN'l'E- Em aditamento 8. parte final do meu telegrama n. 0 141 (1),
em seguida transmito a V. Ex.a o texto completo da conversa que acabo
de ter com Sir Girja Shankar Bajpai, Secret:irio Geral do J\finisterio dos
Neg6cios Es-trangeiros da fndia: Almocei hoje com Sir Girja. a convite
deste, tendo assistido o Alto ConrissB.rio Menon. Antes e durante a maior
parte do almo~,;o a conversa recaiu sabre generalidades. 0 Secretirio
Geral, formado em Oxford, e urn homem de grande cultura europeia,
falando frances e ingles na perfeir;iio, mudando de uma lingua para
outra sem a menor hesitar;B.o, o que verifiquei, pais a conversa foi toda
ora em frances ora em ingles. A cultura europeia interessa-o multo e
conversou muito a vontade sabre arquitectura, pintura e literatura inglesa
e francesa. Disse-me que conhecia muito bem o nosso Embaixador Bianchi,
com quem esteve em contacto desde 1941, data em que foi feito agente
da india em Washington. Hi vinte anos conheceu o Embaixador Garcia
Rosado, que lhe deu o visto para Portugal; esteve entiio no nosso Pais
a caminho da Africa do Sul, onde foi delegado a uma Conferencia com
este Domlnio. Igualrnente visitou a Africa Ocidental e Oriental portuguesa, conhecendo multo bem I,ourenr;o Marques. Ao discutir com o
Alto Cornissirio a necessidade de se ter uma Embaixada bem instalada
(Menon esta procurando urn edificio) Sir Girja virou-se pam mime disse:
daqui a urn ana a india seri uma repUblica e <i1'1enon, seu colega, Embaixadon. E acrescentou: Veremos o que seriio as futuras ligar;Oes com
a Inglaterra. Querendo entrar no assunto que me interessava, virei-me
para o Alto Comisslirio, dizendo-lhe que tinha enviado para Lisboa o seu

(1) Ver documento N.o 61.
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pedido de exequatur para um C6nsul em Goa. Sir Girja, \'i.rando-se para
mim, atalhou que conhecia as conversas de Londres e a do nosso COnsul
com Nehru: o estabeledmento de Legac;Oes era o desejo de ambos os
nossos Governos. E continuou que seria necessaria a publicac;iio Em Delhi
e Lisboa de nma noticia simult::lnea auunciaudo o estabekdmu1to de
Legac;Oes, menciouando-se que os dois GoYernos tomaxam essa mcdida
com o fim de estreitar a amizade e relac;Oes dos dais poYos. Respondi-lhe
que coucordaYa e que tendo tambem pensado no assunto anterionueute
tinha reduzido a escrito os terrnos que eu propunha e que eram textual~
mente as pala\Tas que lhe acabara de ou>:ir. Tirei entlio da carteira o
rneu projecto, feito nos tc:rmos das instruc;Oes de Lisboa que ll1e mostrei.
Sir Girja disse que nUo havia dU:dda que eram as palavras sacramentais.
Dei entiio a Meuon o meu projecto. Sir Girja disse que independentemente da Nota Ofidosa a india tinha dificuldade em nomear ji um
1'linistro, ao que respondi que compreendiamos perfeitamente essa dificuldade. Ele ajuntou que niio queria que n6s nos ofenclessemos, se niio
fosse possivel preencher imediatamente o cargo mas, virando-se para
Menon, acrescentou: o Alto Comiss3.rio iri a Portugal logo a seguir para
apresentar cumprimentos e conversar, com pouca demora. Suger! entiio
escrever ao Alto Comissirio amanhii confinnando a nossa conversa e
estabe"lecendo tentati,:ameute o dia 15 de Maio para a publica(_;iio.
Sir Girja disse que n5.o era preciso confinna<;iio escrita, pois ele prOprio
estaria em Delhi com o Primeiro Ministro no dia 3 de Maio e falaria
com ele imediatamente, comunicando depois com Menon; quanto a data
cie 15 de Maio, parecia-1he neccssirio dar uma margem urn pouco maior,
pois estes assuutos tCm de vir, por enquanto, a saw;iio do Rei de Inglaterra; normalmente entre o pedido e a resposta costumam mediar umas
trCs semanas. Parecendo-me razoiivel o que ele dissera, expliquei que
a nossa urgCncia se filiava no facto de termos urn grande movimento
diplom<ltico em prepara~ao e portanto interessar-nos conhecer os postos
a preencher no nosso complicado xadres. Sir Girja disse compreender
muito bern, pois se:m um seni~o diplomitico montado, ele realizava as
dificuldades mesmo para urn pais que o tem; no entanto eu podia dizer
ao men Govemo que coutasse com a Lega~iio em Delhi como certa.
Achei por bem dar-me por satisfeito. Sir Girja acrescentou entB:o que
havia a maior difituldade em encontrar residCncia em Delhi. <;NUo seria
posslvel r;o seu Mi.nisterio ajudar-nos?1> perguutei eu. Sir Girja respondeu
que ju1gava isso impossivel pois nilo tem bra~os a medir. Menon disse
que ihe parecia aconselhivel que o nosso COnsul em Bombaim fosse a
Dellti para ver se encontrava alguma casa que conviesse, logo que a Nota
fosse publicada. Nesta altura veio Alphand que almo9aYa no Hotel falar
a Sir Girja e a mim. Quando se retirou Sir Girja disse-me: <Nou na ten;a-
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-feira a Paris conversar com o Governo frances sobre as zonas francesas
na india e arrumar o problema definitivamente e certamente verei
liJphand que e meu amigo de \Yashingtom. Est8.vamos num terreno que
niio conYinha aprofnndar. Disse entiio que comunkaria ao meu Go\·erno
a no:~sa c01wersa e <lguardaria em breve a comunica<;3.o para se fhar
a data daKota Ofkiosa. Sir Girja fez em seguida mew:;iio de se leyantar,
que aproYeite:i para me despeclir, agradecendo o alm090 e fazendo ~:otos
de boa Yiagem.
Palmella

N. 0 63

Do Minlstro dos Neg6cios Estrangeiros
ao Embaixador de Portugal em Londres

Lisboa, 2 de Junho de 1948

SECRETO ~·- 0 Consulado de Bombaim haYia jU informado a presen<_;a
de l\Ienon em Delhi, tendo a imprensa local aluclido a boatos correutes da
tua possfvel snbst.itui<;iio por Mrs. Pandit, em ~:ista do Alto Comiss:hio
niio ser bem Yisto nos meios indianos de Londres.
Che:ga-nos tambem de fonte que reputamos de filled.igna a infor~
ma<;-8.o cle que o GoYenw da fndia se propOe levantar junto de V. Ex.''
a questiio do futuro das possess6es portuguesas na india afirmando que
e chegada a oportunidade da realbu;ao do plebisci.to a fim de qne Goa,
Damfio e Diu se pmnunclem sobre se desejam fazer parte Cia Dni8.o
Indiana on continuar sob a soberania portuguesa. Ao mesmo tempo o
Governo indiano levantaria a questii.o do Padroado. Consta~110s a este
respeito que o Govemo de Delhi ji tem realizado sondagens junto do
Vaticano para a revogat;ii.o dos acordos existentes entre a Santa se e
Portugal, com o fundamento cle que os privilegios de jnrisdi~B:o ecle.'>iistica que aqueles instrumentos diplomiticos conferem a Portugal, nfio silo
compatlveis com a e..Wt€-nda de uma fndia independente.
Para a hip6tese de Menon aludir a estas questOes na sua prOxima
com·e-rsa corn V. Ex. a conYE~m habilitar desde j8. V. Ex. a com o conhe~
cimento exacto da posir;ii.o do Governo Portugues sobre o assunto.
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Como V. Ex.a acentuou por mais de uma vez ao Alto ComissB.rio,
o estabelecimento de relao;Oes diplomiticas entre os dois Governos nllo
pode ficar subordinado a qualquer condic;fio previa nem esta foi posta
ou gubentendida na conversa do COmul em Bombaim com Nehru. Fortanto, se a fndia pretende agora que a criac;ao da Lega<;ao em Delhi
fique subordimtda a qualquer promessa de discutirmos com o Governo
indiana o futuro das uos;;as possessOes, deve V. Ex. a declarar que o Governa Portugues nfio aceita discutir com qualquer Governo estrangeiro
o assunto que diz exclusivamente respeito a sua soberania em territOries
cuja nacionalidade n3.o esti nem pode estar em dllvida, - pois sao portugueses hi mais de quatro seculos.
Relativamente ao Padroado, a situat;iio actual baseia-se em tratados
assinados entre Portugal e a Santa Se. Compreende-se que a questao
possa ser levantada da parte da fndia, mas tern de ser tratada entre
a Santa se e o Governo Portugues, mesmo que a nossa atitude favor8.vel neste ponte ajudasse a solucionar dific:uldades actuais no dominic
portugues.
Convem que V. Ex.a chame a aten~ilo do Senhor Menon para a
atitude de extrema hostilidade para com Portugal e a campanha de
atoardas e boatos da imprensa indiana. Tanto os jornais de Bomb-aim
como os de Delhi tern publicado ltlti.mamente notlcias infundadas e
absurdas sobre o fornedmento de armas e munic;6es ao Paquistao e Hyderabad, atraves de Goa, pretenses e fanta~dosos tratados e negodac;Oes
recentes entre Portugal e Nizam, boatos de que Hyderabad em caso de
guerra com a Uniiio Indiana se prepara para conquistar Goa, com a
conivenc:ia ou passividade do Goven10 Portugues. 0 Governo Portugub
tem publicado desmentidos daquelas notidas, e, megmo por intermCdio
dessa Embaixada, tern agsegurado ao Alto Comigsirio que os boatos silo
absolutamente fal~>os. A persistencia com tais atoardas que sao publicadas
na imprensa da fndia, parece destinada a criar mal estar, desconfiant;a
e disc6rdia no nosso territ6rio, se e que nilo tem em vista preparar o
ambiente para qualquer acto de vi.olencia que se queira apresentar como
uma atitude de defesa em face dos intuitos atribuldos a Hyderabad.
Se e este o objecth·o, campanha ali<i.g incondli<ivel com as relac;6es norw
mais, continuari e agravar-se-i talvez, mas V. Ex.a est:i autorizado a
desmentir de maneira mais terminante a existencia de quaisquer negociac;Oes com Hyderabad. SO para conhecimento de V. Ex.a: Sabendo
o estado actual das relac;Oes entre a tndia e aque1e Estado, o Governo
Portugues julgou preferivel nilo tr.~r com Hyderabad a questfio do
Porto e Caminho de Ferro de Mormugiio, para n:io ferir quaisquer susce-ptilidades do Governo da fndia, embora reconhec;a que o asgunto e do
rnaior interes:;e para o desenvolvimento econ6mko de Goa e dO'.> terri-
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t6rios vizinhos. A Imprensa de Bombaim tern notidado que o Governo
da fndia se prop6e constru.ir urn porto ao sul de Mormugffo destinado
a substituir este. E provavel que estas noticias tambem se destinem
a lant;ar a pertttrba~iio na nossa fndia e levar-nos a tamar uma atitude
mais complacente relativamente a questao de Goa. Nestas condh;6es nfio
convem fazer referenda por agora a necessidade de se discutir com o
Governo da fndia e IIyderabad a questii.o de melhoramentos do Carninho
de Ferro e Porto de Mormugiio, que deve ficar reservada para quando
a oportunidade se apresentar numa atmosfera mais amistosa. Tais conversao;6es tenia de rea1izar-se urn dia, tambem e sobretudo com Hyderabad a nio ser que este se integre na Uniiio Indiana, mas nio e agora
momenta de levantar a questS.o.

Caeiro da Mata
N.O 64

Do Mlnistro dos Neg6cios Estrangeiros
ao Embaixador de Portugal no Vaticano
Aerograma N.o

I

Lisboa, 4 de Junho de 1948
SECRETO ~Para informac;iio confidencial de V. Ex.a transmito a
c6pia de um telegrama enviado ao Embab::ador de Portugal em Londres
8.cerca do estado actual das nossas rela96es com a fndia. Por ele veri
V. Ex.ll. que temos razOes para supor que o Governo da fndia teria ja
tratado da questao do Padroado, pelo menos junto dos representantes
locais do Vaticano, no sentido de ser posto termo aos tratados entre
Portugal e a Santa Se a este t:espeito.
Convem por isso que V. Ex.a esteja de sobreaviso quanto a eventuais diligencias do Gove'rno da fndia, referentes ao Padroado: NS.o devemos, porem, tomar qualquer iniciativa na materia, pois hi toda a
vantagem em que niio sejamos n6s a dar o primeiro passo.
Para dar a V. Ex.ll. uma ideia mais exacta do estado das negociac;Oes
com a india para estabelechnento de re1ac;6es diplomiticas, informarei
que em fins de Abril o Embaixador de Portugal em I,ondres combinou
naquela cidade com o Secretirio Geral do Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros da fndia e o Alto Comiss<irio em Londres a publica9iio simu1t3.nea em Usboa e em Delhi de uma Nota Ofidosa comunicando a decisB.o
dos dois Governos a tal respeito. Com o pretexto de que seria ainda
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necessana a aprova9iio do Rei de Inglaterra, que o Secret<lrio Geral
julga\·a clemoraria algumas semans, ficou assente que o Alto Comiss8.1io
a:dsal'ia o nosso Embaixador logo que tivesse qualquer cornmlica~ao a
fazer-lh~. 0 Duque de Pa1me11a esteYe d<':pois em Lisboa, tendo informado no seu regresso a Londres que o Alto Comiss{uio fora chamado
a Delhi, nii.o tendo a Embaixada recebido qualquer no..-a cornunica-;8.o
sabre o assunto. Temos a impress8.o de que h<l da parte do Gon~mo
Indiana manifesto prop6sito de adiar, com prdt:xtos "Vti.rios, o estabclecimento de relac;Oes, mesmo nii.o e:xigindo nOs desde j:i provimento de
Lega~ao em Lisboa.
Relativamente ao Paquista.o o caso apresenta-se de maneira diferente como V. Ex.a ver:i pela leitura dos tHtimos telegramas trocados
com a Embaixada em Londres sabre o assnnto.

Caeiro da M'ata
N.O 65

Do Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
ao COnsul de Portugal em Bombaim
Aerograma N.o

I

Lisboa, 5 de Junho de 1948
SECH.E1'0- Relativamente ao caso das negociac;Oes com a india para
estabeledmento de re1ac;6es diplom8.ticas, cornunico para informao;i'io
confidencial de V. S.a que, em fins de Abril, o Embaixaclor de Portugnl
em Londres combinou naquela cidade com o Secret8.rio Geral do l\Iinisterio dos Neg6dos Estrangeiros da india e o Alto Comisslirio ern
Londres a publicao;iio simultUnea em Lisboa e em Delhi de uma Nota
Oficiosa comunicando a deds8.o dos dois Governos a tal respeito.
Com o prete:xto de que seria aincla neccss:iria a aprovao;iio do Rei da
Inglaterra, que o Secret8.Iio Geral julga\·a demoraria algumas semanas,
ficou assente que o Alto Comiss8.rio a\·isaria o nosso EmbaLxador logo
que tivesse qualquer comunicao;iio a fazer-lhe. 0 Duque de Palme11a
este-ve depois em Lisboa, tendo informado no sen regresso a Londres
que o Alto Comi~s8.rio fora chamado a Delhi, nii.o tendo a Embahada
recebido qualquer nova comunicac;Uo sobre o assunto. A nossa impressfio
e de que h8. da parte do Govemo Indiana o prop6sito de adiar com pretextos vB.rios o estabelecimento de rela~Oes, mesmo niio exigindo nOs
clesde j{t pro\imento da Lega<;iio em Lisboa.

Caeiro da Mata
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N. 0 66

Do COnsul de Portugal em Bombaim
ao Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
Telegrama N.o 66

Bombaim, 10 de Junho de 1948
Os jomais lrimes,>, <<National Standard» e «Free Press~>, respectivamente sob os titulos <1Menon ira posslvelmente a Lisboa; conversas sabre
o futuro de Goa)>, <1Conversas de Menon com Salazar sabre as col6nias
num futuro prOximo>>, <<Liquida;;ao das possess6es estrang<":iras na india!>
e em telegrama de Londres, publicam as declara;;Oes d€' :Menon; este
declarou a imprensa que tivera conversas preliminares com os portugueses
e que esperava ir a Lisboa brevemi"nte para discutir como Governo PortuguCs o futuro das col6nias portuguesas na fndia, incluindo Goa; acrescentou que 11i'io via porque ni'io havia de chegar~se a um acordo amig:ivel
com os portugueses como se chegou com os franceses; os franceses niio
tern meios nem o desejo de conservar seja o que for pela for~a.
0 <{Times>>, em artigo de fundo, ufirma que, devido a aproxima~iio
sensata e po1ida do problema das possess5es francesas na fndia, est:i em
Y:ias de ser resohido de maneira satisfat6ria; chegou-se a acordo do
plebiscita que de,=eni realizar-se brevemente; 0 Governo frances declarou
a sua intent;iio de deixar as popula96es no direito de pronunciar-se sobre
o seu destino e futuro estatuto; esta implicita nesta decisiio a aceita\i'io
cia supremacia da vontade do povo; a fOrmula e susceptiv<?l de aplica.:;iio
proveitosa nos ontros problemas como Hyderabad, Kashmir e as possess6es portuguesas na fndia.
.Jorlo de Lucena

N.o 67

Do Ministro dos NegOdos Estrangeiros
ao Embaixador de Portugal em Londres
Telcgrama }.\' .0

l'JI

Lisboa, 10 de Junho de 1948
A United Press transmiti:u ontem o segninte tdegrama:
d,ondres 9. ~ 0 Alto Comiss8.rio da fndia, Menon, disse hoje que
parte brevemente para Lisboa para negociar com o Governo Portugues
sabre o futuro das possess6es portnguesas na fndia. Menon disse que
estava convenddo de que o assunto seria soludonado amigUvelmcnte por
meio d<! urn plebiscita a efectuar nas referidas possess5es portuguesas>>.

12
0 Alto Comiss:irio niio viri certamente a Lisboa sem qua1quer con"
tacto pn~Yio com essa Embaixada. Pelo meu tclegrama n.O 126 (l) conhece
V. Ex. a a nossa posis:3.o sabre os ,-arias pontos que ele podenl levantar.
De,·ed. contudo V. Ex. a dizer-lhe que o Governo Portugues estranha as
suas dtclara~Oes a United Press, pais quando em 7 de Fevereiro e 4 de
:Man;o se tratou da sua vinda a Lisboa, ficou bern daro que ele >:iria
apenas para tratar o caso do estabeledmento de re1at;6es diplomitkas
e n:io de qttaisqU{Of outras questOes.
A publica9iio do telegrama da United Press vai ser acompanhada
do esclaredmento oficioso de que a >:isita de Menon, a efectuar-se, est:i
exclusivamente ligada a questao da representa):iio diplomitica, estando
os outros supostos tins da sua viagem fora das possibilidades e das iutenr;Oes do Governo Portugues.
Caeiro da Mata
N.O 68

Do Embaixador de Portugal em Londres
ao Minlstro dos NegOcios Estrangeiros
Telegrama N.O 2I7

Londres, 5 de Julho de 1948
0 Alto Comissario da India avistou-se comigo ontem a noite no
Claridges, tendo sido demorada a conversa cujo relato enviarei ainda
hoje pelo telegrafo.
11enon prop6e-se partir esta semana para Lisboa a fim de ai tratar
exclusivamente da questiio do estabe1ecimento de rela,;;Oes.
Palmella
N. 0 69

Do Embaixador de Portugal em Londres
ao Ministro dos NegOcios Estrangeiros
Telegrama N.o 218

I,ondres, 5 de Julho de 1948
Em aditamento ao meu telegrama n. 0 217 e), segue o relato de conversa com Menon: Ontem de manhfi, Domingo, Menon telefonou-me
(l) Ver documento N.o 63.
( 2}

Ver documento N.o 68.
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manifestando o desejo urgente de me falar. Recebi-o a noite no Claridges.
Comeo;ou por dizer que tinha recebido uma descompostura (<~a sccldingJ>)
do seu Secret<irio Geral por niio me ter ainda procurado. Vinha falar-me
com franqueza vista que eramos amigos. Retorqui que era tambem nesse
pe que eu desejava tratar com ele. Menon disse entiio que queria abordar
cornigo o assunto de Hyderabad. Tendo eu reiterado categOricamente nao
existirem quaisquer contactos entre n6s e aquele Estado, Menon logo
atalhou que niio pensavam que n6s estivessemos auxiliando o transporte
clandestine de armas que sabiam se estava fazendo pelo ar: tal auxflio
equivaleria a urn acto de guerra. 0 que corria, porem, dizia respeito ao
Porto de Mormugiio para o qual estariam projectando melhoramentos
com dinheiro de Hyderabad ou do Paquistflo. Repeli a sugestflo com calma
mas energica e formalmente, afinnando que, embora pudCssemos ter de~
feitos, tinhamos a qualidade de nunca mentir. Aproveitei para me queixar
da frequente publica~ao de boatos e atoardas na imprensa indiana e a niio
publicao:;ao dos desmentidos do nosso COnsul em Bombaim. Menon in~
sistiu em que o que me dissera era o que corria e disse que eu devia
aconselhar o meu Governo a nflo depositar esperano:;as em Hyderabad,
pois seria apostar no cavalo errado (<1backing the wrong horse)l). Outro
assunto que o interessava era o das nossas rela96es com o Paquistao.
Havia a impressiio de que n6s favoredamos o Paquisti'io mais C.o que
a fndia. Pareceu suspeitar que estivCssemos procurando estabelecer rela96es diplom8.ticas com aquele membro da Comunidade Britanica, antes
que com a India, tendo perguntado se as negociao:;6es ·ja haviam chegado a born tenno. Depois de eu lhe lembrar que desde o inicio o pusera
ao corrente do nosso prop6sito, Menon agradeceu e mostrou-se satisfeito,
achando a nossa inten9iio perfeitamente natural. Dissertou enti'io sobre
a atitude do Governo da fndia perante quest6es internacionais que disse
ser essencialmente correcta. Assim, conquanto pudessem em cinco minutos
pOr cobra ao transporte clandestine de armas, niio havia a menor inteno:;flo
de invadir Hyderabad, o que niio queria dizer que as coisas niio mudassem perante quaisquer tricas (<~tricks)>) que se tentassem. Ainda na mesma
ordem de ideias Menon entrou em longa exposio:;iio sabre o procedimento
da India relativamente ao jncidente de Kashmir. Abordando o assunto
das relao:;6es diplomiticas Menon disse desejar-se desde ji o seu estabeledmento, sugerindo a sua ida a Lis boa ainda esta semana, logo ap6s
o lan9amento hoje do primeiro cruzador que o sen pais tinha a construir
na Inglaterra. PropOs partir daqui na Quinta-feira e demorar-se a( ate
Domingo ou partir Domingo, regressando na Quarta-feira da prOxima
semana, visto nfio poder ausentar-se de Londres mais de dois ou tres
dias. Respondi que certamente isso se poderia arranjar. A este prop6sito
aproveitei a oportunidade para lhe dizer que havia causado uma desa~
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gradilvel estranheza ao meu Gow~rno a notida num telegrama da Reuter
segundo a qual ele, Menon, declarara tencionar le\'antar em Lisboa a
qnestao do futuro de Goa. Em face desta noticia e perante perguntas
dos jomalistas, o Governo Portugues tivera de esclarecer que a discussiio

de tal assunto estava fora das suas possibilidades e i.nten96es.
Menon mostrou-se surpreendido que lhe tivessem sido atribufdas tais
afinna96es, que negou peremptOriamente, tendo dito que a Reuter era

urn organismo pernicioso (<1a mischievous organizatiom). Era eYidente,
disse, que o estabelecimento de rela96es niio podia estar sujeito a quais-

quer condi96es, mas, claro estava, urn dos prop6sitos da India ao estabdecer rela<;Oes era o de poder tratar com o GoveTno Portugues o .assunto
dos territOries portugueses da india. De resto, disse sorrindo, para que
pudessem romper~se rela(,'6es era necessirio que estas existissem primeiro.
A que<;;tao do nosso territ6rio era para a india urn problema muito pe~
queno. Nio era por nec:essitarem do nosso territ6rio que levantavam a
questao, mas sirn por esta envolver urn principia muito importante.
Retorqui que para n6s o assunto era da mais alta importincia, v1.sto
os habitantes do nosso territ6rio serem tao portugueses como eu. Mostrou
niio compreender como podia eu afirmar isto, atendendo a difere;H;a de
ra~a, mas eu insisti na minha afirma<;B.o. Depois de me dizer que se
poderia salvaguardar a nossa influenda sob virios aspectos, tais como
religioso e cultural, acresc:entou que chegariam a entendimento com cs
franceses e que enblo ncis niio teriamos nada em que nos basearnws (<1you
v:ant have a leg to stand on1>). Respondi que verfamos (<1we shall see1>).
l\Ienou obsen·ou que compreendia que, aparte considera<;Oes de ordem
emotiYa, havia em ncis e nos franceses preocupa(,'iio quanto ao que sncederia a Timor ou 1Iadag:iscar, por exemplo. Por isso mesmo, disse,
entendiam que Unicamente o povo e que teria de decidir. Alegou que
o Govemo da India e-;;tava sendo sujeito a enormes pressOes, indush ·amente por parte de elemento-;; goeses, para agir fortemente (<ito take
strong actiollJ)), em rela~ao ao caso de Goa, mas o seu Governo diz niio
serem esses os sem; processo-;; nem inten96es. Nesta altura Menon acentuou
estar falaudo tao aberta e francamente por considerar a conversa de
canicter amigive1 e nilo oficia1 como de inido aludira. Respondi-lhe que
tambem sci pot esse motivo o ouvia sem objectar mais ewhgicamente
a algumas das suas afirma~6es. Ao despedir-se Menon disse que me enviaria hoje mesmo o projecto do comuukado a Impren~a Ucerca do estabelecimeuto de rela~Oes, que poderia ser publicado antes ou depois da
sua vis-ita, conforme preferi;;semos. Repetiu a sugestao da sua partida
ainda esta semana. 1'enciona fazer-se acompanhar de um Secretirio.
Fiquei de lhe dar uma resposta. A couversa decorreu tocl.a de nma forma
serena e Menon pareceu desejoso de c:riat um ambiente amistoso. A saida,
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aludiu d"' no-vo

a colabora<;iio

no campo econ6mico, sugerindo-me que

encarregasse o }~dido Comcrcial de se p6r em contacto com o &eu Con:iss:hio Comerdal, a fim de snem estudados dentro dum espirito de boa
Yontade quaisquer assuntos pendentes em que eventualmente estivessemos iuteressados.
Palmella
N. 0 70

Do Embaixarlor de Portugal em Londres
ao Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
Telegrama N. 0 2I9
Londres, 5 de }ulho de 1948

Em aditamento ao meu telegrama n.O 218 (1), rogo a V. Ex. a habi~
litar-me urgentemente com a resposta que fiquei de dar a Menon bem
como idormar-me se o Go·verno Portugu&s em virtude de ter tornado
em tempos a iniciativa do convite se tenciona fazer quaisqu<:r arranjos
relath-amente a sua instalao;B.o e estadia.
Palmella
N. 0 71

Do Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
ao Embaixador de Portugal em Londres
Te!egrama N.O I38

Lisboa, 6 de Ju1ho de 1948
Em refer~ncia aos telegramas de V. Ex.8. n. 00 217, 218 e 210 {2 ),
parece indkado que o Senhor Menon venha no prOximo Domingo, a fim
de tennoS tempo de fazer OS preparatiVOS necessaries.
Ficara instalado no Hotel Aviz como h6spede do Govemo.
Vai ser organizado um programa da visita, de que informarei V. Ex. a.
Caeiro da Ma.ta
(1 )

(~)

Ver documento N.<> 69.
Ver documeutos N."" 68, 69 e 70.
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N.O 72

Do Embaixador de Portugal em Londres
ao Ministro dos NegOcios Estrangeiros
Telegrama N.o

222

Londi'es, 7 de Julho de 1948

Com referenda ao telegrama de V. Ex. a n.o 138 (1), acabam de telefonat da parte de Menon informando que este muito lamenta ji ni'io
poder partir no prOximo Domingo devido a urn compronrisso inesperado
e inadi<ivel. Sugere partida no Domingo 25, regressando em 27 ou 28, Rogo
a V. Ex.a dizer se cm:vern.
Pahnella

N. 0 73

Do Ministro dos NegOcios Estrangeiros
ao Embaixador de Portugal em Londres
Telegrama N.o I4I
Lis boa, 8 de

J ulho de 1948

Com referenda ao telegrama de V. Ex.a n.o 222 (2 ), e de larnentar
a atitude do Senhor Menon, depois do que por V. Ex. a llie fora comunicado. A fOrmula do cornpromisso inesperado e inadiivel e diflcilmente
c:ompreensfvel, desde que era connosc:o que havia compromisso. Para
evitar novas situa<;6es como esta e desde que e men intuito ir a Vittel
passando por Paris, parec:e-rne preferivel que V. Ex.a procure saber se
o Senhor Menon esta disposto a encontrar-se comigo na seguuda quiuzena deste mes ern Paris, oude tendono demorar-rne tres ou quatro dias.
Se porventura o Senhor Menon mostrasse desejo de vir a Lisboa, mesmo
no caso de nos encontrannos em Paris, conviria que ele reservasse a sua
vinda para depois do men regresso na segunda quinzena de Agosto.
Caeiro da M ata
(') Ver documento N.o 71.
e) Vet documento N.o 72.
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N. 0 74

Do Embaixador de Portugal em Londres
ao Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
Telegrama N.o 225
Londres, 10 de Julho de 1948
Em referencia ao telegrama de V. Ex. a n. 0 HI (!), Menon concorda
em prindpio com a sugestiio, mas disse ter de consultar Delhi. Ele prOprio manifestou a opinifio de que, perdendo-se esta Olwrtunidade, se iria
novamente protelar o assunto por urn largo periodo. Pediu-me, porem,
que o informasse da data em que V. Ex.<> estara em Paris, prometendo
telegrafar ao seu Governo logo que receba esta indica.;;iio.
Palmella
N.o 75

Do Mlnistro dos NegOcios Estrangeiros
ao Embalxador de Portugal em Londres
Telegrama N. 0 I45
Lisboa, 12 de Ju1ho de 1948

Em referenda ao telegrama de V. Ex. a n. 0 225 (2), estarei em Paris
a partir do dia 19 a noite.
Poderei receber o Senhor Menon. no dia imediato ou nos dais ou
trks d.ias seguintes.
Caeiro da M ata
N. 0 76

Do Minlstro dos Neg6cios Estrangeiros
ao Embaixador de Portugal no Vaticano
Telegrama N.o 63
Lisboa, 12 de Julho de 1948
Os jornais de Bombaim, em telegrama de Roma, dizem que Anthony
D'l\Iello, de Nova Delhi, foi recebido pelo Papa no dia 9 e que se anunda
( 1)

e)

Vet documento N.o 73.
Ver documento N.o 74,
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estar procurando obter a interveno;io da Igreja a fim da fndia Portuguesa passar para o domfnio da fndia. D'Mello teria declarado ir em
rnissfio n:io oficia1 investigar o estatuto de Goa, e que viria a falar sabre
o assnnto a Sua Excelencia o Presidente do Consdho, afirmando que
Sua Excel€nda teri de convencer-se da falta de realismo da sua posis:Uo.
Disse ainda que Goa tinha grande populao;:lo catOlica pelo que a posi.;;:Ko do Vaticano era muito importante e que estava procurando obter
o apoio deste.
Notida semelhante foi publicada no s8.bado passado no New York
Herald Tribune na edit:;io de Paris.
D'Mello e goes ni'io-portugues. Reside habitualmente em Bomb:;lim,
·em cujos meios sociais e muito conheddo.
Rogo a V. Ex.n o favor de informar-rne do que lhe constar a res~
peito das diligf;ncias daquele individuo junto da Santa Se.

Caeiro da Mata
N. 0 77

Do Embaixador de Portugal no Vaticano
ao Ministro dos Neg6cios Estrangeiros

Telegrama N. 0 63
Vaticano, 18 de Julho de 1948
CoNFIDENCIAL- Monsenhor Tardini forneceu-me os seguintes esdarecimentos sabre o assunto do telegrama de V. Ex.a n.o 63 (1): Anthony
D'Me11o foi efectivamente recebido pe1o Papa a 9 de Jullw em audh~ncia
privada pedida pelo Ministro do. Inglaterra. Da conversa havida, Monsenhor Tardini foi informado por Sua Santidade. Falou-se da situa~Uo
religiosa na fndia e o problema das nomea-;6es episcopais. Niio lhe consta
ter sido abordada a questi'io da integra-;ao dos territ6rios portugueses
na india. Portanto, ou o assunto ni'io chegou a ser levantado ou, se o foi,
o Santo Padre niio lhe deu acolhimento.
Passados poucos dias D'Mello foi recebido tambem por Tardini.
Falou-se nos mesmos assuntos e nessa conferenda D'Mello nada disse
Ucerca da abson)io dos territ6rios portugueses, embora mencionasse o
seu prop6sito de ir a I,isboa para se avistar com Sua Ex.n o Presidente
do Conselho.

(1) Ver documento N.o 76.

79

No problema das nomeao;Oes episcopais, o Govemo indiana pretende
que a Santa se lhe conceda a ingerenda na escolha das pessoas, o que
coloca o Vaticano num dilema extremamente difldl, porque nfio pode
admitir~se tal interven<_;8.o na escollia de Bispos cat6licos e, por outro
lado, dada a fraqueza das comunidades cat61icas na fndia, a Santa se
niio se sente em condio;Oes de entrar em luta com o Governo indiana.
Tardini considera estranho e incompreensivel que D'Meflo tenha feito
em jornais dedara<;Oes referidas no telegrama de V. Ex.a.
Comunicou-me ainda Monsenhor Tardini ter recebido da Internunciatura em Nova Delhi o texto do memorandum que o Governo indiana
dirigiu ao Governo Portugues por intermeclio do Governo britinico llcerca
da :.oberania nos territ6rios portugueses.
Ficou de fornecer~me uma cOpia do documento.

Tovar
N, 0 78

Do Ministro dos NegOcios Estrangeiros
ao Embaixador de Portugal no Vaticano
Telcgrama N. 0 66
Lisboa, 19 de Ju1ho de 1948
Em referenda ao telegrama de V. Ex. a. n.o 63 ( 1), e de lamentar que
a Santa se se tenha prestado a conversar com um simples particular em
assuntos de can'icter tiio delicado, quando era certo que niio podia evitar
a especula<;iio que aquele fizesse com o facto da conversa e os assuntos
tratados.
Relativamente a patte final do telegrama de V. Ex.a o Governo
britanico niio nos comunicou ate agora qualquer memorandum que lhe
tenha sido entregue pelo Governo da fndia. Interessa contudo conhecer
com urgencia o seu conteU.do. H8. cerca de 15 dias o Sr. Menon, Alto
Comissario da fndia em Londres, prop6s por i.ntermedio do nosso Embaixador a sua vinda a Lisboa na semana passada, a fim de concluir
as conversa<;Oes sabre o estabelecimento de re1a<_;5es diplomfiticas. Como
e do conhecimento de V. Ex. a, jfi em fins de Abril tinha ficado assente
em princ:fpio que se faria dcntro de pouco tempo a publica9iio em Lisboa
e Delhi da Nota O£ici.osa comunicando a decisiio dos dois Governos sabre.

(1)

Ver documento N.o 77.
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o assunto. Depois de longo sih~ncio por parte do Alto Comissario, a imprensa reproduziu em 10 de Junho declarat;Oes que Menon teria feito
segundo as quai<;; vida brevemente a Lisboa, dando a entender que procurar:ia sugerir o plebiscita para decidir do futuro das possess6es portuguesas na fndia. Fizemos publicar aqui o coment<irio ofidoso de que
a viagem de Menon se limitaria apenas
qu0stilo do cstabeledmento
de rela).Oes e que outros prop6sitos que se lhe atribufam estavam fora
das inte111:;6es e possibilidades do Go\·erno Portugues.
0 Duque de Ila1mella te1.·e ocasiao de repetir ao Alto Comiss:hio
os nossos pontos de vista sabre a materia. A visita deste a Lisboa n?.o
pOde realizar-se na data sugerida, tendo sido proposto urn encontro em
Paris na minha passagem por aquela cidade no fim de semana corrente.
A nossa impressio e que a aparente modificat;io da tactka dilat6ria que
o Governo da fndia vinha seguindo se deve ao facto de ter tido conhecimento da visita a Karachi do nosso C6nsul em Bombaim e a nossa
intent;iio de estabelecer re1at;5es dip1om8.ticas com o Paquistiio.
De qualquer forma niio e de e:xcluir que apesar de todas as pre~
vent;Oes feitas pe1o Embaixador em Londres ao Alto Comissirio, este
se prepare para nos entregar o memorandum a que se refere o InternUncio ou pelo menos a insistir nos pontos de vista nele contidos.

a

Caeiro da M ata

N. 0 79
Do COnsul de Portugal em Bombaim
ao Minlstro dos NegOcios Estrangeiros
Telegrama N.o 84
Bombaim, 22 de Julho de 1948
Todos os jornais 1ocais diio a noticia do Governo do Nizam publicar
o Hvro-branco ::;obre as relat;5es d.a fndia-Hyderabad; acrescentam que
o interesse do Nizam por Goa, sobre o que se tern especulado na imprensa
da :india de tempos a tempos, se confirma oficialmente por uma carta
dirigida pelo Nizam ao Governador Geral da fnd.ia em 18 de Setembro
de 1947, carta que vern publicada no 1ivro-branco. A carta contem propastas para urn tratado com a :india- dividido em seis secr;Oes, uma das
quais dedicada a Goa. 0 Governo do Nizam propunha:
1. 0

-

Hyderabad deveria obter as concess6es comerdais de Portugal
dando-lhe o direito de utilizar o Porto de Goa;
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2. 0

-

Hyderabad deveria transformar Goa num porto moderno;

3.o- 0 Governo da india teria a opt;iio para participar com 50%
do capital, administrax;iio e beneficios;

4. 0

-

A India e Hyderabad negociariam urn acordo ferroviirio abrangendo o trilnsito Goa-Hyderabad;

5.0- Hyderabad, se a fndia quizesse, finandaria qualquer extensile de caminho de ferro necessaria para a utiliza~iio de Goa;

6. 0

-

Os produtos que passem por Goa, de, ou para Hyderabad,
seriam isentos de direitos na india.

Os jornais acrescentam que as propostas foram rejeitadas pelo <6tate
Ministry)> e o Governador Geral, na sua resposta que tambem e publicada no livro-branco, niio faz qualquer referenda a Goa.

Jolio de Lucena
N.O 80

Do Embaixador de Portugal no Vaticano
ao Ministro dos NegOcios Estrangeiros
Telegrama N. 0 68
Vaticano, 23 de

J ulho de 1948

URGEN'l'fssnro- Foi expedido hoje para V. Ex. a por v-ia aerea uma

c6pia do memorandum a que se refere o meu telegrama n.o 63 (1), documento que come<;:a com grande invoca<;:iio da ac<;:iio dos portugueses
na fndia. Depois refere-se ao Padroado, o qual sanciona a intromissiio
da autoridade politica do Governo Portugues no domfnio espiritual da
Santa Se, o que niio e no interesse nem da Igreja nem do povo indiana.
0 Governo da india considera chegado o momenta de todas as dioceses da fndia serem administradas pela Santa Se de acordo com o Governa da fndia e de harmonia com a Concordata a negociar, mas sem
a interven<;:iio de terceira pot@ncia.
Num Ultimo pan\grafo diz-se haver outras quest6es muito importantes para considerar com urg@ncia, como seja o futuro das possess6es
portuguesas na fndia. 0 Governo da fndia prop6e-se trat3Aas separadamente.
Tovar
(1)

Ver documento N.o 77.
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N.o 81

Do Ministro dos NegOcios EstrangeJros
ao Presidente do Conselho
Telegrama N.o zr6
Paris, 23 de

J ulho

de 1948

Como tinha sido combinado, o Alto Comiss2.rio da fndia em Londres
veio hoje almo~ar na Embaixada, acompanhado do Encarregado de NegOcios e mais urn fundondrio. Por parte de Portugal, estavam o Embaixador, Dr. Potier e eu. Atmosfera da maior cordialidade, tendo o senhor
Menon mostrado interesse em conhecer a organizat;1io politica portuguesa, de que demos tras:os gerais. Depois do almot;o tivemos longa
conversa durante mais de uma hora sabre generalidades. Entre outras
coisas Menon referiu-se largamente a organizas:ao administrativa da
India. N8.o foi tocado nenhum dos pontos que poderiam suscitar qualquer
situa9iio delicada. Ficou assente uma reunHio nesta Embai.xada amanhii
as dez horas para o efeito de ser redigido o projecto da declara9ilo anunciando a cria9ilo das Lega96es. Este projecto, segundo Menon, devenl
ser submetido aos dois Governos, cakulando ele n1io poder ser publicado
antes de dez ou quinze dias. 0 projecto que me proponho apresentar
foi 0 que 1i hoje pelo telefone e que por isso nao transcrevo.

Caeiro da Mala
N. 0 82

Apontamento da conversa realizada na Embaixada de Portugal
em Paris entre o Ministro dos NegOclos Estrangeiros,
Dr. Caeiro da Mata, e o Alto Comiss<irio da Unifio Indiana em Londres
Paris, 27 de Julho de 1948
0 Senhor Krishna Menon, Alto Comiss<irio da fndia eiU Londres,
chegou a Embaixada de Portugal em Paris, pelas dez horas de hoje,
24 de Julho, tendo logo sido recebido pelo Ministro dos Neg6dos Estrangeiros, Senhor Doutor Caeiro da Mata, e por mim. Trocados os cumprimentos, passou-se imediatamente ao assunto que rnotivara esta reuniilo:
o do estabelecimento de relac;Oes diplom:itic:as entre Portugal e o novo
cstado indiana. 0 Senhor 1finistro dos NegOcios Estrangeiros apresentou,
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em primeiro lugar, ao Alto Comissario o projecto de declara~ao que ja
havia sido entregue em Londres e que era redigido nos seguintes termos:
<10 Governo Portugues e o Govemo da fndia, no desejo de estreitar as
tradicionais rela<;Oes de amizade entre os dois palses, resolveram estabelecer relar;Oes diplomiticas pela criac;ao de Legar;Oes ern Nova Delhi
e Lisbom>.

2. 0 Alto ComissS.rio depois de ter lido vagarosamente o projecto,
observou que lhe pareda que talvez houvesse conveniencia em adoptar
uma outra fOrmula. Dizendo isto tirou de uma pasta uma folha manuscrita que submeteu a apreciac;iio do Sr. Ministro dos Estrangeiros, Doutor
Caeiro da Mata e que continha as seguintes £rases: <(The Govemments
of India and Portugal desirous of promoting and strengthening friendship
betv.·een their respective countries and, firmly resolved to appro ch pro~
blenlS of mutual concern in a spirit of amity and understanding, have
decided to exchange diplomatic representatives at the Legation leveh, o
que traduzido correspondia a seguinte fOrmula: {10 Gciverno Portugues
e o Governo da india, animados do desejo de promover e fortalecer a
amizade entre os seus respectivos paises e finnemente decididos a estudar
os problemas de interesse mUtua num espirito amistoso e de compreensB.o,
resolveram trocar representantes diplom8:ticos na base de Lega<;6eSJ),
3. Esta f6rmula encontrou logo oposi<;iio por parte do Senhor Doutor
Caeiro da Mata, porquanto, na opiniiio deste, a proposta que havi.a sido
apresentada pelo Governo Portugues abrangia j8., pelo seu canl.cter geral,
a ideia contida na segunda frase do projecto do Alto Comissirio. 0 Senhor
Menon explicou entiio que essa frase tinha sido uti1izada por ocasiiio do
estabelecimento das rcla<;Oes diplom8.ticas entre o seu pals e a Franr;a
e que havia necessidade de iutroduzi~la para satisfazer por assim dizer
a opinHio ptlblica da india. Com efeito, mal se compreendia a alusiio
coJlStante do nosso projecto as tradicionais re1a<;6es de amizade entre os
dois paises, quando se tratava mais prbpriamente de estabelecer em novas
bases as re1ar;6es entre Portugal e a india. Por este mesmo motivo, o
Governo da india evitava, em tudo o que dizia respeito Us ::mas actuais
relar;Oes com a Inglaterra, referir~se is suas antigas relar;6es com aquele
pais. Os representantes portugueses, por seu lado, deram claramente a
entender ao Alto Comiss8.rio que niio podiam aceiiar a modalidade suge~
rida, pois nenhuma vantagem havia a entrar em tais pormenores e que
na verdade a fOrmula genCrica nenhum i.nconveniente apresentava, antes
pelo contnlrio. Perante esta atitude de intransigenda portuguesa, o Alto
Comissario viu logo que era inUtil insistir, e assim, para dar uma prova
do seu espirito de conciliar;iio niio teve dUvida em propor ele prOprio
que se eliminasse pura e simplesmente a segunda frase do seu projecto.
Nestas condio;Oes a proposta do Alto Comlssirio foi logo aceite pelos
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representantes portugucses, pois em pouco ou nada divergia do projecto
initial upresentado pelo Governo Portugues visto que o sentido era o
mesmo. Chegou~se assim dpidamente a acordo sabre os termos da decla~
ras-iio conjunta que ficou por conseguinte redigida nos termos seguintes:
<<The Governments of India and Portugal desirous of promoting and
stre11gthening friendship between their respective countries have decided
to exchange diplomatic representatives at the Legation leveh.
4. Resta>·a combinar a data da publica<;B.o. Sua Excelencia o 11-Iini:.tro dos NegOcios Estrangeiros disse que o Governo Portugues ne11huma
dUvida tinha em que a declara<;1io nos seus actuais termos fosse desde
ja publicada. 0 Alto Comissario, porem, manifestou o desejo de demorar
a publkao;::lo durante alguns dias para que o seu Governo pudesse dela
tamar o necess:irio conhecimento. Sugeria portanto que, salvo aviso em
contririo, se publicasse a declara9fio simulti:lneamente em Lisboa e em
Delhi no prOximo dia 5 de Agosto pelas 20 horas, hora local da fndia
(Indian Standard Time). Com esta sugestiio concordou o Sr. Doutor
Caeiro da Mata.
5. Resolvida esta questiio fundamental pediu o Alto Comiss<irio
licen9a, nos termos mais am<iveis, para £alar, embora a titulo meramente
oficioso, sobre v<irios assuntos que interessa.vam d~ perto o Governo da
Jndia, e que se relacionavam com Portugal. Assim, come<;ou por se
referir a situa<;iio em que se encontravam algumas dioceses catOlicas
na india que, por virtude dos privilegios que resultavam do Padroado
I)ortugues do Oriente, estavam subordinad<'.s a jurisdic;iio do Arcebispado
de Goa. Ao Governo da fndia tal situa<;iio parecia anOmala, dada a nova
organizao;:iio politica do pais. Por este motivo o Governo da fndia entabulara determinadas negociao;:Oes com a Santa Se no sentido de se modificar essa e outras situac;Oes de caricter religiose que existiam actualmente na fndia. A Santa se mostrara-se favonivel a ideia de se proceder
a urn estudo desses problemas, mas, dada a posic;iio especial que Portugal
ocupava na fndia em materia religiosa por virtude do Padroado, o Governa da india enteudia que tinha por dever de cortesia informar o
G-ovemo Portugues das diligencias que efectuara neste sentido junto da
Santa Se. 0 representante portugues tomou nota desta dedara9Uo e
agradeceu a atew:;:iio que ela significava por parte do Governo da india.
6. Passando a outro assunto disse o Alto Corniss8.rio que desde j8.
h8. algum tempo drculavam na fndia, rumores de que Portugal mantinha
contactos directos com o Nizam de Hyderabad que tinha por objective
alcanc;ar para aquele Estado uma faixa de territOrio que lhe desse acesso
ao mar pelo porto de Goa e que com este prop6sito o Nizam teria dado
ou estaria disposto a dar avultadas somas para obras de apetrechamento
daquele porto. Ora como o I<:stado do Hyderabad (fazendo alusiio ao
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regime concordat8.rio entre Portugal e a Santa Se) ni'io gozava de plena
mdependCnda, \=isto que faz parte integrante da fndia, era evidente
que 0 Governo do Hyderabad niio podia tratar directamente com as
potCndas estrangeiras e que por conseguinte a circula9io de tais rumores, mesmo qne estes niio tivessem qualquer fundamento, n:iio podia
deixar de prejudicar de algum modo as boas relar;Oes entre Portugal
e a ft:,dia. Par isso, acrescentou o Alto Cornissiirio, multo estimaria poder
transmitir ao seu Governo algumas palavras do Senhor Ministro dos
Neg6cios Estrangeiros de Portugal a este re~;peito e que decerto iriam
tranqnilizar completamente o Governo da India. Acedendo ao desejo
do Alto Comissario o Senhor Ministro dos Neg6dos Estrangeiros disse
que podia afirmar pela forma mais categ6rica que o Governo PortuguCs
niio mantinha quaisquer rela96es quer directas quer indirectas com o
Nizam de Hyderebad e que nada podia portanto justificar as apreens6es
do Governo da fndia sabre os rumores que tinham circulado e que
escusado era dizer que niio tinham o menor fundamento.
7. Nesta altura referiu-se o Alto·ComissB.rio a ac~ao de urn magnate
ingles, Sir Alexander Rogers, que estava lntimamente ligado a Companhia Carris de Ferro de Lisboa. Esse senhor, declarou o Alto Comiss::irio,
niio era muito considerado na fndia e a sua interven98.o em determinados nE'g6dos s6 poderia ser nodva aos interesses portugueses na fnclia.
Se o Senhor Ministro dos Neg6dos Estrangeiros, por virtude da sua
vasta e:x:perienda, tinha algum meio de influenciar Sir A. Rogers, muito
Util seria que o aconselhasse a modificar a sua ac9iio.
8. Tambem por outro lado o Alto ComissB.rio julgava clever no
interesse das nossas boas relao:;:6es, embora o fizesse a titulo meramente
pessoal e pedia desc:ulpa de faze-lo, c:hamar a aten9iio do Senhor :Ministro
dos Neg6cios Estrangeiros para a conveniCnda que haveria em conseguir
que o Governador Geral do Estado PortuguCs da fndia se abstivesse de
fazer discursos de canl.cter politico que pudessem ferir a susceptilidade
do Governo e do Povo da fndia. Com efeito, as quest6es da fndia que
interessam a Portugal nao dependem, para a sua soluo:;:iio, da opiniiio
de simples funciomhios por mais alta que seja a sua categoria, pois essas
qutst6es s6 podem ser convenientemente tratadas entre os respectivos
Governos. Alias e urn facto conhecido, acrescentou aind.a o Alto Comiss~hio, que nem sempre os funcionarios nas <K:o16niaSl/ siio do rnesmo quilate
que os funcionfirios da administra~_iio <\coloniah> na metr6po1e. Por isso
se permitia sugerir no prOprio interesse do nosso born entendimento que
fosse aconselhada modera~iio ao nosso Governador Geral nas declarao:;:6es pUblicas que porventura tivesse de fazer sobre as relao:;:6es entre
Portugal e a fndia. 0 Senhor Ministro dos Neg6cios Estrangeiros, res~
pondendo a estas observa~Oes do Alto Comiss8.rio, disse que o Governo

86
Portugues as consideraria, pois s6 existe per sua parte o prop6sito de
manter com q l10VO estado indiana as mills cordiais relac;5es.
9. Aludiu ainda o Alto Comissario a urn outro assunto, que tambem
se lhe afigurava delicado. 0 Govemo da fndia compreende per£eitamente
que nern sempre

e possivel

exercer uma fiscalizac;:io adequada no que

diz respeito a repressao do triifego clandestine de mercadorias nas regi6es
fronteiric;as, mas em relac;ao a Goa o assunto reveste urn aspec:to parti~
cularmente serio para o Governo da fndia, pois tem moth•os para super
que de facto alguns cases h.:i de contrabando de armas para o Paquisblo
atraves do territ6rio de Goa. Nem por urn memento pretende o Govemo
da fndia atribuir a responsabilidade desses cases, cerlamente isolados,
ao Governo Portugues, mas embora nile deseje concretizar os elementos
que o levam a essa suposi!§iiO, o Govemo da fndia muito estimaria que
o Governo Portugues adoptasse as possiveis medidas para que esse tn1.fego, se de facto existe, pudesse ser completamente elinrinado. Como
decerto o Governo Portugues o reconhece, o contrabando de armas pelo
seu territ6rio, a ser permitido, viria a prejudicar gravemente as nossas
boas relao;Oes. A estas observao;Oes contestou o Senhor Embaixador dizend.o que s6 com provas irrefutaveb poderia acreditar na existencia de
tal trifego ou contrabando, mas que em qualquer caso niio neces..<>itava
de assegurar ao Alto Comissirio que o Governo Portugues nao possuia
qualquer informa<;iio sobre o assunto, pois de contriirio ja teria tornado
as medidas necessirias para p6r termo a tal estado de coisas. 0 Senhor
Ministro dos Neg6dos Estrangeiros, pelo sen lado, assegurou ao Alto
Comiss3.rio que niio deixariam de ser exped.idas ao Governador Geral
da fndia Portuguesa rigorosas instru<;Oes para que se exercesse toda a
vigil8.ncia a este respeito e que se aplicassem severas san<;Oes aos delinquentes, sempre que surgisse algum case desta natureza. 0 Alto Comissario agradeceu aos dois representantes portuguese:; as afirma.;;Oes tao
categ6ricas que acabavam de fazer e que estava certo de que seriam
altamente apreciadas pelo seu Governo. Parecia-lhe no entanto que para
desfazer tiio dpidamente quanto possfve1 quaisquer rumores falsos qtF'
tornassem a circular a este respeito, muito vantajoso seria que o Governador Geral da fndia Portuguesa mantivesse mais estreito contacto
com o COnsul Geral da fudia em NoYa Goa, d.ando-lhe informa96es pes~
soais que lhe permitissem tranquilizar o Governo da fndia sabre esta
materia. Citon, como exemplo, a chegada de um navio portugues ou
estrangeiro ao Porto de Goa, facto em si sem import&nda, mas que por
vezes dava origem aos mais absurd.os boatos sobre o contrabando de
armas. Se o COnsul Gera1 da fndia tivesse meios de assegurar ao sen
Governo que esses navies uao tinham descarregado senilo mercadorias
legitimas, f<lcil seria destruir na prOpria fonte os boatos que eram 1an-
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~ados como manifesto prop6sito de prejudicar as nossas rela96es. 0 Senhor
Ministro dos Neg6cios Estrangeiros disse em resposta a estas observa!_;Oes
que o Senhor Governador Geral da fndia Portuguesa s6 teria prazer em
fadlitar a missiio do Senhor COnsul Geral da fndia em Goa dentro dos
limites que estavam naturalmente indicados, mas que instruc;:Oes especiais
The seriam dadas a esse respeito. Esta dec1arac;iio pareceu sensibilizar
muito o Alto Comissirio que em termos extremamente amiveis agradeceu a atitude tfio conciliadora dos dais representantes portugueses.
10. Abordou ainda o Alto Comissario o assunto das nossas relas:Oes
com o Paquist§.o, tendo-lhe sido dito que o Governo Portugues s6 pensara
nessa hip6tese depois de ter inidado as negociar;Oes eom a fndia. 0 Alto
ComissB.rio observou que seria muito natural que Portugal tambfm tivesse
representantes no Paquistio, pois tratava-se igualmente de um Estado
independente.
11. Aludiu ainda o Alto Comiss8.rio a questiio de jutas que comerciantes portugueses tem adquirido ou tentado adquirir na fndia para
a revender em outros paises, especialmente na Africa do Sui. 0 Doutor
Caeiro da Mata informou o Senhor Menon da atitude do Governo Portllgues nesta materia.
12. Por fim o Alto Comissirio fez urn longo relata acerca das for~as
militares e da forma por que estas estiio organizadas nos dois Estados
do Paquistiio e da india. A fndia, segundo declarou, disp6e actualmente
de um exfrdto de trezentos mil homem bern treiuados e armadas, ao
passo que o Paquistiio niio tern mais do que cento e trinta mil homens
mal adestrados. Nestas condir;5es e de reconhecer que a India se tern
mostrado bastante tolerante para com o Paquist1io, pois nenhuma dHiculdade teria em liquidar as forr;as do Paquist1io par meio da sua avia~fio
que e cousider9.vel. Mas o desejo da fndia e viver em tranquilidade a fim
de poder desenvolver os seus imensos recursos econ6micos. Sob esse mesmo
aspecto, as rela~Oes entre Goa e a fudia poderiam igualmeute ter grande
incremento. No que se relaciona ao problema politico de Goa na sua
rcla~iio eom. a fndia, deu o Alto Comiss9.rio a entender que o Governo
da fndia tinha problemas mais vastos que the prendiam a atenc,:iio, mas
disse claramente que Portugal s6 teria a luerar se proeurasse de facto
fortalecer as suas rela<;Oes de amizade com a UniUo Indiana que era
afinal um Estado com 350 mi1h5es de habitantes e que nUo podia ser
comparado com o do Paqnistiio com os seus 40 milh6es.
13. A conversa entre os representantes de Portugal e o Alto Comiss8.rio da fnd.ia durou uma hora e um quarto e deeorreu numa atmosfera
de extrema cordialidade e cortesia.

M arcetlo Mathias
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N.o 83

Do Ministro dos NegOcios Estrangeiros

ao COnsul de Portugal em Bombaim
Telegrama N.o 29
Lisboa, 29 de Julho de 1948

Vejo vantagem nttm::L dilig€:ncia de V. S.a junto do Go·verno de Born~
bailn no sentido de impedir a continua~iio da campanha de infamias e
falsidades contra Portugal. E preferivd que a dilig€:ncia seja feita ver'balmente o que alCm de lhe tirar por agora o canicter de protesto solene,
p~rmitini a V. s.a argumentar com a maior liberdade embora com calma
e prudenda necessirias. 56 no caso da di1ig€:ncia n3.o dar resultado,
convini repeti-la ou confirmi-la por escrito.
N£\o deixara V. s.a de notar a esse Govemo a sua observa~ao de
que a exist€:nda de cemura a imprensa em Bombaim de certo modo
responsabiliza as autoridades pela continuac;iio da campanha jornalistica
couduzida com evidente rna fC contra um pais am;go com o qual a india
vai estabelecer rela96es dip1omtitkas.
Alem desta diligCncia V. S.a envianl ao~ jomais uma comunicac;iio
informando que o Goveruo Portugu@s mais nma vez denuncia as noticias referidas como absolutamente falhas de fundamento.

Caeiro da M ata
N.O 84

Do Embaixador de Portugal em Londres
ao Ministro dos NegOcios Estrangeiros

Tclcgrama N. 0 260
I,ondres, 2 de Agosto de 1948

0 Alto Comiss:irio da fndia comunicou esta manha tele£0nicamente
ter o sen Govemo aprovado os termos da Nota Oficiosa acordada em
Paris por Sua Excel@ncia o 11inistro dos NegOcios Estrangeiros e bem
assim a data 5 de Agosto para a ·publicao:;iio simultanea.
Palmella
1
( )

Ver documento N.o 84.
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N. 0 85

Do Embalxador de Portugal em Londres
ao Ministro dos NegOcios Estrangeiros
Telegrarna N.o 262
Londres, 3 de Agosto de 19-1-8

Ul<.GE:t-:Tfssnro --Em aditamento ao telegrama n. 0 260 (l). Acaba de
vir procurar-me o Alto ComissB.rio da Unifio Indiana para me dizer que,
em ·dsta de nfio ter sido ainda solicitado o assentimento do Rei para
cstabelecimento das rela~Oes, me pedia que telegrafasse urgentemente
para Lisboa no sentido de adiar para o dia 12 de Agosto a publicao;iio
da declara<;iio sinmltanea em vez de 5, como estava combinado. Explicou
que se esqnecera do cumprimento daquela formalidade e que s6 esse
facto lev·ava a fndia a pedir o adiamento. Contavam assim tornar pUblica
a declarao;iio no dia 12 8.s 20 horas de Dellii o que julgava corresponder
a uma hora de Lisboa. 0 relata da restante parte da conversa segue em
telegrama a parte.

Paltnella
N.O 86

Do Embaixador de Portugal em Londres
ao Ministro dos Neg6cios Estrangeiros

Telcgrama N. 0 263
Londres, 3 de Agosto de 1948
Em aditamento ao meu telegrama n.o 262 (2), a prop6sito do estabelecimento de rela~Oes, Menon aludiu a sua recente entrevista em Paris
com o 1Iinistro dos Neg6dos Estrangei.ros com o qual trocara impress5es
sobre virios outros assuntos, tendo ficado multo bem impressionado e
referindo-se ao Dr. Caeiro da 1Iata com palavras muito agradi\'eis. Depois
abon:ou outro assunto. Disse-me que o seu Governo tinha a in£ormac;iio
de que se encontravam em Manipur (Paquistiio) com armamento destinado a Hyderabad, quatro ayi6es com os seguintes nUmeros de registo:
G-AJPP, G-AKJD, CF-CMX e CF-CMVV. D<lis dos avi5es sao ingleses,
um frances e outro americana. 0 frances levantara voo no dia 2 e des(l) Vet documento N.o 84.
( 2)

Ver documento N. 0 85.
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penhara-se pouco depois, niio havendo sobreviventes. Em face do suce~
dido, receavarn que os restautes tres avi6es n:solvessem EScalar Goa, caso
em que ped.iam ao Governo Portugues para deter (to ground) as aeronaves e informar o Governo da india. Esdareceu que o que me dizia
riiio envolvia qualquer suspeita contra nOs, rna..<> que apenas nos desej:wa
p6r ao corrente do que se passava e pedir a nossa cooperat;fio.

Palmella
N.o 87

Do COnsul de Portugal em Bombaim
ao Ministro dos NegOcios Estrangeiros

T elegrama N. 0 95
Bombaim, 3 de Agosto de 1948
URGEN'l'E- Com referencia ao telegrama de V. Ex. a n.o 29 (1), tive
uma conversa com o Primeiro Ministro em Bombaim a quem expuz o
assunto segundo as instru~Oes de V. Ex. a. 0 Prirneiro Ministro disse-me
que eu devia saber que o jornal <(BlitZJ> era uma imunda publica<;ilo
comunista da mais baixa espCcie e que insultava tambem constantemente o Governo de Bombaim e alegou que niio tinha lido o artigo
que eu lhe estava moshando e que a censura a imprensa era feita por
interesse prOprio do «Press Advisory ComiteeJ> composta pelos pr6prios
editores dos jornais e que o Governo s6 intervem nos casas apontados
por essa comissao; disse-me que eu prestaria urn favor a ele, Primeiro
Ministro, se lhe dirigisse queix:a por escrito, pedindo-lhe para tamar uma
ac<;S.o contra o jornal de forma a impedir de futuro a publica<;:lo de
artigos semelhantes: acrescentou que esperava hi muito ocasiUo de poder
tamar uma ac<;iio energica contra o jornal e que julga que eu o auxiliaria
enviando uma queixa escrita a qual, se necess8.rio fosse, ele levaria ao
conhecimento do Governo Central. Rogo pois a V. Ex. a autoriza<;iio para
fazer queixa por escrito.
Aproveitei a ocasiUo para, a pedido do Govemo Geral do Estado
da india, solidtar a coopera<;iio do Governo de Bombaim no sentido de
procurar prender os assassinos e bandidos goeses e indbncs que se refugiaram no territ6rio da fndia depois de haverem cometido crimes em
Goa e para manter na prisiio alguns ji detidos ate ser feito o pedido de
extradi<;:lo. 0 Primeiro :M:inistro prometeu interessar-se por este assunto.

Joiio de Lucena
1
( )

Ver documento N.o 83.
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Do Embaixador de Portugal em Londres
ao Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
Carta

Londres, 6 de Agosto de 1948

Excelencia- Em aditamento a comunica~iio que enviei a V. Ex. a
por outra via sabre a recente conversa que tive com o Alto Comiss<irio
da fndia, tenho a honra de junto remeter a V. Ex. a c6pia da carta que
recebi do Senhor Menon confinnando o pedido que formulara para ser

adiada de 5 para 12 de Agosto a data da dedara~iio simultanea relativa
ao estabeledmento de rela~Oes diplomiticas entre Portugal e a fndia.
Aproveito est a oportunidade para apresentar a V, Ex. a os protestos
da minha mais alta considera<;iio.
Palmdla
Anexo
Londres, 5 de Agosto de 1948

Ext. Z5.I9·4
E_-;;cellency- I have the honour to inform you that in the course
of my discussions with the Portuguese Foreign Minister in Paris on the
24th July, 1948, the question of the exchange of diplomatic represen~
tatives between Portugal and India \vas raised. It was agreed that the
text of the following announcement should be submitted for the approval
of our two Governments, and it was proposed that simultaneous announ~
cements should be made in Lisbon and New Delhi at 20.00 hours Indian
Standard Time on the 5th August, 1948.

(<The Governments of India and Portugal, desirous of promoting
and strengthening friendship between their respective countries, haYe
decided to exchange diplomatic representatives at the I,egation
leveh.
Although I have now received the approval of my Government to
the form and timing of the announcement as stated above, I have
however expldned to you that the date of the issue of the Statement
v:ill have to be altered to the 12th August at 20.00 hours and you have
very kindly agreed.
I take this opportunity of rene>ving to Your Excellency the assurance of my highest consideration and esteem.

V, K. Krishna Menon
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Traduyiio
Londres, 5 de Agosto de 1948

Excel§ncia- Tenlto a honra de informar V. Ex. a de que, no decurse das minhas discussOes com o Ministro PortuguCs dos Neg6cios
Estrangeiros em Paris em 24· de Julho de 1948, foi lentntada a que;;tii.o
de troca de representantes diplomiticos entre Portugal e a fndia. Foi
acordado que o texto da seguinte declarac;ao fosse submetido a aprovac;:ao
dos nossos dais Go\·emos e foi proposto que declarac;:6es simultaneas
fossem feitas em Lisboa e em Nova Delhi B.s 20 horas (hora indiana) de
5 de Agosto de 1948.
<10s Govemos da fndia e de Portugal animados do desejo de
promover e estreitar amizade entre os seus respectivos paises, deddiram trocar representantes diplomaticos ao nivel de Legac;am.
Embora tivesse agora recebido o acordo do meu Governo a forma
e ao memento da declarac;:ao nos termos adma referidos, expliquei a
V. Ex.a que a data da declarac;:fio ter<i que ser alterada para 12 de Agosto
as 20 horn.';, com o que V. Ex.a am:lve1mente concordou.
Aproveito a oportunidade de renovar a V. Ex. a os protestos da minha
mais alta considerac;:iio e estima.

V. K. Krishna Menon
N.o 89

Do Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
ao Embalxador de Portugal em Londres
Telegrama N. 0 I69
Lisboa, 7 de Agosto de 1948
Em referenda ao telegrama de V. Ex. a n.o 263 (!), o pedicle do Alto
Comi.ss3.rio relative a avi6es do PaquistUo, foi transmitido ao Governo
de Goa, embora n1io haja ali campo de avia<;Uo onde possam aterrar
avi5es de longo cnrso.
Relativamente ao telegrama n.o 262 (Z), publicaremos a nota oficiosa no dia 12, se nao vier nova indicac;:ao ern contnl.rio.

Caeiro da 1\1ata
(1) Ver documento N. 0 86.

(2) Ver documento N." 85.
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N.O 90

Do Mlnistro dos NegOcios Estrangeiros
ao COnsul de Portugal em Bombaim
Telegrama N.o 32
Lisboa, 7 de Agosto de 1948
A publica<;?io da nota oficiosa do estabelecimento de rela<;Oes diplo~
matkas com a fndia foi adiada para 12 do corrente, com o fundamento
do Alto Comiss<lrio da fndia, de que se tinha esquecido de faz.er a con~
sulta ao Rei da Inglaterra.

Caeiro da Mata
N. 0 91

Do C6nsul de Portugal em Bombairn
ao Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
Telegrama N.o

101

Bombaim, 10 de Agosto de 1948
0 \(Times of India» num telegrama de Karwar (prOximo da fronteira de Goa) diz que quatro residentes de nma vila prOxima da fronteira
foram detidos pela policia de Karwar por contrabando de armas e muni96es de Goa; a polida declarou que urn banda organizado de contra~
bandistas de armas tem estado agindo activamente descle h<i algum
tempo entre Karwar e Goa.

] oao de LuCt"na
N. 0 92

Do Embaixador de Portugal em Londres
ao Minlstro dos Neg6cios Estrangeiros

Telegrama N.o 276
I,.ondres, 12 de Agosto de 1948
A RS.<lio inglesa BBC no (!home service~> da uroa hora da tarde den
hoje a noticia de que Nehru declarara no Parlamento ter recebido segu~
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ran9as formais do Governo Portugues de que n8.o havia atraves do
territ6rio portugu@s contrabando de armamento para Hyderabad e que
a questiio dos territOries portngueses na fndia (Portuguese settlements)
niio tinha sido ainda tratada vista nfio existirem rela<;6es diplom;iticas.
Quanta as depend@ncias francesas, Nehru teria informado que a questiio
seria resolvida depois do referendum.

Palmella
N. 0 93

Do Embaixador de Portugal em Londres
ao Ministro dos NegOcios Extrangeiros
Telegrmna N.o 227
I.,ondres, 12 de Agosto de 1948
URGEN'rE- Telefonou-me hoje o Alto ComissB.rio da fndia convidando-me para tamar parte na sess8.o solene que deve realizar-se no
prOximo Domingo de manh8. na fndia House, comemorando o 1.0 anivers::irio da fndia como na<;iiO independente. 0 convite foi-me dirigido

como decano interino do corpo diplom§.tico visto estar ausente, em ferias,
o Embaixador do Brasil e nesse dia tambem estariam fora de Londres
os meus dois colegas mais antigos, os Embaixadores do Chile e da Rolanda. Menon disse-me que assistiriam a comemora~ao o Secretirio de
Estado para as rela~()es com a Comunidade Noel Baker e Stafford Cripps
e pediu-me, invocando a nossa amizade pessoal, que nao recusasse. Disse-lhe, e claro, que teria muito prazer em aceitar o convite.
Terei que proferir uma pequena alocu~ao e em telegrama separado
submeto a apreda~ao de V. Ex. a as palavras que tenciono dizer.
Palmella
N.o 94

Do COnsul de Portugal em Bombalm
ao Ministro dos NegOcios Estrangeiros
Telegrama N.o II4

Bombaim, 12 de Agosto de 1948
Todos os jornais da tarde publicam urn telegrama de Delhi acerca
das declaras:Oes de Nehru na Assembleia Legislativa: «0 Governo thilia
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recebido noticias de tempos a tempos de contrabando de armas e munic;6es para H}'derabad; contudo, OS inqueritos d() Governo nao tinham
confirmado as noticias de que estas acthiclades estavam sendo conduzidas atraves dos territOries portugueses de Goa, Damiio e Diu; o Governo
Portugues tinha tambem negado categOricamente que quaisquer armas e
munio;Oes estlvessem sendo enviadas para Hyderabad; o Governo tinha
contudo tornado uma aco:;:ao diplomitica que era possive1 para e;,:itar
tais actividadeSJ), Respondendo por escrito a pergunta de um deputado,
dedarou que o referendum dedcliria do futuro das possess6es francesas;
nio tinha havido negodao:;:Oes directas com o Governo Portugues, sobretudo porque o Govemo da india nio teve ate agora relac;Oes diplomB.ticas
com ele; o Alto Comiss<irio em Londres tinha-se avistado com o lviinistro
dos Neg6c:ios Estrangeiros portugues e discutido a questao do estabelecimento de relac;6es diplomaticas.

Jo(io

de Lucena

N. 0 95

Do Ministro dos NegOcios Estrangeiros
ao Embaixador de Portugal em Londres
Telegrama N. 0 I77
Londres, 14 de Agosto de 1948
Rogo a V. Ex.a para solicitar por intermedio do Alto Comiss<l.rio
da fndia, o agrement daquele Governo para a nomea~i'io do Dr. Vasco
Vieira Garin para Ministro de Portugal em No\•a Delhi.

Caeiro da Mata
N.o 96

Do C6nsul de Portugal em Bombaim
ao Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
Telegrama N.o I08
Bombaim, 15 de Agosto de 1948
0 Jamal (~ational Standard)>, em nllmero especial no anivers:lrio
da independencia da fndia, publica urn grande artigo sobre as relac;6es
externas; no capitulo relative a Franc;a e Portugal diz: <(0 perigo pro-
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veniente da existf:ncia de enclaves estrangeiros e tao serio que se deveria
integrar est<'s territOries na fndia mesmo sem a formalidade dum ple~
biscito; que 0 perigo nfio e imaginB.rio mas bern real, e demonstrado pelo
que se tern passado em Goa; e desta dependCncia portuguesa que Kizam
tern estado obtendo o seu fornecimento ilidto de armas; tern serYido de
liga~io entre o Paqnistiio e Hyderabad; o Governo da fndia deve mandar
portanto sem demora negodar com os portugueses a transferCnda pacifica da soberania de Goa, Damiio e Diu; estas rt>lfquias do irnperialismo
e fanatismo religiose portugueses niio merecem existCnda numa India
livre e iudependente1>. Salvo indicac;B.o de V. Ex.a em contr<irio, no dia
18 do corrente chamarei a atenr;iio do Primeiro Ministro de Bombaim
para este artigo nos mesmos termos em que o fiz em relao:;ilo ao <~Blitz)>
e acrescentando parecer imposs:ivel que o jornal 6rgS:o do Congresso far;a
afirmar;Oes que j§. foram desmeni:idas pelo Pandit Nehru e no momenta
do estabelecimento das relac;Oes diplom<iticas.

Joao

de Lztcena

N. 0 97

Do Embaixador de Portugal em Londres
ao Ministro dos NegOcios Estrangeiros
Carta
Londres, 16 de Agosto de 1948

Excelfncia- Em aditamento as comunicar;Oes que dirigi a V. Ex.a
por outra via, em 12 do corrente, junto tenho a honra de remeter c6pia
do discurso que ontem pronundei na fndia House, por ocasiiio da celebrac;iio do 1.0 anivers<irio da independCncia da fndia.
Apresento a V. Ex.a os protestos da minha mais alta considerar;8.o.

Pfllmella
Anexo
Owing to the unfortunate absence from London of my colleague
and friend, the Doyen of the Diplomatic Corps, as well as of those of my
colleagues who are my seniors, the privilege falls to me to~day of addres-
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cordiais e sinceras felicita~Oes ne;ste- primeiro aniversirio da muito desejada entrada da india como membra de plena direito da comunidade
das na~Oes.

Nfio tem lirnites quanta a india, com os seus vasi:os recursos e a
experi&ncia derivada da sua vetusta dviliza~iio, pode contribuir para
o progresso e bem-estar da Humanidade.
Penso que todos os ddadiios indianos j<i estejam conscientes de
que todos os povos do mundo estavam prontos a acolh€-los com bra<;os
abertos num espirito de amizade e a a judi-los e a serem por eles ajudados
em todos os multifacetados contactos quotidianos que unem as na<;Oes.
Estes contactos s6 resultariio em bern. Di:rto estou convencido.
Embora niio esteja hoje a dirigir-vos a palavra na minha qualidade
de Embaixador de Portugal mas apenas em substitui9fio do nosso distinto e estimado Decano, permito-me pensar que nao sera considerado
despropositado se eu disser, em conclusao, que Portugal, por sua parte,
esti animado do desejo de colaborar com a nova fndia o mais intimamente possivel para a promo9ii.o dos numerosos interesses reciprocos que
podem contribuir para tornar frutuosas as rela90es diplomiticas estabelecidas hi poucos dias entre os dais pafses.

N.O 98

Do COnsul de Portugal em Bombaim
ao Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
Telegrama N.o

IIO

Bombaim, 18 de Agosto de 1948
Em aditamento ao meu telegrama n.o 108 (1), tenho a honra de
comunicar a V. Ex. a que, ao chamar a atenc;ao do Primeiro Ministro de
Bombaim para o artigo do <1National Standard~>; aproveitei a ocasHi.o
para chamar a sua aten9ii.o tambem para mais urn artigo do <jBlitv> do
dia 17 do corrente, que continuou. publicando mentiras e inf:imias contra
Portugal.
0 Primeiro Ministro de Bombaim que encontrei na festa do anivers<irio da independencia disse-me que tinha transmitido este assunto
ao Governo Centr2J.

]otio de Lttcena
(l) Ver dccumento N.o 96.
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sing you in the name of the foreign Heads of Mission accredited to the
Court o£ St. James.
Whilst I fear that, in consequence, less than justice may perhaps
be done to the importance and significance of the occasion we are gathe~
red here to celebrate, I nevertheless welcome the opportunity \vhich is
thus afforded me of \"oking >vhat I am sure is the general consensus
of feeling among a11 my colleagues.
I know I am but interpreting their wishes '.Vhen I extend to my
good friend, the High Commissioner for India, on their behalf as well
as in my o-wn name, our heartiest and most sincere congratulations on
this first anniversary of India's most \velcome entry into full membership
of the commity of Nations.
The contribution -;vhich India, with vast resources and the wisdom
which is rooted in her age-old civilization, can make to the progress
and happiness of Mankind is indeed of unlimited scope.
I think that, by now, all citizens of India will have realised that
all the peoples of the world were ready to welcome them with open arms
in a spirit of friendship, and to help, and be helped by them in all the
many..sided day-to-day contact:> \Vhich bring nations together. Through
those contacts nothing but good ·will come. Of that I am convinced.
Although I am not, to-day, addressing you as Portuguese Ambassador, but ,;olely as locum-tenens for our distinguished and esteemed
Doyen, I venture to think it will not be considered out of place if I say,
i.n conclusion, that Portugal is, for her part, ::mimated by the desire to
work with the new India as closely as possible in the promotion of the
many reciprocal interests which can serve to render fruitful the diplomatic relations established only a few days ago between the two countrie;;.

Tradu.yao
Encontrando-se infelizmente ausentes de Londres o meu colega e
amigo, o Decano do Corpo DiplomS.tico, assim como os meus colegas
mais antigos do que eu, cabe-me hoje o priv:ilegio de me dirigir a Vossas
Exceh~ncias em nome dos Chefes das MissOes estrangeiras acreditadas na
Corte de St. James.
Nestas drcunstB.ncias, niio obstante recear que talvez nao se fas:a
a devida justi~a a import8.ncia e ao significado da ocasHio que estamos
aqui a celebrar, aceito de born grado a oportunidade que se me properdona para e:s::primir aquila que certamente esta no sentirnento geral de
todos os meus colegas.
Sd que apenas interpreto os seus desejos ao apresentar ao meu born
amigo, o Alto ComissB.rio da India, ern nome deles e no meu, as mais
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Do Cllnsul de Portugal em Bombaim
ao Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
Telegrama N. 0

II8
Bombaim, 5 de Setembro de 1948

1'enho a honra de comunicar a V, Ex.a que recebi a seguiH"Le nota do
Secrebl.rio do 1Iinist€rio dos Neg6cios Estrangeiros da India em resposta
a minha queixa sabre falsas noticias da imprensa, a qual lhe foi transmitida pelo Primeiro Ministro de Bombaim: <~Em resposta comunico que
a imprensa da fndia e livre e nao e possivel ao Governo intervir neste
campo. Um dos jomais a que se refere ataca de tempos a tempos o GoYerno indiana nos mais fortes termos que e possivel mas nKo foi tomada
contra ele qualquer ac~iio; e V. Ex. a quem deve dicidir se, quando declara~6es falsas aparecem na imprensa, as deve desmentir. Em conclusilo
posso assegurar-lhe que as notkias _desta esp~de a que se refere niio
foram originadas nem inspiradas quer pelo Govemo da India quer pelo
Governo de Bombainn.

J oiio de Lucena
N.O 100

Do Alto Comisslirio da UnUio Indiana
ao Embaixador de Portugal em Londres
Carta
Londres, 7 de Setembro de 1948

Excellency- As I am leaving for India to-morrow I have to deny
myself the pleasure of calling on you and mentioning the subject of the
enclosed Aide-Memoire on the position of the Church in the Portuguese
Possessions in India.
I discussed this matter \vith your Foreign :Minister when I had
the pleasure of seeing him in Paris.
The Aide-Memoire sets out the views of the Government of India
and I hope that you will convey this to your Government.
I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency the
assurance of my highest esteem.
Yours sincerely,
V. K. KnShna Menon
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HDE ME-WOIRE
Subject: Position of the Church in the Portuguese Posses:;ions in India
Since the establishment of India as a sovereign State the Go,:ernment of India have been eager to avail themsdves of an early opportunity
to assure the Governme11t of Portugal of their friendly feelings and their
\Yill and determination to settle all outstanding issues between the hvo
GoYE·mment,; in a spirit of cordiality and understanding. Animated by
this spirit the Gm'ernment of India wish to invite the Government of
Portugal to give early consideration to certain important questions.
2. The Government of India recognise the valuable work that Portugal has accomplished in the spread of European culture and the Christian
faith. On::r four centuries ago, Portuguese Captains laid the foundation
of Portuguese Settlements at Goa, Daman and Diu. The inhabitants of
these Portuguese Possessions, b}' reason of their cultural, raci3l and
linguistic affinities, have lived in amity and close relationship with the
peoples of the neighbouring districts of the Indian Peninsula. In fact,
considerable numbers of Portuguese Indians, amounting to almost 20%
of the population of Portuguese India, normally find employment and
residence in India.
3. The C'.TOYernment of India recognise the evangelical motives which,
amongst other ideals, actuated the early Portuguese in their world-\vide
quest for the dissemination of Roman Catholicism, and the special relationship behveen the Vatican and Portugal which accompanied the expansion of Portuguese territories overseas. As a result of this responsibility,
conferred by the Holy See over four centuries ago, l)ortugal has commanded a certain influence and patronage over the Roman Catholic
Church in parts of India, and to this day maintains the right of consultation in the preferment of certain Roman Catholic Ecclesiastical officials
whose spiritual jurisdiction extends beyond Portuguese India and covers
large areas of Indian territory. Thus, for instance, the Government of
India observe that the Archidiocese of Goa extends well beyond the
boundaries of Portuguese India; that the Bishops of Cochin and Mylapore
have to be Portuguese nationals as also every alternate Archbishop of
Bombay; that these Dioceses, as well as those of Mangalore, Quilon and
Trichinopoly are ruled by Prelates, over whose appointment Portugal
exercises some form of patronage.
4. The (',.overnment of India recognise that the arrangements outlined in the preceding paragraph are an inheritance from the past arising
from historical causes. The result, however, is a link between the spiritual
c1.omain of the Holy See with patronagP. over appointments of Prelates
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who have jurisdici.:ion over certain parts of India. The Go·vernment of
India believe that it is not in the interests of either tl1e Church or the
people that Church and State should be associated in this fashion, nor
can they continue to acquiesce in a situation where spiritual authority
over any of their subjects is influenced by a foreign, though friendly,
Government.
5. The Government of India consider that the time has now come
·when all dioceses in India should be administered directly by the Holy
See without the intervention of a third power. As a corollary the juris~
diction of the Archbishop of Goa should not extend to Indian teni.tory.
6. The Government of India, therefore, venture to suggest that
the Portuguese Government should enter into early discussions with the
Vatican in order to review the exi:.ting agreements goveming the position
of the Roman Catholic Church in India. The Government of India are
anxious that this question should be taken into consideration without
delay and resolved in the spirit of amity which has always characterised
the relations between India and Portugal.
Traduya:o

Londres, 7 de Setembro de 194:8

Excelincia ·-.. Como vou partir amanhil para fndia, tenho de me
negar ao prazer de -visitar V. Ex.n e tratar do assunto do memorial
incluso referente <'t posi9ii0 da Igreja nas possess6es portuguesas na fndia.
Discuti este assunto com o vosso 1finistro dos Estrangeiro:., quando
th·e o prazer de me avistar com ele em Paris.
0 memorial refere os pontos de vista do Govemo da fndia e espero
que V. Ex. a h8.-de transmiti~los ao vosso Governo.
Aproveito esta oportunidade para reiterar a V. Ex.a os protestos
da minha mais elevada estirna.
V. K. Krishna Menon
MEMORIAL
Assunto: A posi<;ilo da Igreja nas possess6es portuguesas na fnclia
Dede que a fndia se constituiu como estado soberano, o Governo
da india tem-se empenhado em n:contrar a breve pra:w uma oportunidade
de asscgurar ao Governo de Portugal os sentimentos de amizade e a sua
vontade e cletermina)'Uo de solucionar todos os problemas existentes entre
os dois Goyernos num espirito de cordialidade e compreensiio. Animados
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por este espirito o Governo da fndia deseja convidar o Go\·erno de
Portugal a con.siderar a breve prazo algumas quest<")es importantes.
2. 0 Governo da fndia reconhece o valioso trabalho realizado por
Portugal uo sentido de espalhar a cultura europeia e a fe crista. HS. mais
de quatro seculos atds, os capitaes portugueses fundaram os estabe1ecimentos de Goa, Dam3.o e Diu. Os habitantes destas posses36es portuguesas, em virtude das suas afinidades culturais, raciais e liuguisticas,
tem v1vido em amizade e boas rela~Oes com os pmTos dos distritos ·dzinhos da peninsula indiana. Efectivamente, numerosos indo-portugueses,
somando cerca de 20 % da popula9fio da :india Portuguesa, normalmente
se empregam e reside!u na fndia.
3. 0 Governo da fudia reconhece os motives evangClicos que, entre
ouiros ideais, incentivannn os antigos portugueses no sen esfon;o mundial
em prol da disseminao;:3.o do Catolicismo Romano e as re1ao;:6es especiais
entre o Vaticano e Portugal, que acompanharam a expans:io dos territOries portngueses no ultramar. Em virtude desta responsabilidade conferida pela Santa Se h$. mais de quatro sCcnlos atris, Portngal tem
gozado dmna certa influencia e patronagem sobre a Igreja Cat61ica Romana em partes da India e reh~m ainda hoje o direito de ser consultado
acerca da nomeao;:io de certos dignitaries da Igreja Romana, cuja jurisdio;:<'io espiritua1 alarga-se sabre grandes ireas do territ6rio indiana.
Assim, por exemplo, nota o Governo da fndia que a Arquidiocese
de Goa estende-se muito para alem das fronteiras da india Portuguesa;
que os bispos de Cochim e de Meliapor tem que ser nacionais portugueses
assim como alternadamente o Arcebispo de Bombaim; que estas dioceses
assim como as de Mangalore, Coulao e Trichinopole sao governadas por
prelados, cuja nomeac;3.o esta sujeita a uma forma de patronagem de
Portugal.
4. 0 Governo da india reconhece que os arranjos referidos no parigrafo anterior sfio uma heran<;a do passado, derivando de causas hist6ricas. 0 resultado, porem, e uma liga<;<'io entre o dominic espiritual
da Santa Se com a patronagem das nomeat;-6es dos prelados corn jurisdis-fie sabre certas partes da india. 0 Governo da india ere que uma
associa~ao desta maneira entre a Igreja e o Estado nao beneficia nem
a Igreja nem o povo e n<'io pode continuar a aceitar uma situa<;fio na
qual a autoridade espiritual sabre quaisquer dos seus s{tbditos seja influenciada por um Governo estrangeiro, embora amigo.

0 Governo da fndia considera ter chegado o tempo em que todas
as dioceses na fndia devem ser administradas directamente pela Santa Se
sem a intervew;fio duma terceira potencia. Como corolario, a jurisdir;ao
do Arcebispo de Goa ni'io deve estender-se ao territ6rio indiana.
,1),
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6.· 0 Governo da fndia ousa, por isso, sugerir que o Governo Portugues trate a breve prazo como Vaticano de rever os arranjos existentes
re1ativamente a posi<;iio da Igreja Cat6lica Romana na India. 0 Governo
da fndia esta empenhado em que esta questiio seja considerada sem
demora e resolvida no espirito de amizade que sempre tem camcterizado
as rela.:;6es entre a fndia e PortugaL
N.o lOl

Do Encarregado de Neg6cios de Portugal em Londres
ao Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
Telegrama N.O 308

Londres, 8 de Setembro de 1948
0 Alto Comissirio da fndia enviou ontem a Embaixada uma nota
cobrindo a remessa dum memorial sabre a questB.o do Padroado. Menon
lamenta niio ter podido fazer entrega pessoalmente, visto pattir hoje
para Delhi. 0 memorial vem em termos nmito semelliantes a minuta
que foi em tempos d.ispensada ao 1105&0 Embaixador no Vaticano, mas
niio contem qualquer rderencia as pretens6es da fnd.ia sobre os nossos
territ6rios. Vou remeter c6pia a V. Ex.a pelo primeiro portador.

Joifo

de Deus Ramos

N.O 102

Do Encarregado de Neg6clos de Portugal em Londres
ao Mlnistro dos NegOcios Estrangeiros
Carta

Londres, 1 de Outubro de 1948
Excetencia- Em aditamento a comunicas:iio que remeti a V. Ex. a por
outra via, tenho a honra de junto passar as miios de V. Ex. a c6pia da
Nota do Alto Comiss8.rio d.a fndia de 30 de Setembro Corrente, em que
informa ter o seu Governo concedido o agrement a nomea~iio do Dr. Vasc:o
Garin para :t\Iinistro de Portugal em Delhi.
Aproveito esta oportunidade para apresentar a V. Ex.a os protestos
da minha mais alta considera<;:iio.
] otio de Deus Ramos

J04
C6pia

Londres, 80 de Setembro de l !HS
Refcrc.!lce: EXT. 70.25 2

Excellency-··- When \Ve last discussed this matter on the 20th August
1948, Your Excellency left with me a note on the career of Senhor Vasco
Vieira Garin, whom the Portuguese Government wish-;:d to appoint as
Minister in Delhi.
I hava now great pleasure in informing Your Excellency that the
Government of India have comrmmicated to me their ap1)roYal of the
appointment o£ Senhor Garin.

I should be grateful if you would kindly convey this information
to your Government, and meanwhile I renew to Your Excellency the
assurances of my highest esteem.
V. I<. Krishna Menon
Traduyrio

Quando discutimos o assunto cla ltltima \rez em 30 de Agosto de
1948, V. Ex.a entregou-me urn apontamento sobre a Carreira do Senhor
Vasco "'Vieira Garin, a quem o Governo Portugues deseja nomear Ministro em De1hi.
Tenho agora grande prazer em informar V. Ex. a de que o Governo
da fndia comnnicou-me o seu acordo com a nomea~iio do Seuhor Garin.
Agradccia a gentileza de transmitir esta informac;i'io ao seu Govemo
e eutretanto reitero a V. E-x.a os protestos da minha mais alta estima.

V. K. Erislma l>ienou
N.O 103

Do COnsul de Portugal em Bombaim
ao Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
Nota

NY 335
Bombaim, 5 de Novembro de 19·±8
CoNFIDEKCIAI,- Excelincia ·-.. Tenho a honra de levar ao conhecimeuto de V. Ex.a o seguinte:
J!andit Xehru, di,;cursando perante a Assembleia Geral da ONU
no dia 3 do corrente mes pediu a aboli9iio dos sistemas de governo colo-
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nial dedarando que a sua continua98.o constituia uma amea.;:a a paz .
.Apelou tambem para uma completa igualdade raciaL Eis as suas
palavras sabre a que;;tiio colonial: <1Hoje a Ac>ia pesa nos neg6cios do
mundo. Amanhil pesani mttito mais. TJma rarte da Asia ainda niio esta
line e causa admira<;iio que qualqucr nat;8.o se agarre ainda a doutrina do
colonialismo depois de tudo o que se tern passado. Na Asia vai haver
oposi9iio activa contra todas as formas de colonialismo. NOs olhamos
para as lutas dos valses ·dzinhos com simpatia e qualquer potencia,
gmnde on pequena, que se atravessa no caminho da liberdade, pratica
um acto contririo a paz mundiah.
Ao passar no Cairo, de regresso a fndia, Nehru, dirigindo-se aos
jornalistas, fez declara<;6es semelhantes, referindo-se concr<etamente.i Indonesia. A\·isou que <<Se futures act6s de agressiio fossem tornados na
Indonesia por uma potenda colonial, isso teria graves repercussOes na
india e no mundo~.

Sardar Patel proferiu no passado s<ibado, 30 de Outubro, urn largo
discurso perante uma enorme multidiio concentrada numa praia de Bambairn. Abordou v<irios problemas politicos do momenta, entre eles o de
Kashmir e rda~Oes com o Paquistiio. Ao historiar os acontedmentos
relacionados com a <(ac~iio de policia1J contra Hyderabad, proferiu as
seguintes palauas: «N6s sabiamos que o Paquistiio estava daudo as.sistencia ao Hyderabad sob v<irias formas. Havia for9as na Inglatr;rra
alinbando tambem contra nOs e planeando secretamente levar a qnestiio
a ONU. Houve negocia~Oes 3.cerca da venda de Goa. Ravia constante
contrabando de armas para HyderabadJJ. No dia 4 Patel falou pUblicamente tambfm em Nagpur. Referindo-se ao facto de estar a dar-se urn
exodo em grande escala d<e hindus da Bengala Oriental (Paquist:Io) para
a Oddeutal (lJniiio Indiana), declarou que, se as coisas contin1:1assem
assim, teria que avisar o Paquistiio de que, se ele (Paquist:Io) nao estava
disposto a resolver os problemas em foco da maneira devida, a india
estaYa preparada para todas as eventualidad<es. Acerca do Kashmir disse
que se o Paquistao niio aceitasse a dedsiio das Nac;Oes Unidas, a fndia
reso1veria esse problema pelo mesmo processo usado no Hyderabad.
Em Kashmir e em H;.~derabad a situa9:Io mantfm-se sem altera~fio sensivel.
A Assembleia Constituinte recomec;on os trabalhos para prepara9ilo e apresenta~ao do projecto definitive da Constitui9:Io da UniU.o
Indiana.

]olio de Lucena
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N.O 104

Do COnsul de Portugal em Bombaim

ao Ministro dos NegOcios Estrangeiros
Telegrama N.o IJ7
Bombaim, 7 de NoYembro de 1948
URGENTE ~ Os jornais desta manhii dizem que a noticia de que o
Governo de Hyderabacl, pagou dez mil Iibras esterlinas ao GoYerno por~
htgues antes da entrada do ex€rdto indiana com o fim de adquirir o
porto de G-oa foi confirmada pelo Agente Geral da fndia no Hyderabad,
ao £alar numa recep~ao dada em sua honra em Bombaim. 0 Agente
declarou que o primeiro relate sabre a transact;fio havia sido dado por
ele ao Governo da fndia. Acrescentou que depois da administra~iio do
Hyderabad ter sido entregue ao Governo militar, os funcion:irios do
Governo da fndia haviam encontrado documentos referentes a transac<;ii.o. H:i dias Patel, ao discursar em Bomba:im, declarou que d10uve
negociac;Oes kerca da venda de Goa~>.

J ofio de Lucena

N.O 105

Do "cOnsul de Portugal em Bombaim
ao Ministro dos NegOcios Estrangeiros
Telegrama N. 0 IJ8
Bombaim, 8 de Novembro de 1948
URC~EN'I'E- Em aditamento ao meu telegrama n.o 137 (1), os jornais
de hoje publicam o desmentido do Agente Geral da fndia em Hyderabad as afirmat;6es que lhe haviam sido atribufdas sobre Goa; o agente
declara ter afirmado apenas que foram pagas 10 000 libras a um ing1Cs
para negociar a compra de Goa.

] oiio cle Lucena

eJ

Ver documento N.o 104.
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N.O 106

Do COnsul de Portugal em Bombaim
ao Ministro dos NegOcios Estrangeiros
Telegrama N.o I39
Bombaim, 10 de Novembro de 1948
0 Ministro do Brasil que passou por aqui a caminho de Delhi foi
h6spede do Governador de Bombaim. Comunicou que a esposa do Governador lhe disse que os portugueses teriam de sair de Goa quer quizessem quer niio e acusou Portugal de ter entendimeiitos com Hyderabad.
Insistiu v<irias vezes nestes pontos com o intuito visivel de procurar
saber a opiniiio do Ministro do Brasil, o que niio conseguiu.

Joiio de Lucena
N.o 107
Do COnsul de Portugal em Bombaim

ao Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
Telegrama N. 0 I4I
Bombaim, 10 de Novembro de 1948
0 Agente Geral da fndia no Hyderabad falando numa recepo;i'io
no Congresso de Bombaim disse que Hyderabad empregou agentes em
Paris e no Canada para comprar armamento e agentes na Inglaterra
para comprar Goa.

J oifo de Lt1cena
N.O 108

Do COnsul de Portugal em Bombaim
ao Ministro dos NegOcios Estrangeiros
Telegrama N. 0 I43
Bombaim, 13 de Novembro de 1948
Os jornais publicam as declara~Oes feitas ontem na imprensa por
Nehru sobre as relao;6es da comunidade britB.nica, Asia, Medio Oriente,
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Palestina, Uni8.o Ocidental, comunismo e pos...:;ess6es estrangeiras na
fndia. Referindo-se a estas disse que havia apenas urn futuro para elas:
uniiio com a fndia; a fndia esperava que se encontrasse maneira de sair
do <dmpasse>l no que respeita is possessOes francesas; niio desejava continuar a tratar o as..c;unto em estado de espirito agitado e uao desejava
romper com a Reptlblica Francesa, espedalmente porque o Governo
frances estava de momento a brac;os com graves questOes; mas o problema nao se podia deixar em suspenso e esperava que ele fosse revisto
entre os dois Governos e que se encontrasse solw;ao; o mesmo se aplicava
3.s possessOes portnguesas.

J oiio de Lttcena
N.O 109

Do COnsul de Portugal em Nairobi
ao Ministro dos NegOcios Estrangeiros
T elegrama N, o 46

Nairobi, 19 de Novembro de 1948

A imprensa nacional indiana anunda hoje com relevo, naS primeiras
pliginas e como notida recebida de Karachi, pr6ximas conversa90es
entre Monkton e o Governo Portugues sobre a entrega de Goa ao PaquistOO. Sublinha o interesse militar deste pais em rela9ao a Goa e
afirma que Monkton esta persuadido de que o Governo Portugues compreendeni a impossibilidade de manter Goa, dado o incremento de {jffiovimentos)> separatistas. Rogo a V. Ex. a se digne informar sobre a atitude
a tomar.
Lopes da N eiva

N.o llO

Do Ministro dos NegOcios Estrangeiros
ao COnsul de Portugal em Nairobi
T elegrama N .0 34

Lisboa, 23 de Novembro de 1948

Em referenda ao telegrama n.o 46 (1), o Governo do Paquistao nao
fez qualquer diligencia no sentido indicado nem e de supor que o fa9a.
Em qualquer hip6tese nunca o (';tOverno Portugues negociaria a cedencia de Goa, como e mais do que evidente.
Caeiro da M ata
(1) Ver documento N.o 109.
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Do COnsul de Portugal em Bombaim
ao Ministro dos NegOcios Estrangelros
Telegrama N.o r:;g
Bombaim, 10 de Dezembro de liH8

Reuniu-se o {j\Vorking Committee'> do Congresso para preparar as
a serem discutidas na sessiio anual do Congresso que se inaugura
na prOxima semana. No que respeita a possessOes estrangeiras na fndia
a seguinte mo<;Uo: - <0 curso controlado da hist6ria da fndia durante
os l1ltimos 200. anos ou mais conservou certas possess6es estrangtiras
durante esse longo periodo porque a prOpria fndia estava sob dominic
estrangeiro. Com o estabelecimento da independ&ncia da fndia, prolongar
a exist&ncia de quaisquer prossess6es estrangeiras na fndia seria uma
anomalia contn\.ria a concepo:;iio de unidade e liberdade da india. Torneu-se portanto necessaria que estas possess6es sejam incorporadas politi~
camente na india e nenhuma outra solut;fio pode ser estavel ou duradoura
ou t<mforme com a vontade do povo. 0 Congresso espera que esta altera<;lio se conseguiri brevemente por metodos padficos e pela coopera<;&o
amistosa dos governos interessados. 0 Congresso reconhece que durante
este longo periodo se desenvolYeram nestas possess5es estrangeiras sistemas adnrinistrativos, culturais, linguisticos, judiciais e de educa<;ilo que
sfio diferentes daqueles que pre\'alecem no resto da fndia. Qualquer
altera<;fio, portanto, tern de tamar em considera<;lio estes factores e permitir urn reajustamento gradual que nfio interfira na vida do povo nas
regiOes em questao. 0 Congresso veda com bans olhos a continuao:_;ao
da presente heran\'a cultural daquelas possessOes ate ande as suas popula<;Oes o desejem e a concep<;fio de um grau de autonomia on(le seja
poss1vel de modo a pennitir as papula<;6es destas possess6es manter
a sua cultura e as suas institui~Oes, dentro do quadro mais vasto d.a
india 1ivt·eJi.
.Toiio de Lucena
mo~6es

N.O 112

Do Encarregado de NegOcios de Portugal em Washington
ao Minlstro dos Neg6clos Estrangeiros
Telegrama N. 0 427

Washington, 18 de Dezembro de 1948
0 d\e\v York 'finK~>> publica correspondencia especial de Nova Delhi
anunciando a reso1uc;8.o adoptada pc:lo Congresso 1:\acional Indiana no
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sentido de abson;Uo dao; ''co16niasJ> portuguesas e francesas na l.Tni?.o
Indiana. Reconhece que as «col6niasJl portuguesaSJ> e francesas tem in!~
titui96es e herant;a cultural particulares que promete tamar em considera~ 1ie~ urn estatuto especial. A presente situa<;iio e dassificada de (janormal
e contn'iria a concepl;'i'io da unidade e Hberdade da fndim>. Torna-se por
isso necess:hio, acrescenta, que <it'stas possess6es sejam poll.ticamente
incorporadas na fncHa e nenhuma outra solno:;ilo pode considerar-se est8.vel, duradoura ou em conformidade com a \'Ontade do povo».
Manuel Rocheta
N.O 113

Do Embaixador de Portugal em Londres
ao Minlstro dos Neg6clos Estrangeiros
Telegrama N. 0 428
Londres, IS de Dezembro de 1948

0 <<Times'> publica hoje correspondenda de Delhi segundo a qual
foi aprovado, entre outros, por urn Comite do Congresso Nacional Indiana
o projecto de resalu.:;fio :lcerca das passess6es estrangeiras na fndia, que
deven\ ser discutido em sessiio geral neste fim de semana. A resolu~ao
sustenta que a e:xi.c;tencia daquelas possessOes se tomou an6mala e que
e por isso necessaria incorpori~las poll.ticamente na fndia, de preferencia
par meio de amigivel coopera<;iio com os Governos interessados.
Palmella

N.o ] 14

Do COnsul de Portugal em Bombaim
ao Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
Telegrama N. 0 I6o
Bombaim, 18 de Dezembro de 1948
A Comissao aprovou a mo<:;iio sabre as possess6es estrangeiras na
1ndia a que me referi no meu telegrama n.O 159 (1): Nehru, ao discursar
sabre o assunto, declarou o seguinte: {(Nenhuma potencia estrangeira deve
ter qualquer territ6rio colonial no eontinente asi:itico e como e 6bvio na
(1) VerdocUlllentoN.o lll.
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fndia; temos grande quantidadt" de problc·mas intrincados a n·:-.:oher
e este problema e urn dos mai;; pequenos em rela~iio ;l;; suas dific:uldade::;;
pode haver uma pequena demora ou difkuldade na sua solu~a{l, mas
niio e urn problema vercladeiramente difidh>. (Foram propostas seis
emendas mais radicais, entre elas: <jA fndia niio deveria tolerar a existenda de possess6es imperialistas no seu solo e o congresso promete in~
teiro apoio as populao:;Oes destas possess6es nos seus esfon;:os niio violentos
para se libertarem do dominio estrangeirm>.) ProvUvelmente nem sempre
encontrariam apoio entre as populat;Oes estrangeiras; duvidava de que
algumas das emendas fossem bern recebida;.; pelas popu1ao;Oes os que as
propunham colocavam-se na posio;iio de campeOes da causa de algumas
popular;Oes que niio desejavam de todo sectari<lAos como campe6es.; era
absolutarnente inevit:;\.vel que estas posse::sOes deixassern de ser estrangeiras e fossem incorporadas pollticamente na fndia; era a politica que
a fndia deveria necessiriamente adoptar, pois niio podia admitir qualquer
base ou <d:oothokh no continente da fndia, mas para executar essa politica
tinha de seguir metodos internacionais; tinha de tratar com governos
estrangeiros; como Governo, com uma grande organizar;iio (Congresso}
intimamente ligada ao Governo, niio podia proceder de um modo niio
gowrnamental; as popula96es desses territ6rios fariam o que quisessem,
mas o Governo niio podia abordar o problema de urn modo niio governamental.'>
Nehru pediu a Comissao para {(considerar o vasto problema ao qual
havia sido feita yaga refer~ncia, nomeadamente o fim do imperialismo
e colonialismo em toda a parte e mais especialmente na Asia; hesitaria
em deixar-se arrastar por afirma<;6es verbais, as quais niio poderiam ser
seguidas de aco;iio; contudo, mesmo sob o ponto de vista da liberdade
indiana e da paz mundial os indianos, via claramente que a continuao:;iio
do irnperialismo ou colonialismo em qualquer parte do mundo e mais
espeda1mentc na Asia era perigosa; niio sugeria que o Congresso estabelecesse sabre e~se assunto qua1quer regra rigida, embora estivesse justificado em fazC-lo; o Congresso niio deveria afirmar nada de definido ao
qual niio pudesse dar execu<;iio. <{Niio podemos provocar conflitos; a nossa
politica deve ser dirigida no sentido de que neuhuma poteucia estrangeira
deve ter territ6rios coloniais no continente asi<\tico; pode levar algum
tempo a conseguir-se i;,to; qualquer tentativa violeuta para apressar este
processo poderia atrasar as coisas e provocar muito sofrimento. E 6bvio
que devemos dar toda a aten<_;iio aos territ6rios estrangeiros na fndia
mas devemos abordar o problema tendo em vista os desejos das populac;Oes; devemos dar-lhes a oportunidade de uma completa vida cultural
conform2 desejarem e qualquer alterao;iio niio deveri ser urn factor de
pertnrba<;O<:s 11a ·dc1a d.as popula<;Oes; ao pa.<>so qne a fndia esteve sob
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rl.ominio brit:1nico mais de 200 anos, algumas destas possess6es estran~
geiras tinham estado sob dom:fnio politico e cultural estrangeiro por
400 anos; tinham sido profundamente influenciados pot esse dominic;
as suas instituir;Oes politica, linguisticas, culturais e de educa~iio tinham
sido profundamente influenciadas; se agora dissessemos a estas populaq6es
para fazer parte do sistema da fndia e as desenraizannos completamente
do modo de viver que levaram durante seculos niio estariamos servindo
os interesses da justi<;a; o povo destas possess6es tern o direito de continuar a sua cultura francesa ou portuguesa e deve dar-se-lhe uma oportunidade se asshn o quizenl. Nehru recomendou a aprova<;iio da mor;io
de todas as propostas. k; ernendas forarn retiradas e a rnor;iio inicial
aprovada por unanimidade.
Joiio de Lucena
N.O 115

Do COnsul de Portugal em Bombalm
ao Ministro dos NegOclos Estrangelros
Telegrama N.O 162

Bombaim, 20 de Dezembro de 1948
A mor;i:lo sabre as possess5es a que me referi nos telegramas anteriores, foi agora aprovada por unanirnidade pelo Congresso Nadonal
Indiana.
] oiio de Lucena
N.O 116

Do C6nsul de Portugal em Bombaim
ao Ministro dos NegOcios Estrangeiros
Telegrama N.o 164

Bombaim, 22 de Dezembro de 1B4-8
Tenho a honra de corn1.micar a V. Ex.a. que o Governador Geral do
Estado da fndia chegou aqui no dia 21 do corrente lls 5 horas da manhii
e partiu para Goa a bordo do <~Gon<;alves Zarco)> as 16 horas; foi aguardado no campo de aviar;iio por urn representante do Governador de
Bombairn e urn representante do Primeiro 11-finistro do Governo de Bornbairn que tambem apresenton curnprirnentos de d~pedida no cais de
ernbarque; as autoridades -indianas mostrararn-se e::-..'i:ren1arnente amiveis
e, apesar do curta tempo que aqui esteve o Governador, foi convidado
para um chi pelo Governador de Bornbaim.
I oao de L1{Cena
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N. 0 117

Do Encarregado de Neg6cios de Portugal em Washington

ao Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
Telegrama N. 0 43I
Washington, 23 de Dezembro de 1948

0 <jEvening Stan de ontem publica urn editorial dedicado a resoluo:;:iio do Congresso Indiana no sentido de absor\8.0 dos enclaves terriM
toriais estrangeiros em que, comparando o caso portugues com o frances,
salienta a profunda influCncia cultural e religiosa marcada pela nossa
longa permanCnda em Goa que deu a popula<;B.o predominantemente
cat6lica indubitivel canicter portugues. Os goeses- diz- consideram-se
mais portugueses do que indianos e como tal siio considerados em Portugal. A incorporao:;:iio de territOries portugueses na Uniiio levantaria, par
isso, problemas nacionalistkos que nio se susdtam nas possess6es francesas. Embora reconhecendo que tais situa~6es possam parecer anomalias
ao forte e recente regionalismo na fndia e que esta acabani certamente
por as absorver, faz notar contudo que elas niio constituem ameac;a para
a sua seguraru;a, sendo de esperar que n[o tente precipitar a sua resolu9ao com medidas susceptiveis de provocar desnecesslirios ressentimentos.
Apesar da indispenslivel concess8.o feita aos pruridos nadonalistas indianos, faz bern encontrar uma nota de relativo born sensa na confusio
das reacc;6es provocadas pelo caso no complexo anti~colonial amerkano.
Manuel Rocheta
N.O 118

Do Ministro de Portugal em Nova Delhi
ao Mlnistro dos NegOcios Estrangeiros
Oficio N.o

I

Delhi, 24 de Janeiro de 1949
CONFIDltNCIAI.,.- Senhor M inistro dos N eg6cios Estrangeiros - Excelincia -· Conforme foi oportunamente comunicado a V. Ex:a cheguei a
Bombaim no dia 15 do corrente. No aeroporto estava a minha espera
um secret<irio do Goveruador da Provincia que me comunicou Sua Exce1€ncia me convidava para seu h6spede.
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Fiqnei quatro diao: instalado IJO e;;plemUdo Pal8.do do Governo,
tenc',o ~ido cumu1ado com atew:;O<~g e geutilezas pelo Governador :\Iaharaj
Singh e sua egpoo-a. Pert'~ncendo i ra.;;a Sikh, o GoYemador e uma pes::;oa
muito culta e \'iajada, mostrando um grande interesse por todos os problemas mundiab. Sabia das noss&; pr6ximas elei96<e:o lJr",;idenciais e
e:xprimiu, por forma ~imp8.tica, o \·oto de- qne Sua Excel€ncia o Marechal
Carrrl011a niio dt::ixaso-e do: ::;er n;deito. Xunca me partceu ter qualquer
relutS.ncia de mdem politica em tvr-me 118. sua companhia: organizou
um bauquete em minha honra para eu ter a oportunidath· C.e <:ncoutrar
alguma:: pessoas notiveis da cidade, e, numa das noites, pediu-me para
ir com ele a urn tc:atro, onde se realizava nma festa de caridade, e ali
insistiu em que o acompanha::;:;e ao palco para, em frente de todo o
pUblico, e mediante prCvio anUndo nos altifalantes, nos serem apresentados ambos os \lrtistas que tomavam parte no especbiculo.
:3. 0 Governador nunca me fez quaisquer referencias que pudessem
ser embarao:;osas, Apenas sua Esposa, uma Senhora tambem muito distinta e amE.vel, ma~ que ja, segundo fora infonnado, havia ferido os
sentimentos do Ministro do Brasil por virtude de alguns coment:irios
desagradE.veig que fizera a uosso respeito, e niio resh;tira tambem em
dirigir algumas insinuao:;Oes infelizes ao nosso Governador Geral, me
mostrou numa ocaliii'io espanto em que n6s consider:lssemos como portugueses os habitantes de Goa, quando para ela nfio passa\·am de indianos
como outros quaisquer. La lhc exp1iquei, ern terrnos corteses, como eram
enadas a;; ::;uas ideias, embora notasse qne me ouda com um sorriso
incredulo.
1. Em Bombaim fui vlsitar o <iN!ayor'> Mascarenhas, goes desnadonalizado, qut· me recebeu com grande simpatia. Tambem, e e::;pedalmeute
por e$tar hOspcde do Governo, achei que nB.o clevia deixar de a1)resentar
cumprimentos ao Primeiro 11inistro da Provincia, pessoa j:i nossa conheeidn pdo sen infelix discurso quando · da exposio:;ilo de Goa. Fa lou-me
com a maior cortesia, mas, em detenninada altura, nao resistiu a dizer-me
que chegava numa ocasi<lo muito «proplda>>, pois dentro de elias ia ter
lugar em Nova Delhi a Conferencia da Asia. Desviei a con\'ersa dizend.o
que eHcoutrara por uns minutos no Cairo o Embaixador do Egipto, que
era delegado do seu pais a Conferenda, e perguntei~lhe se o conhecia.
Depois disso a visita decorreu sem mais escolhos.
:'3. Nos dias que passei em Bombaim tive a oportunidade de con~
,·ersar com as seguintes pessoas: Dr. Gouveia de Melo, Diredor da'. Acl.ministra)-i'io Politica e Civil de Goa, que se deslocara a Bombaim para se
en<,:ontr<l! comigo; Francisco Garcia da Silva, Inspector do Banco Nacional
Ultramarino; Padre Costa, Presidente do Iustitutoindo~Portugues; Pompeia
Viega.<>. vagal da Direc<;iio do mesmo_ Ihstituto, etc. Essas conversas
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foram-me muito Uteis para tomar urn conhecimento mais exacto des
varios problemas que interessam a este posto.
6. A 1.9 patti de Bombaim para Nova Delhi, onde cheguei no mesmo
dia, conforme tive a honra de comunicar a V. Ex. a, por outra via. Fui
recebido no aeroporto por um funcion<irio do Ministry of External Affairs,
que manteve para comigo o alto grau de cortesia que da parte de todas
as entidades aqui tenho encontrado. Explicou-me que tinha de ir para
o Mainden's Hotel em Delhi, pois o Unico bom hotel de Nova Delhi
estava completamente cheio. E aqui fiquei, num modesto quarto de
hotel, a 12 qui16metros de Nova Delhi, cheio de problemas para a insta1ao:;8.o do posto, numa cidade que se me afigura bastante desorganizada,
sem telefones efidentes, e com diffceis e dispendiosis::imos meios de transporte. 0 problema de encontrar local em que instale a chancelaria,
jli niio falando da minha residenda, vai ser certamente o mais dificil
de resolver. Mas e esse urn assunto de que me ocupard noutro oficio.
Aproveito a oportunidade para apresentar a V. Ex.a os protestos
da minha mais alta considera~il.o.

Vasco Garin

N.O 119

Do Ministro de Portugal em Nova Delhi
ao Ministro dos Neg6cios Estrangeiro
Telegrama N. 0 5
Nova Delhi, 25 de Janeiro de l94S
SECRETO- Fui hoje recebido por Pandit Nehru com quem estive
quarenta minutos.
Fa1ou no Padroado e na necessidade que teriam de mais tarde levantar tambem o problema do futuro dos territ6rios portugueses na fndia.
A conversa decorreu num tom de cortesia e modera~iio, tendo-me
mant.ido dentro das instru~Oes que daf recebera. Pediu para o nosso
Governo responder logo que possa a questiio do Padroado.
Envio o relata num ofldo cifrado por via aerea.
A apresenta~ao das credenciais e na prOxima quinta-feira.

Garin

!!6
:;;\.o l:W

Do Ministro de Portugal em Nova Delhi
ao Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
Aerogrmna NY 1
::\oya Delhi, 25 de Janeiro de 1949
S1:~Cl<ETO --Em referenda ao meu telegrama n.o 5 ('), s~~gue o rdato
da con versa com Nehru. Depois de tirarmos jnntos uma fotografia e de
algumas frases de mera cortesia, Nehru disse ser muito vantajosa a minha
vinda, poi;; haxia entre o:< J.ois pallies problemas importantes que mais

f3dlmente seriam tratados por meio de rela.;;Oes diplom:itkas directas.
Queria, por exemplo, n'krir-se a questao do Padroado que julgava fora
levantada h:i bastant<Cs meses, talve:r. um ano, e sabre a qual eu talvez
soubesse alguma coisa. Expliqttei que o .t-Ude Memoire indiana fora re-

cebido s6 em Setembro passado. 0 Gowrno PortuguCs estava estudando;
a questao era para n6s de grande imporHmcia e complexidade e tinha
uma regulamenta9fio juridico-dip1om8.tica nos acordos coudu{dos entre
Portugal e o Vaticano. Insistiu na situa9i'io muito insatisfatOria; julgava
que a politica da Santa Se era :i futura indianiza98.o das dioceses; para
o Governo indiana a resolut;fio do assunto afigurava-se simples, pelo que
muito apreciaria se o Goveruo Portugues respondcsse logo que lhe fosse
possl\vel. Pareceu-me especialmente preocupado p:.clo facto do Prelado de
Bombaim ter de ser alternadamente portugues e ingles. Prometendo que
transmitiria o IY.cdido de resposta ao meu Governo, fiz-lhe a titulo pessoal
as refh::x6es dcrivadas da minha conver:;a com Sua Excelencia o Presidente du Conselho. Oudu sem comentti.rios de nota, talvez por se ver
previamt<nte embarat,~ado com a declara98.o que imediatamente me fez
de ser intent;fto do Gtxverno indiana praticar uma politica de tolerilncia
religiosa. No final disse que, todavia, a questfio nlio deixava de ter um
aspecto politico devido a nossa iuterferencia na nomea<;iio de bispos com
jurisdi<;iio no territOrio indiana, a qual se nio coadunava com a situa<;iio
da india independente. Aiuda procurei explicar-lhe tratar-se apenas de
formalidade na apresenta<;B.o sem real valor de ordem politica, pelo que
na realidade os bispos portugueses se encontravam aqui na mesma situa<;i'io
de outros bispos estrangeiros. Ao perceber que ia passar a questiio da
soberania atalhei perguntando se, dentro da ideia que havia vantagens
em manter rela<;Oes directas, ja tinham pensado na nomeac;iio du·m ~liM

(1) Ver documento N.o 119.
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nistro em Lisboa. Falou por algum tempo da,; dificuldades que esta\:am
encontrando na organizao:;iio da ~ua representao;ao dip1om8.tica (n:io ti.nham

ainda retribuido a representa9:io de seis paises e outros que estavam a
chegar) mas evadiu-se a resposta. Nada ganhei na minha tentativa de
desvio da conversa, pais logo a seguir disse-me que teriam de levantar
mais tarde outro assunto de maior import<lnda: o do futuro dos nossos
territOries na india. A e:xistencia de encla'ns estrangdros na india bem

como noutros territOries da Asia seria uma fonte de complica96es e possiveis conf1itos de ordem politica e econ6mica. Era inevitavel que o futuro
dos territ6rios portugueses e franceses seja a sua integra<;io na fndia,
embora respeitando-se a cultura, a religiiio e as caracteristicas espedab
da populac;iio; que era preciso que a Europa conhecesse que as coi::;as
tinham mudado na Asia. Vi-me for~ado a t:ntrar mais longamente no
_m;::;unto do que se desejava. A nossa presE-no;a na india era uma realidad0
hht6rica: quatro sCculos e meio; certamente j8. con.hecia a posit,'iiO do
G-0\•erno Portugues na materia, a qual correspondia exactam(:nte ao sentir
(le todo o povo portugues; Portugal metropolitano e os tenitOrit)S ultramarinas constituem um todo politico e t-conOmico; os llabit.antes do Estado
da fndia eram tao portugueses como eu e tinham os mesmos direitos politicos; os portugueses da metr6JJOle estavam a ajudar a administrar Porttlg<tl que existia na india assim como muitos portugueses de
Goa judavaru a aclministrar ou tinham altas situao;Oes na metr6pole.
A politica de assimila)'iiO por n6s seguida ern rela9iio aos territ6rio:s
nltramarinos isentava-a dos aspectos mais uormalmente atacados pelos
:;.dvers9.rios, daquilo a que agora se chamava colonialismo. Para nOs,
ponhn, um problema de soberania em rela\ao ao territ6rio portugues do
'Cltramar setia o mesmo que se ele fa5se posto em rela<_;iio a qualquer
pro·dncia metropolitana. Por tudo que dizia esperava que compreendesse
que a discussio sobre a soberania dos territOries portugueses nunca poderia estar no ambito da minl1a missii.o. Nehru procurou nl.pidam~nte
t.onfundir ~sta minha Ultima frase, de que vi percebeu perfeitamente o
[(lcance, com comentarios sabre o problema: era tal a sua importancia
que certame11te niio podia ser tratado s6 por mim, acrescentando que
apesar do que eu dizia e de reconhecer a superioridade da moral da no::;sa
politica, como por exemplo em rela<;iio a inglesa, nem por isso deixavamo;;
de praticar '!Colonialismo>> ao adrninistrar os territ6rios na fndia. Tambem
os habitantes de Goa se cruzavarn e tinharn rela<;Oes -intimas com os
habitantes da fn<iia, pois ni'io podiam resistir ao apelo etnico, Atalhei
com reflex6es de que as layos rnais fortes que uniam geralrnente os homens eram os marais, culturais e religiosos, Voltou a falar de problemas
de ordem politica que os enclaves suscitavam, como, por exemplo, o de
estar para ser publicada em tr~s ou quatro meses a legislao:;&o sabre a
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nacionalidade, o que iria obrigar os goeses que trabalham em Bombaim
e que na pnitica estavam gozando de dupla nacionalidade (o que nao
eonvinha que continuasse), a terem de fazer uma op~ilo. Comentd que
tinhamos tambCm bastantes milhares de indiana;:; em Mo~ambique e que
esperava uao fosse criado aos nossos compatriotas uma situao:;:lo que depais niio correspondesse :is facilidades que aqueles encontravam. ~t\.inda
sob o aspecto politico disse~lhe niio compreeuder como numa Cpoca de
grandes ideais, da ONU, de projectos de federa9ilo ou parlamento europeu,
quando havia bomba atOmica e comunicat;Oes aCreas cada vez mais ,·ertiginosas, se falava tambem em perigo de vizinhan9a clos territOries entrangeiros, e quando tudo iudicava que os paises iam ser todos vizinho.o;
uns dos outros e que s6 se habituassem a viver como bons vizinhos e qu<'
tais ideais poderiam ter alguma vez possibilidades de exec:u98.o. Recebi
tun sorriso como replica para a seguir me ser dito uao se poder negar
a existenda de alguma agita9fio politica em Goa, pois sabia termos feito
muit.as pris6es e deporta96es. Respondi que as suas informa96es eram
certamente muito exageradas; havia calma completa em Goa; alguns
goeses desnadonali?.ados e que em Bombaim se dedicavam na imprensa
a fazer uma campanha de difama98.o naturalmente com a ideia, sem
dtivida errada, de assim lograrem agradar ao Governo indiano. Nehru
replkou que sempre desencorajara as manlfesta96es dessa ordem, pois
a politica do sen Governo era resolver o assunto dentro do espirito da
cordialidade. 11as alem do aspecto politico havia o ecoudmico hoje muito
importante. A integra9iio des prindpados na Unillo Indiana fora em
grande parte necess:iria para evitar os desnivelamentos econdmicos ern
rela9iio a fndia no seu conjunto, o que poderia trazer perturba~Oes e
focos de desenvolvimento do comunismo. 0 perigo do comunismo fermentava na fndia e naturalmente iria agora assumir maier grav-idade,
depois do infeliz colapso do Governo nacionalista chines. Fiz a obsen"at;:iio
de que as estatisticas mo~travam o nivel econdmico das nossas popula<;Oes era bastante mais elevado do que o da India no seu conjunto
e que talvez existissem problemas econdmicos que pudessem ;;er estudados e resolvidos com interesse mtituo. Insisti em assegurar o nosso
desejo de continuao:_;iio da politica de boa vizinhan<_;a; o facto de estarmos
espalhados em virias partes do mundo tinha-nos dado talvez pni.tica
especial no ex-erddo de tal politica e citei a propdsito como temos resolvido sempre satisfatOriamente com os uossos dzinl10s da Africa importantes problemas de tninsito. Com um sorriso triste Ndtru disse-me a
fechar a audienda: <<Enfim, havemos de ter outras oportuuidades para
£alan. Assegurei-lhe aq•ri estaria sempre .a sua disposit;iio. J:i a saida
Nehru desculpou-se com a dificulda-de que eu itia e~1eontmr <::111 materia
de habita<_;fio e que eri o maim' problema com que e!;tavam a brar;os
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em Delhi. R<:::opondi que conhecia a situa\iio e saberia ser padente. A o;>ntrevista decorreu toda com JilUita moderat;B.o e calma, com Nehru dei-

xando cair ou por vezes cortando a argumentao:;i'io certamente com o
desejo de niio alterar essa atmosfera, ao que correspondi. Notei a falta
de referenda ao plebiscita ou a necessidacle de expressiio da vontacte
das populao:;6es, talvez por \'irtude do que se passon nos tenit6rios franceses.
Garin
N.o 121

Do Mlnistro de Portugal na India
ao Ministro dos NegOcios Estrangeiros
Oj.fcio N.o 5

Dell1i, :2D de Janeiro de l94D
Co~FIDENCIAL --· Senhor ,VJinistYo dos Seg6cios Estrangeiros- E:rce~
lincia --- Confonne tive a honra de informar V. E"-.a por outra via,
apresente:i no dia 27 do corrc.nte, ao. mid1a:, Cartas Crcdenciais a Sua
Excdenda C. Rajagopalachari, GoYerna(!or Geral do Dorninio da hcHa.
2. Fui acompanhado pdo Secr~.:t8.rio (,a Legac;i'io, Dr. lvianuel Coutinho, tendo sido recebido com metknloso cerimonial, herdado certamt::nte
dos tempo::; dos Vice-Rds britd.nicm. As instruo;6es para a ccrim6nia, e
de que me forn<:ceram preYiamente c6pia, .-;,c-gmm em am~xo a este oficio,
pois podem scr de interesse para o nosso Protocolo C.o Ministerio. Esti\'eram presentes por parte do (<Ministry of External Affair:s», o <1F0r(ip1
Secretar:yJ>, Senhor K. P. S. :Menon, o \(]oint SecrE.ta1-y)> P. A. :YlenoiJ,
e o Joint Secretary (Chefe do Protocolo) C. S. Jha. 0 Primdro ll·linhtro,
que e tambem 1\-Iinistro des Neg6cios Extcrnos, nunca assiste a E-~tas
cerimOnias, confonne fui informado.
3. A <;Government House», o antigo paHtcio dos Vice-Reb, e um
majestoso ed.if.kio, que se ergue no centro de Nova Delhi. Foi cmne\-ado
a constmir em 1.912, sO tendo sido terminado em 19:29. 0 exterior, em
estilo imp~ocrial mogul, possui linhas arquitect6nicas perfeitas. No interior
respira-se sobriedade e grandeza dos tempos de uma Inglaterra vitoriana.
o~ aparatoso~ e rices uniformi"s dos gnarda~ sao, segundo creio, o Ultimo
lnxo mantido por um Go\'erno e Partido que continuam a ser fervoro~o;;
a.derentes da simplicidade e modestia gandhiana.:;.
4. Depois de tomar urn refresco, e de ter colaborado Hum ensaio
geral de cerim6nia, fui introduzido com. passo reminiscente da entrada
do Rei nas <(Courts11 de Buckingham Palace, na magnifica sala em que
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a entrega d.as credendais se ia realizar. A minha entrada na sala, Sua
Excelencia levantou-se. A contrastar com os aparatosos uniformes do:>
ofidais, guardas e criadagem do palacio, apareceu-m!:O emoupaclo em
<(sherwani e dhotiJ> de algodilo ou seja o tmjo do aldeilo indi<Luo, e usa11do
sand<ilias, num aspec:to inteiramente identico, e quase de semdha)1{;a
Hsica, iquele que todos n6s conhedamos do Mahatma.5. No <(Ministry of External Affairs)> tinham-me dito que, na apresenta~ao das Credendais dos quatro ou cinco primeiros enviados estrangeiros aqui chegados, se tinham trocado discursos formals, mas que
depois disso estes haviam sido suprimidos, N8.o havia, porem, qualqun
objec):8.0 a que eu dissesse algumas palavras a titulo informal, que alias
nao seriam pub1icadas na imprensa. Nestas condit;6es, havia escolhk1.o
algumas £rases do discurso pot mim preparado em Lisboa, e que tinha
tido a honra de submeter a apreciat;iio de V. Ex.<t, para as pronundar
na ocasi5.o. Essas frases foram completamente reproduzidas no jomal
(iHindustan TimesJ>, de que junto envio urn recorte. A re:;posta do Governador Geral, inteiramente am:ivel e simp:itica, foi bastante mais longa
do que aquela que apareceu na imprensa. Notei a frase de que \(Portugal
<:ra um nome glorioso da Hist6ria, e a fndia tambem o era, pelo menos
nos tempos antigOSJ>.
6. Logo que terminou a cerim6nia, o Governador Geral disse-me
que apreciara muito as minhas palavras e que estimaria que elas apare~
cessem nos jornais. Chamou o seu ad:ido de imprensa para que se ocnpasse
disso, tendo eu prometido a este fornecer-lhe urn texto, o que mais tarde
fiz, dizendo que tambem apredaria receber pelo menos urn apont<>.mento
da:; aiirmat;Oes de S. Ex/~. Tal apontamento me nao foi ate agora enYiado.
7: S. Ex.tt Rajagopalachari, conhccido entre os ind:ianos simplesmente
por C. R., e um bramane h:ibil e moderado, que se va1orizou na administrat;iio da Provincia de lvladrasta, onde goza de uma grande influencia
politica. Tem 72 anos de idade, e conquista imed:iatamente a nossa simpatia, pela" sua simplicidade e afabilldade. Depois da entrega d:'.~; credenciais estivemos alguns mementos, no sen gabinete de trabalho, a conversar
a s6s. Fez-me virias perguntas sobre a rninha carrcira, paises que conhecia
e tambem 3.cerca da sitnat;iio politica e econ6mica de Portugal, e atitude
seguida pelo Governo Portugues durante a gnerra. Sobre estes Ultimos
pontes dei-lhe exp1icat;6es bastante demoradas. Referiu-se de novo :ls
tradic;6es gloriosas do nosso Pais, nao tendo porem resistido a dizer-me
que, pelo menm; em Ceil:lo, haviamos praticado nma polltica muito dura
para com os habitantes. I~embrei-lhe que os tempos eram ontros, e que
alem disso havia sempre que contar com os exageros daquilo que nos
era transmitido pelas chamadas lendas da Hist6ria. Fa1ou depois das
dif.icnldades da ~ndia, da sua pobreza, da enonne fa1ta de pcssoas pre-
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paradas para as fun~Oes administmtivas. «'rodos agora no mundo esperam
coisas extraordin8.rias da fndia, e a verdade e que nOs s6 temos mn
nUmero reduzidissimo de pessoas competentes e capazes para ocuparem
altos cargos)).

Passon em seguida a admirar o meu uniforme e condecora~00s com
simples e encantadora curiosidade. Pensava que seria uma boa idda
arranjar-se urn uniforme Unico para os diplomatas de todos os paises,
que depois se poderiam distinguir uns dos outros por meio do uso, no
uniforme, dos respedivos escudos nacionais. Retorqui-lhe que isso talvez
tivesse mesmo vantagens de ordem psicol6gica, pois quando os diplomatas se vestissem todos de igual, talvez come<;assem tambem a ter
maior concordB.nda nas ideias. Quando chegou a admirar-me o espadim,
assegurd-lhe que este niio era de modo algmn {fllma arma de agr<:ssilo1>.
Riu-se, e comentou: ~ <iVejo que passou bastantes anos em Inglaterra,
e que aclcrniriu o chamado Bristish humour>>.
Disse-me que, fisicamente, eu lhe lembrava um pouco Lord Mount~
batten, de quem depois falou com mal escondida simpatia. Gra~as a ele
os ingleses ha·viam reconquistado na india muitas das simpatias ante~
riormente peniidas. <jSe se tivessem ido embora uns dez anos antes, nunca
teriamos pensado em sair da Commonwealth. Mas como niio o fizeram,
fomos obrigados a prometer uma repl1blka ao povo, e agora teremos
que cumpnr a promessa)>.
8. A camit:lw da casa de jantar, onde foi servido urn almo~o de
,10 talheres em minha honra, comentou: 11Nilo deixa de ser ir6nico que
eu, uma pessoa de vida e hibitos t8.o modestos, esteja agora a viver
neste palicio magnifico, onde antes habitavam os meus grandes ini~
migos politicos,>.
Ao almo<;o em que tanto eu como o Secret<l.rio, para niio destoar
do ambiente, escolhemos a ementa vegetariana, o Govemador Geral
perguntou-me a certa altura, no desenvolvimento de uma ideia que por
certo lhe preocupa o espirito: <1Porque e que Portugal, sendo hit tanto
tempo aliado da Inglaterra, niio pe-nsa em entrar para a Commonwealth.
Se para ela entrasse uma repUblica, tambl2m talvez as coisas se pudessem
arranjar com a fndia». Respondi-lhe que nunca tinhamos tido quaisquer
motivos para pensar no caso.
Findo o almo~o, ainda me demorei alguns minutos a conversar com
o Governador Geral. Perguntei~lhe afoitamente quais eram a~ proba~
bilidades de a india se manter dentro da Commonwealth. 1'odo o problema, disse, girava a volta da <nllegiauce)> a Coroa Britanica. <1N6s temos
que ser uma repUblica, pois foi essa a promessa que fizemos ao povo
indiana. Niio podemos portanto reconhecer tal <<a1legiance1>. OS jurista;;
estao agora a estud.ar o problema em Londres. Foi significative o facto
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de, depois da confen~ncia de Primeiros Ministros, terem apareddo dedara96es oficiais em nome da «Commonwealth)> e niio da <<Commonwealth
Britinica1>. Vamos H a Yer quais serB.o as conclus6es a que os jurLstas
chegam na Inglaterra)>.
Retirou-se em seguida, e eu abandonava pouco depois a Government
House, com todos os meus modmentos regulados por urn rigoroso pro·
tocolo.
9. Junto tenho a honra de remeter a V. Ex.a. alguns recortes dos
jornah;, que se referem a minha visita ao Primeiro 1\Iinistro Nehru, e a
cerim6nia da entrega da.<.> minhas Cartas credendais.
Aproveito a oportu11idade para apresentar a V. Ex. a, Senhor Ministro,
os protestos da minha mais alta considera9iio.

Vas co Vieira Garin

N.O 122

Do Ministro de Portugal em Nova Delhi
ao Ministro dos NegOcios Estrangeiros
Telegrama N.o n
Nova Delhi, 4 de Fevereiro de 1949
Em resposta a perguntas no· Parlamento acerca da situa<;iio das
possessOes francesas, clesignadamente sabre se o Governo tamara nota
da resolu9ao do Congresso de Jaipur no que respdta as possessOes es~
trangeiras na india, Nehru disse: <10 Governo e de opiniao de que raz5es
geognificas, politicas e da sua defesa haviam naturalmente de levar a
uma llllii'io politica com a fndia de tais :ireas sob controle estrangeiro1>;
acrescentou que a resolu<;iio de J aipur tivera grande publicidade na imprensa, quer da fndia quer do estrangeiro e que per isso nao foi considerado nec~'~sflrio chamar para ela a atenc;iio especial dos Governos
frances e portugues. E por U1t;mo·. <lA uniao destas ti.reas com a fndia
nao preci~a Uc enyolver imediata fusiio com as prm:lncias vizinhas ou
outras unidades da fndia. De harmonia com a nossa politica declarada,
os arranjos para a associa<;§.o destas pm;sess5es com a Uniao Indiana
seriam regulados de acordo com os desejos do povo, com o qual haveria
ulteriores consultas».

Garin
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N.o 12:1

Do Ministro de Portugal em Nova Delhi
ao Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
Telegrama N.o r:a
Nova Delhi, 4 de Fevereiro de l fJ.19
0 Ernbaixador de Fran\a esta convenddo de que o Governo de
Nehru nada fani brusca ou violentamente em materia dos territOries
estrangeiros.
Notou que Nehru conseguira atenuar a resoluc;iio de Jaipur e que
esta niio fazia referenda ao tempo. Acerca das declarac;Oes constantes no
meu ielegrama n. 0 11 (1), se niio receber outras instruo;Oes de V. Ex.a

tendono, na primdra ocadio que esteja por outro motivo com qualquer
a1to fundonirio do 11inisterio das Relac;Oes Exteriores, fazer reparos as
repetidas declarac;Oes das pessoas responsaveis em materia de territOries
pertencentes a poti;ncias estrangdras, que se nUo coadunam com as re~
la~Oes de amizade existentes entre os dois paises.
Tambem quando receber o pedido dum jornal responsJLVe1 para uma
entrevista, poderei aprovdtar a oportunidade para afirmar pUblicamente
que nUo esta na minha missiio entrar em discuss6es ou negocia~i5es de
tal assunto.
Garin
N.O 124

Do Ministro de Portugal em Nova Delhi
ao Ministro dos NegOcios Estrangeiros
Telegrama N.D .r4

Nova Delhi, 9 de Fevereiro de 1949
::VIt1ito agradeceria a resposta de V. Ex. a. ao meu telegrama n. 0 9 (2 ).
Em virtude da relativa proximidad.e do Congresso, julgo que conviria
niio d.emorar o convite se ainda nilo foi feito, ou transmitir nova circular no caso contrftrio. 0 assunto poder~me~ia dar pretexto para fazer
a diligenda que mendonei no meu telegrama n. 0 12 (3 ).
Garin
(1) Ver documento N.o 122.
Refere-se a um Congresso de Geografia.
(8) Ver documento N.o 123.

e)
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N.O 125

Do Ministro de Portugal em Nova Delhi

ao Ministro dos NegOcios Estrangeiros
Oficio N. IJ
0

Nova Delhi, Hl de Fevereiro de 1949
CONFIDENCIAL- Exce!encia . . __ TetL."'lo a honra de remeter a V. Ex.n
o recorte da imprensa contendo a resposta dada pelo <(Deputy Foreign
M:inisten>, Dr. B. U. Keskar, a uma perg1mta feita no Parlamento acerc:a
do nUmero e fon;a das tropas que se encontram em Goa.
0 Sr. Keshkar respondeu que nfio estava em posio;Uo de fomecer
uma informao;ao precisa, mas foram dados os nUmeros de 14:00 para o
total das fon;as e 600 a 650 como efecti vo da polida.
Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Excelenda, Senhor :M:inistro, as protestos da minha mais alta considera<;iio.

Vasco Vieira Garin
N.O 126

Do Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
ao MJnistro de Portugal em Nova Delhi

Tdcgrama N. o 3
I.isboa, 12 de Fevereiro de 1949
CoNFIDENCIAL-Em referenda aos te1egramas de V. Ex. a n.rn; 12 (l)
e 14 (2), tern que haver a maior pmdencia na forma de abordar a questiio,
pois niio podemos alegar d.esconhecimento do ponto de vista d.as enti~
clades indianas responsiveis acerca de (')"()a, j8. manifestado antes do
e:;tabdecimento de rela<;Oes dlplomiticas com Portugal e esse pais. 0 nosso
interesse e precisamente ev-itar ocasiOes de d.iscussiio sobre o assunto,
pelo que quaisquer reparos a formular por V. Ex.a s6 convem quando
puderem ~er feitos como sequencia natural das suas conversas nesse M1llistCrio dos Neg6cios Estrangeiros. Ji e mai'3 provavel que OS jornalistas
lhe ponham abertamente a questiio e em tal hip6tese a atitude de V. Ex. a
niio pode st:r e•ridentemente seniio a de reafirmar a posi<;iio do Governo
Portugues com dareza que mi:o exclui pondera<;iio e tacto, de quB V. Ex. a
snbe usar.
Desnecess:lrio e dizer que sO h:i conveniencia em evitar poh:;mica..s
na imprensa.

Caeiro da Mata
(l) Ver documento N.<> 123.
(~) Ver documento N.<> 124-.
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N.O 127

Do Ministro de Portugal em Nova Delhi
ao Ministro dos NegOcios Estrangeiros
Nova Delhi, 12 de Fevereiro de 1949
Com'IDENCIAL- Em resposta escrita a pergunta dum deputado Nehru
disse ontem no Par1amento: «Nenhum progresso houve nas negocia<;:Oes
entre Portugal e a fndia sobre a questao das possessQes portuguesas na
fnd.ia. A poHtica do Governo da fndia em rela<;iio is possessOes estrangeiras esta de inteira harmonia com a resolu<;:iio do Congresso de Jaipur.
Acreditamos que por variedade de raz6es e natural e apropriado que
todas as possess6es estrangeiras na :fndia sejarn unidas a fndia. Propomo-nos dar efeito a esta politica por meio de discuss6es amig8.veis com as
potencias estrangeiras interessadas. Tern sido dificil ter comunica<;:Oes
directas com o Govemo Portugues porque ni'io havia contacto dire<:to
entre os dois Govemos. Agora que as rela~6es diplotruitkas foram estabeleddas essas negocia~6es terfio lugan.
Tendo sido a audiencia marcada para segunda-feira com «Foreign
Secretary» Menon aproveitarei o ensejo para fazer reparos Us recentes
declara~6es, estranhando M Ultimas depois do que sobre o assunto havia
dito o Primeiro :Ministro. Ate agora tenho evadido a concessfio de entrevistas, pois aguardo o pedido dum jomal responsive! que ni'io queria
provocar. Talvez entretantQ fosse altura para uma nova reac!)-8.0 da nossa
imprensa, assegurando as agendas que a transmitam para aqui. Isso
atenuaria o choque daquilo que eu depois repetiria na imprensa, havendo
de ter atew;iio com o Parlamento aberto, visto poder mais fllcilmente
envenenar-se.
Garin
N. 0 128

Do Ministro de Portugal em Nova Delhi
ao Ministro dos NegOcios Estrangeiros

Telegrama N. 0

20

Nova Delhi, 16 de Fevereiro de 1949
-Ap6s a recep<;iio do telegrama de V. Ex. a n. 0 3 (1),
estive com o <~Foreign Secretary» e foi Menon que abordou o a..<;Sunto.
Estou preocupado com as declarac;Oes do dia 11. Siio a primeira afirCONFIDENCIAL

(l) Ver documento N.<> 126.
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ma~iio

pl1blica de que as rela<_;6es directas fadlitarB.o as negocia<;Oes e
podem mcsmo ser interpretadas c.omo se estas ja tin:ssem sido inidada:>.
A rninlla ideia era de que sem reparo aq_ui ou reac:c;iio em Lisboa, o Govema da india talvcz mais fadlmente se auime a p6r fonnalmente a
questiio.

Ate agora sO tr~s jornais pouco importante:; pediram entrevista, que
eu pensava conceder quando sentisse estar a corrEr o risco de inclispor-me
com a imprensa indiana, pois receio d<.:turpac;Oes que possam mesmo

embarac;ar o Governo no Parlamento.
Garin
N.o 129

Mensagens de sauda~ao trocadas entre
o Governador Geral do Estado da India
e o Governador Geral e o Primeiro Ministro da UnHio Indiana
Oficio N.o 323
Goa, 2:::1 de Fevereiro de 1949

Tenho a honra de informar V. Ex. a que, em 29 de Dezembro Ultimo,
comuniquei, como e da praxe, aos Governadores Gerais e aos I>rimeiros.
Ministros da Uniiio Indiana e do Paquistiio que tinha assum.ido o cargo
de Governador Geral deste Estado, e aproveitei o ensejo para lhes assegurar que envidaria os meus melhores esfon;os para manter e fortalecer
as relao:;Oes de amizade e boa vizinhanc;a que sempre tern existido entre
este G<)verno e os das referidas nao:;Oes 'Vizinhas, agradecendo ao Primeiro :M:ir1istro da Uuiiio Indiana as gentilezas que me foram dispensadas pelas respectivas autoridades quando da minha passagem pela
ddade de Bombaim.
Mais tenho a honra de comunicar a V. Ex. a que, em resposta, recebi
daqueles Governos (1 ) os oficios que a seguir se transcrevem:

Do Governador Cera! da Uniiio Indiana:
<<I have the honour to acknowledge with thanks your letter dated
the 29th December, 1948, intimating your assumption of office.
I cordially reciprocate Your Excellency's desire for the strengthening
of friendly relations between our two Governments.
Please accept, Excellency, the assurance of my high<'st consideratiom.
1
( )

Transcrevem-Se apenas os telegramas recebidos do Governo indiano.
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Do Pr£mdro M£nistro da Unitio Indt"ana:

«< have the honour to acknowledge with thanks your letter dated
the 29th December, 19,18, intimating your assumption of office.
I fully reciprocate your expressions of good wishes for the continuance of neighbourly relations between our two Governments and trust
that these will be maintained».
Please acept, Excellency, the assurances of my highest consideratiom>.
Fernando de Qu£ntanilha e M endonya Dias
Traduyiio
Do Govemador Geral da Uniiio Indiana
(d'enho a honra de acusar, com os meus agradecimentos, a carta
de V. Ex.a de 29 de Dezembro de 1948 comunicando ter assumido as
func;6es do seu cargo.
Cordialmente redproco os votos de V. Ex.a. pelo estreitalflento das
rela<;Oes amigiveis entre os nossos dois Governos.
Aceite, Excelencia, os protestos da minha mais alta considerat;.il.o.>}
-X-

Do Pritnciro Min.z'stro da Unifio Indiana
«Tenho a honra de acusar, com os meus agradecimentos, a carta
de 29 de Dezembro de 1948 comunicando ter assumido as fun~XOes do
seu cargo.
Redproco inteiramente a expressiio dos votos pela continuao:;iio das
rela<;Oes de boa vizinhano:;a entre os nossos dois Governos. e espero que
as mesmas seriio mantidas.»
N.o 130

Do Mfnfstro de Portugal em Nova Delhi
ao Mfnfstro dos NegOcios Estrangeiros
Telegrama N.o 27
Nova Delhi, 1 de Maro:;o de 1949
'l':ive hoje uma con versa com (!Foreign Secretary)>
Menon: conversa de tom amigB.vel, 110 decurso da qual fiz reparos
que tinhamos em mente sem que tenha havido qualquer reaco:;iio desag:radB.vel.
Garin
CoNFIDENCIAL-
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N.o 131

Do Ministro de Portugal em Nova Deihl
ao Minlstro dos NegOcios Estrangeiros
Aerograma N.o I4
Nova Delhi, 7 de

Mar~o

de 1949

CONFIDENCIAL- A visita a Sardar {titulo honorifico que significa
Chefe) Patel.
De harmonia com a praxe comecei as visitas aos Ministros de Estado.
0 primeiro a receber~me e Patel, Vice-l)rimeiro Ministro do Interior.
Conheddo por <ditador de ferro)), e responsitvel pelo nipido trabalho de
integra<;8:o de 562 Estados na Unifio Indiana, Chefe da ala Conservadora
do partido do Congresso e, sem dllvida, o homem forte e realista do
GoYemo. Duma actividade extraordimlria apesar dos seU'5 70 anos, recebe-me em sua casa nesta visita de cortesia as 9 de rnanh:l. Conhecemo-nos dias antes e acolhe-me muito am:itvelmente. Mal eu acabara
algumas pa1avras de cortesia, pOe logo a pergunta: ~que pensa o Governo
Portugues fazer em rela<;iio aos territ6rios que possui na fndia tendo
em aten<;iio o nosso desejo da sua integra<;iio na UnHio Indiana?))
Pelo que ouvi dizer da sua personalidade ja contava com esta pergunta logo de principia. Riu-se quase com estrCpito, siimente, no que o
acompanhei. Dediquei-lhe uma edi<;iio redtu::ida do meu discurso sobre Goa
pais sei que a entrevista vai ser curta, conduindo que pela raziio e:xposta
tndo o que o meu Governo pensava, podia e deseja\-a fazer, era continuar
e estreitar se possivel as boas rela<;Oes na vizinhant;a. Ouviu sempre com
nten<;ilo; por vezes a sua cabe<;a clava mesmo sinais concordante.~; ma.s
uma ou outra reflexiio sua, mostrou-me que no seu espiriio se iam mantendo as suas ideias; quase no principia fez reflexiio de que para Portugal
o problema tinha de assumir pequena import8.ncia em virtude dos territ6rios, ao passo que para a fndia havia uma grande questiio sentimental,
de prestigio e mesmo estratCgico. Mais afinna<;Oes com os argumentos
usuais. Mas insistiu: <(Quando entn'i.mos no Junagad, se o Paquistiio tivesse
ocupado Diu teria havido uma situa~iio muito critica, que nada nos diz
ni'io possa vir ainda a suceder amanhii. 'I'ambem o Nizam, do Hyderabad
andou a pensar em ocupar Goa servindo-se de agentes inglesesJ>.
Acerca de Diu, repliquei, ni'io se preverem novas situa~6es dificeis
dada a polftica agora apregoada de dois dominios de paz e de entendi~
mento: acerca de Hyderabad expliquei o que realm0nte se passara, acrescentartdo que o Govemo Portugues estava cansado de af;nnar que nunca
alienaria, arrendaria ou cederia territ6rio nadona1; tinhamos mesmo o
prirl.cipio na Constituic;iio. Ontro aparte: <Noce £ala assim, masse Portugal
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tivesse enclaves estrangeiros no seu territ6rio talvez compreendesse me-·
lhor a nossa forma de sentir».
Respondi que realmente niio calhava nos termos situaGiio desse gE!m:ro, mas pelo menos eu pessoalmente achava que os enclaves estrangeiros,
quando consolidados pela hist6ria, tinham o grande merito de promover
a aproximao:;iio e amizade dos povos . .Ainda outro: 1NocE's siio muito
autoritarios; quando alguem de Goa se mostra desejoso de trabalhar em
prol da liberdade dos territ6rios, metem-no na prisii<>)>.
Observei que niio podiam trabalhar em pro1 da liberdade, pois os
territ6rios niio estavam sujeitos a Portugal, mas {\Cram Portugah; o mimero de prisOes era exagerado; em toda a parte havia que vigiar e reprimir
pessoas que alteram a paz e a ordem principalmente nestes tempos de
ideias subversivas; ele devia saber bastante disso, pois na 1ndia mil comunistas acabavam de entrar na cadeia. Riu outra vez muito. A conversa
terminou com a minlm predica sobre a polftica de boa viziP..haw:;a que..o
Presidente Roosevelt tao dedicamente seguira no hemisferio oddental e
que eu acho ter sido excelente lit;:B.o para o mundo.
J8. de pe, certamente em virtude da minha referenda a America
disse: 11As gran des potblcias acabarilo por dar cabo de n6s todos; a dencia
est8. sendo empregada para a d.estrui<;B.o da Humanidade>i.
Reflecti que tfnhamos que ter esperant;:a e confiant;:a; quando h6.
quatro anos sai dos Estados Unidos dizia-se haver um escritor a preparar
um livro intitulad() «From Adam to the atom>f; o seu pessimismo niio
se verificou ainda.
A conversa decorreu sempre em tom agrad8.ve1; Patel acompanhou-me
amavelmente ate ao autom6ve1. Quando sal desta entrevista lembro-me
sempre da refle:x:iio que me fez aqui o Embaixador d.a Rolanda: «J 8. expliquei o meu Governo>>. :It urn problema sentimental e nB.o hi por isso
argumentos que o conven<;am.

Garin
N.o 132

Do Minlstro de Portugal em Nova Deihl

ao Mlnistro dos NegOcios Estrangeiros
T elegrama N. 0 29
Nova Delhi, 9 de Mar<;o de 194-9
Ontem, no debate ace-rca do oryamento do Ministerio dos Neg6d()s
Et!trangeiros, Nehru fez um discurso sobre a politica extema, no decorrer
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do quaL segundo os jomais, teria afirmado: «() imico futuro para as
possess6es estrangeiras na fndia e a sua integrac;fio completa na india,
0 Go...-erno da india esta tentando os melhores esfon;os para encontrar
uma solu<;:iio pacifica. A fndia quer evitar um conilito e deseja uma
solu<;iio pacifica deste e doutros problemas, mas a nova india que esta
a ressurgir niio aceitani de vontade (willingly) que peda<;os do territ6rio
perten9am a potencias distantes1>.

Garin
N.o 133

Do Minlstro de Portugal em Nova Delhi
ao Ministro dos NegOcios Estrangeiros
Tetegrama N. 0 4I
Nova Delhi,

~2

de Mar<;:o de 1949

SECRE'l'O - Hoje no decorrer da vi~ita que fiz ao Ministerio dos
Neg6cios Estrangeiros o Dr. Keskar (esp6cie de Subsecret8.rio Parlamentar e que sei tern tambem tomado parte importante em uegocia~6es sobre as possess6es francesas) este disse-me ter que se encontrar
uma solus-iio amigB.vel da questiio que nos divide e que tivera a ideia
de uma m1Hio aduaneira, a qual, se se fizesse, atenuaria, estava certo
grandemente, o problema politico e pernritiria a india pensar numa maior
utiliza9iio de 1\Iormugiio. Ao defender a ideia procurou dar~ me a entender
que niio era intefi(;ao do Governo da india <d:or<;an> uma solu<;llo sobre
a questi'io de Goa. Ouvi a ideia com a maior reserva e fiz objecyOes, mas
prometi~lhe, em virtucle da sua insish~ncia, transmitir o que dissera ao
meu Governo.

Garin
N.O 134

Do Ministro de Portugal em Nova Delhi
ao Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
Oficio N.o 90

Nova Delhl, 29 de Abril de 1949

Senhor Ministro dos Neg6cios Estrangeiros- Excetencia- Conforme
tive a honra de comunicar a V, Ex., por outra via, saf de Delhl a 9 do
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corrente, a fim de efectuar as minhas visitas a Goa e Bombaim, tendo
aqui regressado no dia 15. Nlinha mulher acompanhou-me na viagem.
2. Cheguei a Goa na manhii do dia 11, tendo feito a viagem de Bambairn ate Mormugiio por via maritima. Ficimos h6spedes do Goverw:tdor
Geral e instalados numa depend€mcia do Palacio do Cabo, o qual disfruta
de uma posir;Jo esplendida sabre o mar.
3, Alem dos sentimentos emotivos que uma visita a Goa tern de
despertar em todo o portugues, nfio pude tambem deixar de ser agradilvelmente impressionado por tudo o que ali vi ou adivinhei. Goa, embora uma terra modesta, evidencia bern o espirito da uossa gente. Pando
de parte as grandes cidades da fndia que ja conhe<;o, e em que os progresses materiais tiveram fon;osamente de ser mals not6rios, niio creio
que nos tenhamos de envergonhar, antes pelo contrE.rio, quando se pro~
cure comparar Goa com a maior parte do territ6rio da Uniiio Indiana.
As cidades e aldeias, embora modestas, sao muito mais simpE.ticas e
asseadas; nB.o se ve a pobreza andrajosa e esqulllida da aldeia ou dos
bairros exc&ntricos das cidades indianas; a mendicidade, verdadeira praga
que aqui por toda a parte ataca o viajante, e em Goa hoje inexistente;
as estradas, pelo menos aquelas por onde rodei, sao esplendidas e na
sua maior parte alcatroadas. ~'llem disso respira~se par toda a parte urn
ambiente mais chilizado, e com forte influ&ncia portuguesa. Esta e no~
t6ria no trajar, atitudes e modo de viwr de uma grande parte da popu~
la~ao. Toea ao cora~iio ver tambem todas as alddas com as suas capelas
e igrejas cuidadosamente tratadas e caiadas de branco, a maneira da
nossa terra, a que todo o momenta sentimos ter sido transplantada para
urn cen8.rio de e:xuberante vegeta<_;B.o tropicaL As belezas tropicais, nas
quais estio incluidas algumas boas praias, siio igualmente impressio~
nantes, pelo que logo ocorre ao espirito a ideia de que Goa hi~de vir
a ter um dia urn certo futuro como centro de atrac~iio turistica.
4. Algumas coisas faltam hoje, todavia, em Goa, que muito have~
riam de contribuir para o seu progresso e desenvolvimento. Niio hB.,
segundo parece, qualquer actividade industrial de vulto. Niio se com~
preende, por e:xemplo, que com a abundancia de peixe e fruta e:x:istente
ainda alguem se nfi.o tivesse lembrado de montar uma indUstria de conservas. Tambem a ausencia de qualquer instala<_;ao, digna do nome de
hotel, contribui para dar uma certa impress.iio de atraso ao visitante.
5. Sua Excel&ncia o Governador disse~me estar multo empenhado em
remed:iar esta Ultima falta, mas luta com a ausenda de iniciativa da
parte dos habitantes, a qual parece ser tradicional e estar profundamente
enraizada. Mesmo uma <<pousada» do genera das . .que o Secretariado .de
Propaganda tern feito constroir em Portugal, constituiria j2. uma solu98.o
parcial para o caso. Estou certo que niio traria problemas de ordem
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finauceira, !>e fos:;e bem dirigida, poi:; sei ser muita a gente que niio vai
a Goa, em virtude de nao poderem ali encontrar instala<_;fio condigna,
Na,; trocas de impress6es que tive com alguns membros da nossa colOnia
de Bombaim, senti ser esse problema do hotel uma raziio de desgosto
para todos eles. Com o sistema da lei ska agora instaurado em toda
a Prodncia de Bombairn, e que se espera seja total no decorrer do ano
prOximn, julgo seria fidl atrair tur:istas a Goa, desde que houvesse forma
de os instalar convenientemente, 'l'ambem, quando em l9i:i2, se come~
morar o quarto centenB.rio da morte de S. :rrancisco Xavier, que fani
com ,que ali acorram certamente numerosissimos peregrines de todas as
da..<:;ses, muito se fanl seutir a falta de urn hotel ou pelo menos de uma
hospedaria razmiveL
6, Nesta materia, devo esclareeer que em todas as cidades de se~
gunda categoria da India, e nas c-apitals dos antigos principados, existem
«guest-houses», onde as pessoas de certa posit;iio sodal encontram boa
acomoda~iio, Na maioria dos casos esses «guest-houses)> siio subvencionados pelas entidades ofidas, Isto ainda torna mais frizante a rna
situa~iio em que ('.>Qa se encontra nesta materia,
7. Passei em Goa os dias 11, 12 e 13, tendo de 1a partido no dia 14
para chegar a Bombairn a 15. Durante a rrllnha estadia recebi os cumprimentos das prinC'ipais entidades oficiais, incluindo as do COnsul da
fndk No dia 13, houve urn grande jantar, oferecido por Sua ExceJeucia
o Governador Geral em nossa honra, e que decorreu num ambiente muito
simpatico e aprazlvet
R Como a recepo;ii:o a colOnia em Bombaim se atrasara, em virtude
de dificuldades surgidas com a impressao e distribuio;iio dos convites,
aproveitei para vi.sitar Ba~aim no ilia 17, e Dami'io nos dias 19 e 20,
Da velha cidacle fortilicada de Bao;aim, em tempos idos uma das
mais pr6speras do nosso tcrritJrio na fndia, existent ainda interessantissimas rui11as, que nos tCm de eucher de orgulho, Junto tenho a honra
de enviar um folheto que as descreve, e que talvez ni'io seja conhecido
no nosso Pais, i\s ruinas silo actualmeute consideradas como monumentO
nacional, e esti'io sob a administrao:;:iio do Departamento de Arqueologia
da Provincia de Bombaim, que parece vigiar com bastante cuidado pela
sua conservac;iio,
9, Dam:lo e talvez em ponto maior uma reproduo:;:iio quase exacta
de Bac;aim, As mesmas muralhas e fortilica~Qes, igrejas, conventos e
palacios, mas tudo ainda em bom estado de conservas:ii:o, A pequena
cidade tern tambem um cunho caracterlsticamente portuguff;, apesar de
serem mela dllzia de europeus que 1a vivem, e da percentagem da popu,
lay:lo crista ser diminuta, De novo ttnpressiona o asseio das casas e rnas,
a contrastar corn o ,especta.culo pouco atra.ente que e comum nas po-
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vo-o><:;O"" d_a maio:r part<~ <la fndia. Datnio, ou 1nelhor o territ6rio que

dele depende,

Nagar~Aveli,

e que se encontra eucravado no interior,

tern grandes possibilidade..<; de ordem econ6mica: excelentes florestas de
teca, ainda mal exploradas, e condit;Oes para um grande desenvolvimento da cultura de cereais.
Na recep~ilo que o Govemador de Damilo e Esposa deram em nossa
honra, foi simpatico verificar a boa amizade em que ,-ivem as virias
comunidades que habitam o territ6rio, e de que estiveram presentes os
elementos mais representatives. Cristaos, hindus, mu~ulmanos e parses
vrivem em boa e excelente harmonia e todos se mostram honrados de
ser portugueses, e desejosos de assim continuarem. Ao que parece sao
excelentes as relat;Oes com as autoridades e habitantes dos territ6rios
Yizhlhos da Uniao Indiana. 0 maior propriet<irio hindu da regiB:o in~
diana vizinha foi, par exemplo, de uma extrema amabilidade para connosco, tendo a nossa partida apareddo para nos oferecer flares e
frutas.
10. A recep<;:ao a co16.nia de Bombaim realizou-se no dia 21, no
prOprio edifido do Consulado.Estiveram presentes umas 100 pessoas,
~ ntre as quais os presidentes das pri.udpais .A...">Socia<;:Oes e clubes goeses
daquela cidade, os directores dos jomais <<..-ll1glo-Lusitano)l, <(Goa Maihl
e <1Goa Life», os vogais do Institute Indo-Portugu&s, e muitas individualidades de destaque, como o Bispo Gracias, o Dr. Albano de Sousa, o
antigo Mayor de Bombaim Mascarenhas, etc.
Segundo me informou o COnsul Lucena, houve apenas uma au duas
associat;Oes que nfi.o responderam ao com·ite.
A recepsao decorreu num ambiente simpitico, e creio que foi devidamente apreciada pela grande maioria dos presentes. 0 COnsul Lucena
foi, por muitos, especialmente felidtado par ter sabido trazer a ela uma
bem equilibrada representas-fio das v8.rias classes da colOnia goesa. Verifiquei que tern sabido conquistar a simpatia geral da colOnia. Muitos
cl.os presentes fizeram-me declarasOes patri6ticas e de fidelidade a Portugal, que nio deixaram de me impres~"ionar profundamente.
11. N io desejo terminar este offdo sem informar V. Ex. a. das elogiadissimas referendas que em toda a parte, e por numerosas pessoa~,
ouvi fazer a Sua Excelt~nda o Govemador do Estado da fnd.ia, e que
provam a evidencia a alta estima e apre(_;o em que sao tidas a sua pessoa
0 as obras do seu Govemo. Tambem me foi ficil verificar a simpatia
e prestlgjo de que goza o Govemador de Damilo, tanto dentro do territ6rio que administra como entre os elementos indianos da regi8.o
vizinha.
0 Comandante Quintanilha Dias e Sua Esposa, bem como o Capitfi.o
2\IagalhSes Correia e Esposa, ofereceram-nos em Goa e Damiio uma agra-
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dabilissima hospitalidade e cumularam-nos de ateJH;6es que niio poderiio
s<:cr f:kilmente esqueddas.
Apron:ito a oportunidade para apresentar a Vossa Exceh~nda, Senhor Ministro, os protestos da minha mais alta consideraryiio.
Vasco Garin

N.o 135

Do Ministro de Portugal em Nova Delhi
ao Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
Telegrama N.o 65
Nova Delhi, lO de Junho de 1949
0 «Foreign Secretary)> comunkou-rne a decisiio de nomearem <~Joint
-Secretary1> Parekhat Achuta Me11011 para :.Iinistro da fndia em Lisboa,
pelo que pediam o agrement do nosso Govcrno. Acrescentou que ji tern
o assentimento do Rd e que o novo l\Iinistro niio poderi todav-ia chegar
a Lisboa antes de Agosto em '\"irtude da dificuldade em substitui-lo no
MinistCrio. Trata-se dum funciom1rio com quem tenho estado em con~
tado e a cujos primeiros nomes me tenho sempre referido pelas iuiciais.

Garin

N.o l3G
Do Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
ao Ministro de Portugal em Nova Delhi
Telegrama N.O 23
Lisboa,

~2

de Junho de 19··Hl

Em referencia ao telegrama de V. Ex.a n.O tiG (l), o agrem<ont

e con-

c~dido.

Cadro da Mata
( 1)

Ver documerito N.o 1:!5.
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N.o ]37

Do Ministro dos Assuntos Externos da Uniiio Indiana

ao Minlstro de Portugal em Nova Delhi

Nova Ddhi, 7

d~

]11lho de 194-9

The :Minister for External Affairs presents hi); compliments to His
Excellency the :Minister of Portugal and has the honour to say that
since the establishment of India as a sovereign State, the Govemment
of India have been eager to avail themselves of every opportunity to
assure the Government of Portugal of their friendly ftdings and their
desire to settle all problems between the two Governments in a spirit
of cordial-ity and understanding. Animated by this spirit, the Government of India, in August, 19·18, presented to the Government of Portugal
through India's High Commissioner in Londou and the Portuguese Ambassador there an Aide 1\.femoire in \vhich they pointed ont certain anomalies in the existing arra:tYgemtnts "'·hereb:: spiritual authority over a
number of dioceses in Incha was in dft·ct snbjtct to the political patronage
of the Portuguese Government. The Gowrnment of India suggested that
the Portuguese Go\'emment ~hould enter into early discussiom; with the
Vatican in order to arrive at a satisfactory solution of the problem,
The matter was abo mentioned to His Excellency t11e 1linister soon
after his arrival in India.
Eight months have elapsed since the presentation of the aide memoire and, ilirough the Govemment of India have not received any
reply from the Portugue:;se Government, they are now more than ever
convinced that the time has come to terminate the arrangements outlined
in the aide memoire. The Government of India, as an independent government, cannot permit any foreign and purely temporal Government to
ha,,e a voice in any appointments to be made in India. They, therefore,
wish to inform the Government of Portugal that they can no longer
recognise as binding any of the terms of the Protocol between the Holy
See and Portugal respecting Portuguese ecclesiastical jurisdiction in India
ratified at the Vatican in May 1928, or any similat Concordat or agreement
between Portugal and the Holy See, in so far as they affect dioceses in
Indian .territory. The Government of India are convinced that the. separation of spiritual and political authority is essential for the continuance
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of the mutual friendly re1atiom between India and Portugal which the
GoYernment of India sincerely desire.
A similar communication is being sent to the Apostolic Internuncio
in Delhi for communication to the Holy See.
Tradur;iio

0 11inistro dos Assuntos Extemos apresenta os seus cumprimentos
a Sua Excelencia o Ministro de Portngal e tem a hmua de dizer que,

desde que a india se estabeleceu como estado sobemno, o Govemo da
fudia tern afincadamente procurado aproveitar todas as oportunidades
de assegurar ao Govcmo de Portugal os seus sentimentos de amizadc
e do seu de:;ejo de solucionar todos os problemas existentes entre os
dois Govemos num espirito de cordialidade e compreensao. Animados
par este espirito, o Governo da fndia, em Agosto de 1948, apresentou
ao Goveruo de Portugal por intennCdio do );Jto Comis~drio da fudia em
Londres e do Embaixador de Portugal naquda cidade urn memorial
apontando certas anomalias nos auanjos existentes, por virtude dos
quais a autoridade e~piritua1 sobre virias dioce::;es cla fndia estava efec~
tivamente sujeita 8. patronagem politica do Govemo Portugues. 0 Govema da fndia sugere que o Governo Portugues deve brevemente inidar
discuss6es como Vatkano a fim de se conseguir uma solu)-8.0 satisfat6ria
do problema.
Esta materia foi tamhem mencionada a Sua Excelencia o Mll1istro
logo apOs a sua chegada 8. india.
Passaram oito rneses desde que o memorial foi apresentado e, o
Govemo da india, embora n8.o tenha recebido qualquer resposta do
Govemo Portugnes, csti mais que nuuca convencido ter chegado a altura
de p6r ternw aos arranjos referidos no memorial. 0 Governo da :fndia
como Governo independeute, nio pode pennitir qne qualquer Governo
estrangeiro e puraruente temporal, tenha voz nas nomea96es a fazer na
India. Deseja, por isso, informar o Govcmo de Portugal de que niio mais
reconhece como vinculat6rios quaisquer termos do Protocolo concluido
entre a Santa Se e Portugal relativo a jurisdi<;8.o edeshistica Portuguesa
na India ratificado no Vaticano em 1Iaio de 1928 ou qualquer Concor~
data ou acordo semelhaute existeute entre Portugal e a Santa Se no que
afectam as dioceses no territ6rio indiana. 0 Goveruo da fndia esbi con~
vencido de que a separa)'fio da autoridade espiritual e terupora1 e essencial para a continua<;Uo de rela.:;:MS am.ig<iveis mUtuas entre a India e
I)ortugal, que o Governo da 1udia sinceramente deseja.
Uma comunica.:;:8.o em termos sim11ares vai ser enviada ao Intermlncio Apost61ico em NoYa Dtlhi para trammitir a Santa Se.

N.o 138

Do Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
ao Embaixador de Portugal no Vaticano
Oficio N. 0 I4
Proc. 0 33, 26

Lisboa, 9 de Ju1ho de 1949
CONFIDENCIAL ~-" Proponho-me tratar neste oficio com algum desenvolvimento da questiio do Padroado, pasta ao Governo Portugues no
memorial, de 8 de Setembro de 1948, do Alto Comiss:irio da fndia em
I.ondres.
2. Pouco interessa investigar da origem ou, mais prOpriamente da
fonte primeira do documento de que a Santa Se teve conhecimento nada
menos de dois meses antes, por intermedio de Monsenhor Vagnozzi. N1io
devemos porem errar crendo que pelo menos o dero cat61ico de origem
indiana encontrou no mencionado auxiliar do Interm1ncio em Delhi o
vekulo convicto da politica de indianiza<;iio do catolidsmo, para agitar
o problema, o levar pressurosamente ate a Santa Se e acarinhar o a:ssunto
junto das autoridades da fndia, Todos eles devem ter vista no Padroado
urn obstaculo a prossecu<;B.o daquela politica e, em segundo plano, a
satisfa<;S.o de ambi<;Oes do dero da india.
Sabe-se por declara~iio do prOprio que Monsenhor Vagnozzi aconselhou mesmo as esferas ofidais a eliminar do memorandum a £rase final
do texto primitive que se referia ao futuro das nossas possessOes na
fnd.ia (conversa com o :Mlnistro Garin, em Delhi, em 26 de Mar<;o de
1949, nas vesperas da partida de Monsenhor Vagnozzi, nomeado Inter~
nUncio para as Filipinas).
Niio nos repugna ainda crer que a Propaganda Fide esteja igualmente actuando no sentido de se aproveitar a oportnnidade para que
c-esse a intervew;iio das autoridades eclesiB.sticas do Padroado em regi5es
que desde longa data tern pretendido constituam seu dominic exclusive.
3. Repito que niio importa essa averigua<_;iio, desde que as pretens6es da fndia podem situar-se entre os corolarios da sua htdependencia
poHtica e podem justificar-se ate com a exacerba<_;i'io nacionalista subsequente ao acto da constitui<;iio da fndia em Estado independente e plenamente soberano, que pretende apagar todos os trar;os reminiscentes
de influencias estranhas nos diversos sectores da vida do seu povo.
Embora seja dificil prever o futuro e niio possa desde ajuizar-se do
valor da pretensilo ou tendencia de alicer<_;ar na base religiosa do hinduismo o fen6meno politico da independencia, e evidente que o Governo
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da fndia se abstenl por ora de complkar as quest5es e apresentani a do
Padroado no terreno mais favorivel a consecu~ib dos sPtts fins. N:Io
discutinl. por isso a 1ibe:rdade de propaganda e expansiio da Fe cat6lica
nem a actividade da'> Miss6es e autoridades eclesi<isticas estrangeiras,
mas ap~nas as situar;62s qu<" podem significar diminuic;:iio de direitos dos
cidadiios incl.ianos ou pressup6em a intenTnc;:io, ainda que simb6lica,
de urn Estado estrangeiro na direc~ao dos neg6cios religiosos cat6licos
da fndia.
4. Assim, no referido memorial de 8 de Setembro, chama~se a aten)::IO
do Governo Portugues para que o fundonamento do Padroado
-

assegura a jurisdic;:iio de bispos portugueses com sede em territ6rio portugues (Goa) sabre territ6rios sujeitos, no dominic
civil, a autoridade do Governo de Delhi;
2 - consagra a inger@ncia de urn Estado estrangeiro na nomea<_;8.o
dos bispos de algumas dioceses;
3 - e:xclui de direito o acesso do clero indiana (entendamos dos
ddadB.os da fndia) a administra<_;fio de Dioceses e:xclusivamente
constituldas em terrilOrios da india.
5. Tanto quanto podemos conduir da.<> conversas havidas entre o
nosso li'Iinistro em Delhi e entidades oficiais da fndia, a reivindica<;iio
relativa ao primeiro ponto n[o e apresentada com a mesma fon;a que
as re10peitantes aos pontes segundo o terceiro e podeni possivelmente ser
adiada ou deixada cair em esquecimento. Mas a insist@ncia com que se
nos pede qualquer resposta ao memorial sobre o Padroado, n1io nos per~
mite supor que sem risco se possa cleixar indefinidamente de encarar este
assunto e dar B.s quest6es postas ao menos urn corne<;o de solut;.:io.
Convencido das rnuitas dificu1dades que o problema comporta, o
Governo da india niio pretende a aplica<;1io imediata de qualquer regime
com prejufzo de situa<_;Oes individuais j:i constituidas mas a garantia
de que esse regime futuro niio suscitani as objec<;6es nacionalistas que
o Padroado levanta sob os aspectos indkados adma.
6. Nos meses decorridos desde a entrega do memorial de 8 de Se~
tembro o Govemo nfio esteve odoso nem se descuidou do problema.
Importava-lhe esclarecer o assunto sob todos os seus mUltiples aspectos
e deixar passar tempo :::;uficiente para bern se ajuizar da consistencia
das reivindica<;6es da india contra o Padroado.
Nesse espa<;o de tempo foram ouvidos o Senhor Patriarca das indias
e os dais restantes bispos do Padroado (com excep<;ilo o de Macau que
n8.o esta em causa e o de Bombaim que, como sUbdito britinico e homem
desiludido das coisas da india, nio havia interesse em ouvir). Deste modo
o Govemo inteirou~se niio s6 do estado actual das respectivas Dioceses
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mas do pensamento dos Revendissimos Prelados, profundos conhecedores
do meio, acerca do ponto concreto que nos importaya esclarecer. V. Ex. a
tem talvez c6pia nilo s6 da resposta de Sua Excelenda RevC"rendissima
o Senhor D. Jose da Costa Nunes, a carta do Senhor Presidente do Conselho de ll de Outubro de 194.S mas do relat6rio com clata de l7 de
Janeiro, bern como dos re1at6rios igualmente dirigidos B.quele Ministfrio
pelos Revendissimos Senhos Bispos de S. 'fame de :Meliapor e de Cochim,
em 8 e 14 de Janeiro, todos do corrente ana, nao falando do ofido em'iado
directarneute a Santa se, pelo Senhor Patriarca das fndias em 17 de
Julho de 191·8, sabre o problema religioso de Goa e a politica indiana, e
em que v3rios dos aspectos da questiio sao e:x.--tensa e profidentemente
tratados.
7. 0 Governo nRo tern dUvldas de que, sejam qnais forem as inten<;6es do Governo de Delhi, a extiw;:ao do Padroado rcpresc-nta um golpe
fundo no nosso prestfgio na india e afecta por essa forma a nossa presen<;a
ali. Quanta ao aspecto religiose, duvidamos ainda que, ao fim e ao cabo,
o catolicismo aproveite ali da nossa renlincia.
A questiio porem tem de p6r-se niio a luz dos nossos interesses poli~
ticos de portugueses ou mesmo religiosos de catOlicos, mas a luz das
novas realidades c:riadas pelo facto da independenda da india. Parece~me
que acima de tudo se tern de considerar:
a) se siio razo<l:wis as aspirao:;6es da fndia, dadas por um lado as
normas que correntemente presidem 8.s relao:;6es entre o poder
civil e a direco:;Ro suprema das confissOes religiosas e, por outro,
a igualdade que aquela n3.o pode deixar de damar para os seus
nacionais em relao:;ao aos nadonais de outros Estados.

b) Se a fndia que nada pode furidicamente para modificar as rela<_;6es
emergentes dos acordos entre Portugal e a Santa se, pode no
entanto criar ao catolidsmo condit;6es tais que obriguem a Santa
Se a ceder unilatetalmente, COm ptejufzo e desprezo de todos OS
nossos direitos, e multiplicar, ate tom<\Aas insuperaveis, as difi~
culdades da nossa conservao:;iio na india.
Estas considera<_;Oes sobrepOem~se naturalmente a quaisquer outras
que baseemos na tradic;3.o, na hist6ria, no bem fundado dos nossos direitos ate ao presente. Nem esta em discuss:io a politica dos nossos Reis
que mereceram da Santa Se a atribuic;iio do Padroado, extensivo a regi6es estranhas
soberania portuguesa. Niio esti igualmente em discussao a benevolencia ou o espirito de justi<;a com que a Igreja encarou
o nosso esforc;o mission<'trio no Oriente, consagrando-o em privilegios que

a
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suponios hoje tinicos no Mundo. A manuten<;fio clesta sitnac;iio ate ao
presente, embora sucessivamente diminu{da, em harmonia com o evoluir
dos tempos, acreclita a darivid€ncia de ambas as partes; mas o que
importa hoje e saber se pode ainda manter-se ou teni. de sofrer adapta~Oes as novas circunsN.ncias.
8. Ora e dificil de sustentar que o Governo da fndia nfio tenha
raziio nestes dois pontos:
-

niio serem de direito excluidos os ddadiios da India de ser Bispos
de Dioceses que se situam no territ6rio indiana exclusivamente;

- interv:ir urn Estado estrangeiro ao lado da Santa Se na escolha
de bispos que exercem a jurisdic;ao eclesiistica nessas enormes
Dioceses (embora o caso oferec;a alguma semelhanc;a com a actividade das confi<;sOes de paises em que o Chefe de Estado e ao
mesmo tempo o Chefe religiose).
Podernos crer que isto e apenas urn ponto de partida e que, depois
desta, virRo novas exigencias quanta a nacionalidade dos bispos e do
dero em geral, a propaganda catOlica, a intervenc;iio de urn Governo
pagiio na designac;iio dos bispos catolicos. Estas possfveis e muito prov<iveis exigencias futuras a apresentar niio a n6s mas a Santa se podem
desde ji ser consideradas como urn mal, mas niio diminuem o valor e a
forc;a das pretensOes actuais.
E e nesta confonnidade que teremos de orientar-nos.
9. Antes de definir a,<.; soluc;Oes que se nos afiguram possfveis, di~
remos uma palavra do processo e do modo como estarlamos dispostos
a adoptfi-las.
0 Governo de Delhi sabe que niio e esta prOpriamente materia de
acordo entre ele e o Governo Portugues, mas entre este e a Santa Se,
e par isso o que pretende e que o Governo Portugues se entenda com
a Santa SC com o fim de libert:i-la de certas obrigac;Oes e ele deixar de
exercer certos direitos que dimanam do Padroado, considerados contr<irios B.s posit;Oes indicadas acima. Tal acto de desisti!nda permitiria a
Santa Se, com ou sem mais largo acordo com o Governo da fndia, proceder em conformidade com o que aquele pretende. Parece pais que
havera que acordar com a Santa se como e ate onde se dever:i ceder
as pretens5es da fndia. E ponho assim a questiio pelo facto de a Santa Se
(que parece nilo ter recebido ate agora fortes press6es daquele Governo)
se ter declarado pronta a continuar a cnmprir os tratados assinados
connosco. De mais creio bern que nesta questiio ha vincado paralellsmo
entre os seus interesses e os nossos.
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0 segundo aspecto e o seguinte: h:i qut"m suponha que a..<; pretens5es
da india siio mera manifestao:;iio de uma crise passageira e que, curada
ela, tud.o voltanl a situac;:S.o, isto e, a indiferenc;:a anterior. Estes acon-

selhariam ou a esperar, podendo ser, ~diondo-se qualquer solu<;iio, ou
e1itiio, e em caso de premencia, a adoptar uma soluo:;iio que pudesse
considerar-se provis6ria ou temponhia.

Niio acredito muito nisto, porque para a prOpria Santa Se a liber~
tao:;iio das obrigao:;Oes para com os Estados, tanto tomadas nas Concordatas como nos Acordos do Padroado, esti na linha geral da sua politica
nos tempos modernos. Ante a Igreja o Padroado fez o seu tempo e, mesmo
reduzido ao mui.to pouco e puramente simb6lico que e hoje o nosso, se
uma vez e abolido, nUo rcapan:cerB. mais.
Daqui deduzo que ou nilo aceitara as solw;6es 110 regimen transit6rio que propuzermos ou esta transitoriedade se h:i-de mais tarde converter em regime definitivo. Mao. nada impede que nos esforcemos por
caminhar nl."sta prudente orienta<;i"io, quer dando-se ao acordo o prazo
de 25 anos, por exemplo, on subordinando o novo regime a permanenda
das condi.:;.6es que neste momenta o e:xplicam.
10. Para facilitar a compreensii.o do modo de \'er do Governo e ao
mesmo tempo facilitar a apresenta<;iio do assnnto a Santa Se, reduzo
as seguintes aHneas a solu<;iio possivel.
a) Semi-Padroado. 0 Governo Portugues desligaria a Santa se da
obrigatoriedade de esco1ha altemada de um bispo portugues para
a Dioce:::.e de Bombaim. (Esta concess8.o subentende que o Governo
ingles estaria disposto a fazer uma id.entica).

b) 0 Governo Portugues d.esligaria a Santa Se das obriga<;6es que
lhe impendem para com o Padroeiro quanta as Dioceses de Mangalor, Qullon e Trichinopolis, e ainda quanta 8. de Bombaim,
mesmo quando o bispo a escolher houvesse de ser de nacionalidade portuguesa nos termos do acordo de 1928.

c) Entende-se que, por efeito do disposto nas alineas anteriores,
l

~

0 Presidente da RepUblica deixan\. de fazer a apresenta.:;:3.o

dos bispos;
2

Santa se nao considera de direito excluidos OS cidadiios
portuguese&, tanto europeus como goeses, do acesso 8. mitra
nas Dioceses refericlas na.s alineas a) e b), nem tomari compromisso com terceiros quanta a nacionalidade exclusiva dos
alnd.idos titulares.

~A

d) I'adroado. 0 Governo Portugues desligaria igualmente a Santa Se
das obriga<;6es que 1he impendem para com o Padroeiro quanta
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a Diocese

de Cochim e de S. Tome de 1Ieliapor, cujo pro-vim<:nto
tambCm fkaria sujeito ao prescrito na alinea c) n.O l. A Santa SO
comprometer-se·.ia a dedgnar sempre para as duas referidas Dioceses cidadiios portugueses origin{trios da India (goeses), haveHdo-os dignos de ascender ao Episcopado.
e) 0 exerdcio dos direitos do Padroado continuaria a obedecer ao
prescrito no Acordo de 1D18 pelo que respdta Us Dioceses de Goa
e de Macau, nada se a1teraHdo quanta a Arquidlocese de Goa
no que respeita i jurisdio:;iio rnctropolitana e ao titulo de patriarcal de que a mesma goza.
/) Continua1iam em vigor as mais disposio;Oes da Concordata de
1886 e do Acordo de 1928, designadamente quanta a nacionalidade dos pUmcos de detenninadas pardquias e a propriedade
dos bens, dos tesouros artisticos, clas escolas, etc., portugueses
cuja propriedacle continuaria a ser reconhecicla is entidades is
quais actualmente pertencem.
11. As modificac;6cs indicadas parece-nm; deYeriam fazer-se por meio
de troca de Notas mantidas secrct.as enquanto, no juizo da Santa Si
e do Governo Portugues, isso fosse reputado conveniente.
12. 'Embora as alineas seguintes constituam materia que a Santa Se
compete ddender junto do Go,·erno da india, a situa;;iio de Padrodro
que o Go-,;erno PortuguCs tem desde seculos exerddo e a protcc~8.o que
deve aos seus naciomUs e respecti-vos bens em territOrio estrang:ciro, parecem justificar que o Gon~rno Portugues condicione o sen acor(1.o, quauto
Us modifica.;;6es adma indicaclas, a alguns comprom.issos do Guvemo
de Delhi.
Assim nos parece de propor 8.quele o seguinte:
a) 0 GoYerno cla india compromcter-se-ia a .nao susdtar objec~?iio

e a niio opor dificuldadt"s ao exerdcio das fun\'Oes religiosas pm
parte do clero portugues (curopeu ou goes) designado pelos rcspecti>:os superiores hienirquicos para exercer o seu munus pastor<>.l nos territOries da fndia;
b) 0 Governo da India comprometer~se-ia igualmente a rec:onhecer
is associao:;6es ou instituio:;Oes religiosas portugnesas estabeleddas
nos seus territOries a atribuio:;8.o dos bens que lhe pertencem e se
destinam a sustenta<;iio do culto catdlico, formao:;iio do clero e
obras de assistenda.
E possivel que a definio:;ao de outros pontos "~/enha a considerar-se
necessaria no decorrer das discuss6es com a Santa
e com o prOprio
Governo de Delhi: esses oportunamente se formulariam.

se
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13. ImpOem-se, antes da apresentar;iio de; um projecto delineado nos
termos acima exposto5, comrersas explorat6rias sCrias, junto das entidades competentes do Vaticano, para investigar qual a sua orienta~8.o,
estado de espirito e modos de ver.
Quanta ao GoYerno da fndia, niio se afigura que haja vantagem em
o tcr ao corrente em pormenor das negocia~Oes com a Santa se, nem
hi com ele que negociar, senao, depois de assentes com o Vatkano os
pontos essenciais, o que se refere a liberdade dos portugueses cat61icos
e a garantia da propriedade dos bens das institui96es religiosas, como
ficou dito acima. Apenas para conciliar a sua paciencia nos convini
comtmicar-lhe na devida altura que o Govemo Portugues esta em negoda<;Oes com a Santa
para defini~ao de urn regime que se e:;;pera de
satisfa~ao na medida do possivel as pretens6es daquele Governo. Isso
se farB. em Delhi ou em Lisboa, se no momenta da dedara~iio ja estiver
em exerdcio o anunciado Ministro.
No entanto, para previa apredat;io do Governo, V. Ex.a cornu~
nicara, visto que jfi se tern ocupado do assunto e o conhece bern, o que
acerca do mesrno lhe pare.:;:a conveniente ser ainda considerado.

se

Jose Caeiro da Mata
N.O 139

Do Presidente do Conselho
ao Ministro de Portugal em Nova Delhi
Oficio N.o IJ
Proc. 0 33, 26

Lisboa, 13 de Agosto de 1949
CoNFIDENCIAJ.,- Em aditamento ao telegrama de hil dias, tenho a
honra de enviar a V. Ex. a o texto da Nota com que essa Lega~iio deveni
responder a Nota que lhe foi dirigid.a pelo Ministry of External Affairs
acerca da questii.o do Padroado PoJtugu€s na fndia. Para fadlidatle de
transmissii.o, junta-se tambfm a versiio inglesa daquela Nota (1).
Para habilitar V. Ex.a a discutir em eventuais conversa<;Oes poste~
riores ne~se 1Ii:nisterio dos Assnntos Extemos a materia daquela Nota,
em'ia-se tambem c6pia do Despaclw de 9 de Julho para a Embaixada
de Portugal no Vaticano encarregando o Conde de Tovar de entrar em
negodat;Oes com a Santa Sf sabre o novo regime a estabelecer provisOriamente para o Padroado na fndia, bem como dois oficios daquela Em-

(l) Ver

documento N.o 141.

144

baixada com os seus comentarios sabre as

instru~6es

recebidas e o relate

da primeira com·erEa com Monsenhor Tardiv.i.
A leitura destes documentos e das minhas obsenra96es ao comentario
do Co11de de Tovar forneceriio a V. Ex. a tim mais exacto conhecimento
do estado actual desta questiio e da opiniiio que sabre ela forma o Governa Portugues, ao mesmo tempo que The permitiriio co1npreender me1hor
certas passagens da Nota a em·iar agora ao Governo da fndia.
Para se a\'aliar corn exactid[o das consequ&ndas cla atitude que nos
propomos tamar renunciando por agora a certos direitos do Padroado,
torna-se indispensUvel conhecer a posi9iio desse Governo no que diz respeito ao direito de apostolado e missiio de sllbditos estrangeiros, bern
como i liberdade do munus pastoral de bispos catdlkos niio indianos
que sao ainda numerosos nesse pais e tudo leva a crer que continuem
a se"lo por bastante tempo. A julgar pelas repetidas afirma.:;-6es desse
Govemo, a sua atitude niio podenl ser, pelo menos na aparencia e nestes
primeiros tempos, diferente da dos restantes paises civilizados onde existe
liberdade religiosa.
Tambem interessani conhecer para a comparar com a posi.:_;iio assumida em relac;ao ao Padro:;do a atitude desse Go\•erno em relac;ii.o a
confiss6cs religiosas, como a anglicar:.a par exemplo, cuja direc<;ilo suprema
se situa n1io s6 em paises estrangeiros, mas na prOpria pessoa de um
Cheie de E:;tado, que nem por scr chefe do Commonwealth a que a fndia
pertem:e, ddx2.r8. de ser para todos os deitos um chcfe de Estado estrangeiro. 0 Governo niio pode admitir que par efeito da sua rcmi.ncia ~e
erie aos religiosos portugueses na fndia uma situao;ao me110s favoravd
que a dos outros sacerdotes e prelados estrangeiros, especialmente dispanda os fieis portugueses nessa pais de uma organizac;ao. tradicional
e de hens considedveis cuja propriedade interessa garantir para os fins
a que estao adstritos. Esta considera<;iio fundamental explicani a V. Ex.a
a passagem da Nota em que aqueles pontos sfio expressamente nomeados.
Nas suas conversas nesse lVIinistCrio pode V. Ex.a deixar transparecer a surpresa do Governo Portugues ao receber a nota de 7 de }ulho.
Ji V. Ex.a acentuou ao Sr. Menon que nada faria supor que o Governo
da fndia se preparava a entrar pelo caminho da solu.:_;§.o unilateral de
uma questao tao complexa.
Confonne se diz na nossa nota, tal solu<;B.o n3.o paden\. resolver
sath;fatOriamente o problema que nos ocupa, alem do que no que diz
respeito ao semi-padroado, em que, com excep.:_;B.o do proYimcr:to a1ternado da Arquidiocese de Bombaim, ni'io h<i a obriga:;ao c1_e as prdados
serem de nadonalidade portuguesa, na grande maioria dos casos seria
um bispo de outra nacionalidade que o GoYerno da fnd.ia se recusaria
a aceitar, criando posslveis conflitos com Q$ respectivos paises.
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Relativamente as dioceses do Padroado, a dedsiio unilateral s6 seria
relevaute se atacassem ao mesmo tempo o prindpio da liberdade religiosa e o da liberdade de acc;iio da Santa Se na administras-iio da Igreja
Cat6lica, dand.o assim um C'anicter mais violento e arbitrB.rio a poHtica
religiosa desse Governo e em contradic;5.o com principios que pUblicamente tem afirmado seguir.
Por todas estas raz6es lamentou o Governo Portugu~s a linha de
acc;iio ammdada na nota de 7 de Julho, tanto mais que das negocia~6es
de que tinlu sido encarregado o Embaixador de Portugal no Vaticano
se esperava a definir;iio de urn novo regime que deveria satisfazer na
medida do possivel as pretens6es e susceptibilidades do Governo de Delhi.
Como V. Ex. a. notani, o final da nossa Nota esta redigido de forma
que esse Governo possa interpretar a sua anterior como apeuas anunciando um intento, para o caso de niio se chegar a acordo razo:ivel com
a Santa Se. Sera esta a atitude mais hlibil e mais conveniente. Se, porem,
esse Governo se decide por manter a referida posic;iio predsamente e na
ordern dos factos como a anunciou ua sua Nota de 7 de Julho, entiio
niio vemos vantagem em apressar as conversas com Roma e o Governo
de Delhi, e cada Yaga qne se verificar nas dioceses indianas, criara um
conflito que sera simultaneamente com Portugal, a Santa se e o pais
da nadonalidade do bispo escolhido, se nfio for portugues. For tal caminho, porem, as nossas re1a~6es com a fndia tenderiio a agravar-se
sucessivamente.
Acerca da orienta9iio indicada para Roma como de possfvel aceita~ao pelo Governo Portugues e satisfat6ria para o Governo da fndia,
abster-se-8. V. Ex. a. de por agora dar conhecimento dela a esse Governo,
vista encontrarem-se as negodac;5es com Roma nurna fase a bern dizer
preliminar e niio estarmos suficienteme.nte esclarecidos acerca da posi~8.o
da fndia em relao;:iio a religi1io cat6lica e seus miillstros.

Oliveira Salazar
N.O 140

Do Ministro de Portugal em Nova Delhi
ao Ministro dos NegOcios Estrangeiros
Ofido N. 0 225
Delhi, 16 de Agosto de 1949

Senhor Ministro dos Neg6cios Estrangeiros- Excelincia- Com refer~nda

ao assunto tratado no meu oficio n.o 208 (1), de 4 do corrente

(l) Niio foi encontrado no arquivo.
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mes, tenho a honra de levar ao conhecimento de V. Ex.a que, no dia
12 do corrente, foram apro\'adas na Assembleia Constituinte indiana as
disposi96es sobre a materia de nadonalidade, contidas no projccto da
Constitui9i'io. Estas disposio:;Oes foram consideradgs <(ad hoc prO\'i!lionSI>,
tendo sido deixada ao Parlamento a tarefa de elaborar urna dc-i per··
manente de nacionalidade>>.
Entre os artigos aprovados h:i o 5. 0 que diz: <~ data da entrada
em vigor desta Constitui9<lo, toda a pessoa que tenha o seu domidlio
no territ6rio da fndia e

c) que tenha residido normalmente (ordinarily) no territ6rio da fndia
por uao menos de 5 anos imediatamente anteriores :3. data da mendonada
entrada em \"igor, senl ddadiio da fndia, desde que ni'io tenha voluntiriamente adquir:ido a nacionalidade de algum Estado estrangeirm>.
Durante os debates, esdareceu-se que esta disposit;:iio abrangia, <(pot
exemplo, as pessoas provenientes das possess6es portuguesas e francesas
na fndia e os iranianos1>.
Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Excelencia, Senhor Ministro, os protestos da minha mais alta considera~io.

Garin
N. 0 141.

ao

Nota verbal da Lega~iio de Portugal em Nova Delhi
Minish~rio dos Assuntos Externos da UnHio Indiana (1)

N.o 94
Nova Delhi, 29 de Agosto de

19~19

A Lega~io de Portugal apresenta os seus cumprimentos ao Ministerio dos Assnntos Externos, e tern a honra de responder, em harmonia
com iustru.:;Oes do sen Governo, a Nota de 7 de Julho passado, recebida
nesta Lega~ao em 11 e relativa ao e:xerdcio do Padroado l'ortngnes,
em territOries da fndia, nos tennos dos acordos existentes entre a Santa
Se e o Governo de Portugal.
0 Governo Portugues nccebeu oportunamente o memorial de 8 de
Setembro de 19,18 por intermedio do Alto Comiss8.rio cla fndia em Londres e do Embaixador de Portugal naquela ddadP., e comec;:ou desde
logo a considerar a questiio que llie era submetida em nome do Governo
1
( )

Esta nuta foi entregue em portugues acompanhada dumH vcrs<'i.o inglesa.
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da fndia. Em bora seja sua convics-Uo que o Governo da fndia forma uma
ideia menos exacta do valor prB.tico da interven-;ao do Govern a Portugu&s
na nomea<;iio de Bispos cat61icos para Dioceses indianas e esta possivel~
mente equivocado acerca de qu2lquer influ&nda politica, dai derhada,
em territOries estranhos a soberania portuguesa, o Governo Portugues
niio se recusou a ter em considera.;;i'io os melindres do Governo da fndia
resultantes da situa<;iio actual e apredou devidamente a ded*'ra9iio do
prop6sito desse GoH'rno de se resolverem dentro do espfrito de inteira
amizade quaisquer divergendas entre ele e o Governo Portugues.
I\fas o conjunto de problemas ligados ao Padroado e muito complexo
para poder ser resohido com rapidez· e uni1atera1mente: com as pretens5es
desse Governo interferem por urn lado a situar;iio criado por Tratados
ao Estado Portugues, em nome duma tradio;iio multi~secular que nunca
se mosirou gra\·osa, Pntes altamente benefic:a para populao;Oes hoje sujeitas a soberania do Estado Indiana, e por outro lado serios interesses
de ord.em espiritual da Santa Se, representante de alguns milh6es de
cat61kos da fndia. Nenhuma soluo;B.o razo8.ve1 podia encontrar-se sem
estudo atento de todos os aspectos, niio sendo com efeito suficiente a
reminda unilateral do Gm·erno Portugues a antigos prhilegios, conservados, ate ao presente, nii.o graciosamente mas com encargos para o
Tesouro.
Um aspecto e dos mais importantes se cita por lembrano;a e e a
atitude que o Governo da india se proponha tamar para com confiss6es
religiosas cuja direc<;ii.o superior se situa ern paises estrangeiros, o direito
de apostolado e missfio reconhecido a sllbditos estrangeiros bem como
a liberdade do exerddo do munus pastoral dos Bispos cat6lkos de naciolidades diversas da indiana. Embora se esteja certo de que a orientao;iio
desse Governo, como aliis a dos Governos dos mais paises ci\'1lizad.os,
e a da m8.x:ima liberdade e sem d.iscrirninao;B.o de nadonalidades nos
considerados, entender-se-8. facilmente que todos eles deviam ser defi~
nidos em forma conveniente para se poder ajuizar do valor dao, solur;Oes
encontradas para as quest6es que forarn levantadas no memorial de
8 de Seternbro.
Em tais circunstilndas o Govemo Portugues comer;ou sem demora
a co1igir todos os elementos de estud.o, e thilia justamente enviado ao
Embaixador no Vaticano instru<;6es drcunstandadas para se ocupar da
questiio com a Santa se, e preparava instrw;Oes para que a Lega~_iio
em Delhi conversasse corn esse Govemo acerca da materia que e:xige
a sua intervenr;iio, quando lhe foi comunicada a Nota de 7 de Ju1ho.
Nessa Nota o Govemo de Delhi qudxa-se da demora havida na
solus-iio da questilo .. _. demora cujas raz6es foram apontadas· sucintamente
<ccima- e faz a declarat;ilo de que nfio se reconheceri de futuro ligado
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Us disposi.;Oes do Protocolo em vigor entre a Santa Se e o Governo PortuguCs. 0 Governo lamenta sinceramente que o Governo de Delhi se
tenha por essa forma afastado dos terrnos e da base de e11tendimento
arnig8.vel ern que, segundo o memorial de 8 de Setembro, deseja\·a ver
resolvidos certos aspectos do Padroado PortuguCs na India, para ingreosar
no caminho da resoluc;iio unilateral por sua exclusiva autoridade, que
s1i8.s, muito f:kilmente pode verificar niio o conduzir a uma solu<;fio
razo3.vel e satisfat6ria, tanto mais que, em relac;ao ao Governo PortuguCs,
sera irrelevante, ou sO o nao sera, se ao mesrno tempo atingir a Santa Se
na liberdade de administra<;8.o da Igreja Catci1ica, contra os prindpios
certamente aceites e v<irias vezes proclamados pelo Governo da· india.
Apresentados com inteira sinceridade o estado da questao e os prop6sitos da boa vontade do Governo Portugues, esta este seguro de que
a Nota de 7 de Julho nilo sO niio contem urn born principia de solu<;io
das quest6es postas no memorandum de 8 de Setembro como os designios
que anuncia niio estiio em harmonia com os desejos manifestados de as
rela96es entre a fndia e Portugal traduzirem a mUtua amizade que :nos
tem ligado e que todos desejamos.

N.o 142

Nota verbal do Ministerio dos Assuntos Externos da Uniti.o Indiana
a Lega~iio de Portugal em Nova Delhi
Nova Delhi, 9 de Setembro de 1949
The Ministry of External Affairs present their complime11ts to the
Portuguese Legation and have the honour to acknowledge the receipt of
their Note dated the 29th August, 1949, regarding the forme of Ecclesiastical Patronage (Padroado) exercised by Portugal in Indien territory.
2. The Ministry of External Affairs are not under any misapprehension regarding the nature and origin of the Padroado. They recogillse
that it has arisen out of historical factors. It is a vestige of that unfor~
tunate period in Indian history when India fell under foreign rule. But
when India regained independence, the Padroado became anomalous and,
in Indian eyes, its continuance ceased to have any justification. It would
have been open to the Government of India then to declare that they
would no longer recognige it. The Government of India, however, contented themselves with approaching the Government of Portugal as in
their Aide Memoire of the 8th September, 1948, in the hope that the
matter would be promptly and amicably disposed of. But they regret
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that not even a formal acknowledgment of their communication was
received from the Portugue:.e Government. It is true that the 1Hnister

of Portugal orally referred to this problem on one or two occasions but
His Excellency was unable to go beyond saying that the matter was
under the consideration o£ his Go\:ernment; nor was he in a position

to giYe any indication as to the probable outcome of such consideration.
That is why the GovEmment of India thought it necessary to reaffirm
their attitude unequivocally in their aide memoire of the 9th July, 1048.
3. The Government of India ere a·ware that the Padroado is a feature
which also concerns the Holy See. They have, therefore, been in conti~
nuous touch with the Holy See through the Representathe of the Holy
See in De1hi as well as through their own Representative at the Vatican;

and they have reason to hope that the Holy See, recognising the spirit
of the times, will acquiesce in the modification of arrangements which
are no longer appropriate.
4. The 1\'ote from the Portuguege Government has touched on the
Government of India's religiouo, policy. The Government of India have
made a solemn declaration that India o,hell be a secular, democratic State.
It is thdr firm purpose that all religious denominations shall be at liberty
to carry on their legitimate activities in freedom and in complete assurance of non~discrirnination as to race or nationality. But, as a Sove~
reign Governme11t, they will not accept any interferEnce from foreign
Governments, whether in civil or eccle~iastical matters.
5. The Government of India note that instructions have already
been sent to the Portuguese Ambas:-~ador at the Vatican to approach
the Holy See and that corresponding instructions to the Portuguese
Legation in Delhi are to follow. In the course of the ensuing conversations
with the Portuguese Legation, the Government of India will be glad
to give any clarification needed on any matters which may be in doubt.
The Ministry of External Affairs, however, would express the fervent
hope that, in the interests of the friendly relations between India and
Portugal, which they are eager to maintain, the Padroado issue will
be speedily disposed of in an atmosphere of understanding and cooperative goodwilL

Traduyiio
0 Ministerio dos Assuntos Externos apresenta os seus cumprimentos

3. Lega.:;iio Portuguesa e tern a honra de acusar a recepc;:iio da Nota de
29 de Agosto de 19,19 acerca das formas de patronagem eclesiB.stica (Padroado) exe!Cidas por Portugal no territ6rio indiano.
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2. 0 Ministt:rio c1.os As;;untos Externos n3.o 1abora em qualquer mal-entendid.o qua'.<to 8. liat.urt:za e orig~:m do I>adroado. Reco•lh-:'ce qn:::
surgiu de factcn;s histOricos. E um vestigia daqucle infeliz pc:rloclo c!r,
hist.;.'!ria indiana un que a fnt1.ia caiu sob dominio estnmgdro. Thia:;, quando
a india readquiriu a independencia, o Paclroado tornou~se uma anomalia
e, aos olhos indiano'l, a sua contirma\.8.o deixou de tcr qua1quer jushfica~i'i.o. E o Governo da fndia podia entao ter declarado que nao mai:>
o reconhece. 0 Governo da 'india, porem, conteutou~se em dirigir-se ao
Governo de Portugal nos tennos do seu meruorial de 8 de Setembro de
1948 na esperaw;a de que o assunto seria tratado pronta e amigivelmente. Mas lameuta que nem sequer um aYiso formal de recepc;:i'io foi
recebido do Goveruo Portugues. E certo que o :Ministro de Portugal
referiu-se orahnente a este problema em uma ou dnas ocasiOes, mas Sua
Excel€ncia niio p6de ir alem de dizer que o assunto estava sendo estudado p.;;:lo seu Governo nem p6de dar qualquer indica(_;i'l.O do resultado
prov<l.\'el desse estudo. Foi par isso que o Governo da fnclia julgou necessaria reafirmar a sua atitude inequl.vocamente no sen memorial (l.e
9 de Julho de 19-!\::<
;:;, 0 Goveruo da fndia esta consdente de que o Paclroado tem urn
aspecto que tambem interessa a Santa Se. E, par isso, tem estado em
contacto continuo com a Santa Se por intermedio do representante da
Santa Se em Delhi e tambem par interm.Cdio dos seus prOprios representantes no Vaticano; e tem razOes para esperar que a Santa Se reconhecendo o espirito dos tempos, concordant em modificar os arranjo,;
que deixaram de ser apropriado:;.
4. A Nota do Goveruo Portugu&:s referiu-se 2. politica religiosa do
Governo da India. 0 Governo da fuclia tem cleclarado solenemente que
a india seni um estado secular e democnltico. E seu firme propOsito
que todas as denonllna~6es religiosas gozar8.o da liberdade para conduzirem livremente as suas legltimas actividades e com a plena garantia
de n8.o-discrimina<;8.o quanta a ra~a ou nacionalidade. Mas, sendo um
Gon·rno soberano, niio aceitani nc:nhuma interfer€nda de governos cstrangeiro::;, quer em materia civil quer em edesi:obtica.
5. 0 Gon:rno da fndia nota que j8. tem sido enviadas instru~Oes
ao Embaixador Portugues no Vatkano para abordar a Santa se e que
iustnv;Oes correspondentes ser8.o dada-:; a Lega~iio Portuguesa em Delhi.
Em conversas com. a I,ega<;iio Portuguesa, que se segnitao, o Goyen)o
da iudia ter:i prazer em esclarecer qualquer as:;unto que susdte dUYid2.s.
0 Ministerio dos Assuntos Externos, pon§m, gostaria de manifestar a sua
ardente esperan<;a de que, no interesse de re1a<;6::s amig:iveis entre a fndia
e Portugal, que deseja manter, a qUf$tiio do Padroado seja dp-i.dmncnte
liquidada num ambiente de compreensiio e boa vontade coopemth-a.
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N.O 143

Do Presidente da <(Goan Association)) de Bombaim

ao Presidente do Conselho
Telegrama
Bombaim, 12 de Outubro de 1940

His Excellency Dr. Oliveira Salazar, Prime M in£ster, Dis bon-- The
Goan Association Bombay apprises Your Excellency Goan meeting
held Sunderbai Hall Bombay Sunday October 2 convened by individuals.
The resolutions passed do not reflect views of bulk Goan emigrants here.
Meeting sponsored by denationalised Goans and handful of fugitives
taking shelter here. 'fhe Goan Institutions not consulted and did not
participate in meeting. They strongly repudiate claim of such individuals
to speak in the name of people of Goa. 'fhe Goan Association believes
in constitutional methods for vindication of pevple's rights and condemns
falsehood prop:·gated by interested pe:.-sons for achieving their end. Goan
citizens allegiance to Nation's Government unshaken.

I gnatitts Fonseca

Tradur;iio
Bombaim, 12 de Outubro de 1949

Para Stta Excelincia o Dottior Oliveira Salazar, Presidente do Conselho, Lisboa- A Assoda<;ilo Goesa informa V. Ex.a de que a reuniiio
de goeses realizada na Sunderbai Hall de Bombaim no domingo, 2 de
Outubro, foi convocada por indivfduos particulares. As resolu90es adoptadas niio reflectem as opiniOes da maioria dos emigrantes goeses que
vivem aqui. A reuniiio foi patrodnada por goeses desnadonalizados e por
algnns fugitives abrigados aqui As institui90es goesas niio foram consultadas e niio partidparam na reuniiio: Estas repudiam vivamente a
pretensiio cle tais individuos de falar em nome do povo de Goa. A Assoda9iio Goesa acredita nos metodos constitucionais de reivindicar os
direitos do povo e condena as falsidades propaladas por individuos interesseiros para conseguirem os seus pr6prios fins. Os cidadiios goeses con~
tinuam firmes na sua lealdade ao Governo da Na<;iio.

N.O 144

Mensagem do Presidente da «Goan Association» de Bombaim
ao Presidente do Conselho

Bombaim, 14 de Outubro de 1949

H. E.. Dr. Oliveira Salazar, Prime M1.11.ister of Portugal~ Sir, In
continuation of the telegrama sent to Your Excellency on \Venesday,
Oct. 12, 1949, I ha\·e the honour to enclose hP.rein a true copy of the
resolution adopted at the meeting of the Committee of tlte Goau Association and the members of the Committee appointed at the public
meeting of institutiom of the Goan Community, representing approximately 80.000 Goan citizens, residing in Bombay, held at AntOnio de
Sousa High School Hall, Bycula, Bombay, on Sunda·y, the 2'lst August,
1949, for Your Excellency's information.
The Goan Association has already forwarded a copy of the resolution
to H. E. the Prime Minister of the Indian Union, so as to apprise him of
the true state of affairs, namely that the Goa.11 citizens at home and here
have nothing to do with the resolutions adopted by those denationalised
Ganas, who had changed their nationality duri11g the British Rule in
India, and \Vho with the help of handful of Goan fugitives were convening
meetings in the name of individuals and claimed to represent the Goan
people with a view to misleading the public in India and abroad.
I have the honour to be,

Sir,
Your most obedient serYant,

Ignatius Fonseca
Anexo
Gocm Association
(True copy of resolution adopted at the meeting held on \Vednesday,
12.10.49).

Resol·ution
\Vhereas this meeting of the Committee of the Goan Association,
Bombay, and members of the Committee appointed at the public meeting
of institutions of the Goan Community, representing approximately 80.000
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Goan citizens residing in Bombay held at AntOnio de Sousa High School,
Bycu11a, on Sunday the 21st August, 1949, are aware that SOllle denationalised Goans who h~Hl changed their nationality during the British
Raj, with the help of a handfu1 of Goan fugitives taking shelter in Bombay,
have bee11 com-ening meetings in the name of a newly formed organisation
or at a time even in the name of individuals claiming to represent the
Goan people \vith a ·dew to misleading the public both in India and abroad,
as if these indh,idua1s or their organisations, who have no following in
Goa, represented the ·wishes of the tiulk population of Goa;
and whereas this Committee is aware that the Goan citizens at home
and outside haw nothing to do >vith the resolutions passed at their
meetings and adopted at the meeting .held at Sunderbai Hall en October 2,
1949, and published in the papers;
this meeting is aware that among the Goan fugitives include men
who are responsible for invoking Moscow's support for ad\'ancing their
propaganda and views this move seriously, which caused so much alarm
among the people at home, as the meeting at Panjim fully demonstrates
where over 1.0.000 persons of all classes and creed of Goans at home
attended :in torrential rain;
this meeting resolves to take prompt action with a view to acquainting
the public and the autlwrities ·with the real facts;
this meeting resolves to imeediately send the follov;ing cables to
H. E. Dr. Oliveira Salazar, Prime :M:inister of Portugal, Lisbon, to H. E.
the Prime Minister of the Indian Union, New Delhi, H. E. the I\Iinister
Plenipotentiary of Portugal in New Delhi and H. E. the Governor General
of Portuguese India, Goa.

l. --His Excellency Dr. Oliveira Salazar,

Prime Minister, Lisbon, Portugal.
<1Goan Association Bombay apprises Your Excellency Goan meeting
held Sunderbai Hall Bombay Sunday Oct. 2, comened by individuals.
Resolutions passed do not reflect views of bulk Goru1 emigrantes here.
Meeting sponsored by denationalised Goans and handful of fugitives
taking shelter here. Goan institutions not consulted and did not participate in meeting. Strongly repudiate claim of such indhiduals to speak
in the name of people of Goa. Goan Association believes in constitutional
methods for vindication of people's rights and condemns falsehood prop~gated by interested persons for achieving their ends. Goan citizens
allf"giance to Natio;.1's Government unshaken».

154

2. ··-His Excellency Prime Minister of the Indian (htion, New Delhi.
His Excellency Minister Plenipoten 1iary of Portugal, 1\lew Delhi.
(!Goan Association Bombay apprises Your E-xcellency's Government
that the mE'.eting held at Sunderbai Hall Bombay Sunday Octob~r '2,
\\"a=; convened by iudhriduals who are denatioualised Goans and handful
of fugitives taking shelter here. Resolutions passed do not re±1ect Yic,;-s
of bulk Goan emigrants here. Goan institutiom; not consulted and did
not participate in meeting. Strongly repudiate claim of such individuals
to speak in the name of the people of Goa. Goan Association believes
in constitutional methods for vindication of people's rights and condemns
falsehood propagated by interested persons for achieving their ends.
Representation fol1owS1l.
3. ~His Excellency Governor General of Port·uguese India, Goa.

<tGoan Association Bombay has sent today following cable to His
Excellency Dr. Oliveira Salazar, Prime Minister, Lisbon~ Goan Asso~
elation Bombay apprises Your Excellency Goan meeting held Sunderbai
Hall Bombay Sunday October 2, convened by individuals. Resolutions
passed do not reflect vi.ews of bulk Goan emigrants here. Meeting spon~
sored by denationalised Goans and handful of fugitives taking shelter
here. Goan institutions not consulted and did not participate in meeting.
Strongly repudiate claim of such individuals to spc:ak in the uame of
people of Goa. Goan Association believe in constitutional methods for
,·indication of people's rights and condemns falsehood propagated by
interested persons for achieving the;r end. Goan citizens allegiance to
Nation's Government unshaken. Similar telegram has also been sent to
His Excellency ?l"finister Plenipotentiary of Portugal, New Delhi».

President, Goan Association, Bombay

Tradufiio
Excel§ncia
quarta~feira,

~Em

aditamento ao telegrama enviado a V. Ex. a na

12 de Outubro de 1919, tenho a honra de junto remeter,

para informa~ao de V. Ex.a, uma c6pia autentica da resoiu~:Io aprovada
na reunUio do Comite da Assoda~iio Goesa e dos membros do Comite
escolhidos na se~sao pUblica das institui~Oes da Comunidade Goesa, re~
presentando cerca de SO 000 ddad iios goeses residentes em Bombaim,
realizada na sala de AntOnio de Sousa High School, de Byculla, Bom~
bailn, em 21 de Agosto de 19.49.
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A Assoda~:lo Goesa j9. tern en·viado uma c6pia da resolw;:lo aS. Ex, a
o Primeiro 1Iinistro da Uniiio Ilidiana a fim de lhe dar conhecimento
do vcrdadeiro estaclo das coi:,as, designadamente que os cidadiios goeses
aqui e na sua terra natal nada querem com as resoluo;Oes adoptadas por
aqueles goeses desnacionalizados que mudaram de nacionalidade durante
o regime britinko ng fndia e que, com o apoio de uns poucos fugith·os
gocses, COl1\'0CaYam reuniOes em seus names individuals e pretendiam
r;:presentar o po\"O goes com o fim de desorientar o pU.blko tanto na
fndia como no estrangeiro.
Tenllo a honra de ser
De V. Ex.a
Atentamente,

Ignatius Fonseca
Anexo
A ssociaycio Goes a
(c6pia autentica da resolu<;iio adoptada na reuniio de quarta-feira,
12-10-19·19).

Resoluyiio

Considerando que esta reuniiio do Comite da Assodao;iio Goesa, de
Bombaim, e dos membros do Comit.e esco1hido na sessio ptlblica das
instituis:Oes da ComuuicJade Goesa, representando cerca de 80 000 ddadios goeses residentes em Bombaim, realizada na sala de ~AntOnio de
Sow;a High Sdwol, de Byculla, no domingo, 21 de Agosto de 1949, tern
conhecimento de que alguns goeses desnacionalizados que nmdaram de
nadona1idade durante o regime britinico, com o apoio de uns poucos
fugitives goeses abrigados em Bombaim, tern estado a convocar reuni6es
em nome duma organiza9io recentemente formada ou uma vez flinda
em nome de indhiduos qne pretendem representat o povo goes com o
fim de desorieni"ar o pltblico tanto na fndia como no estrangeiro, como
se aqueles indiYiduos ou as suas organiza<;Oes, que niio tern partiJ<'trios
em Goa, representassem a massa da popula9io goesa;
e considerando este Comite tem conhecimento d.e que os ddad3.os
goeses na sua terra natal e fora dela nada querem com as resolu96es
aprovadas naquelas reuni6e.c:; e as adoptadas na reuniiio de Sunderbai
Hall em 2 de Outubro de 1949 e publicadas na imprensa;
esta reuniio toma conhecimento de que, entre os fngi'd-vos goeses
encontram-se pessoas que invocaram o apoio de Moscovo para espa1har
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a sua propagm1da e encara com sena.<> preocupat;Oes esta manobra que
pro1Tocou alarme no meio goes, confonne ficou plenamente demo:astrado
no cornicio realizado em Pangim, onde mais de 10 000 goeses de todas
as dasses e credos se reunin-•m sob um'l. chU>'a torrcndal; esta rcm1i:lo
resolve tamar medidas imediatas para tornar conhec.idos do pUblico e
das autoridades a verdade dos factos; e:;ta reuni3.o resolve enviar ime~
diatamente os seguintes telegramas a Sua ExcdCnda o Dr. Oliveira
Salazar, Prlmeiro Ministro de Portugal, Lisboa, a Sua Excelencia o
Primeiro Ministro da UnHio Indiana, a Sua ExcelCncia o 1Iinistro Plenipotenci<irio de Portugal, em Nova Delhi e a Sua Excelencia o Goveri1ador Geral da india Portuguesa, em Goa.

1-

Para Sua Excelencia o Dr. Oliveira Salazar
I)rimeiro Ministro, Lisboa, Portugal.
<jA As..'iocia98.0 Goesa de Bombai.m informa V. Ex. a de que a rcuniiio
dos goese,; realizada na Sunderbai Hall no domingo, 2 de Outubro, foi
convocada por individuos particulares. As resolu90es nela aprovadas n<lo
rcflectern as opiniOes da maioria dos emigrantes goeses que aqui vivem.
Aquela reuniiio foi convocada por goeses desnac:ionalizados e alguns fugiti\-os abrigados aqui. As institui96es goesas n3.o foram c:onsultadas e nUo
partidparam 11a reuniii.o. Repudiamos vivamente a pretensil.o de tais
indidduos de falar em nome do povo de Goa. A Assoda9il.o Goesa ac:redita
nos mCtodos constitudonais para reivindicar os direitos do povo e condena as falsidades propaladas por individuos interesseiros para conseguirem os seus prOprios fins. Os ddadiios goeses c:ontinuam firmes na
sua lealdade ao Governo da Na98.o~>.
2

-··~

Para Sua Excelenc:ia o Primeiro Ministro
da Uniao Indiana, Nova Delhi.

Para Sua ExceH~ncia o Min.istro Plenipotend<irio
de Portugal, Nova Delhi.
<d\. Assoda~ao Goesa de Bombaim informa o Governo de V. E..::.a
de que a reuniiio realizada na Sunderbai Hall de Bombairn em '2 de Outubro foi convocada por individuos que sil.o goeses desnadonalizados e
uns poucos fugitivo':l abrigados aqui. As resolUi:;Oes nela aprovadas n8.o
rdlectern as opiniOes da maioria do':l emigrantes goeses que >.-"ivem aqui.
As institui90es goesas uao foram consultadas e nao participaram na
reuni1io. Repudiamos vivamente a pretens8.o de tai'.i individuos de falar
em nome do povo de Goa. A A:soda98.o Goesa acredita nos metodos
c:onstitudonais de reivindicar os direitos do povo e condena as falsidades
propo.lada:; por individuos interesseiros para conseguirem os seus prOpxios
fins. Segue uma exposis:iio.

',,
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3- Para Sua ExceH~nda o Governador Geral
da fndia Portuguesa, em Goa.
<il'i Assoda9iio Goesa enviou hoje o seguinte telegrama a Sua .Exceli~nda

o Dr. Oliveira Salazar, Primeiro :Ministro, Lisboa:

<•A Assoda<;iio Goesa de Bombaim informa V. Ex." de que a .reumao
dos goeses realizada na Sunderbai Hall no domingo, 2 de Outnbro, foi convocada por individuos particulares. As resolu-;Oes nela aprovadas n1io reflectem as opiniOes da maioria dos emigrantes goeses que aqui vivem. Aquela
reuniiio foi convocada por goeses desnacionalizados e alguns fugitives
abrigados aqui . .AB institui96es goesas niio foram COIJ.Sultadas e niio partidparam na reuni1io. Repudiamos ''ivam.ente a pretensiio de tais individuos de falar em nome do povo de Goa. A .Assoch9iio Goesa acredita
nos mCtodos constitudonais para reivindicar os direitos do povo e con~
dena as falsidades propaladas por individuos interesseiros. para conseguirem os seus pr6prios fins. Os ddadiios goeses permanecem, firmes na
sua lealdade ao Governo da Na~:im>.
Telegramas em termos sim{lares foram enviados tambCm a Sua E:x:.a
o 1finistro Plenipotenci8.rio de Portugal em Nova Delhi.

Presidentc, Assodayao C:oesa, Bombaim

N.o 145

Extracto do discurso proferido pelo Presidente do Conselho,
Prof. Dr. AntOnio de Oliveira Salazar,
na biblioteca da Assembleia Naciona1, em 20 de Outubro de 1949

0 caso de Goa eo mais delicado e grave, em parte pelas fortes pressOes exteriores, em parte pela desorienta<;iio da nossa gente. Niio me
refiro 8. campanba da imprensa indiana, livre sem responsabilidade, mas
S.s declara<;6es oficiais dos representantes do Poder que usam falar da
integra-;iio de G<Ja na grande fndia com a vo11tade que pelo menos h<i
o direito de estranhar.
A fudia tern possibilidades, a bem dizer indefinid::ts, de dificultar e
complicar a vida de Goa: contiguidade territorial, dependencia econ6mica,
trabalho e economias dos nossos emigrantes siio armas de que poderia
usar eficazmente contra nOs. Mas niio e isso que esti em discussiio. 0 que
se d.iscute e se pode faze-lo dentro daquelas normas jurfdicas e morais
que regulam as rela<;Oes dos pafses civilizados, e ate hoje tern entendido que nao.
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A fndia sente-se impelida por urn ideal de unidade geognlfica, alias
inati11gido independentemente de nOs, e jfi frustrado. E um ideal, e urn
criteria, niio e uma razilo e muito menos um direito, porque o direito
e Goa estar integrada h:i virios seculos na soberania portnguesa. A fndia
tern problemas raciais, mas niio pode p6~los contra ncis, que nio os temos
dentro do:; nossos territcirios e por toda a parte nos erguemos contra as
cliscriminao:;Oes de que os seus prOprios filhos siio vftimas. A india tern
problemas de fronteiras que siio problemas de segnraw;a; seria ridicnlo
afinnar que esses existem em Goa. Isto e, no terreno da abson;io ou
cla integra<;iio fon;ada do Estado Portugues na grande fndia nUo se acha
safda B.s dificuldades; no da boa vizinhan<;a e colabora<;iio amig:ivel,
muitas e f8.ceis.
Assim, o Governo da Delhi apresentou ao Governo Portugues as suas
objec<;Oes ao e:xercicio do Padroaclo como significando intervenc;ao de um
poder politico estranho na designa<_;iio de autoridades ecle:;i<:isticas com
jnrisdic;ao em territ6rio indiana. Embora o Padroado nio tenha esse
significado nem tenha sido utilizado para fins politicos, embora isso
<..-ontrarie o nosso sentimento, ncis compreendemos as susceptibilidades que
0 e:xercido claquele direito pode ferir e com;ideramos que devemos entender-nos com a Santa Se para se dar a fndia a satisfa,;;ao que for devida.
Mormugfio custa-nos milhares de con to:; anuais e sen-e mais a India
que o territOrio portugues. E situac;io que existe nontros lugares e pode
ser largamente melhorada em beneficia de ambas as partes. E assim por
diante: tanto no terreno moral como no econOmico ha materia para entendimentos. Esperemos que a prOxima instala~iio em Portugal da representa~io diplomS.tica da fndia permita esclarecer no interesse comum
todos estes problemas.
Agora as questOes internas.
Niio hfi dtw:ida de que os acontecimentos da india provocaram uma
grande perturba~ao no espirito de alguns dos nossos. A prOpria grandeza
do facto histOrico verifkado alem-fronteiras, as possibilidades que parecia
abrir, a mesma superioridade cultural da nossa gente, a sua utiliza~io
largamente experimentada sob dorninio ingles nos lugares da Administrat;iio, a sua pnitica da autonomia, criaram nos espiritos nma aspira<;fio
que niio era seniio uma falsa miragem. A verdade e esta: Goa s6 poderia
escolher entre ser um estado em Portugal e urn pequeno distrito na India,
com a subversilo completa das situa<;Oes ac'tuais. A prOpria cultura portuguesa ou indo-portuguesa que os seculos acumularam niio teria possibilidades de manter-se. A popula<;ilo hindu teria naturalmente outra maneira de compreender as coisas. A reac<;ilo final veio a ser-nos favonivel.
Mas Goa tem queixas e aspira<;Oes que, ao serem estudadas, se viu
ni:io poderem ser satisfeitas, mesmo dentro do razoavel, pelas restri~'Oes
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prvvenientes do Acto Colonial, que faz parte, como e sabido, da Constitui98.o. A revisao que venha a fazer-se facilitara a solu<;iio de algumas
qnest6es pendentes.
Trata-se, porem, de questOes de familia que nao tern volume nem
gravidade para imprimir aos neg6cios da nossa fndia directriz cliferente
da que lhe imprimiram OS antepassados, 8. SOmbra da bandeira portuguesa.

N. 0 146

Do Presidente do Conselho

ao Presidente da «Goan Association)) de Bombaim
Telegrama
Lisboa, 3 de Novembro de 1949

Agradecendo o seu telegrama (1) venho exprimir-lhe a sincera satisfac;iio e o grande apre<;o do Governo pela inabalivel lealdade e patriotismo da Associa<;:ilo Goesa e dos goeses de Bombaim.
OUveira Salazar

N.O 147
Do Presidente do Conselho

ao Presldente da (jGoan Association)> de Bombaim
Carta

Lisboa, 15 de Novembro de 1949
Senhor Presidente da Assodayiio Goesa de Bombaim- Tenho a honra
de acusar a recepc;iio da carta de V. Ex. a. de 14 de Outubro findo (2 ), que
acompanhou a c6pia da resoluc;iio aprovada na reuniiio do Comite da
Assodac;iio Goesa de Bombaim efectuada nessa cidade em 12 daquele mes.
Niio quero deixar de exprimir a V. Ex:. a., em nome do Governo Por~
tugues, a muita satisfac;iio que lhe causou mais esta ma11ifesta~ao de
patriotismo da Associac;iio Goesa de Bombaim de que V. E:x:.a e muito
digno Presidente.

( 1)

(~)

Ver documeuto N.<> 143.
Ver documento N,o 144,
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Rogo tambEm a V. Ex.a o favor de transmitir ao Senhor Pomp~·ia
Viegas o muito apre;;o do Governo pela sua atitude na reuni8.o de 2 de
Ontubro no Sunderbai Hall, de Bombaim.
Apresento a V. Ex.n os protestos da minha distinta considera.:;2.o.
Ohveira Salazar
N_D
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Mensagem do Presidente da {\Goan People's League•> do Paquistao
ao Presidente do Conselho
Carta

Karachi, 23 de Novembro de 1949

His Excellency Dr. A. 0. Salazar,
Prime Minister of Portugal

Your Excellency- It is \Yith the greatest satisfaction and pleasme
that I for..vard herewith a copy of the resolution passed at a mass meeting
of the members of The Goa11 Leople's League, Karachi, Pakistan, .held
on 23rd October, 1949 at the Goan Union Hall, Karachi.
Your Excellency may be aware that the G. P. L. is the kadi11g
political organisatio11 of the Goan masses in Pakistan. It has ahYay,.;
maintained pro-Portuguese leanings and has made yery strong pro-Portuguese propaganda here by means of press and platform. It has dfectiwly
ridiculed the mischieYous propaganda of some of the Goans of Bombay
regarding merger of Goa in the Indian Union.
Praying for an early grant of Dominion Status and assuring Your
Excellency of our unstinted loyalty and support at all times.
Yonr Excellency's most obedient
servant,

I. D. Lobo
Anexo
Resolution
The Goan People's League, on behalf of the Goans of Pakistan, whilst
reiterating their demand for early grant of Dominion Statu:> for Goa,
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ta~e

this oppottunity of once again pledging their unstinted loyalty and
allegiance to the Portuguese Flag. They also re-affirm their firm con\ iction that the differences that exist between Portugal and themselves
r.re their O\Vn domesHc affairs, in which no outsider has any right to
interfere.

Traduyiio

Karachi, 23 de Novembro de 1949

ExcelCncia ~ 1! com a maior satisfao;<lo e prazer que passo as m<los
de V. Ex.a uma c6pia da resolu<;iio aprovada num comicio dos membros
da Liga dos Goeses de Karachi, Paquistao, realizado em 23 de Outubro
de 19cl·9 na sala da Uni<lo Goesa de Karac:bi. ·
V. Ex. a talvez saiba que a Liga do Povo Goes 6 a principal organiza<;8.o pol:ltica dos goeses residentes no Paquist8.o, a qual sempre tern
demonstrado simpatias pr6-portuguesas e tern feito mu.ito intensa propaganda pr6-portuguesa por meio da imprensa e da tribuna. Tem eficazmente ridtcularizado a propaganda mal6vola de alguns goeses de Bombaim no tocante a integra~ao de Goa na UnHio Indiana.
Pedindo que seja brevemente concedido o estatuto de Dominio e
assegurando a V. Ex.a da nossa mais firme lealdade e apoio em todas
as ocasiOes.
De V. Ex.a
Atentamente,
I. D. Lobo

Resoluf&O

A Liga dos Goeses, em nome dos goeses residentes no Paquistiio,
reiterando o seu pedido de que seja brevemente concedido a Goa o estatuto de Domlnio, aproveita esta oport.unidade para mais uma vez
afinnar a sua mais firme lealdade e fidelidade a Bandeira Po1tuguesa.
Afirma igualmente a sua firme convicc;ao que as diferenc;as e:x.istentes
entre eles e Portugal 6 um assunto domestico, no qual nenhum estranho
tern o direito de interferir.
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N. 0 U9

Do Presidente do Conselho
ao Presidente da ,,(loan People's League1> do Paquistlio
Lisboa, 7 de Dezembro de 19<19
Agradecendo a sua carta de 23 de NoYembro (1), venho exprimir-1he
a sincera satisfat;iio e o grande apre~o do Govemo J:>ortugues pela indefectivel lealdade e patriotismo da Liga Goesa e dos goeses do Paquistiio,
Oliveira Salazar
N.O 150

Do Ministro de Portugal em Nova Delhi
ao Ministro dos NegOcios Estrangeiros
T elegrama N. 0

I

5

Nova Delhi, 4 de Fevereiro de 1950
0 COnsul em Bombaim telefonou de manh.\l dizendo que a Polida
de Bombaim prendeu Pompeia Viegas com o pretexto de ser perigoso
para a seguram;a pUblica, tendo retirado de sua ca.sa papfis da Assoda~ao Goesa.
Tendo dado instru<;Oes ao COnsul para. ir perguntar as autoridades
o que se passava, dado que o Viegas e cidadao portugues e a Associa<;fio
Goesa e constituida em grande parte por nossos nadonais, o COnsul
informou-me a tarde que falara com o Home Secretary o qual prometeu
dizer-lhe na 2.a feira o motivo da deten<;iio 0 C6nsul avistou-se na prisiio
com Viegas, que ignora a causa da deten<;Uo. Martins, amigo do Viegas
e tambem pertencente a Associat;:8.o Goesa, foi igualmente preso_ Vou
fazer uma dilig€ncia neste Ministerio dos Assuntos Externos.

Garin
N. 0 151.

Do Minlstro de Portugal em Nova Delhi
ao Ministro dos, Neg6clos Estrangeiros
Telegrama N. 0 1'8

Nova Delhi, 6 de Fevereiro de 1950
A perguntas escritas sobre Goa feitas hoje no Parlamento, Deputy
Minister Estrangeiros Keskar respondeu verbalmente 1. o - Que o Go~
(lj Ver documento N.<> 148,
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v~rno Britilnico da fndia, antes da independCnda, niio tinha quaisquer

ar-ranjos com as autoridades portuguesas para defesa da fndia Portuguesa;
z=.o- Que o 1vrinistro Menon esta>:a inteiramente ao facto das ideias do
6ovemo da fndia acerca do futuro das possess6es portuguesas; s.o- Que
0 Governo nao tinha ate agora infonna(_;iiO que ele ji tivesse levantado
questiio com o Governo l)ortugues mas que o faria em tempo apropriado.
A outras duas perguntas orais o prOprio Nehru respondeu: 8. primeira,
que o Governo da fndia niio tinha informar;Oes exactas sabre se fors-as
armadas em Goa haviam sido recentemente duplicadas, mas que isso
era assunto que o Governo Yia com indiferenr;a; a segunda, que estava
ao facto de que >:Urias altos fundonirios portugueses tern feito em tempos
recentes dedara~Oes, algumas moderadas outras imoderadas, acerca da
questiio de Goa, mas que pelo que lhe respeitava o Governo da fndia
niio tir1ha dUvidas que Goa haveria de vir para a fndia {dedarar;fio
recebida com grandes aplausos). Devo esdarecer que a Ultima pergnnta
era se o Governo da fndia conheda as declarar;Oes do representante portugues em Dar-es-Salaam no sentido de que Goa representava urn baluarte da civiliza<;_:iio oddental e que estava fora da questiio a retirada
dos portugueses,
Garin
N. 0 152

Do Mlnlstro de Portugal em Nova Delhi
ao Minlstro dos Neg6cios Estrangeiros

Telegrama N.O

20

Nova Delhi, 9 de Fevereiro de 1950
Sob o titulo <{Salazar's Henchmen in Custody» no jornal (\.A.tomJ> (nfio
do que edir;iio meio semanal do «Blitz)>) noticia hoje a pris:'io de
Viegas e Martins ao abrigo da lei de seguran.:;a pUblica de Bombaim e
que as acusar;Oes seriam as de praticarem acHvidades anti-indianas destinadas a envenenar o esp:lrito dos goeses contra a RepUblica da fndia
e sabotar qualquer plebiscite que venha a ser efectuado em Goa. Diz
quais siio as funr;Oes de Viegas no Instituto e na <1Goan Assodatiom>,
afirmando ter esta a benr;iio de Salazar e praticar propaganda anti-indiana
especialmente entre clubes goeses; que a policia procura ainda um terceiro individuo e que os mesmos agentes que destruiram a organizar;ao
de espionagem de Hyderabad estavam agora a ser encarregados de desenterrar as actividades <mnderground1> portuguesas_ Lembra <{Blitz>> que
em artigos anteriores ji tinha exposto as \(criminosas actividadeSJI dos

e mais
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agente-s portugueses. Em conYers~ tdd6nica com urn funcion3.rio do
.:\Iiniste1io, este disse-me n:io ter ainda a resposta de Bombaim, a qu_al
talvez leYasse algum tempo, inclusivamente por a policia ter o dirdto
a dispor de alguns dias para preparar as acusac;:Oes, e que o C6nsnl
devia continuar nas suas insistencias. Fiz a1guus comenb.rios sacudiclos ..
0 COnsul ainda nacla mais comunic:ou. Rogo a V. Ex. a dizer~me se jnlga
nesta altura eu clever ir mais alem das di1ig€ndas verbais feitas.

N.O 153

Do Ministt:o dos NegOcios Estrangeiros
ao Ministro de Portugal em Nova Delhi

Telegrama N. 0 9
Lisboa, 9 de Fevereiro de 1950
Em refer€ncia ao telegrama de V. Ex.tl n.o 20 (1), de V. Ex.a dirigir
uma nota a esse :Ministerio dos Neg6dos Estrangeiros p<edindo a liber~
ta~ao de Viega..s e Martins.
0 Director Geral dos Negdcios Politicos chamou hoje o 1\Ii.nistro
da India a quem comunicou as informac;:Oes recebidas de V. Ex.ll relativamente :1que1as pris6es e a resposta urn ponca evasiva que a.\ lhe fora
dada a tal respc:ito. Niio sabiamos a mzilo das pds<ies, mas, segundo
a imprensa, seriam motivadas pelas pretensas actividad.es anti-indianas
e efectuadas ao abrigo do Acto de Seguran~·a PUblica de Bombaim.
:Manifestou~se a esperano;a de que as pris6es n8.o significassem o
infcio de uma nova poHtica destinada a tomar impossivel a vida na
UnHio Indiana aos portuguese.'> que desejam continuar a ser portugueses.
Isso nJo estaria de harmonia com a politica do Govemo Portugues que
nos seus territ6rios n8.o levauta o merwr obst8.culo aos sllbd.itos indianos
que desejam continuar a se-lo, pelo que esper8.vamos que os presos fossem
postos em liberdade. Me110J1 disse niio conhe<::er o assunto tendo prometido
telegrafar ao sen GO\'erno naquele sentido. Declarou que nii.o havia qual~
quer rnudanc;:a politica para com os portugueses na India, pois isso niio
estaria de acordo com a sua ,,..inda para Lisboa.

Cae-iro da M ata
(') Ver documento N.<> 152.
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N.o 154

Do Ministro dos NegOcios Estrangeiros
ao Ministro de Portugal em Nova Delhi

Telegrama N.O

IO

Lisboa, 9 de FeH:reiro de 1950

COKFIDE?<CIAL- Depois de tratar da questao referida no telegrama
anterior, o Director Geral dos Neg6dos Politicos disse 20 Niinistro da
fndia desejar falar-lhe com toda a franqueza da declara~ao de Nehru
mencionada no telegrama de V. I!;x.a de 6 do corrente (1). Tin.ha-The
aconselhaci.o por ocasiao de uma das suas visitas ao J\Iinisterio que mlo
deixasse de ler o discurso do Dr. Salazar de 20 de Outubro, que definia

a nossa politica relativamente

a fndia.

Ravia nesse discurso urn comen-

tirio a prop6sito das declara~Oes ofidais de pessoas no Governo que
estao acostumadas a falar da abson;ilo de Goa pela Grande fndia com
tun a vontade que achBxamos pe1o menos extraord.inftrio. Embora niio
conhecess;omos ainda o texto completo d.a dedarar;3.o do Primeiro :Mi~
ni.s'tro nii.o podia d.eixar de lamentar o sentido geral das suas palavras
que nao podem ter gnalquer resultado 1iti1 e para dizer a verdade parecem difki1mente de harmonia com a pr8.tica estabelecida nas rda<;Oes
dos paises deddidos a manter uma politica da boa \izinhant;a. Pela nossa
parte estavamos decididos a praticar essa politica e par isso tom:iramos
a iniciath·a do estabdecimento de rela96es diplomB.ticas. Nao compreen~
diamos como um Governo pode constantemente dedarar que a sua poHtica era de integra-;ao dos territ6rios vizinhos. A situa9i'io geogrB.fica
entre Portugal (Goa) e fndia era a mesma que entre Portugal e Espanha.
Kilo ·vJamos como seria possivel o Governo espanhol declarar como sua
rolitica de integrar;B.o do territ6rio portugues no Estado Espanhol. Menon
embm·a reconhecenclo a nossa posit;8.o sentimental e prestando justi9a
nossa acr;iio hist6rica na fndia alegou situa9iio inteiramente diferente.
0 sen Governo reconhecia a soberania de Goa que era portugnesa, mas
tal situa~iio ni'io era j:l compativel nos tempos presentes. Era intuito
do seu Governo que a modifica9iio se fizesse por meios padficos. A po~
si9iio fora pllblicamente afinnada mais de 11ma vez, sendo portanto do
conhecimento do Governo Portugues. Foi~lhe respondido que tais afir~
ma96es haviam sido feitas quando ainda niio tinhamos represt-11ta9iio
diplomBtica em Dellii e antes cla sua vinda a I.isboa, pelo que niio

a

(1) Vet documento N.o 151.
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podiamos agora dEi:xar passar sem reparo tais dedarao:;Oes. 0 Director
Politico cxplicou que para nOs Goa, Damiio e Diu cram territ6rio;>
portugueses ex?.ctamente como Porto, Braga ou Lisboa e estaxamo~
inteiramente decididos a que cont:inuassem a se-lo. Quai:>quer entendimentos com a India tinham de assentar naquela realidade. A conversa
continuou mais alguns mementos, mantendo-se cada mn nas suas posi<;6es. 0 llfinistro declarou que era inteno:;iio do seu Governo apresentar
bte\-o;.'mente urn memorandum esclarecendo e precisando a sua posi<;fio
relativamente ao discurso do Dr. Salazar. 0 Director Polftico disse que
niio estava habilitado a discutir. a questiio de Goa (que alias para n6s
niio existe), repetindo que quaisquer conversao:;6es com o Governo da
fndia s6 seriam possiveis na base de que Goa e e continuant a ser Portugal.
A conversa em termos muito cordiais, tendo a saida o Ministro dito que
jli estava .instalado na casa da Lega)-iiO e esperando muito brevemente
convidar para ali o Director Geral e sua mulher. Ficou de dar conhecimento ao seu Governo das observa96es do Dr. Faria.
Caeiro da M ata

N.O 155
Do Ministro de Portugal em Nova Delhi
ao Ministro dos NegOcios Estrangelros

Telegrama N.o

2I

Nova Delhi, 10 de Fevereiro de 1950
Ontem no Parlamento, em resposta a perguntas, Nehru dedarou
que, de harmonia com as informao:;.Oes do Governo, em Goa niio silos
com favores goeses com simpatias pr6-fndia, que queixBs de prisiio na
procura de suspeitos politicos e maus tratos a presos politicos siio comuns
e que existe severa censura da imprensa. Acrescentou, que segundo as
mesmas informa96es, havia dezoito presos politicos sendo urn ddadfio
indiana e que s:lo <<harshly treated». Disse tambem: <<Devo acrescentar
que uma mensagem de sauda9iio enviada pelo COnsul da fndia em Goa
ao Presidente em 26 de Janeiro foi censurada e niio publicada em Goa;
tambem a declara9ao que eu fiz_ recentemente sabre Goa foi censurada
e nao publicada em Lisbom>. A uma insistencia do deputado Kamath
sobre sc essa declara9iio fora <<blacked ouh em Goa, Nehru respondeu:
<<Nada e autorizado a aparecer nos jornais goeses. Foi surpreendente que
ela fosse <<blacked oub> mesmo em Lisboa>>. Interrogado sobre se os indianos
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com simpatias pr6-fndia eram enviados para uma ilha perto de IJsboa,
retorquiu: i(Sim, mas hi que lembrar que a palavra (dndianml e usada
num sentido vago. SUo indianos, mas nacionais portugueses. Todos os
habitantes de Goa silo indianos, mas, segundo a lei, a sua nacionalidade
e diferente)>. A pergunta final sabre se tinham sido tomadas medidas
para contrariar as tendencias d.as autoridades de Goa, Nehru respondeu:
((Nao sei o que se quer clizer por tend.Cncias. A llnica medida eficaz e
que Goa deve juntar-se a fndim>. (Declarac;i'io recebida, segundo OS jornais, com ruidosos aplausos).

Garin
N.O 156

Do Ministro de Portugal em Nova Delhi

ao Mlnistro dos NegOdos Estrangeiros
Oficio N.o 65
Nova Delhi, 11 de Fevereiro de 1950

Senhor Ministro dos Neg6cios Estrangeiros- Excetencia- Tenho a
honra de junto remeter a V. Ex. a c6pia da nota que, de harmonia com
as inst.ru):Oes de V. Ex.a, entreguei ao Foreign Secretary, pedindo a liberta9i:i.o dos goeses Pompeia Viegas e Martins Pinto, presos pela PoHcia
de Bombaim.
Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Excelencia, Senhor 1<Iinistro, os protestos da nrinha mais alta considera9ii.o.
Vasco Garin
Anexo
N.o 23

Nova Delhi, 10 de Fevereiro de 1950
The Legation of Portugal presents its compliments to the :Ministry
of External Affairs and has the honour to call the attention of the
Ministry to the fact that two Portuguese citizens, Mr. Pompeia Viegas,
Secretary of the Goan Association and Secretary of the 11Instituto Indo~Portugues», and Mr. Martin Pinto, were arrested by the Bombay police
on Friday, 3rd instant .

..

168

Although the Portuguese Consul in Bombay has already approached
the authorities on different occasiom, 110 precise explanations for the
an-ests were given by the Bombay authorities, other than that they had
been made by reasons of public security.
As the two Portuguese nationals mentioned are \Vel1 kno·wn to the
Portuguese Consular authorities at Bombay, \Vho consider them as law~abiding citizens and of good social behaviour, and as no concrete charges
hava been presented by the Bombay authorities, the Portuguese Government has instructed the Legation to request the good offices of the
J.Vlinistry in order that the necessary steps be taken for the liberation
of the prisoners.

The Portuguese Legation take this opportunity to renew the assurance of its highest consideration.

Tradur;ao

Nova Delhi, 11 de Fevereiro de 1950

A Legac;iio de Portugal apresenta os seus cumprimeutos ao MiuistCrio dos Assuntos Externos e tem a honra de charnar a atent;5.o do
?llinistCrio para o facto de dais cidad5.os portugueses, o sr. Pompeia
Viegas, secretirio da Associar;ao Goesa e do Instituto Iudo-PortuguCs,
e o sr. 1fartin Pinto, terem sido presos pela policia de Bombairn na
sexta-feira, 3 do corrente.
N8.o obstante o COnsul de Portugal em Bombaim ter abordado as
autoridades em diversas ocasiOes, nenhumas explica~Oes coucretas sobre
as prisOes foram fornecidas pelas autoridades de Bornbaim a n8.o ser
que as mesrnas foram efectuadas por razOes de seguranc;a pUblica.
Sendo os dois nacionais portugueses bern conhecidos das autoridades
consulares po1tuguesas de Bombaim, os quais os consideram como d ..
dadiios respeitadores da lei e born comportamento social, e niio tendo
sido apresentadas nenhumas queixas concretas pelas autoridades de
Bombaim, o Governo PortuguCs instruiu a Legac;iio para solicitar os
bons ofk.ios do 11lnisterb no sentido de serem tomadas as medidas necess<lrias para que os detidos sejam postos em liberdade.
A Lega.:;8.o Portuguesa aproveita esta oportunidade para renovar
os protestos da sua mais alta considera.:;iio.
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N.O 157

Do Ministro da UnUio Indiana em Lisboa
ao Secretario Geral do Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros

Carta
Usboa, 11 de Fevereiro de 1950

Dear Mr. Secretary General-·-· Immediately after the -talk I had with
you on the 9th, instant I communicated to New Delhi the earnest desire
of the Portuguese Government for the release of Mr. Pompeia Viegas
and Mr. Martins. I have received a reply from the Government of India
stating that they are awaiting an urgent report from the Bombay Government. I shall communicate with you as soon as I hear further from
New Delhi.

With assurances of my highest consideration,

P. A. Menon
Traduyiio
Lisboa, 11 de Fevereiro de 1950

Sen/tor Secretdrio Geral- Imediatamente ap6s a conversa que tive
com. V. Ex.a em 9 do corrente, transmiti a Nova DeThi o vivo desejo
do Governo Portugu@s no sentido de serem postos em liberdade os
srs. Pompeia Viegas e 2\1artins. 'fenho recebido uma resposta do Govema da fndia dizendo que aguarda urn relat6rio nrgente do Governo de
Bombaim. Informarei V. Ex. a logo que tenha mais noticias de Nova Delhi.
Com os protestos da minha mais alta considera<;3.o.

P. A. Menon
N. 0 158

Do Ministro de Portugal em Nova Delhi
ao Ministro dos NegOcios Estrangeiros
Telegrama N. 0 29
Nova DeThi, 12 de Fevereiro de 1950
Co:xFIDE~CIAI,

-- Considero as dedara<;Oes de Nehru do dia 9 (1) como
mais graves do que as anteriores. Demonstrou pllblicamente animosidade
(l) Ver documento N." 155.
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contra nOs e deu a impress3.o de querer exc:itar sentimento no Parlamento. V<irias pessoas tern-me mostrado espanto e verbc-rado a sua atitude. A niio ser que receba instruo:;6es de V. Ex. a, tenciono quando for
ver o Foreign Secretary levar a conversa para as dedarao:;Oes de Nehru e
comentti-las no mesmo sentido .da conversa ai tida com o 1Iinistro da
fndia, como ali<is j8. fiz o ano passado em s-ituao:;ilo semelhante. ~AJguns,
poucos, jornais em pequenas noticias sob tltulos <1Goa \Vill not be given
stay put in Goa, say Portuguese)> fazem referenda a reac~iio da nossa
up-will imprensa.

Garin
N.o 159

Do Minlstro de Portugal em Nova Delhi

ao Minlstro dos NegOcios Estrangeiros
Telegrama N.o 32
Nova Delhi, 13 de Fevereiro de 1950
0 COnsul de Portugal em Bombaim comunicou que os presos foram
postos em liberdade ontem de manhfi.

Garin
N.O 160

·Do COnsul de Portugal em Nairobi
ao Ministro dos Neg6cios Estrangeiros

Telegrama N. 0

1·

Nairobi, 14 de Fevereiro de UJ50
Os jomais indianos publicam hoje grandes comentarios acerca das
afirrnar;6es do Primeiro Ministro indiana sabre Goa. 0 <1Colonial Times
chega a atribuir-me a afirmat;iio que o deputado im•ocou no debate,
0 que, como e 6bvio, e pura inveno:;iio.
Foi lui dias distribuida uma carta aberta ao Comissario da fndia,
assinada pelo Congresso goes, em que se chama a ateno:;fio do Governo
da fndia sobre a situar;iio politica da cornunidade goesa aqui, atacando
o Com.issllrio por niio haver conseguido contrariar a aco:;iio do Consulado
de Portugal. Afirma-se que essa ac<;iio comeo:;a a fazer-se sentir fora da.
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Africa inglesa, <(envenenando» os goeses residentes em Goa e na fndia
atraves da propaganda do <1Goan Yoice)>, que classificam de <1jomal pe~
rigoso vendido a_opressores fascistas)>. Ataca o artigo publicado no jornal
Heraldo <1A amea~a de perigo iminente>> do Dr. Bruto da Costa. Sabemos
de fonte segura que o Comissirio da fndia recebe frequente correspondencia do Congresso goes de Bombaim. Hoje o director do jornal <(Goan
VoiceJ> recebeu um telegrama comunicando a prisKo do seu conespondente
em Bombaim, relacionada com noticias publicadas no jornal. A colOnia
indo-portuguesa daqui reagin adminl.Yelmente. Ate agora foram recebidos
47 telegramas .e virias cartas protestanto contra a fndia. Estiio marcada~ para hoje reuni6es espedais das comunidades goesas de Mombat;a
e Nairobi, esperando-se rnanifestac;Oes patri6ticas.

Lopes da N eiva
N.O 161
Do Ministro dos NegOcios Estrangeiros
ao Ministro de Portugal em Nova Delhi

Telegrama N.o I6
Lisboa, 15 de Fevereiro de 1950
Depois da publicat;ilo aqui das declarat;Oes de Nehru sabre Goa,
a irnprensa portuguesa tern tradu:tido a reacc;iio espontanea da opiniiio
pUblica, inserindo referencias nurnerosas telegramas de protesto dirigidos
ao Governo por autoridades chis, corpos adrninistrativos, toda a sorte
de assodac;Oes privadas e organismos corporativos, e transcrevendo comentarios da hnprensa de Goa. Niio houve a este respeito qualquer nota oficiosa do 1Iinisterio. 0 Governo niio tern provocado de qualquer rnaneira
urna react;iio da opiniiio pUblica: antes se tem esforc;ado por rnante-la
dentro de limites razo<iveis.
0 C6nsu1 em Nairobi (que em telegrama para este Ministerio nega
as declarat;Oes que lhe foram atribufdas no Parlamento indiana) tern
igualmente recebido alguns telegramas e cartas de protesto da comunidade goesa. Foi visitado pela delegac;iio de goE'ses de Mombac;a, ida
ex:pressamente a Nairobi para lhe entregar urna mensagem dirigida ao
Presidente do Conselho afirmando lealdade a bandeira portuguesa. Preparam-se manifestai):Oes da colOnia goesa de Nairobi. Sabe-se que os
indo-portugueses mais categori.,;ados tern desempenhado posit;Oes de destaque na vida portuguesa se prop5em tambem manifestar a sua solidariedade. E prop6sito do Governo niio permitir que este movimento as.suma
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largas propon;Oes, mas os factos apontados constituem sem dUvida expressiva reac<;io da opinHio pUblica e explicarao ao Sr. Nehru a razao
por que as vezes se nfio tem deixado de publicar as suas dedarao:;6es. Na
primeira oporlunidade sera isto dito ao Ministro da fndia (cuja posio:;io
aqui se tornaria alias dificil, se o Governo deixasse agravar o presente
estado de espirito) e V. Ex. a poder:i dizt.~-1o tambem ai e quando o julgar
conveniente.
Caeiro da M ata
N.O 162

Do Ministro de Portugal em Nova Delhi
ao Ministro dos NegOcios Estrangeiros
Aerograma N.o IJ
Nova Delhi, 15 de Fevereiro de 1950
CONFIDENCIAL- Na conversa que tive hoje com o \(Foreign Secretaryll, este perguntou-me se havia alguma coisa de novo sabre os presos.
Expliquei que o COnsul de Bombaim comunicara terem sido postos em
liberdade no Domingo; que atribuia isso a sua interven~ao e que justa~
mente aguardara a nova entrevista para lhe tmnsmitir os agradecimentos
pessoalmente, Comentou que no mesmo dia da entrega da nota, haviam
telegrafado para Bombaim; estimava saber da liberta~i'io; prometeu trans~
mitir-me a justifica~ao que sobre a pris8.o as autoridades de Bombaim
apresentassem, como lhes tinha requerido. Pass3.mos depois ao _que eu
denominei uma <jheart to heart talk.'.l> acerca das declara~6es de Nehru.
Reproduzi tudo o que ai fora dito ao lrlinistro da fndia, embora me
dissesse que j8. conhecia a conversa. Quando terminei, comentou: <1Estamos
na questffo em p6los opostos; n6s consideramos que Goa e fndia, voces
como fazendo parte do vosso <1body and souh; e realmente uma situat;ffo
difidl; o Primeiro Ministro, hi que lembrar, faz parte e tern mandato
dum partido que inclui entre os pontos principals do seu programa a
integra~iio dos territOries estrangeiros na fndia; isso explica as suas declara~Oes. Voltei a carga com os argumentos ji reproduzidos e outros. Goa
nao pertencia a qualquer potencia indiana hi quatro seculos e meio;
Portugal h<i sCculos que vinha demonstrando em varias partes do mundo
como povos de diferentes continentes podiam viver como irmiios debaixo
da mesma bandeira; os nossos territOries eram sfmbolos, exemplos que
deveriam orgulhar toda .a humanidade; havia outros enclaves no resto
do mundo; alguns, cercados por territ6rios de grandes potencias; a doutrina de Monroe respeitara os direitos adquiridos; habituasse-se a fndia
a ideia de que a nossa soberania tinha de ser sempre uma realidade e
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tudo o resto deveria ser f8.cil, como o Dr. Salazar dera a entender no seu
discurso em Outubro; havia ja urn grande exemplo dos nossos sentimentos
de amizade na forma como estava sendo tratada a questiio do Padroado
(reproduzido o mesrno que ai foi dito a :Menon), apesar dos sacrificios
que as nossas cedCndas iriam representar para a sentimentalidade e direitos hist6ricos do povo portuguCs. Menon int.errompeu para dizer que
depois da retirada dos ingleses a 'opiniiio pUblica L>diana niio toleraria
a permanCnda de territ6rios estrangeiros; que por 1sso era 6bvio que
o problema de Goa teria de ser enfrentado mais cedo ou mais tarde. Ainda
repliquei que os ingleses tinham estado na fnclia em condi<;Oes diferentes
das nossas; a sua retirada em nada podia afectar a nossa posi<;B.o em
Goa; para n6s nao havia o problema \(to be faced)>; hav'ia todavia uma
desinteligencia com a india que teria de ser sempre encarada da mesma
maneira pela Nao:;ao portuguesa. 'terminei por afirmar que Portugal tinha
uma mao estendida para a india d.esde a independenda desta; esperava
que urn dia essa mao haveria de ser apertada sem ressentimento. Menon
sorriu e eu despedi-me.
GMin
N.O 163

Do Encarregado do Consulado em Dar-es-Salaam
ao Presidente do Conselho
Dar-es-Salaam, 15 de Fevereiro de 1950
Tenho a honra de informar Vossa Excelenda de que os portugueses
do Tanganica vibram· de indignat;:ao pela afirmat;:ao do Primeiro Ministro
da india acerca da incorporat;:fio de Goa na Uniio Indiana. Aproveito
a oportunidade para assegurar em nome dos indo-portugueses desta
colOnia a sua lealdade a Portugal.
Encarregado do Consulado
N. 0 164

Do COnsul de Portugal em Nairobi
ao Ministro dos Neg6cios Estrangeiros

Telegrama N.o

2

Nairobi, 15 de Fevereiro de 1950
Acabo de receber uma delegao:;iio goesa acompanhada pelo Vice-COnsul de Portugal e vinda expressamente de avHio de Momba<;a para

174

me entregar uma mensagem telegrafica para Sua Ex.a o Presidente do
Conselho, que enviei hoje,
A comunidade de Momba<;a, no dia 15 de Agosto de Hl47, dirigira
ao Primdro Ministro da fndia urn telegrama fdicitando o Goveruo indiana
e fazendo votos par que a bandeira indiana flutuasse brevemente em Goa.
Hoje numa reuniiio especial a que assistiram centenas de goeses, a
mesma cornunidade, nurn significative gesto patri6tico, quis responder
Us afirma<;6es do Primeiro Ministro da fndia renegando o telegrarna enviado entiio e a.finnanclo a Sua Ex.a o Pr:;sidente do Conselho a sua
lealdade a bandeira portuguesa.
Lopes da N eiva

N.o 165

Do COnsul de Portugal em Nairobi

ao Presidente do Conselho
Telegrama N. 0 3
Nairobi, 16 de Fevereiro de 1950
Tenho a honra de enviar a V. Ex.a a transcri~iio da mensagem tele~
gnifica entregue neste consulado pela delega9iio da comunidade goesa
em Momba9a que, acompanhada do COnsul naquela cidade, veio de aviB.o
a Nairobi: <<A comunidade goesa de Momba9a, reunida em sessile extraordin:iria em 12 de Fevereiro, por unanimidade reso1veu manifestar ao Governo
Portugues o seu vivo desgosto pelo telegrama enviado em 15 de Agosto de
1947 ao Primeiro Ministro da India. Considerando que esse telegrama nao
corresponde aos sentimentos da comunidade que permanece hoje e sempre
leal a bandeira portuguesa, repudia solenemente as afirma96es vergonhosas do referido telegrama, garantindo a V. Ex. a a sua fidelidade a
Miie Patria. Os goeses de Momba9a, como todos da Africa inglesa, estiio
como urn bloco a volta do C6nsu1 de Nairobi, digno representante de
V. Ex. a aqui e ele conhece a sinceridade com que fazemos esta..'> afirma96eSJ). Assinam Deniz Presidente, Souza Secret3.rio e Mello 1'esoureiro.
Aproveito o ensejo para reafirmar a V. Ex. a os protestos da minha elevada considera9iio e incondidonal dedica98.0 a causa nacional.

Lopes da N eiva
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N,O 166

Da ColOnia Portuguesa em Nairobi
ao Presidente do Conselho
Nairobi, 16 de Fevereiro de 1950

Os indo-portugueses de Nairobi, evocando a frase de S. Francisco
Xavier I<Goa ninguem a conqulstar:i e assim acabari)>, manifestam abso~
luta confianS'a em V. Ex.a e lealdade a bandeira nacional.

Col6n£a Portuguesa de Nairobi

N. 0 167

Do Ministro de Portugal em Nova Delhi

ao Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
Aerograma N. 0 I4
Nova Delhi_ 17 de Fevereiro de 1950
CONFIDENCIAL- 0 Encarregado de Neg6dos dos Estados Unidos
Donovan {o Embaixador encontra-se numa conferencia em Bangkok) que
em breve se retira para os Estados Unidos, veio hti elias jantar comigo.
Verberou as declara~Oes de Nehru sabre Goa, dizendo: <<Hsta gente nao
tern a menor not;Uo da forma de conduzir rela~Oes intemacionaisJ>. Assegurou-me que a Embaixada seguia a questfio com o maior interesse e que
admiravam a forma como o Governo Portugu&s se tern comportado nela.
Para ele, uma das vantagens da nossa perman&nda em Goa estava no
facto de· sempre ali termos mantido ordem e paz. Quando lhe disse que
Nehm nao poderia hnpressionar ninguCm no mundo com a pretensa existencia dum movimento em Goa para se libertar da nossa soberania, ao
falar de dezoito presos politicos, nUmero que alias me pareda exagerado,
replicou-me ter especialmente estranhado a afirma;;ii.o quando o Governa indiana chegou a ter aqui, no ano passado, presas sem culpa £armada, 4 au 5 mil pessoas das organiza;;Oes extremistas das direitas; e
que hoje mesmo estavam presos alguns milhares de comunistas (os jomais
da oposi<;fio tern dtado mimeros que vilo de quatro a seis mil), nilo criticava essas pris6es antes pelo contnirio, mas estranhava as afirma~6es
a nosso respeito. Voltei a frisar que se ao nUmero citado se tirassem os
comunistas (pais alguns haverii.o de se-lo vista ser doen~ que gra~ta em
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toda a parte), poucos ou nenhuns restariam para o pretense forte mov:imento a favor da integra<_;:iio na India.
Donovan disse-me ainda que aguardava com satisfa<;Uo a sua prOxima retirada porque se encontrava cansado desta gente; da teimosia
cega de Nehru em julgar que a India nada tinha que recear do comunismo,
mesmo que viesse a <>ncontrar-se cercada por palses caidos sob a influencia
de l\Ioscovo. Tenho notado na yerdade a crescente irrita<;io de todos os
arnericanos daqui contra o Govcruo india110 e especialmente Nehru.

Garin

N.O 168

Do Ministro de Portugal em Nova Delhi
ao Ministro dos Neg6cios Estrangelros
Oficio N.o 7I
Nova Delhi, 18 de Fevereiro de 1950
CO).'FIDE""CIAL- Senhor A1inistro dos Neg6cios Estrangeiros- Exceltncia
Em aditamento ao meu ofldo n. 0 60 (1 ), de 11 de Fevereiro
corr<:nte, tenho a honra de remeter a V. Ex." c6pia cla nota recebida deste
Ministerio dos Assuntos Externos, em resposta 8.que1a que en ali apresentara pedindo a liberta~ao dos indo-portugueses Pompeia e Martin
Pinto, que ha·viam sido presos pela polida de Bomba.irn,

2. Como entretanto tive a oportunidade de informar V. Ex.a., os
referidos presos, segundo me comunicou o COnsul de Portugal em Bornbairn, foram 1ibertados na manha do dia 12 de Feverdro, tendo estado
assim na pris8.o cerca de 9 dias.
3. Segundo informa96es do Dr. I,ucena, o Sr. Martin Pinto e um
empregado do Hong Kong Bank de Bombaim e membra da \{Goan Uniom,
e nfio da \jGoan Association», como primeiramente se supunha.
Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Excelencia, Senhor Ministro, os protestos da minha mai.c; alta considerat;ilo.

Vasco Garin

(l)

Ver documento N.o 156.
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Anexo
N.o D. rso-EUR-ziso
Nova Delhi, 14 de Fevereiro de 1950
The Ministry of External Affairs present their compliments to the
Legation of Portugal and, with reference to their note No. 23 Proc. 9, 11,
dated the lCth February, 1950, regardbg the arrest of :Messrs Pompeia

Viegas and Pinto by the Bombay Police, have the honour to state that
information has been called for from the Bombay Government in the
matter, which will be communicated to the Legation immediately on
receipt.
TradttfriO

Nova Delhi, 14: de Fe\•ereiro de 1950

0 :1\Ii.nist.Crio dos Assuntos E:x:temos apresenta os seus cumprimentos
Portugal e, com referenda a sua Nota N.O 23, (Proc.O 9, 11)
de 10 de Fevereiro de 1950, relativa a prisilo dos senhores Pompeia Viegas
e Pinto pela Policia de Bombaim, tem a honra de dizer que foi pedida
informa~ao sabre a materia ao Governo de Bombaim, a qual sera trans~
ntitida 8. L<cgar;iio, logo que seja recebida
0 !IIinisterio dos Assuntos Extemos aproveita esta oportunidade
para renovar a I.ega.;;iio de Portugal os protestos da sua mais alta consid.erar;iio.

a Lega<;Uo de

N. 0 169

Do Secretlirio Geral Interino do MinistCrlo dos Neg6cios Estrangeiros
ao Ministro da India em Llsboa
Carta
Lisboa, 23 de Fevereiro de 1950

Meu Caro Ministro -Muito agrader;o a carta de V. Ex. a de 1l do
corrente (1), em que me comunica ter transmitid.o para Delhi o interesse

(l) Ver documento N." 157.
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do Govemo Portugu€s na liberta~iio do Sr. Pompeia Viegas e do Sr. Pinto
e bern assim a pronta ateno:;ao que Vossa Excelt:!ncia dedicou a este assnnto.
Par informac;fio do nosso Consulado em Bombaim, sabemos que os
presos foram j<'t postos em liberdade. Muito nos interessaria, no entanto,
conhecer os motivos da sua deteno:;iio, pelo que ficaria muito grato par
quaisquer informao:;Oes que Vossa Excel€ncia pudesse obter a este respeito.
Com os protestos da minha maior considerao:;ao, creia-me,

Ani6nio de Faria

N.O 170

Do Presidente do Conselbo
ao C6nsul de Portugal em Nairobi
Telegrama
Lisboa, 24 de Fevereiro de 1950

Rogo a V. S.e. transmitir a comunidade goesa de Mombao:;a o aprec;o
do Governo pela sua patri6tica atitude de incondicional lealdade a Portugal, tao significativamente manifestada na reunifio de 12 de Fevereiro.
Oliveira Salazar

N. 0 171

Do Presidente do Conselbo
ao C6nsul de Portugal em Nairobi
Telegrama
Lisboa, 24 de Fevereiro de 1950
Rogo a v. S.& significar a colOnia portuguesa de Nairobi OS agra~
decimentos do Govemo pela sua atitude de lealdade a Portugal e a afirma~iio de confianr;a de que Goa· contiuuani portuguesa.

Oliveira Salazar
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N.O 172

DO Presidente do Conselho
ao COnsul de Portugal em

Dar~es-Salaam

Telegrama

Lisboa, 24 de Fevereiro de 1950
Raga a v. S.a transmitir a colOnia portuguesa do Tanganica OS sinceros agradedmentos do Governo pelas manifesta<;Oes da sua inabal:ivel
lealdade repudiando a ideia da incorpora<;ii.o de Goa na UnHio Indiana.

Oliveira Salazar
N.O 173

Apontamento da conversa do Director Gera1 dos Neg6cios Politicos

do Ministerio dos NegOcios Estrangeiros
com o l\'linistro da Uniii.o Indiana em Lisboa
Lisboa, 24 de Fevereiro de 1950
0 :M::inistro da 1ndia, que tinha pedido para ser recebido, veio hoje
a este Ministerio. Trocados os cumprimentos com ar menos sorridente do
que de costume, disse-lhe, para cortar urn sih~ndo que come<;ava a ser
demorado, que The tinha ontem escrito uma carta agradecendo o seu
interesse pelo case Viegas. Respondeu que tinha pedido informa<;Oes para
Delhi sobre o motive da prisiio. Pe1a minha parte disse que Garin thilia
falado no assunto ao Foreign Secretary que se havia interessado pela
liberta<;iio dos presos e tambem prometera obter as informa96es desejadas.
Depois de novo sil@ncio, Menon disse que vinha falar na questiio
de Goa. Eu interrompi para dizer que ele j:i conhecia a nossa posi<;B:o
sabre o assunto. Goa era territ6rio portugues. Ele poderia ter visto qual
era a este respeito o sentimento da opiniiio pUblica portuguesa. Acres~
centou que titilia instru<;Oes do seu Governo para propor a abertura de
negociar;Oes imediatas para a discussao do futuro das possess6es portuguesas na fndia. Respondi que niio estava autorizado a discutir tal questiio.
Ele ji sabia que niio poderiamos discutir com urn Governo estrangeiro
as que~-tOes de soberania dos nossos territOries. Neste memento tirou do
bolso um envelope, como sendo para me entregar uma Nota volumosa.
Fiz-lhe compreender que niio podia aceitar qualquer documento sabre
o assunto e que era uma materia para ele tratar com Sua Excelencia o
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Ministro dos NegOcios Estra11geiros. Podia desde j3. dizer-ll1e que, tanto
quanta eu sabia, o Govemo Portugues nfio podia discutir Com urn Go~
\uno estrangeiro questOes de soberania dum territ6rio portugues.
Perguntou entfio se o Senhor Ministro o poderia receber. Se Sua
Excelencia estivesse livre, n8.o o poderia receber j:i? Respondi que 118-o,
pols sabia que tinha aud-i€ncias marcadas a Y:irios colega<> seus esta manha.
Em resposta a nova pergunta sua respondi que lhe telefonaria depois
para o informar de quando o Senhor Doutor Caeiro da Mata o poderia
receber. Mostrou desejo fosse hoje. Pareceu-me compreender por meias
palavras que teria instrus:Oes para fazer hoje uma diligbcia. Depois de
mn silencio o Ministro despediu-se e eu acompanhei-o a porta da minha
ante-d.mara.

*

'

*

Durante a conversa houve repeti~ao dos conhecidos argumentos de
parte a parte. Eu falei da reacc;fio da opiniiio pUblica que e1e teria visto
atraves da imprensa. Tinhamo-nos esfor~ado para que a react;-ilo se
mantivesse dentro dos limites razoll\'eis. Ele poderia agora compreender
por que as vezes tinhamos julgado preferfvel niio publicar as declarac;Oes
do seu Govemo para que a reac~iio da opiniiio pUblica niio pudesse azedar
a questiio. Compreendiamos as vezes que os Governos tern de fazer declara~Oes destinaclas ii sua opiniiio p{tblica por motivos de politica intema.
Em certa altura referi-me tambem a atitude dos goeses que desejam
continuar a ser portugueses. A isto o Ministro replicou que tinha v:isto
as declarac;Oes publicada;:; na imprensa, mas que segundo as suas informa.:;Oes os goeses desejam a sua integra~iio na fndla.

A nt6nio de Faria
N.o 174

Do Ministro de Portugal em Nova Delhi
ao Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
Oficio N. o I8
Nova Delhi, 24 de Fevereiro de 1950
CoNFIDENCIAL- E dlfkil prever ate que ponto o Govemo indiano
esta disposto a ir na questiio de Goa depois de ter dado o passo para
procurar pO-la formalmente ao Governo Portugues. E possfvel que haja
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para ele apenas urn problema da politica interna ou eleitoral: a necessidade de Nehru poder dizer amanhii que, de harmonia com a orientac;ao politica do pmtido, ji abordou ou esta abordando a questao com
o nosso Governo. Os social.istas tern tornado no problema das <fpossess6es estrangeiras)> posic;Oes mais violentas e o partido do Congresso ju1~
gani tah-ez conveniente precaYer-se tanto quanta possivel para as acu~a
c;Oes q:le lhe possam ser feitas nessa materia. E possivel que depois de feita
esta tentativa e mostrada a nossa finneza, abandonem por algum tempo
a questiio, servindo-se duma desculpa, perante a opiniiio pUblica, do
principia de n:lo vioH~nda. Custa-me a crer que o Govemo indiana
possa escolher este momenta ja niio digo para qualquer v:iolenda contra nOs, mas para criar outro serio problema intemadonal, quando
as relao;Oes com o Paquistiio se encontram piores do que 1mnca e
quando Nehru acabou de afirmar que os acontecimentos da Bengala
Oriental eram hoje o problema nllmero um da fndia. Mas como m.e dizia
h8. dias o Embaixador dos Estados Unidos, o espirito do Prillleiro Ministro e <mnpredktable~>, sujeito a acessos nervosos e f<icil perda de controle. Roberts de novo me dizia ante-ontem que, embora tivesse feito
sondagens, nada apurara de inquietante a nosso respeito. Todavia a ideia
da Kota pondo a quest8.o de Goa j:i vinha de hti dias, a julgar pelo que
haviam dito Banerji e Menon ai. Mehta, ainda em Delhi, nunca me deu
sinal de si. Na minha conversa com :Menon mostrei-1he as declarao;6es
de Lobo, de Carachi. Embora apreciando os sentimentos de fidelidade
a Portugal, teve o comentari.o: <<isto evidentemente esti errado, pois niio
pensamos em absoro;ao foro;ada1>. Sejam quais forem as inten<;Oes que
o Goyemo indiana possa agora ter na questao de Goa, parece-me 6hvio
que as nossas relao;6es com a fndia viio em qualquer caso agravar-se e
passar pelos tempos pn5ximos por uma fase muito desagradivel.
Gar£n
N. 0 175

Do Ministro de Portugal em Nova Delhi
ao Ministro dos NegOcios Estrangeiros
Telegrama N. 0 46
Nova Delhi, 24 de Fevereiro de 1950
SECRETO- Acabo de regressar deste Ministerio dos Assuntos Externos onde fora chamado pelo ({Foreign Secretary)>. Pedira-me para 18.
ir ao meio-dia e meia-hora·. Come~ou por me dizer que havia transmitido
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ao Primeiro Ministro a minha comunka<;Uo do outro dia acerca do caso
dos visitantes indianos a Goa, nii.o fazendo mais comenbhios. Em seguida
disse terem resolvido dar instru~6es ao Ministro em Lisboa para aprcsentar hoje ao nosso Govemo urn memorandum do qual por uma questfio
de cortesia para conrigo me desejavam dar uma cOpia. Passou~rne o docutnento para as mfi.os que 1i com atem;fio. Nada digo sabre ele, pais
o seu contetido e ja do conhecimento de V. Ex.a. Terminada a leitura
fiz o comentirio, que disse ser pessoal, de niio compreender como o Governa indiana, depois das declara;;6es de S. Ex.a o Presidente do Conselho sabre a nossa posi;;io no caso de Goa, dos esclarecirnentos que eu
aqui vinha prestando h<i urn ano, e da recente conversa com o Ministro
da fndia a{, se tivesse animado a propor-nos conversao:;Oes sabre o futuro
dos nossos territOries na fndia. 0 meu Governo j8. havia indicado que
n3.o podia aceitar discuss6es sabre uma questao de soberanla. Menon
replicou que eu conhecia os sentimentos da opinHio pUblica indiana acerca
do problema de Goa; que reconhecia eu ter e:xposto sempre claramente
a posio:;iio do meu Governo; mas que era inevitivel ter de se comeo:;ar
a tratar da questiio mais cedo ou mais tarde; que o Governo indiana
considerava ser agora a altura apropriada. Disse-lhe a seguir que niio
estava habilitado pelo meu Governo a tratar daquilo que eles chamavam
o problema de Goa e que para n6s niio e:rist:ia. Embora agradecesse reconhecido a cortesia tida para comigo e que devidamente apreciara,
tinha de lhe pedir para niio me entregar qualquer cOpia do documento;
reconltecia que estava redigido em termos corteses, mas levantava-se nele
impllcitamente urn problema de soberania, do qual as minhas instruo:;6es
niio me permitiam ocupar-me. Menon insistiu que quem ia no fim de
contas tratar formalmente do assunto era o Ministro em Lisboa; naqu:ilo
que me respeitava, era s6 informalmente que eu receberia documentos;
acentuou que se tratava de urn. acto de cortesia para cornigo; deu a entender que o Governo. indiana poderia talvez tamar a minha atitude
como descartes e ofender-se com ela. Retorqui que reconhecia a amabilidade tida para comigo; insisti que agradecia profundamente; como
ele compreendia estava numa posio:;iio delicada; a Ultima coisa que eu
poderia desejar naquela ocasiiio era cometer qualquer acto que o Governo
onde estava acreditado pudesse considerar como descartes; n3.o me pared a
todavia que o Governo indiana se tivesse de ofender comigo pessoalmeute,
pais no fim de contas ele prOprio ja decidira procurar tratar do assunto
em Lisboa; que eu era um representante do Governo Portugues, tinha
de interpretar ·a pensamento dele e as instru~Oes o melhor que soubesse
e ·pudesse; neste caso a minha consciencia de funcioml.rio indicava-me
que nao devia tamar qualquer contacto directo ou indirecto, formal ou
informal com esse documento em que se punha em causa a sobera:nia
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de Portugal sobre territ6rios que lhe pertendam hi quatro seculos e meio.
Era possivel que estivesse a proceder erradamente; que o meu Governo
niio concordasse com a atitude que assumia, embora eu considerasse
isso improvivel; se tal sucedesse niio deixaria honestamente de lhe. comunicar mais tarde. A conversa arrastou-se bern por meia hora sempre em
termos calmos e corteses de ambos os lados. Durante ela produziram-se
de novo e com abundanda os argumentos ja conhecidos que os dois
Govemos usam na questiio. Tiva a oportunidade de fazer alguns c.omentirios no sentido do telegrama de V. Ex.a u.o 16 (1). Sal sem ter aceitado
o documento mas numa atmosfera cordlal. ~ claro que niio sei qual vai

ser a reac9iio do Primeiro Ministro. Agradeceria a V. Ex.a informar-me
do que se passar em Lisboa e eventuais instru96es.
Garin
N.O 176

Do Ministro dos Neg6cios Estrangefros
ao Mfnistro de Portugal em Nova Delhi
Telegranta N.O

22

Lisboa, 24 de Fevereiro de 1950
Em referenda ao telegrama de V. Ex.a n. 0 4:6 (2), aprovo a atitude
de V. Ex. a. Rogo telegrafar o resumo do documento que lhe foi mostrado.
Caeiro da Mata
N.O 177

Do Ministro de Portugal em Nova Delhi
ao Ministro dos NegOcios Estrangeiros
Telegrama N. 0 47

Delhi, 25 de Fevereiro de 1950
Caso o Dr. Faria niio tenha chegado a ler o memorandum, esdarec;o que
e cortez, procurando pOr a questiio em termos amigiveis,

e bastante longo

{l) Ver documento N.<> 161.
(1)

Ver documento N.<> 175.
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Come~a

par fazer referenda a parte do discurso de Sua Ex.a o Presidente
do Conselho sabre as nossas inten~6es arnigiveis com n fndia; procura
p6r com argumentos conhecidos do ponto de vista do Governo indiano
q_nc o futuro das posses~Oes Estrangeiras s6 poder estar em ligao:;iio com
a lndia; diz que a sua e:x:istenda sO foi possivel em virtude da India ter
estado durante dais seculos sob dominic estrangeiro; o movirnento de
independ@ncia tinha de abranger toda a India; sabiam que os sentimentos
da populao:;io er.am favoni:veis a liga.:;ilo com a fndia; a Frano:;a achara
razo:ivel que se pwcurasse resolver o problema, niio se compreenderia
que PQrtugal pudesse tamar outra atitude; a questiio de Goa era a tlnica
diverg@ncia que existia, par isso era necess:iiio :remov@-la para nada ensombrar a arnizade entre dois paises; convinha que se abrissem negoci.a<;_:Oes
imediatas sobre o futuro de Goa; assente o principia da sua rE'aliza<;fio
ver-se-ia quais os melhores caminhos e processes a tomar para se chegar
ao fim em vista. Niio me recorda de ter visto qualquer passagem que
sugerisse a ideia dum plebiscite; o teor da Nota e todo no sentido da integra<;_:Uo dos territOries. Niio se fazem as menores amea<;as. Ainda acerca
da conversa com o <{Foreign Secreta!-y1>, em dado momenta, disse-me niio
haver inten<;iio de abson;ilo for<;_:ada. Fiz referenda a posi<;:lo do Ministro ai, mas por forma vaga e rnuito cuidadosa. As relao:;Oes com o
PaquistB.o ·11este momenta estiio piores que nunca. E di£id1 acreditar que
a india possa desejar criar agora urn novo problema internacional serio,
mas como dizia hi dias o Embaixador dos Estados Unidos, o espirito
de Nehru e (1Ullpredictablei>.
Garin
N.O 178

Do Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
ao Ministro de Portugal em Nova Delhi
Telegrama N.o 23
Lisboa, 27 de Fevereiro de 9150
CoNFIDENCIAL- 0 Ministro da india entregou-me hoje o Memorandum que af foi mostrado a V. Ex.a. Fez oralmente a exposi<;::io resumindo () que no Memorandum se contem. Prometi dar-lhe por escrito
a resposta ao sen Memorandum, mas desde jfi. podia dizer-lhe que a respasta ~eria negativa, pois nem os termos precisos da nossa Constituic;:lo
nem o sentimento da opiniiio pUblica portugnesa permitiam negociac;Oes
com um governo estrangeiro sobre o futuro dos territOries portugueses.
A conversa decorreu em termos cordials, mas o nosso ponto de vista
foi finnemeute apresentado mais uma vez.
Caeiro da Mata
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N.O 179

Apontamento da conversa do Ministro dos Neg6cios Estrangelros·
com o Mlnistro da Uniao Indiana em Lisboa
Lisboa, 27 de Fevereiro de 1950
0 .Ministro da fndia foi recebido esta manhi'i. Comet;ou por dizer
que na G. a feira passada lhe fora indicado pelo Dr. Faria que o assunto
que o trazia aqui deveria ser tratado com o :Ministro dos Neg6cios Es~
trangeiros.
Ao entrar na materia da diligE:ncia seguiu a orientat;iio do memo-

randum que depois entregou. 0 seu Governo tinha tornado conhecimento
das dedarat;Oes do Doutor Salazar em Outubro £indo e vira com satisfat;iio que o Govemo Portugu€:5 tinha entrada em negociat;Oes com a
Santa Se para a solut;iio do caso do Padroado.
0 Doutor Salazar exprimiu a espera11<;a de que o estabelecimento das
relat;Oes diplom:iticas entre os dais pafses ajudaria a resolver os problemas
existentes entre eles. 0 Governo da india partiL1ta e:o'ta opiniiio e jnlga
c:hegado o momento de expor a sua maneira de ver acerca do problema
das <1Co16nias1> portuguesas na fndia. A fndia esteve mais de duzentos
anos sob a domina~iio de pa{ses europeus. 0 movimento nacionalista que
conseguiu a sua independi':ncia niio podia ficar limitado a transferencia
do poder das miios brit8.11icas para as indianas.
A fndia esta\·a em 11egociac;6es com a Fran~a para resolver satisfatOriamente o problema dos estabeledmentos franceses.
0 Governo da fndia dirigia-se agora ao Governo Portugues para
a imediata abertura das negodac;Oes acerca do futuro das {(col6nias)>
portuguesas na fnclia. A fndia deseja a amizade portuguesa: a questiio
de Goa e a tlnica questiio que divide os dois paises. 0 seu Governo esperava nma resposta amigllvel da nossa parte.
Disse que o lviini<>tro da fndia jll conhecia, sem dUvida, o ponto de
vista do Governo sabre este a..'>Sunto, que mais de uma vez tinha sido
exposto tanto pelo nosso Ministro em Delhl como aqui em Lisboa. 0 Governa Portugues niio podia discutir ou negociar com um Governo estmngeiro quest6es de soberania dos seus territOries. A nossa Constitui<_;5.o
Polftica (art.o 2. 0 ) era formal a tal respeito, e n5.o lho permitiria tambem
o sentimento da opinii:io pUblica portuguesa. 0 Senhor :Menon t6-1o-ia
verificado pelo que certamente leu nos jomais. Quando em Paris se discutin com o Alto Comissario Menon a questiio do estabelecimento das
rela<_;i'ies diplomllticas dos dais paises, niio deixou de acentuar a impossibilidade de discutir as quest5es de soberania dos, territOries portugueses.
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E foi nesta base que prosseguiram as conversac;Oes. A isto o Ministro
da fndia retorquiu que as Constituis:Oes podem e tbn sido alteradas para
se adaptarem a evoluc;ao dos tempos. Esperava por isso que a disposic;iio
Constitucional uiio fosse urn impedimenta absolute. Que uma vez aceite
o principia da discussii.o do futuro de Goa, se encontrariam de mlltuo
acordo os meios satisfatOrios para resolver o problema. Insh'ti em que
nio havia possibilidade de quaisquer discussOes sabre o problema da
soberania. Referindo-me a passagem da Nota onde se dizia que hil. mais
de duzentos anos que a fndia estava sob dominac;iio estrangeira, esclarec:i
que Goa h:i 450 anos faz parte integrante de Portugal. As condic;Oes
da nossa presenc;a em Goa foram muito diferentes desde o seu comec;o
no que se verificaru quanta a Inglaterra e a Fran~a. 0 Dr. Faria havia
acrescentado que Goa era j;i independente hi muito tempo, pois os goeses
faziam para todos os efeitos parte de Portugal e o Ministro da fndia
tinha vista seru dllvida que muitos deles tem ascendido a posi~,;Oes de
maior relevo na vida politica e administrativa da Na~fio Portuguesa.
Indiquei alguns names de goeses que nas Ultiruas dezenas de anos se
tern distinguido na vida pUblica portuguesa, na politica, na magistratura,
no professorado, acentuando que o problema da descrimina9ao racial era
inexistente nas nossas re1a~6es com os territOries portugueses da fndia. Como
o 1\finistro da fndia dissesse que resolvido o caso de Goa, ficaria um largo
campo para duradoira amizade com Portugal, foi-lhe dito que era indispens8:ve1 partir-se da base de que Goa era e tinha de continuar a ser Portugal.
Foi dito tambe:tn ao Ministro que o principal argumento alegado
do 1ado indiana era de ordem geognlfica, mas que nfio se tinha ;;isto
nunca que a geografia concedesse quaiquer direitos.
Disse ao Ministro da fndia que responderia por escrito ao seu Memor:anduru, mas ele j:i ficaria a saber pelas minhas palavras que a nossa
resposta seria negativa, pais nfio era possivel aceitar a proposta do Governe da India para entrannos em quaisquer negocia~Oes sabre o futuro
dos territ6rios portugueses da fndia. Isto niio queria dizer que o Governo
Portugues niio tivesse todo o desejo de resolver satisfatOriamente e num
espirito de am.izade e boa vizinhaw;a os problemas pendentes entre os
dais Governos, mas tinha de partir-se do principia de que as quest6es
de soberania niio eram materia de discnssiio.
0 Ministro da fndia agradeceu tb-lo recebido e ter-lhe dado ocasi8.o
de lhe comrmicar o ponte de vista do seu. Governo. E..xpliquei-lhe que
nao fora possfvel recebe-lo na 6.a feira passada potter nesse dia muitas
audiettcias marcadas.
0 Ministro da fndia despediu-se em tom cortes e sorridente que
foi retribuido.

Caeiro da Mata
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Da Lega~ao da UniiiO Indiana em Lisboa

ao Ministerio dos NegOdos Estrangelros
Lisboa, 27 de Fevereiro de 1950

AIDE MEMOIRE
The Governm.ent of India have noted vrith satisfaction the statement
made by His Excellency Dr. Salazar, President of the Council, on the
20th of October, 1949, that problems relating to Portuguese colonies in
India are capable of solution by !riendly negotiations and that there
is grest scope for understanding between India and Portugal on moral
and economic grounds. They are particularly gratified to note that with
regard to the Padroado the Portuguese Government have entered into
negotiations with the Holy See to bring the matter to a speedy and
amicable conclusion .
. 2. Dr, Salazar expressed the hope that the establishment of an
Indian diplomatic mission in Portugal would help in solving the existing
problems behveen the two countries to mutu.;l satisfaction. The Government of India Share this hope and feel the time has come to bring to
the notice of the Portuguese Government their views on the Portuguese
colonies in India, a subject to which Dr. Salazar made reference in
his speech.
3. For over 200 years India was under the domination of European
Powers. The nat-ionalist movement which, after a prolonged but peaceful
struggle, succe: ded in securing the transfer of power from British to
Indian hands ;;vas not, in sentiment or purpose, confined to what were
formerly British India and Indian States under British suzerainty. It was,
>vithin the geographkallimits of India, a universal movement and remains
so. The historical and cultural unity of India transcends political frontiers
such as those that now demarcate the French Settlements or the Portuguese colonies. Popular feeling in these territories is for union with
the new and free India of the Republic. Any other sentiment would
be unnatural; the interruption of India's ftmdamental unity by a few
hundred years of foreign rule over various segments of the country cannot,
in the perspective of history, be more than a transient phase. This unity
has no parallel in Europe or any other part of the world because; though
often interrupted, it always remained an aspiration and, again and again,
over the course of centuries was effectively restored. The movement for
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the union of the remaining foreign Settlements v.-ith the Indian Republic
is part of this historical process; it is real and Yital, and, as such, seeks
urgent satisfaction.
4. The Portuguese Government are no doubt aware that the Governments of India and France started negotiations nearly two years ago
to find a satisfactory solution of the problem pf French Settlements on
the Indian mainland. This was the inevitable outcome of Indian independence and the recognition by both India and France of the impact
of this historic event upon all parts of India, Princely or Freucl1 or

Portuguese. The negotiations with France have been friendly and both
Government look fon1/ard to their early and successful conclusion. The
Government of India now approach the Portuguese Government with
the request for an immediate start of negotiations regarding t11e future
of Portuguese colonies in India. They sincerely hope for a prompt and
friendly response. Change is of the essence of history and the key to
the maintenance of good relations between nations is adaptability to
change, India is animated by no spirit of aggression or aggrandisement.
In seeking a reunion of these colonies with herself, she is asking for
nothing more than the fulfilment of a natural urge of tradition and
human emotion. What France has recognised as natural and legitimate
should not appear to Portugal as unnatural or unre<1sonable. India ardently desires the friendship of I)ortugal: the peaceful reunion of what
is 11ow Portuguese India with the Indian Republic will provide a lasting
fonndation for that friendship. Once the principle of reunion has been
accepted, ways and means to achieve it can be devised in friendly
consultation.

Tradur;iio
0 Goveruo da india tomou nota com satisfat;fio da declarat;iio feita
par Sua Excelenda o Doutor Salazar, Presidente do Conselho, ern 28
de Outubro de 1949, de que as problemas relatives as col6nias portuguesas na fndia sao susceptiveis de soln<;fio par meio de negocia~6es
arnig8:veis e de que hi largo campo para entendimento entre a india
e Portugal em bases marais e econ6micas. 0 Governo da fndia esta partkularmente satisfeito por notar que, no que respeita ao Padroado, o
Governo l'ortugues entrou em negoda<;:6es com a Santa se para levar
o assunto a uma rB.pida e amigB.vel c:onc:lusao.
2. 0 Doutor Salazar exprimiu a esperan<;:a de que o estabeledmento
de uma Jlissao DiplomB.tka Indiana em Portugal ajudaria a resolver
os problemas existentes entre os dois palses para sati<>fa<;:B.o mUtua.
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0 Govemo Indiana partilha desta esperan9a e sente que chegou o momento de dar conhecimento ao Governo Portugu~s dos seus pontes de~
vista acerca dao; col6nias portuguesas na fndia, urn assunto a que o
Doutor Salazar fez referenda no seu discurso.
3. Durante mais de 200 anos a india esteve sob o dominic de Potbcias Europeias. 0 movimento nadonalista que, depois de uma luta
prolongada mas pacifica, conseguiu obter a tra.nsferfficia do poder de
m8:os britinicas para mfios indianas niio se confinou, em sentimento ou
finalidade, ao que anteriormente era fndia Erit:lnica ou Estados Indianos
sob suzerania brit3.nica, Era, dentro dos lirnites geognificos da fndia,
urn movimento universal, e como tal se mantem. A unidade hist6rica
e cultural da india transcende fronteiras politicas tais como as que agora
demarcam os Estabelecimentos Franceses ou as colcinias portuguesas,
0 sentimento popular nestes territ6rios e pela Unifio com a fndia nova
e livre da RepUblica_ (E niio e natural que o sentimento fosse outro).
Qualquer outro sentimento niio seria natural; a interrup~iio da unidade
fundamental da fndia por algumas centenas de anos de domina~iio estrangeira sobre v<irias por~Oes do pais niio pode, na perspectiva da hist6ria, ser mais do que uma fase transitOria. Esta unidade niio tern
paralelo na Europa ou em qualquer otttra parte do Mundo porque,
embora interrompida muitas vezes, sempre se manteve com uma aspira<;iio e, muitas vezes, foi efectivamente restaurada no decurso dos seculos. 0 movimento para a reunHio dos :resta11tes Estabelecimentos estrangeiros com a RepUblica Indiana e parte deste processo hist6rico;
e real e vital, e, como tal, pede urgente satisfa<;§.o.
4. 0 Governo Portugues tem sem dtivicla conhecimento de que os
Governos da fndia e da Fran<;a inidaram negociat;Oes hi cerca de dois
anos para encontrarem uma solut;B.o satisfatOria do problema dos Estabelecimentos Franceses no continente indiana. Esta era a consequenda
inevitavel da independencia da fndia e o reconhecimento tanto da parte
da fndia como da Fran<;a do choque deste acontecimento hist6rico em
todas as partes da fndia, dos Principes, Francesa ou Portuguesa. As negocia<;6es com a Fran9a tern sido amig<iveis e ambos os Governos esperam
a sua breve e bem sucedida condusiio. 0 Governo da fndia aborda agora
o Governo Portugues com o pedido de inido imediato de negodat;Oes
a respeito do futuro das co16nias portuguesas na fndia. Espera sinceramente uma resposta nipida e amiglivel. A muta<;-iio e da essenda da
hist6ria e a adaptabilidade a muta~1io e a chave da manuten<;-iio de boas
rela<;Oes entre Na<;6es. A fndia nB.o est<i animada por qualquer esplrito
de agressiio ou de engrandedmento. Ao pedir uma uni1io destas co16nias
com ela prOpria, niio est:i a pedir mais do que o cumprimento de um
imperative natural de tradi~iio e emoc;ii:o humana, 0 que a Franc;a
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reconheceu como natural e legitimo nilo deve parecer aos Portugueses
menos natural ou menos razo<ivel. A fndia deseja ardentemente a ami~
zade d~ Portugal a uni:lo pacifica do que agora e a fndia Portuguesa
com a a RepUblica Indiana fornec:eri uma base duradoura para essa
amizade. Uma vez que o prindpio da Uniiio tenha sido aceite, os meios
de a efectuar podem ser procurados em consulta amig<ivel.

N.o 181

Do Ministro da Uniao Indiana em Lisboa
ao Secret<irio Geral do Mlnisterio dos NegOcios Estrangeiros
Carta

Lisboa, 28 .de Fevereiro de 1950

My dear Secretary General- I am in receipt of your letter of the
23rd Febmary regarding Messrs. Pompeia Viegas and Martins. According
to my present information, these two were arrested by the Bombay police,
as they were accused of intimidating and making serious threats against
people in Bombay. They were released on the 11th February, pending
further investigation which is still proceeding. I hope to be able to let
you have a further communication in due course, when the results of
the inveStigation are known.
With assurances of my highest consideration,
Yours very sincerely,

P. A. Menon
Traduyiio
Lisboa, 28 de Fevereiro de 1950

Mett caro Secretdrio Geral- Recebi a sua carta de 23 de Fevereiro
acerca dos Senhores Pompeia Viegas e Martins. Conforme a informac;1io
que tenho, os dois foram presos pela poHcia de Bombaim por terem sido
acusados de intimidar e ~erlamente ameac;ar pessoas em Bombaim. Foram
postos em liberdade em 11 de Fevereiro, continuando as investigac;6cs.
Espero poder comunicar-1he os resultados, quando estes forem conhecidos.
Com os protestos da minha mais alta consideraG8.o.
De V. Ex.a
muito sinceramente,

P. A. Menon
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Do Ministro de Portugal em Nova Delhi
ao Mlnistro dos Neg6clos Estrangeiros
Aerograma N.o 23
Nova Delhi, 2 de Mar<;o de 1950

CoNI1rDENCIAL- 0 Embahador da Fran<;'a disse-me que a fndia
continua a inventar continuamente pretextos para o adiamento da data
do plebiscita. Presume que assim procedem por estarem convenddos de
que o p:orderiam nesta ocasii'io. Por outro lado, em Paris tambem tem
sido lentos, e mesmo em Pondichery. Fala-se agora na sua realiza<;fio
em Abril; mas o Embaixador acrescentou sorrindo <1pelo menos entre
Abril deste ano e todo o ano pr6ximOJ). Parece que os prindpais pontos
que tern estado em discuss1io sao: o Governo da fndia deseja que os
cadernos eleitorais sejam revistos na presen<;a de observadores e quando
estes aqui cheg-arem; os conselhos_ municipais dos territ6rios julgam que
o plebiscito s6 deve ser realizado quando o Governo indiana restabelecer
o regime aduaneiro que existia em 1940 antes do acordo da uniiio adua~
neira e que estabeleda o cordlo alfandegirio nos territ6rios para a India
e dio entre eles. A india pediu a amnistia de presos ou pessoas contra
as quais hi raz6es para captura, niio s6 politicos (principalmente os do
caso de Mahe) mas tambem por delitos de passagem de fronteiras e ou~
tros; no que a Frano;a estaria disposta a aceder mediante redprocidade.
Estiio portanto embara9ados com tudo isso e o mais que ainda podeni
aparecer. Posteriormente a minha conversa com o Embaixador, o Primeiro SecretB.rio frances explicou ao Dr. Manuel Almeida Coutinho que
a Assembleia Nacional em Paris aprovara uma declara<;iio de que a Fran~a
<<respeitaria escrupulosamente o resultad.o do referendum e niio seriam
tomadas medidas descriminat6rias contra os que votassem pela India>>.
A mesma declara9iio dizia que se registava com prazer que o Embaixador da fndia em Paris dera garantia redproca. 0 Embaixador da fndia
enviou uma nota protestando que nunca dera tais garantias e que a posio;Uo da india era a ji por varias vezes expressa nas declara<;Oes pllblicas
do Primeiro Ministro relativamente ao futuro das possess6es estrangeiras.
Esta frase foi interpretada por franceses como forma h8.bil de dizer que
a fndia nao dei:s:ari a questiio, se o plebiscita The for desfavonivel.
Garin
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N. 0 183
Do Ministro dos NegOcios Estrangeiros
ao Embaixador de Portugal em Washington

Aerograma N.o

2

Lisboa, 4 de )laro;o de 1950
Co~:FIDEXCIAL ~

Pandit Nehru, responch:ndo a perguntas no Par1amento de Delhi no dia 6 de Fevereiro findo, disse que na opiniao do
Governo da fnclia, Goa devia integrar~se r.a UnHio Indiana. Em conversa
com o Ministro da fndia em Lisboa, no dia 9, o Din~ctor dos Neg6cios
Politicos abordou o assunto das declara):Oes de Nehru que nllo poderiam
considerar-se de acordo com a pdtka usual dos paises, decididos a manter
uma politka de boa vizinhan<;a, e definiu mais uma \'Cz a posi~Uo do
Governo Portugues em ni'io discutir com governos estnmgeiros a soberania portuguesa em Goa. Goa, DamUo e Diu eram territ6rio portugues
exactamente como Braga, Porto e Lisboa e estavamos inteirarnente de~
cididos a que continua!>sem a s€:-lo. Quaisquer entendimentos com a fnd:ia
teriam de assentar naquela realidade.
No mesmo dia Nehru, falando no Padamento referiu-se com grande
animosidade a nfio publica~ao em Lisboa das suas declara<;Oes anteriores
sabre C'wa e reiterou-as afirmando que esta devia juntar-se a fndia.
As palavras do Primeiro Ministro Indiano quando publicadas na
nossa imprensa provocaram, como V. s.a ten\ conhecimento, enorme
reacc;:io na opinifio pUblica portuguesa traduzida em numerosos telegramas e mensagens de protesto dirigidas ao Governo por autoridades
civis, corpos admiuistrativos, muitas a<mocia~Oes e organisrnos corporativos, col6nias indo-portuguesas no estrangeiro e rnanifesta<;52s pUblicas
de indo-portugueses mais categorizados com posi9fio de destaque na vida
portuguesa, repudiando as afirmat;Oes de Nehru. Ha elias na reabertura do
Parlamento os deputados pelafndia manifestaram a sua lealdade a PortugaL
Em 24 de Fevereiro, o Ministro da fndia comunicou ao Secret<irio
Geral interino, ter recebido instmt;Oes para propor a abertura imediata
de negociat;Oes para a discussiio do futuro das possess6es portuguesas
na India. 0 Dr. Faria respondeu-lhe nio estar autorizado a disc:utir a
questiio que deveria, se qui ·esse, tratar comigo, lembrando-lhe contudo
a pos:i,;·io j8. conhecida de o Governo Portugues niio poder discutir com
um Gm.Terno estrangeiro os problemas de soberania nos nossos territOries. No clia 27 recebi o Ministro que me entregou mu memorandum
sabre o assunto.
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Urn documento longo redigido em termos cortezes e, procurando p6r
a questao de forma tanto quanta possivel amigB.vel, diz que o Governo
da India tomou conhecimento das declara<;Oes do Doutor Salazar no seu
discurso de Outubro do ano passado e via com satiofa<;B.o que o Governo
Portugues entrara em negociat;Oes com a Santa Se para a solw;iio do
caso do Padroado. 0 Govemo indiana julgava chegado o momenta de
expor os seus pontos de vista acerca do problema das possess6es portuguesas na fndia. A fndia esteve mais de 200 anos sob domina<;iio de
paises europeus e o movimento nacionalista que consegui.u a independenda niio podia limitar-se a tramferencia do po:ler da'5 m3.o.5 brit8.ni~as
para as indianas. A india estava em negociat;Oes com a Fran<;a acerca
do problema dos estabelecirnentos franceses e dirigia-se agora ao Governe Portugues para a irnediata abertura de negoda<;6es sobre o futuro
de Goa, Damiio e Diu, 0 memorandum rnanifesta o desejo de arnizade
portuguesa e, afinnando que esta e a Unica questiio que divide os dois
paises, e terrnina dizendo que o Governo da fndia espera urna respmta
arnigavel da nossa parte.
Repeti a afirrna<;Uo do Governo Portugues que, irnpedido pela Constitui.:;iio e pelo sentirnento da opinHio pUblica, niio podia discutir com
urn Governo estrangeiro a questiio de soberania. Referi-rne tarnbem ao
car<icter especial das condi<;Oes da nossa presen<;a em Goa e rnencionando
o grande nUrnero de goeses que se tern distinguido na vida pUblica por~
tuguesa em cornpleta igualdade corn os portugueses da metr6pole. Afirmei
que a condi~iio indispens<ivel para a duradoira amizade com Portugal
era a considera<;iio de Goa como parte integrante de Portugal.
Prorneti uma resposi:a escrita ao memorandum, a qual no entanto
desde ji podia dizer seria negativa niio excluindo porem o desejo do
Governo Portugues de resolver satisfatOriamente e em espirito de amizade
e boa vizinhan<;a os problemas pendentes entre os dois Governos.
As infom1a<_;Oes que precedem as relativas propostas do Governo
indiana siio para conhecimento exclusive de V. S. a.
o· Ministro ern Delhi dlz ser dificil prever ate que ponto o Governo
indiana esti disposto a ir nesta questUo. E possivel que tenha sentido
a nec~ssidade da polftica interna ou eleitoral, de pod.er dizer que a questiio
de Goa ja foi posta ao Governo Portugues. Os socialistas tern tornado
na questao das possess6es estrangeiras na fndia uma atitude mais vio~
· lenta do que o partido do Congresso. E possivel que depois de feita esta
tentativa e mostrada a nossa firmeza, abandonem por algum tempo a
questao se:rvi.ndo~se da desculpa, perante a opiniiio pUblica, do prin~
dpio da niio violencia, tanto mais que, no memento presente, ao rela<;Oes
com o Paquistao se encontram piores que nunca e o Primeiro Ministro
afirm.ou recentemente que os acontecirnentos em Bengala eram hoje o
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prohkma mlmero um d.a fndia. Todavia, nfio obstante o Foreign Secretary ter dito ao nosso 1linistro nfio pensarem <jem absoro;ao foro;ada»,
conn~m estannos precavidos contra as possiveis atitudes de ?Jehru.
Stjam quais :forem as inteno;Oes que o Governo indiana possa ter
agora na questao de Goa, tudo leva a crer que as nossas relao;Oes com
a fndia vao passar nos tempos mais pr6ximos por uma fase particularmente difid1.

Caeiro da Mata

N.O 184

Mensagem dos indo-portugueses residentes em Hong-Kong
dirigida ao Presidente do Conselho

Hong-Kong, 4 de Maro;o de 1950

Excelbtcia- Os indo-portugueses de Hong-Kong, que nunca quiseram perder a nacionalidade daquele glorioso pais que hi mai3 de quinhentos anos vern dando
fndia a glOria do pensamento latino, manifestam neste momento a V. Ex.a e atraves do seu C6nsu1 o seu amor
e gratid8.o a Portugal. 0 desaparecimento da fndia Portuguesa seria
perda irrepanivel para os sentimentos cristaos que todos n6s ali cri:imos.
Vossa Excelenda elevou outra vez o nosso Portugal ao seu prestigio antigo o que nos traz de novo orgulhosos do nome de portugueses.
Rogamos
Ex.a que seja interprete junto da veneranda figura
do Chefe de Estado, Senhor :Marechal Carmona, desta nossa mensagem
bem sentida a Pitria ,:;ublime de CamOes, de Vasco da Gama e de
Albuquerque.

a

a \".

Dr. Olinto de Sousa
M. Mascarenhas
S. F. Mascarenhas
S. S. M. de Sousa
_J. A. Noronha
F. L. :Pereira
L. F. Noronha
D. J. F. Portugal
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Do Minlstro de Portugal em Nova Delhi

ao Ministro dos NegOcios Estrangelros
Oficio N. 0 97
Nova Delhi, 6 de

Mar~o

de 1950

Sathor Mlnistro dos Neg6cios Estrangeiros ~ Excetencia- Em adi~
tamento a rninha comunica<;iio por outra via, tenho a honra de junto
remeter a V. Ex.a duas c6pias da nota que recebi deste :Ministerio dos
Neg6cios Extemos, acerca da prisfio de dois portugueses em Bombaim.
Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Excel~ncia, Senhor :1-finistro, os protestos da minha mais alta considerao:;iio.

Vasco Garin
Anexo
Nova Delhi, 27 de Fevereiro de 1950
The Ministry of External Affairs present their compliments to the
Legation of Portugal in India and in continuation of their note No. D.
750-EUR. 1/50 dated the 14th February 1950, regarding the arrest of
?fiessrs. Pompeia Viegas and Martin Pinto by the Bombay Police, have
the honour to say that these two persons were arrested on February
the 3rd and detained under the Bombay Public Security Measures Act.
Pending further investigation they have been released on the 11th February 1950.

Traduyiio
Nova Delhi, 27 de Fevereiro de 1950

0 Ministerio dos Assuntos Extemos apresenta os seus cumprimentos
a Lega~ao de Portugal na fndia e em continua~iio da sua nota n.o D.
750-EUR. 1/50, de 14 de Fevereiro de 1950, acerca da prisiio dos se~
nhores Pompeia Viegas e Martin Pinto pela policia de Bornbairn, tern
a honra de dizer que os dais foram presos em 3 de Fevereiro e detidos
ao abrigo da Lei das Medidas de Segurant;a PUblica de Bombaim. Enquanta decorrem as averiguat;Oes, foram postos em liberdade em 11 de
Fevereiro de 1950.
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N.O 186

Do Ministro de Portugal em Nova Delhi

ao Ministro de Portugal em Nova Delhi
T clcgrama N. o 66
Nova Delhi, 10 de Mar<;o de 1950

CONFlDENCIAL- Estive hoje com Bajpai que me recebeu com cordialidade. Fiz-lhe uma longa exposi<;iio tendente a esclarecer e a justi-

ficar a nossa posic;:iio na questiio de Goa. A reacc;:iio foi moclerada e fraca,
mesmo quando The disse que a nossa resposta escrita tinha fon;osamente
de ser negativa.

Garin
N.O 187

Do Ministro de Portugal em Nova Delhi
ao Mlnistro dos Neg6cios Extrangeiros
Telegrama N, 0 73
Nova Delhi, 16 de Man;o de 1950
Os jomais de hoje publicam na primeira p8.giua sob o titulo <(Possess6es portuguesas na fndiall o seguinte: Sabe-se que o Governo da india
dirigiu uma comunkac;:iio a I~isboa sabre o futuro das possessOes portuguesas na fndia. Anteriormente a comunkar;iio, sabe-se que o Ministro
P. A. Menon teve v<irias discuss6es com o Ministerio dos NegOcios Estrangeiros portugues nas quais foram feitas sugest6es de que era desej<lvel
que fossem tornados passos preliminares, como o Govemo frances tinha
feito em rela~iio ao futuro d.os seus estabelecimentos na fndia. A respasta do Governo Portugues e esperada brevemente. As possess6es portugueses na :india tern figurado frequentemente no Parlmnento indiana
e recentemente Pundit Nehru respondeu a uma pergunta: \!Goa deveria
juntar-se a fndia)l. A politica da fndia em rela~iio as possess5es estrangeiras na fndia foi ex:posta numa resolu~iio adoptada na Ultima sessiio
annal do Congresso. Dec.larava que com o estabelec.imento da independ@nda, a e:xistencia continua de quaisquer possess6es estrangeiras na
1ndia se tornara an6mala e oposta a concepr;iio de unidade de liberdade
na fndia e que portanto se tornava necessirio para essas possess6es,
serem incorporadas poll.ticamente na fndia e menhuma outra solu<yiio
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pode ser estavel ou duradoira ou em conformidade com a vontade do
povo>>. A reac~iio pUblica de Portugal ao pedido da fndia tern ate agora
sido insatisfat6ria, mas faz-se notar em Nova Delhi que com exemplos
dados pela Gril-Bretanha e os Paises Baixos de renUnda ao poder no
Oriente, outras Na<;6es mais pequenas hS:o-de rec:onhecer (would recognize) os factos da situao:;iio e ceder (give up) nas suas pequenas possess6es,
Garin
N.O 188

Do Ministro de Portugal em Nova Delhi
ao Ministro dos NegOcios Estrangeiros
Telegrama N.o 74
Nova Delhi, 16 de Man;o de 1950
Em aditamento ao meu telegrama n.o 73 (1 ), a noticia e identica
em todos os jornais. Vi na imprensa do Paquistiio que este protestou
ha dias, com fundamento que e_<;tava sendo violado o c6digo diplomitico,
contra propositadas inconfidencias do Governo indiana que, geralmente
truncadas e deformadas, aparedam na imprensa daqui.

Garin
N.O 189

Do COnsul de Portugal em Nairobi
ao Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
Telegrama N.o 3
Nairobi, 17 de Man;o de 1950
Os jomais publkam hoje com grande relevo a notlcia do Governo
indiana ter inidado negoda):i5es com o Governo Portugues sabre o caso
de Goa. Panfletos d.istribuidos par elementos anti-portugueses informam
que o Governo indiana tomou a inidativa das negocia):5es e que nao
hesitari em empregar todos os meios ao seu alcance. A impressao causada por estas noticias e enorme.
Lopes da N dva
(') Ver documento N.o 187.
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N. 0 190

Do Ministro dos NegOcios Estrangeiros
ao Ci.lnsul de Portugal em Nairobi
Telegrama N.o 3
Lisboa, 17 de Mar<;o de 1950

CoNFIDENDLA,L- Em referenda ao seu telegrarna n,o 3 (1), o Mi~
nistro da india em Lisboa entregou em 27 de Fevereiro urn Memorandum
do seu Governo pedindo a abertura de negocia<;Oes sohre a integra<;iio
na Uniiio indiana dos territOries portugueses na fndia, a que chama
<1col6nias portuguesas na fndia>>.

0 Memorandum, redigido em termos cortezes, nao faz evidentemente
qualquer genera de amea<;as. Ainda nao lhe foi dada resposta, mas verbalmente foi jU dito ao 111inistro d.a fndia que o Governo Portugues nao
discute a questiio da soberania dos seus territOries, cuja alienayiio nao
s6 a opini:lo pUblica e sentimentos do pals como o prOprio texto da
Constituit;iio, niio permitiriam. Os jornais portugueses do dia 16, anunciam em telegrama de Nova Delhi a entrega do Memorandum indiano.
Acrescentam em nota da Redact;iio que o Governo Portugues tem a
inten~ao de responder oportunamente a esse documento, ao qual, por
virtude da sua natureza secreta, nilo fora dada publicidade.
V. S.~> usani discretamente estas informa<;Oes para orientar a sua
ac<;iio ai.
Caeiro da Mata

N.o 191

Do Ministro de Portugal em Nova Delhi
ao Ministro dos NegOcios Estrangeiros
Telegrama N.o 76
Nova Delhi, 17 de Man;o de 1950
Os jornais, em telegrama de Lisboa, dizem ter o nosso Govemo anunciado ofidalmente a resposta a Nota indiana e que esta niio havia sido
dada a pUblico <1porque deveria ser considerada documento secreto>>.
Garin
( 1)

Ver documento N.o 189.
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N.o 192

Do Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
ao Ministro de Portugal em Nova Delhi

Telegrama N. 0 35
Lisboa, 17 de Man;o de 1950

Em referenda ao telegrama de V, Ex. a n.o 76 (1 ), os jomais do dia 16
anunciam em telegrama de Nova Delhi a comunicao:;Uo do Govemo indiana sabre Goa e as outras possess6es portuguesas na fnclia. Acrescentam em nota da redac9Ko que o Governo Portugues tern a inten<;fio
de responder oportunamente a esse documento ao qual, por virtude da
sua natureza secreta, niio fora dada publicidade.

Caeiro da Mata
N.o 193

Do Mlnistro de Portugal em Nova Delhi
ao Ministro dos NegOcios Estrangeiros
Telegratna N. 0 79
Nova Delhi, 18 de Mar<;o de 1950
Nehru fez ontem no Parlamento uma longa exposi9iio da politica
externa indiana, abordando as relao:;Oes com numerosos paises, mas sem
qualquer referenda a nOs ou a questiio dos territ6rios estrangeiros na fndia.

Garin
N.o 194

Do Ministro dos NegOcios Estrangeiros
ao Ministro de Portugal em Nova Delhi

Telegrama N.o 36
Lisboa, 18 de Marc;o de 1950
A fim de habilitar V. Ex. a. a responder oficialmente ao Governa
Indiana, informo V. Ex. a que as autoridades portuguesas de Goa :pro¥
(l) Ver documento N.o 191.
'.i
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viclendarao no sCntido de nao serem renovadas as licew;as de venda
de bebid.as depois de 1 de Julho do ano corrente numa zona d<' tr6s
quilOmetros em toda a fronteira daquele territOrio, ficando proibida a
Yenda de bebida.<; nessa zona depois de tal data. Quanto a apreserrht<;:lo
dos ind-ianos a Polida, o prazo foi fixado em 72 horas, insistindo porem
as autoridades que a apresenta~ao se fa<;a a Polida. A inten<;8.o do Governe ao proper estas medidas de transig&nda para :;olu<;io daqueles
problemas teve em vista desfazer qualquer apar6nda de irredutibilidade
quanto todos OS assuntos pendentes com a Unii'io Indiana.
V. Ex. a sabeni valorizar na sua ,cormmica9ao a esse Govemo a boa
vontade representada pelo Governo Portugues ao adoptar as medidas
acimu indicadas-.

a

Caeiro da M ata
N.O 195

Circular do Ministro dos NegOclos Estrangeiros
a todas as MissOes Diplomiticas
N. 0 2
Proc.o 33, 72

Lisboa, 20 de :Man;:o de 1950
-··Para c:oru'-J.edmento dessa Missao Diplom<ltica, tenho
a honra de seguidameute comunicar a V. Ex. a os Ulthnos desenvolviruentos
da chamada questao de Goa.
Em 6 de Fe</ereiro findo, o Pandit Nehru, em resposta a pergunta~
que lhe foram feitas no Parlamento de Delhi, dedarou que, na opiniao
do seu 'Govemo, Goa d.evia integrar~se na india. No dia 9 seguinte, o
Secretirio Geral interino deste MinistC:rio abordou o w;s1mto com o
Sr. Menon, 1-Iinistro da fndia em Li<>boa, dizend.o-lhe que d.eclara~Oe;;
daquele genero nao estiio de acordo com as pniticas habituais entre
paises; que o Govemo Portugue_'> nfio pode discutir seja com quem for
o problema da soberania portuguesa em qualquer territOrio nacional.
No mesmo dia 9, e aincla no Parlamento, Nehru reiterou a sua afirma9ao,
alem de se referir, corn grande animosidade, ao facto de niio terem sido
publicadas em Li%boa as suas anteriores dedara~,;Oes.
A a~itude do Primeiro :M:inistro indiana, ao ser dada a conhecer pela
nossa imprem.a, provocou uma grande reac~,;iio da opiniao pUblica portu~
guesa, que se manifestou por numerosos telegramas e mensagens de proteste endere~adas ao GoYemo por autoridade~ administrativru; e outra5,
CoNFIDENCIAL
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e pelas co16nias indo~portuguesas no estrangeiro. Os deputados do Estado
da fndia manifestaram no Parlameuto a sua lealclade a Portugal, en~
quanto que os goeses em posi<;llo de mais destaque na vida portuguesa
repudiaram pUblicamente as afirma~Oes de Nehru.
Em 24 de Fevereiro, o Sr. Menon informou o Secret<irio Geral interino desta Secretaria de Estado de que recebera instrut;Oes para propor
a imediata abertura de negociao;Oes sabre o futuro dos nossos territ6rios
da fndia. 0 Sr. Dr. AntOnio de Faria respondeu que a questlo deveria
ser tratada directam.ente com o Ministro e lembrou-lhe desde logo que
o Governo Portugues niio estava autorizado a negociar o assunto.
No dia 27 recebi o 11inistro da fndia que me entregou urn memorandum sabre o caso. Este documento, redigido em termos cortezes e ::;em
expressar quaisquer amea<;as, procura p6r a questiio de forma amigivel.
Come<;a por referir-se ao discurso de Sua Excclenda o President.e do
Consellw, em Outubro {lltimo, e manifestar o apre<;o do Governo de Delhi
pela abertura de negoda<;Oes com a Santa SC acerca do Padroado; diz
depois julgarem chegado o momenta de tratar o problema das possessOes
portuguesas na fndia; acrescenta que o movimento de independenda
indiana niio poderia limitar-se a banir a soberania britB.nica e lembra
o acordo a que tinham chegado com a Franc;a sabre os estabelecimentos
desta Ultima na fndia. Finalmente, exprime o desejo de boa amizade
com Portugal, dizendo ser esta a Unica questiio que divide os cl.ois paises,
e a esperan<;a duma resposta amig3.vel da nossa parte.
Prometi ao Sr. Menon uma resposta escrita que, podia dizer-lhe jU,
seria negativa porque nem a Constitui<;fio Portuguesa nem a opiniiio
pUblica permitem que o Governo cliscuta questOes de soberania; relembrei
as condi<;Oes espedais em que est:lvamos na fndia e afirmei que o reconhecimento de Goa como parte integrante de Portugal era condi<;flo
indispensavel das nossas boas relac;Oes com a fndia.
Nao podemos prever precisamente qual sera o seguimento da questao,
mas niio temos dllvidas de que as nossas rela<;Oes com a Repltblica in*
diana viio passar por uma fase difidl. E certo que se pod.e admitir a ideia
de que, dados os muitos problemas que o preocupam neste momento,
principalmente a disputa com o Paquista.o e os acontecimentos da Bengala, o Governo de Delhi, perante a nossa recusa, aband.one por algum
tempo a questfio dando como desculpa, a sua opinifio p{tblica, o niio
pretender seguir uma politica de violCncia. Esta hip6tese sera principalmente de considerar se a atitude do Governo indiano, ao enviar~me a sua
nota, tiver sido ditada por necessidades de politiCa interna. No entanto,
apesar do «Foreign .Secretary» indiana ter dito ao Sr. Dr. Vasco Garin
que nao encaram a absorc;iio for<;ada dos nossos territ6rios, 6 indispen-
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sUvel estarmos precavidos contra possiveis atitudes de Nehru cujas reaC~
<;Oes, na opiniiia de muitas pessoas, siio por vezes impn:-visiwis.
A imprensa portuguesa de 16 do corrente publicou um telegrama
de Nova Delhi que anuncia a entrega do memorandum indiana ao Governa de Lisboa. Em nota da Redact;io, os jornais acrescentam que
~ nossa inten~ila responder 3.quele documento a qUe niio fora dada publicidade em virtude da sua natureza secreta.
fosd Caeiro da Mata

N.o 196

Do Ministro de Portugal em Nova Delhi
ao Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
Ofido N. 0 I47
Nova Delhi, 21 de Mar<;o de 1950
CONFIDENCIAL ~

Excelencia- Tenho a hanra de junto remeter a
V. Ex. a urn recorte do <1Hindustan Times)l, de ontem, no qual se diz que
<mma fonte bern informadaJI hav-ia af afirmado que a recente Nota do
Governo Indiana acerca do futuro das territOries portugueses nilo era
um ultimatum ou causa para guerra, e que o panto principal nela contido
era a sugest:la da realiza<;:la de um plebiscita.
Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Excelencia, Senhor Ministro, os protestos da minha mais alta considera<;iio.
Garin

N.o 197

Do Minlstro de Portugal em Nova Delhi
ao Minlstro dos NegOcios Estrangeiros
Telegrama .N.o 83
Nova Delhi, 22 de Mar<;o de 1950
Urn jornal local publicou ontem um telegrama de Lisboa dizendo
que «fontes diplom<iticas bem informadas)> haviam ai declarado que a
recente nota indiana niio era ui:n ultimata nem causa de guerra, e que
o ponto principal nela contido era a sugestao do plebiscita.
Garin
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N.O 198

Do Ministro de Portugal em Nova Delhi
ao Ministro dos NegOcios Estrangeiros

Aerograma N. 0 39
Nova Delhi, 23 de :Mar<;o de 1950

Em aditamento ao meu telegrama n.O 84 (1) e ofido 145 (2), como
infonnei na rninha conversa de ontem com o (iForeign Secretary)>, fiquei
com a impressii.o de que pelo menos ele, pessoalmente havia considerado
as nossas respostas bastante satisfat6rias, tendo sido evidente o desejo
de se munir de esclaredmentos e argumentos que The dei para as justificar. Na conver~a procurei valoriz8.-1as e defende-las tanto qttanto possivel. Quando me disse que conclu:a que tinhamos caminhado dnquenta
par cento ao encontro dos desejos do Go'<erno indiana, repliquei qtle talvez «fisicamente» mas que sob o ponto de vista moral a manifesta<;Uo da
boa .-ontade tinha ido mais alem, dadas as dificulclades. Espero que
V. Ex.a. concorde com o par8.grafo final da resposta sobre visitante::.,
o qual me pareceu um argumento multo importante e apropriado ao
memento, dado o <lprotestol) que nos haviam apl;esentado sobre a questiio
de contrabando de ouro. Ao entregar a resposta sobre este caso nio
deixei de estranhar verbaJmente o emprego de tal palavra na Nota in~
diana, tanto mais que se verificava que o Govemo indiana niio possula
elementos correctos de informa~ao.
Garin
N.O 199

Do Ministro de Portugal em Nova Delhi
ao Ministro dos NegOcJos Estrangelros
Telegrama N.o 85
Nova Delhi, 23 de Mar<;o de 1950
Em aditamento ao meu telegrama n.o 83 (3), os jornais de hoje pu~
blicam ter sido <1oficialmente» comunicado ser incorrecta a noticia de
Lisboa de que o Governo da india havia sugerido o plebiscita para regu*
larizar o futuro das possessOes portuguesas. 0 Governo da India, na
sua nota, sugeriu que o futuro desses estabelecimentos deveria ser
resolvido mediante negoda~Oes. Ate agora niio foi recebida nenhuma
respostal).
Garin
I) Anundando ter entregado a resposta sobre o assunto.

I

t)

( 3)

Remetendo c6pias das respostas.
Ver documento N.o 197.
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N.O 200

Do Ministro de Portugal em Nova Delhi
ao Ministro dos NegOcios Estrangelros
Nova Delhi, 23 de J\!an;o de 1950

SECRETO -·· Ni'io passou certamente deopcrcebido a V. Ex. a o facto
do Governo da fndia se ter apressado a desmentir nos jornais a notfcia
que aqui fora publicada de Lisboa de que a Nota indiana havia proposto
a realiza\'i'io dum plebiscita (meu telegrama n.o 83) (1). Estou intrigado com a fonte da notlcia em Lisboa, pelo que agradeceria a V. Ex. a
o favor de esdarecer~me. Como informei V. Ex.a., tanto o Embaixador

do Brasil como o dos Estados Unidos eram de opinifio de que a mera
sugestao do plebiscita pela r1ossa parte afugentaria os indianos. A id~Cia
de Henderson era que a proposta nossa do plebiscita fosse para ser rea~
lizado dentro de seis meses, administrado pe1a ONU e comprometendo-se
as duas partes durante esse perlodo a ni'io fazerem qualquer propaganda,
Disse-lhe que a Constitni~fio n3.o admitiria plebiscite; mas mesmo que
assim n3.o fosse achava a sua hip6tese para nOs muito perigosa, embora
fossem de todos conhecidos os sentimentos favoriveis a Portugal da
grande maioria cla -popu1at;8.o. Se proposto por n6s, n3.o via como a fnclia
o n:io poderia. acabar por aceitar, mesmo que o nao desejasse. 0 que
faria era proceder pela mesma forma como tern proc~Cdido com o Kashmir
e os franceses; complicar e arrastar a questilo, recorrer a toda a casta
de press6es de propaganda, procurar cansar e desanimar as popula<;Oes.
Niio lhe escondi o que de resto ele ji sabia que as populayOes do sul da
fndia, incluindo os goeses, s:io algum tanto timoratas. S6 se se pudesse
levar Goa e a ONU para a I,ua, e realizar hi. o pleLiscito, e que se poderia
fazer escapar as popula90es a propaganda indiana desenfreada, sempre
entrecortada de meias amea<;as, e B.s press6es econ6micas e outras que
esse GDverno haVE•ria de fazer, quaisquer que fossem os compromissos em
contr§.rio que tomasse. Creio com tais argumentos ter convencido Henderson a n8.o s(" poder pensar nas suas ideias. Permito-me tambem chamar
a aten<;ilo de V. Ex.a para a imporblncia das afirma<;Oes de Keskar.
Considerei-as animadoras. Notei ter-lhe escapade a afirma~iio que s6 por
negoda~ao e <ipressi'im e que a questao dos territ6rios estrangeiros poderia
ser tratada. Quando do discurso de Sua Exceiencia o Presidente do Conselho, o Gm/emo indiano apressara-se aqui a desmentir que o metodo
de pressilo estivesse sendo empregado. H8. dias conversando com os primeiros secrf'tB.rios politicos Selby e Persons, r~Cspectivamente ingles e
americano, o segundo estranhou que o Govemo indiano tivesse escolhido
(l) Ver documento N.o 197.
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esta ocasiao, quando as rela~Oes como Paquistiio estiio tiio graves, para
procurar tratar o caso de Goa. Selby, sem me dar tempo de intervir,
respondeu-lhe ser «uma razfio de familia>>. Continuo convencido que foram
as intrigas de Mehtaee Mrs. Pandit, aU:m da pressiio que tera vindo a
ser exercida por alguns elementos congressistas, especialmente os de
Born bairn, que le\·aram Nehru num perfodo de «descontr61e>> a apresentar

a nota nesta ocasHio. 1'ambem niio e de excluir a hip6tese de procurar
desviar as aten<;6es da popula<;lo para outros a5suntos que niio aqueles
que mais tCtn de a preocupar. Nilo vejo se possa afirmar que a grande
massa da popula9ilo indiana e ate a maioria das peswas educadas se
preocupe com a questiio. Os problemas que o pai!'> tern a encarar siio
gra>:es e de tiio difkil solus-ii.o que para muitos h<l.-de parecer estranho
que o Governo indiano se esteja preocupando com o caso de Goa. Noto
que ao contn'trio do que se receava niio c;e desencadeou por enquanto
campanha geral contra n6s, depois de ter sido revelada a apresenta.:;iio
da uota, com e:x:clusiio e claro da imprensa e congressistas de Bombaim.
Na outra imprensa niio tem aparecido editorials (foi-me dito ontem ter
aparecido h<l. dias urn muito man em Calcuta que vou procurar obter)
mas apenas pequenas noticias informativas. Hi dias minha mulher perguntou irOnicamente a um G<eneral que tern aqui alta situa<;1io se estava
muito interessado na id.eia de que Goa pertencesse a fnd.ia: Resposta:
~I could not care less)>.
Garin
N. 0 201

Do Presidente do Conselho
ao C6nsut de Portugal em Hong-Kong
Telegrama

Lisboa, 27 de

Mar~o

de 1950

Rogo a V. s.n transmitir aos indo-portugueses de Hong-Kong OS
agradecimentos do C':r0verno pela sua patri6tica atitude manifestada na
mensagem que me foi dirigida.
Oliveira Salazar
N.o 202

Do C6nsul de Portugal em Nairobi
ao Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
Telegrama N." 4

Nairobi, 6 de Abril de 1950
A Comunidade Goesa de Momba<;a pede para transmitir a Sua E:x:celencia o Presidente do Conselho a seguinte resolu~;B.o tomada por una-
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nintidade na reunHio magna de ontem «A Comunidade Goesa de Momba~a
reunida no magna comido protesta vigorosamente contra a publica~iio
nos jornais indianos da mensagem do Presidente da Junta de Cricket
da Uniio Indiana que lhe e tendendosamente atribuida. Deplora a act;B.o
de doze goeses de Momba~a ao enviar a mensagem referida apoiando
o movimento anti~portugues e, protestando contra tao irresponsavel e
an6nirna publica~ao, reafirma a resolut;io inquebrantavd de lealdade
a bandeira portuguesa adoptada no comkio de doze de Fevereiro. Pede
ao COnsul de Portugal em Nairobi que transmita a Sua ExceH~nda o
Presidente do Conselho esta dedsao, garantindo ao representante da
Na~iio Portuguesa lealdade e gratidao. Viva Portugal».

Lopes da N eiva

N.o 203

Do COnsul de Portugal em Nairobi
ao Ministro dos NegOcJos Estrangeiros

Telegranta N. 0 5
Nairobi, 6 de Abril de 1950
Refiro-me ao telegrama n.o 4 (!). Os jornais indianos publicaram um
telegrama que foi expedido por alguns goeses de Momba<;a a Anthony
D'Mello, Presidente da Assoda<;iio do Desporto da U11iiio Indiana, apoiando
a sua actividade anti-portuguesa. Os mesmos jornais afirmam que o Ministro indiana em Lisboa informara o seu Governo de que Portugal se
escudara com o Pacto do Atlantica. 0 <(Colonial TimesJ>, num Iongo artigo
de fundo, impressionou a colOnia di1..endo que o Pacto do AWmtico sO
se aplica a casos de agressiio na Europa. A ac<;iio indiana contra GOa
diz ser questao de oito horas e que nem a Inglaterra nem a America
apoiar:'io Portugal. A colOnia no entanto mantem-se confiada. A Comunidade Goesa de Momba<;a reunida extraordinariamente aprovou a resolw;fio de que tive a honra de informar V. Ex. a no meu telegrama n.o 4 (1).
Tenho a satisfa<;:'io de comunicar a V. Ex. a que foram extraordin:lriamente significativas as manifesta<;Oes patri6ticas da colOnia durante os
festejos comemorativos da cidade de Nairobi que foram entusiisticamente
realizadas.

Lopes da N eiva
(') Ver documento-N. 0 202.
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N.o 204

Do Ministro de Portugal em Nova Deihl
ao Mlnistro dos Neg6cios Estrangeiros
Telegrama N. 0 54
Nova Delhi, 17 de Abril de 1950
CoxFIDENCIAL- Roberts que parte de licen~a por dais meses veio
ontem jantar connosco. Quando em conversa lhe disse: <Noce vai-me
fazer muita falta, tanto mais que Selby tambem partiu; a quem julga
que me possa dirigir, caso smja qualquer dificuldade com GOa e que
nao seja suficientemente grave para incomodar o General Nye?J>, respondeu: <iN8.o vai haver dificuldades com G6a pelos tempos mais pr6ximos; continuo a pensar que o Govemo indiana nao considera urgente
a resolu~iio da questiio; mas S::' fOr necess<irio, o General Nye estaria
sempre a sua disposi.:;Uo; para qualquer <m1inor question», como sabe,
Cumming Bruce e hoje o Chefe da Di'dsiio Politica; e todavia urn fundonB.rio da Commonwealth; se quiser algnem rnais integrado no «espirito
da alian~a)J, o melhor e ir ver o Peck, funcion<irio do Foreign Office que
acaba de chegar para substituir o Selb:yJJ, E acrescentou: i!Mas, como
disse,.nfio prev!.'jo dificuldades durante a minha ausencia; estive hi dias
no :Ministerio e quando lhes perguntei se ji tinham recebido a resposta
portuguesa, responderam-me com toda a calma que niio e por forma a
eu conduir que niio os preocupava muito que ela n:io tivesse sido ainda
dada; tambern me disseram que P. A. Menon mandara dizer de Lisboa
que ficara profundamente impressionado com a personalidade do Dr. Salazar, o que s6 mostra que e pessoa inteligente; achei todavia significative
que me tivessem dito isso; Yoce teria tambem notado que a imprensa
parece ter abandonado a questiio; num momenta de mau humor e por
as coisas niio estarem a progredir com os franceses, lembraram-se de
mudar de frente e de se meter com yocC:s; mas t&m rnuitos outros problemas mais graves em que pensar e estou convencido que continuam
a niio considerar como <(immediate)} a quesHio de G6a; todavia acho que
nfio pode haver ilusOes de que ficario sempre com ela na ideia rnesmo
que agora se consiga pO-la em {!Cold storage)J por algum tempo)J, Retorqui-lhe que em qualquer caso a situa~iio era desagradivel; a atitude
dos indianos estava criando urn ambiente de inquieta~iio em G6a que
nao era justa que se prolongasse indefinidamente; as n'ac<;Oes no mundo
portugues tinham sido desta vez muito grandes {falei-lhes tambem na
reac~ao brasileira); a nossa imprensa continua todos os elias a referir-se
as decl.uac;:Oes de Nehru; eu perguntava-me constantemente o que poderia
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fazer para melhorar as presentes relas-Oes mas sentia-me bastante impotenteJ>. Roberts comentou: ,a:,: evidente que nfio pode fazer nada, a nfio
ser continuar a mostrar-se simpatico para esta gente; esta espede de
''cold war» com yoces tern for~osamente de continuar; mesmo que o quisesse, Nehru niio o poderia chamar amanhfi para lhe dizer <<a questiio
de G6a est:i encerrada e nao pensaremos mais nela1>; como Voce sabe
o ambiente politico indiana niio lhe permitiria dar tal passe. Acerca das
reac-;6es na vossa imprensa penso que talvez fosse agora conveniente
que ela passasse a deixar adormecer a questao, pois, como lhe disse, os
indianos <'are 110t in the mood)> para a exacerban. A conversa resvalou

depoi<:; para as rela<;5es da fndia com o Paquistiio. Roberts esta con"\Cencido de que o acordo a que chegaram os dois primeiros :Ministros tinham
melhorado muito a situa~iio; toda a difkuldade estava agora no seu
cumprime11to; era precise estar com ~.<fingers crossed)>. Felizmente na
questiio Nehru e Patel haviam agido de ac6rdo e tinharn consigo todo
o resto da fndia, com excep<;iio da Bengala; pensava que a agita<;fio
comunal dimimriria muito, mesmo em Calcutta; Nehru iria agora brevemente ao Paquist8.o e era natural que continuasse as discuss6es para
resolver outros assnnto% incluindo o da rupia, base de todas as controversias de ordem econ6mica; o Gabinete indiana bastante dividido na
Ultima semana, saira fortaleddo do acordo, apesar da demissB.o de dois
Ministros)>. Estava tambem presente King, Chefe dos Servi<;os de Informa<;B.o e Publicidade no Alto Comissariado BritB.nko. Falou-me em GOa
dizendo <(NOs, como calcula, temos de seguir a questiio com toda a aten<;B.o;
creio que desta vez niio houve por enquanto seniio o desejo de distrair
as aten<;Oes da opiniB.o p{tblica indiana dos graves problemas que a qui realmente existem, alem de que as negocia<;Oes com os franceses nfio estavam
a progredir suficientemente». Retorqui-lhe compreender que a situa<;fio
da Inglaterra era delicada; par isso mesmo lhes conviria estarem sempre
alerta, prontos a intervir e tiagarrar os indianos pelas abas do ca.saco»
se alguma vez sentissem que eles estavam no caminho de cometer alguma
sCria imprndblcia». King comentou: <(Eles conhecem bem r. situa<;B.o;
asseguro-lhe que estiio perfeitamente ao facto da existencia dos termos
da nossa alian<;a; no fim de contas um tratado e urn tratado; alias a
questiio ate tambem poderia caber dentro das disposi96es do Pacto do
AtHinticm>. Agradou-me ouvir tais afirma<;Oes que vieram confirmar
aquila que Roberts me tem dito sobre estarem os indianos perfeitamente
ao corrente dos termos da alian<;a. King esta urn pouco hesitante sobre a
estabilidade presente no ambiente mais desanuviado com o Paquistao;
nunca se sa be se dentro de urn mes recome<;ariio as suas turras; na Bengala
continua a pensar-se que foi mais urn Pacto que n:io vai ser cumprido
e a criticar-se a politica padfista e de apaziguamento seguida por Nehru;
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este atravessou M semana.s uma crise muito seria, niio pr6priamente por
causa da questao da Bengala, ern que teve o apoio de Patel, mas especialmente por motivo dos prindpios da sua politka externa; a maioria
do Gabinete disse-lhe franeamente que era.m <monsensieah na situa98.o
presente do mundo as suas ideia.s de l<neutralidade ac:th-a>) as quais s6
estavam a incompatibilizar a india com todos os pafses; deram-lhe a
entender que j<i era tempo de a fndia eseolher o lado em que se deYeria
apoiar; as coisas estiveram multo feias; o que salvou Nehru foi o facto
de Patel niio ter saUde para assumir o cargo de Primeiro Ministro; ehegou
a consultar medicos, os quais o dissuadiram disso; tudo agora parece
que voltou a acalmar-se dentro do Gabinete, apesar da demissii.o dos
dois ministros do. Bengala; muito do que vira a suceder dep<'nder8. agora
dos dois Governos da india e Paquistiio conseguirem ou nii.o fazer exe~
cutar o acordo sabre as minorias, que assinaram.
Garin
N.o 205

Do Minlstro de Portugal em Nova Delhi
ao Mlnistro dos Neg6cios Estrangelros
Aerograma N. 0 56
Nova Delhi, 2B de Abril de 1950
SECRETO- Pessoalmente estou inclinado a pensar que o momtcnto
actual talvez seja o mais conveniente para respondermos a nota indiana.
Baseio~me para isso no seguinte: o ambiente de calma encontrado por
Roberts no Ministerio (meu ofido dfrado n.o 54) (1); o facto da sessiio parlamentar ter sido ontem adiada sine die, entrando assim nas ferias grandes;
a reuniiio anual do partido do congresso sO se d{·Ye realizar em fins de
Junho ou prindpios de Jnlho; as re1a~6es com o Paquistiio, apesar do
ambiente muito mais desanuviado, terem de ser ainda por algum tempo
a maior preocupa~iio do Govemo niio s6 por virtude dos esfon:;os quEtern de fazer para a cxecu.:;iio do recente ac6rdo de minorias mas tambem
porque o ac6rc1.o teve rt"ac~iio desfavon\.vel na Bengala, a qtu'll provocon
a demissii.o de dois 1Iinistros que o representavam no Gabinete indiana; ter
sido adiado para Outubro o plebiscita dos territOries franceses; estar o
nosso Govemo fortalecido e o indiana certamente impressionado com
as reac96es as declaras:Oes de Nehru que a divulgao;_;iio e apresentas:iio
da nota provocaram. For tudo i~"to e natural que ni:'io venha a surgir
outra ocasiii.o tii.o favorB.vel. Receio tambem a sensibilidade de Nehru,

(l) Ver documento N.o 204.
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ji anteriormente dernonstrada, quando de urn dia para o outro se

con~

veneer que as respostas lhe nao sao siio dadas dentro dos _prazos qt:e
ele considera razo8.veis. Nehru vai ter 110\·a confer&nda, C.esta vez em
Karachi com o Primeiro Ministro do Paquistao ji no prOximo dia 26;
depois dela o ltitimo vai de visita aos Estados Unidos.

Garin
N.o 206

Do Ministro de Portugal em Nova Delhi
ao Ministro dos NegOdos Estrangeiros

Telegrama N.o II5
Nova Delhi, 23 de Maio de 1950

Ontem, na conferencia mensal de imprensa e em resposta a uma
pergunta acerca dos progres~os feitos nas negocia.;Oes com os Governos
frances e portugues referentes aos seus territOries na fndia, Nehru deM
claron que podern ser de maneira geral considerados nulos, mas as conversa~Oes

continuam.

Garitt
N.O 207

Do Encarregado de Neg6cios de Portugal em Washington
ao Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
Telegratna N. 0 II7
Washington, 24 de Maio de 1950
Para conhecimento de V. Ex. a transcrevo os termos da carta sobre
GOa dirigida ao Secretario de Estado Dean Acheson pe!o Representante
Martin e distribuida ontem. _a noite pelos serYi9os de Imprensa:
Dear Mr. Secretary -.On behalf of the thousands of Portuguese
American citizens of my district and of New England, may I enter with
a protest against the acquisition by India of the territory of Goa. For
nearly 500 years the territory has been under the Portuguese flag. Its
650.000 people are loyal to Portugal, as indicated by the fact that only
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a scanty military force is kept in the territory. Fifty thousand people
from Goa work in Bombay but few have relinquished thEir citizenship.
This little territory was secured by Portugal in those early days when
the hardy marines from Portugal went to all parts of the world and
planted the flag of civilization. During the last war Portugal aided
materially in the allied victory: its air bases in the Azores were a vital
part of our offensive. To take the territory of Goa away from a loyal
friend and give it to a country with which it has had no legal ties for
500 years, would be unfortunate. It is difficUlt to believe India would
be short sighted enough to ask it. On the past Sunday a mass meeting
of Portuguese Americans of Fall River, Mass., strongly expressed their
opposition to the intentions of India. I transmit to you their sentiments
which I heartily endorse. I hope the Government of the United States
will use its great moral influence in world affairs to persuade India that
its plans ·with respect to Goa should be abandoned in the interests of
international justice)>.
Manuel Rocheta
Traduyc7o
Caro Sr. Secrddrio ~Em nome dos milhares de cidadiios luso-americanos do meu distrito e da Nova Inglaterra permito-me protestar contra
a aquisi~iio pela fndia do territ6rio de GOa. Durante cerca de quinhentos
anos. aquele territ6rio tern estado sob a bandeira portuguesa. Os seus
650 000 habitantes siio fieis a Portugal, como demonstra o facto de haver
no territ6rio apenas uma pequena forr:;a militar. Trabalham em Bornbairn 50 000 goeses, mas poucos tCm abandonado a sua cidadania. 0 pequeno territOrio foi adquirido pelos portugueses naqueles longinquos
tempos em que os bravos marinheiros de Portugal chegaram a todas
as partes do mundo e plantaram a bandeira da civilizar:;iio. Na Ultima
guerra Portugal contribuiu materialmente para a vitOria aliada: as suas
bases aereas nos Ar:;ores constituiram uma parte vital da nossa ofensiva.
Seria uma infelicidade separar o territ6rio dum amigo leal e entreg<i-lo
a alguem com quem niio teve lac;os juridicos durante mais de quinhentos
anos. E dificil acreditar que a fndia sera tfio miope para o desejar. No
passado dominf.O urn cor.nicio dos luso-americanos de Fall Rimor, Mass.,
manifestou a sua vigorosa oposir:;fio as inten<;Oes da. India. Transmito-l.he
os seus sentimentos que vivamente apoio. Espero que o Governo dos
Estados Unidos cxercera a sua grande influencia moral nos neg6cios
mundiais no sentido de persuadir a fndia de que os seus planos em re~
lar:;ffo a G6a devem ser abandonados a bem da justi9a internacionah>.
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N.o 208

Do Encarregado de Neg6cios de Portugal em Washington
ao Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
Telegrama lv'.o 1I8
\Vashington, 24 de .Maio de 1950

Em aditamento ao men telegrama ostensivo 11.o 117 (1), informo que
o Representative l\Iartin, fez inserir a carta dirigida a Acheson no jorna1
ofidal do Congresso distribuido hoje. Acabo de saber que a Embaixada
da fndia fez aqui uma dedara9ao na imprensa que reproduzo textual~
mente: <~The spokesman from the Indian Embassy said that India has
said in Parliament that foreign settlements, including the Portuguese
possessions, in India must eventually become part of India, but there
are no plans to annex Goa)>.
Os jornais de Nova Inglaterra publicam hoje com grande destaque
a carta do Representative Martin.

Manuel Rocheta
Traduyiio
<0 porta~voz da Embaixada indiana disse que a fndia declarou no
Parlamento que os estabeledmentos estrangeiros, incluindo as possessOes
portuguesas, na fndia devem eventualmente fazer parte da fndia, mas
que ni'io havia pianos para anexar Gom>.

l\:'. 0 209

Do Ministro de Portugal em Nova Delhi
ao Ministro dos NegOcios Estrangelros
Aerograma N. 0 77
Nova Delhi, 3 de Junho de 1950
Possuo ja o teA-to completo da carta de Jack McFall que ja sera do
conhecimento desse Ministerio. C!eio que a carta e dum modo geral infeliz,
espedalmente o seu segundo parigrafo, devendo ter sido redigida por pessoa

(l.) Ver documento N.o 207.
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que nfio est a hem ao corrente da situa<;B.o. Fiz ante~ontem de fugida urn ligeiro coment<irio nesse sentido ao Embai:xador dosE. U., em bora acrescentasse
que me parecia bastante boa a frase em que se falava do facto de sera fndia
um membro das Nat;6es Unidas. 0 Embaixador, que niio conheda ainda
o texto, apenas se limitou ainda a dizer que McFall era um 'mew mall\)
(estava-se numa recepo:;iio, com muita gente a \·olta e niio houve tempo de
conversar). Procurarei noutra ocasiao ver ;;e o convew;o a fazer algum
coment<irio para Washington, pais nile duvido da sua simpatia pessoal
pelo nosso caso. McFall, que conhe~o bem e com quem tenho certa
intimidade (pais ji esth·e uns dias hospedado na sua casa de campo)
deve ser, na verdadc, pessoa bem inexperiente. Era um advogado, fez
a guerra como oficial de marinha, foi Adido Naval em Otta>va e ingressou depois no quad.ro do State Department. 0 Unico 1ugar que descmpen.hou dcntro deste, antes de ter sido nomeado Secretario Assistente
para Neg6dos de Congresso, foi de C6nsul Adjunto ~lontreal. Alem
duma £rase com referenda 8.s Na~6es Unidas o aspecto mais favorivel da carta ainda seria o de parecer dar a entender que a questiio
deveria ser resolvida por meio dum plebiscita que, como e sabido, a fndia
niio deseja. Mas e possivel que nem sequer isso fosse feito com qualquer
ideia preconcebida. Estou certo que a nossa Embaixada em Washington
niio deixara de ter altos fundonil.rios do State Department ao facto da
nossa posi~iio, para refon;ar aquilo que a nosso favor possa ter sido dito
pelas Embaixadas de Lis boa e daqui. Por meu lado pensei na possibilidade
de escre\•er a McFall apenas para lhe mandar alguma da nossa literatura
sobre o caso de G6a (espedalmente as dedarac;Oes j8. feitas por V. Ex. a)
mas nada farei sem previa autoriza~§.o de V. Ex.a. A imprensa daqui
deu naturalmente muito mais destaque e no sentido indicado, a carta
de McFall que a de Martin tendo as referencias a esta Ultima s6 aparecido em poucos jornais.
Garin
A1teXO

Texto traduzido da carta que, em 25 de Maio de 1950,
o Sr. Jack McFall, Assistente do Secret<irio de Estado
para os assuntos da Camara dos Representantes, enviou ao Senador
Joseph W. Martin, Presidente daquela Camara, acerca do futuro de GOa
Agrade~o a carta de V. E:x.a, de 22 de 11laio de 1950, dirigida ao
Secret<irio de Estado, na qual V. Ex.& discutia o problema do futuro
de Goa, uma da,s co16nias Portuguesas da fndia. Verifica~se nela que
V. E:x.a d8. a entender que o Governo da fndia tem certos planos em
rela~:_;iio a Goa, que deviam ser abandonados no interesse da Justi<_;a In-
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ternacional, e pede V. Ex.a que o Governo dos Estados Unidos use da
sua influ€nda moral em relao;iio a este problema.
Como sabe, a india apoia vigorosamente o auto~governo dos povos
onde quer que eles estejam e, desde que alcaw;ou a sua independencia,
em 1947, o Goven10 da india tem"se mostrado particularmente ansioso
por que sejam removidos os restantes vestigios da sobera11ia europeia
na india. Depois de prolongadas negociao:;Oes os Governos da Frano:;a
e da fndia conseguiram chegar ao seguinte acordo: que se realizassem
plebiscites nas restautes colOnias francesas na fndia para detenninar se
desejam manter a sua dependelH.'ia da Frant;a, ou passar a pertencer
a fndia. 0 protectorado frances de Chandemagore foi transferido oficial~
mente para a india, em 2 de Maio de 1950, em consequenda de um
plebisdto. Preparam-se novos plebisdtos nas colOnias francesas de Pon~
dichery, Yanon, Mahe e Karikal.
Consta que o Governo da fndia dirigiu uma Comunicac;Uo ao Governa Portugues, no prindpio deste ano, sobre o futuro das possess6es
portuguesas na fndia, sugerindo que os dois paises estabelecessem negocia<;Oes sobre este assunto.
0 Departamento confia que a fndia, como membro da Carta das
Nac;Oes Unidas, nfio tentaria absorver Goa em oposi<;iio ao desejo expresso dos seus h<l bitantes. Estamos procurando conservar-nos a par da
situ:ac;ao, e cremos que, neste momento, nada de tltil resu:ltaria se este
Govemo se interposesse unilateralmente 11as negodac;Oes entre a fndia
e Portugal.
Aiectuosamente
Jack ]{. McFall
Secretario A.ssistente

N.O 210

Do Ministro de Portugal em Nova Delhi
ao Ministro dos NegOcios Estrangeiros

Aerograma N. 0 79
Nova Delhi, 5 de Junho de 1950
CoNFIDE:;{CIAL- Em aditamento ao meu aerograma n.o 77 (1), cada
vez me convenc;o mais que a carta de McFall foi para n6s bastante desfavorivel. Considero muito infelizes as refer&tdas as. (<colOnias portuguesasJ>, a ansiedade da fndia ver desaparecer <1vestigios da soberania
europeiaJ>, a men<;iio feita cle Chandernagore e das (<tJJcgocia~Oes em cur:oo>>.
(l) Ver documento

N.~

209.
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A imprensa indiana, como infonngi, aproveitou para cabe<;alhos <<B. U.
nUo interviriam, tendo tido o cuidad.o de elim.inar as pala.vras <(at
presenb. Para n6s teria convindo muito mais o silendo do State Department com manifestac;Oes na nossa colOnia a corrcrem. Qualquer
discurso teria sido preferivel a uma carta que obrigou a resposi:a, tanto
mais que o terreno no State Department nilo estava, segundo parece, ainda preparado. A julgar pelo artigo do <(Hindustan Times1l,
o Governo da fndia deve ter compreendido que os Estados Unidos
favoredam a realizac;ao dum plebiscita na questao de G6a. E, na -verdade, a condusiio mais 16gka que se tira da carta. A pesar das reacc;Oes
do jornal continuo a estar conwncido que a india preferiria que instassemos na idda do plebiscita (que depois explorada segundo as suas conveniendas) a recusa de negociarmos, pE'lo que creio n[o convini explorar
muito da nossa parte as afirma~Oes indianas contra o prindpio do plebiscita. Poderia ser uma cilacla. Para condusiio das minhas conversas
com o Embaixador dos E. U: aqui ser-me-ia muito Util saber se houve
quai:oquer conversa~Oes acerca de G6a com a Embaixada ai ou em Washington ou possivelmente corn Acheson em Londres e a forma como clecorreram. Ainda estou esperan~ado que :McFall se tivesse predpitado e
que as suas declara~Oes niio tivessem sido produto duma politica j!i assente
ou maduramente pensada do State Dfpartment. Pelo que respeita a
Embaixada aqui niio posso duvidar da inceridade e inclina~ao do Em
bai:s::ador para nosso lado, mas o ambiente em \Vashington pode ser
diferente.

Ga'rin
N.O 211

Do Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
ao Ministro de Portugal em Nova Delhi
Telegrama N. 0 64
Lisboa, 6 de Junho G.e 1950
CoNFIDENCIAL- -Rogo esc1arecer se a Embaixada da America ja llie
fomeceU: o terto complete da :resposta do Secretirio de Estado Assistente
a carta do representante Martin. A impressiio que deixa a resposta, depois
de conhedda integralmente, e menos favonivel do que a que reflectia o
despacho cifrado n.O 9, pois admite implidtame:hte a ideia do J)lebisdto.

Cae£ro da Mata
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Do Mlnistro de Portugal em Nova Delhi
ao Mlnlstro dos NegOclos Estrangeiros
Telegratna N.o

.T27

Delhi, 7 de Junho de 1950
SECRETO-Referencia ao telegrama de V. Ex.a n.O 64 (I). ;a possuo
o te:xto integral que foi aqui transcrito numa publica<;fio dos servi<;os de
informa<;iio dos Estados Unidos na fndia sob o titulo: «rejeitada a propasta de Martin para interven<;llo dos Estados Unidos no futuro de G6w1.
Niio recebi ainda despacho novo. Considero a resposta de uma forma
geral infeliz como afirmei nos meus ofidos n.o• 77 (2 ) e 79 {3). Vou estar
hoje com o Embaixador dos Estados Unidos.

Garin
N. 0 213

Do Minlstro de Portugal em Delhi
ao Mlnistro dos Neg6cios Estrangeiros
Telegrama N.o n8
Delhi, 8 de Junho de 1950
SEcRETO- Em aditameuto ao meu telegrama n.o 127 (4), Henderson
criticou especialmente periodos de trCs a seis que podem ser interpretados
como o Departamento favorecendo a india e a ideia de plebiscita. Julga
que tera sido redigida por pessoa que esta temporBxiamente encarregada
da divisiio da Asia do Sul, que ate agora s6 se ocupava de quest6es econ6micas. Prometeu critic<i-la para Washington sem mencionar a minha
pessoa. Se fizermos quaisquer reparos em Washington julga conveniente
falar alem do iiPortuguese Deslo> tambem com Hervert Mathews.

Garin
Ver
Ver
Ver
(•) Ver
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N.o 214
Do Ministro de Portugal em Nova Deihl

ao Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
Oficio N. o gi
Nova Delhi, 8 de

J unho

de 1950

SECRE'l'O -· Aditamento ao meu telegrama n.o 1.28 (1), como informei
estive ontem como Embaixador dos Estados Unidos. Convers:imos na sua

residenda. Perguntei-lhe se j8. tinha lido o texto complete da resposta de
McFall. Ao dizer-me que ni'io passei-lhe o texto para as mi'ios. A rnedida que
ia lendo foi fazendo varios comentB.rios: va 18., e:;ta £rase sabre a fndia como
membra das Na90es Unidas niio poder por isso fazer absott;i'io contra os
desejos dos habitantes e mellwr e neutralisa um pouco o resto; niio me admiraria que tivesse sido pasta tam bern com a questiio do Kashmir em men tel}.

Perguntei-lhe se o Departamento estaria bern informado sobre a questiio
de GOa. Respondeu: <{Esta li tudo. Por minha parte vou pensoalmente
enviar urn despac:ho c:ritic:ando isto tudo. Dirti que resultou de reparos
que me foram feitos por portugueses de GOa residentes em Delhi, e que
haviam ficado preocupado~> por lhes parecer ter tom geral a resposta
favorecido o ponto de vista indiano. Por vosso lado se falarem no caso
em \Vashington procurem fazC-lo nfio s6 com a ((Portuguese desb mas
tambem com o Mathews logo que regresse)l. Comentei que a nota deveria
ter dado aos indianos a ideia de que o departamento favoreda plebiscite,
a julgar pelo artigo do <1Hindustan Times1l que lhe mostrei. Aproveitei
para Jhe frisar que OS indianos nfio tinham pedido Uffi plebiscite (certamente
por saberem que o perderiam) e que alias nbs tambem nunca o aceitariamos pelas raz6es jB. dele conhecidas; e para criticar quanta pude a dubia
e imperdo8.ve1 atitude que o Governo indiana tern seguido em rela):iO <'O plebiscite em Kashmir e nas co16nias francesas, e de que o artigo do ({Hindustan Times» era uma manifesta9io. 0 Embaixador ainda reflectiu que
nessa parte tlnhamos andado com sorte, pois tendo compreendido a
resposta do State Department talvez favorecesse o plebiscite do Govemo
indiana apressara-se atraves daquele artigo a procurar rebater a ideia.
Prom.eteu chamar a aten~ao de Washington para o artigo. Pessoalmente
creio seria todavia melhor aguardar a atitude dos indianos depois de

(l) Ver documento N.o 213.
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recebida a nossa resposta; se estes -se mostrarern inclinados a adonnecer
pelo menos temporB.riamente a questiio, acho que deverfamos proceder
da mesma forma. A conversa recaiu depois acerca da resolu~iio da nota
do Parlamento da Indonesia, para reconJ1ecimento dos comunistas da
Indochina. Henderson revelou que a mo~iio tambem advogara na reuniio
da Conferencia dos Paises Asi:iticos para tratar da questiio da Indochina,
a semelhan<_;a daquela que se realizou em Delhi por iniciativa da fndia
para a Indonesia. Essa parte da mo<_;iio n1io viera publicada na imprensa
indiana. Niio acreditava que tal conferencia fosse avante; mas se isso
succdesse talve 18. tambem se 1ernbrassem de levantar a questiio dos
territCrios portugueses do Oriente. Perguntei-lhe se julgava que a fndia
tinha inspirado a ideia dessa nova conferCncia. Respondeu que niio, pelo
menos aqui de Delhi; <1mas a 1-'Irs. Pandit em Washington talvez se lem~
brusse disso junto do cokga da Indonesia; julga sempre que tern melliores
ideias que o Ministerio aqui; C uma pessoa muito perigosa>>. Ainda re~
flectiu que aguardava com interesse o que Nehru ia fazer na Indonesia,
pois poder:ia fazer muito mal, se quisesse, e mostrou-se pessimista ace:rca
da situa~iio na Indochina, onde os franc&se:i pareciam estar a combater
uma <1losing battle>> e onde teriam cerca de oitenta por cento da popu~
la~ao contra eles.
Garin
N.O 215

Do Embaixador de Portugal em Washington
ao Mlnistro dos NegOcios Estrangelros
Telegrama N.o IJ7
Washington, 15 de Junho de 1950
Os sen..ri~os de informa~iio da Ernbaixada indiana distribuiram ontem
a imprensa o resumo da questiio de G6a que envio a V. Ex. a pelo correio
aereo. A louga exposi~8.o nada acrescenta as deturpa~Oes j<i apresentadas
por outras vias. A carta que acompanha o resumo diz que <<0 Governo
l)ortugufs esta tentando, talvez indirectamente, influendar a opinilo dos
Estados Unidos1>, pelo que o resumo da questao e dis"b.ibuido para ser
utilizado, caso se apresente ocasiiio para comentirios. Nio vi ate agora
que a imprensa se tivesse referido ao assunto. 0 Representative por
Massachussets Philip J. Phillin tambern se referiu a quesHio anteontem
na House of Representatives registando no Diirio do Congresso as suas
declara~Oes que nos siio muito favoniveis e que tambem envio a V. Ex.a..
Esteves F emandes
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Memorial entregue pelo Ministro dos Neg6cios Estrangelros
ao Ministro da UnUio Indiana em Lisboa
+.isboa, 15 de Jmllio de 1950
0 Ministro dos Neg6dos Estrangeiros prometeu a Sua ExcelEmcia
o Ministro da fndia em Lisboa, quando da entrega do seu Aide~:Memoire
de 27 de Fevereiro, acerca da fndia Portuguesa, confirmar por escrito
as declara)Oes que nessa mesma data teve a honra de fazer . .4 a essa
promessa que vern agora dar cumprimento.
2. No referido Aide~Memoire o Govemo da fndia convidava o Governa Portugues a entabular com ele negoda)Oes relativas ao futuro
das <<Co16nias Portuguesas1> no Hindushio. Todas as raz6es aduzidas siio
no sentido de deixar vincado que aquele futuro seria, como alias o refere
expressamente o Aide-1-,femoire nas suas Ultimas frases, a reuniao de GOa,
Damilo e Diu a RepUblica da fndia. 1\.!3 negoda<;Oes seriam por isso apenas
para definir a forma como o Estado Portugues da fndia seria integrado
na Uniiio Indiana.
3. Sempre que o Presidente do Conselho se tern referido a fndia,
e mais desenvolvidarnente no seu discurso de 20 de Outubro de 1949,
manifestou inequivocarnente niio s6 o desejo do povo portugues mas a
maior boa vontade do seu Governo de achar solu<;ilo miltuamente conveniente para os mUltiples problemas que a contiguidade de territ6rios, as
depend&ncia..<> econ6micas, o fundo comum de sentimentos e de cultura
criam entre o Estado Portugues da fndia e a RepUblica Indiana. Essa
boa vontade tem-se sucessivamente afinnado e continuanl. a afirrnar-se,
em correspondenda com os amig<iveis sentimentos da RepUblica da fndia,
sendo grato ao Governo Portugues verificar que tal polftica e reconhecida
no seu verdadeiro significado.
4. Nilo se encontraria 16gica e nilo se estaria por isso autorizado a
partir desta base de confiante colabora):iiO nos problemas de vizinhan):a
para uma posi<;iio em que estes mesmos problemas deixariam de existir
pela entrega a fndia duma parcela da Na<;iio Portuguesa. Mas nern por
essa raziio se deixara de fazer referenda ao problema como ele e posto
ao Governo Portugues no citado Alde-Memoire. P6r-se-iio de lado as
raz6es da paridade com outros palses europeus, raz6es que niio se desejam discutir, alem do mais por ter-se verificado pela sequencia dos
acontecimentos niio haver realmente paridade ou semelhanc;a sequer e a
qnestao posta ao Governo Frances ter sofrido outra orienta~iio.
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5. A pretensiio de ver reunidos na Uniilo Indiana os territOries

a

portugueses de G6a, Damiio e Diu niio de\'e ser encarada apenas
luz
das raz6es da nac;ao benefidS.ria mas tambem e sobretudo a luz das
raz6es que originaram o estado actual no que se refere a Nac;B.o
Portuguesa e designadamente aos povos do I<:Stado Porl-ugues da

1ndia.
Reconhecer-se-a fB.dlmcnte que niio pode ter valor juridico nem
moral a aspirac;fio de unidade geognifka que se tenha desenvolvido no

movimento que culminon afinal na constituh;ilo dualista da independenda indiana; e com dificuldade se podelia com-eber tal objective como
elemento d"" desenYohimento padfico da cmmmidade internacional e como
sentimento actwmte de homens de Go\•erno animados de sfios principios
morais. Estes nllo podem inspirar~se em raz6es de pura simetria ou ordem
geognifica para criarem ou consolidarem uma realidade nacional. A uni~
dade que a india atingiu, para ser fecund.a, teni. de conter-se nos limites
determinados pot outras realidades existentes e consistentemente refor~adas por run longo processo hist6rico, que niio se pode como prindpio
considerar sujeito a continua revisao.
A ideia de libertao:;:lo de po\'OS que se sup6e d.ominados por processes
coloniais e que estaria tambem na base do movimento emodonal invocado
no Aide-Memoire e destituida de fundamento no refenmte a fndia Portu~
guesa que verdadeiramente precedeu a Uniiio Indiana na frui<;iio de
liberdades e regalias que siio identicas as reconheddas em qualquer outra
frac<;iio territorial da Na~iio Portuguesa. E e esta uma das raz6es por
que o Govemo Portugues se permite considerar como partindo de um
equivoco a afirma~iio de que o sentimento popular nos territ6rios da
fudia Portuguesa se manifesta no sentido da unHio com a livre Repl1blica
da india. Embora nos espiritos possam pesar a grandeza, for<;a e pres~
tigio do novo Estado, nilo poderia este dar <lqueles povos estatuto juridico
mais atraente. do que aqnele de que jti gozam, niio de hi pouco, mas
desde longa data, os nacionais da india Portuguesa. Pode aparecer uma
ou outra pessoa que, ate pela gratidiio devida ao pais onde exerce a sua
actividade, se manifeste diferentemente; mas o sentido dorninante nos
portugueses da fudia e e nio pode deixar de ser o mais natural que e o
da fidelidade ao Estado de que se orgulham de ser nacionais.
6. Esta fidelidade ao seutimento pittrio, o processo hist6rico da for~
ma~ao da fndia Portuguesa que vai em quatro seculos e meio, e a sua
pacifica integra<;5.o juridica, politica e moral no Estado Portugues, a
peculiaridade da cultura daqueles povos onde se pode verificar niio simples
local de eucontro mas de fusiio das dua.<; dvi1iza<;6es, constituem, a par
de urn 6bice constitudonal iutrausponivel, impedimentos morais suficien~
temente fortes para nao permitir a um Qoveruo portugues entender~se

22!

com uma pot€ncia estrangeira ~ embora a esta reconhe<;a afinidades es~
pedais- para a entrega de territ6r:io:. e popula<;Oes.
7. 0 Aide-MCmoire a que se responde a firma que mudar e da essencia
da hist6ria. Niio se contesta o acerto. 0 que precede sintetiza porem o
estado actual destes problemas, e certamente o seu estado naquele futuro
que pode razoavelmente prever-sc.
8. Concluindo: o Governo Portugues compreende no plano puramente
humano as raz6es da RepUblica da fndia e por esse motivo n:lo se molestou com o seu pedido alias susceptfvel de magoar o inimo dos portugueses, como se verificou pela reac-;J.o geral contra o que, embora erradamente, consideraram uma amea<;a a integridade nacional. Continua
desejoso de manter e estreitar rela<;Oes amig8.veis com a RepUblica da
fndia e colaborar confiantemente com o seu Govemo na solu~ao de todas
as dificuldades ou problemas originados 110 prOprio facto de haver na
peninsula hindust&nica urn territOrio e popula~ao portugueses. Quis mostrar a sua boa vontade e espfrito amig<iwl nas referenc:ias feitas e no
exame da que&tiio que The foi pasta, mas deve lealmente dedarar que
e essa uma questao que ele nao pode discutir e muito menos aceitar para
ela a wlu<;ao que se lhe prop6e.

N.o 217

Do Ministro de Portugal em Nova Delhi
ao Ministro dos NegOcios Estrangeiros
Telegrama N. 0 IJ5
Nova Dellii, 22 de Junho de 1950

Os principais jornais de Delhi transcrevem hoje com grande relevo
uma carta de McFall frisando partes para n6s mais desagradiveis e dizendo que temos estado a conduzir nos Estados Unidos uma vigorosa
campanha, que se admite ter tido algum efeito. Aproveitam para fazer
vigoroso ataque contra nOs, dizendo o <(Hindustan Times•> termos iniciado
em G6a urn reino de terror para suprimir o movimento popular.

Garin
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Do Ministro de Portugal em Nova Delhi
ao Ministro dos NegOcios Estrangeiros
Oficio N. 0 99

Nova Delhi, 22 de Junho de 1950

Com·mENCIAL- Em referenda ao' meu telegrama n.o 135 (1). Os artigos sfio certamente de inspira~iio ofidal em virtude da simultaneidade
com que apareceram nos jornais de Delhi. Deve ser jit a primeira reac<_;iio
a nossa resposta. Devo esdarecer que o «Times of Indiml, ate ha pouco
um jornal respeitilvel, contratou recentemente mn comunista para a redacr;iio dos seus editoriais, vista o proprietario ter pendente urn processo
de evasiio fiscal e querer fazer assim pressiio sabre o Governo que agora
ataca mais que qualquer outro dos grandes 6rgiios da imprensa. Acerca
da nossa resposta ate agora ainda aqui nada foi dito talvez por Nehru
continuar ausente, s6 devendo regressar no prOximo dia 26. Pelo que
respeita as reuni6es do Congresso de G6a e amea<;as de {(ac<;ao,> futura,
come<;o a pensar que talvez fosse ocasiB.o para ai ou aqui fazermos qual~
que.r protesto contra tais amear;as que parecem indtar a rebeliao e a
violenda livremente consentidas em reuni6es ptlblicas pelo Govemo
indiana que com o seu silblcio parece dar-lhes assentimento.

Garin
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Do Ministro de Portugal em Nova Delhi
ao Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
Telegram.-a N.o ro2
Nova Delhi, 26 de Junho de 1950
CoNPIDENCIAL- 0 Embaixador dos Estados Unidos disse-me anteontem ter ji escrito para Washington no sentido indkado no men oficio
tclegnifico 11. 0 91 (2).1'ambem combinei com ele enviar pela mala diploma~

(l) VerdocumentoN.o 217.
(~)

Ver documento N.a 214.
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tica norh:·americana uma carta a McFall, para o que estava agnardando
os folhetos do SNI com os eJ..-tractos dos discursos deS. Ex. a o Presidente
do Conselho s6 agora chegados. Os amerkanos falaram-me aqui na recente
interven~ao do senador Duff da Pensilvania, que o Embaixador me disse
ser personalidade de grande peso, mas por enquanto a imprensa indiana
niio 1he fez qualquer refer~ncia.
Garin
N.O 220

Do Adjunto do Director Geral dos Neg6cios Politicos
ao Ministro de Portugal ern Nova Delhi
Aerograma D-IJ

Lisboa, 28 de Junho de 1950
CONFIDENCIAL- Em referencia i parte final do ofic:io cifrado 11. 0 99
de 22 do corrente ('), seria preferivel nio fazermos qualquer diligenc:ia

formal antes de conhecermos a reac9B.o desse Governo ao nosso Memorandum, a ni:io ser que a campanha assumisse tais propon;Oes que nilo
nos pennitisse uma atitude de expectativa. Isto n8.o impede, porem, que,
quando a ocasiiio se apresentar, V. Ex.a formule verbalmente os reparos
que merecem as provoca<;Oes contra nOs dirigidas.

Vasco da Cunha
N.o 221

Do Ministro de Portugal em Nova Delhi
ao Ministro dos Neg6cios Estrangelros

Ofict"o N. o

II2

Nova Delhi, 7 de Julho de 1950
SECRETO - J a escrevi ha dias uma carta particular a McFall, que
seguin na mala americana. Remeti folhetos e prestei alguns esclareci~
mentos sobre a nossa posi<;iio sublinhando que nem n6s nem a india desejamos plebiscita, para cuja realiza<;iio n1i.o existiam raz6es juridicas nem
morais. Frisei que a carta puramente pessoal foi apenas enviada em vir~
tude das nossas boas rela<;Oes de amizade,
Garin
(1)

Ver documento N.o 218.
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Do Ministro dos Neg6clos Estrangeiros

ao Ministro de Portugal em Nova Delhi
Telegrama N. 0 73
Lisboa, 10 de Julho de 1950
As negociao:;Oes com a Santa Se relativamente ao Padroado chegaram
ao seu termo, estando fixado o texto (1) que esperamos darB. satisfa<;1io
aos desejos desse Govemo.
Antes, porem, de proceder a assinatura do novo acordo, o Governo
entende (e a Santa Se, consultada, nUo v:iu nisso nenhum inconveniente)
que V. Ex. a deYe dar conhecimento por escrito ao Governo Indiana das
linhas gerais do mesmo: a) 0 Governo Portugues renuncia ao privilegio
de apresenta<;:1io para o provimento das Ses de Mangalore, Quilon, Trichinopoli, Cochim, S. Tome de Meliapor e Bombaim; b) Considera a Santa
se desligada do compromisso de consultar o Presidente da RepUblica e
nomear exdusiv8.mente bispos de nadonalidade portuguesa para as S€s
de Cochim e Meliapor; c) Considera a Santa Se desligada da obriga<;iio
de nomear urn bispo portugue..<; para Bombaim alternadamente com um
arcebispo brit:lnko; d) 0 Governo Portugu6s considerani na ilevida oportunidade a eventual delimitao:;iio da arquidiocese de GOa a que a Santa
Se julgue necess8.rio proceder; (mas este ponto e s6 para conhecimento
de V. Ex. a pois n:io interessa ao Gowrno da fndia); e) 0 Governo Portugu6s fica corresponclentemente desligado de prover a dotao:;ao das dioceses de Cochim e Meliapor como se dispunha na Concordata de 1888
e dos mais encargos que lhe impendiam quanta as areas agora desligadas
do Padroado.
No memorandum a entregar a esse Governo deveni V. Ex.a comunicar que o Governo Portugues, tendo presentes de urn lado as suas
responsabilidades para com os ddadiios portugueses exercendo na fndia
o munus sacerdotal e do outro as afirmao:;Oes constantes no parigrafo 4. 0
da Nota indiana de 9 de Setembro de 1949, espera que o Governo da
fndia niio teri dUv-ida em dar-lhe todas a,; seguraw;as que pela. sua parte
nao suscitar8. objeco:;iio e nB.o opori quaisquer dificuldades ao exerddo
das funo:;Oes religiosas por parte do clero portugues (europeu, goes ou
de qualquer origem) designado pelos respectivos superiores hierirquicos,
nem a propriedade e fruio:;iio de bens atribnfdos a fins de culto e d0 assistencia pelas institui<;Oes que se encontram na sua posse.
(1) Ver documento N,o 233.
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Relath:amente a d:iusu1a do acordo referente a eventual JJOYa delimitac;iio da arquidiocese de Goa, o Governo niio estii. dh;posto a dar-lhe
efectivac;ii.o seniio mais tarde e certanwnte niio enquanto ali estiwr o
adua1 Patriarca e a sua situac;ao nio tenha sido considerada pela Santa
Se. Pelo que af foi dito a V. Ex. a-eo ?lrinistro da india aqui confirmou,
o Go\·erno da fndia niio parece interessado na ex(;'.CUt;5.o imcdiata.
Fica V. Ex. a conhecendo a nossa posic;i'io para o caso de o assunto
af ser levantado.
Conviria que a resposta que o Gove:mo desse ao mt-morandum de
V. Ex.a fosse dada com urgencia a fim de se vroceder a assinatura do
ac6rdo. 0 nosso Embaixador tenciona partir para Lisboa a 19 do corrente
para assumir as func;Oes de Secretario Geral. Pode V. Ex.a utilizar esta
Ultima informat;fio, :;e o julgar conveniente.
Caeiro da Jvfata
N.o 223

Do Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
ao Embaixador de Portugal no Vaticano

Telegrama N.o I6
Lisboa, 10 de Julho de 1950
Foram hoje dadas instru~6es ao Ministro de Portugal em Delhi
para comunicar ao Governo Indiano as linhas gerais do Ac6rdo. Logo
que aquele Governo de as seguran<;as que lhe silo pedid.as, o ac6rdo podenl ser assinado, ou por V. Ex. a, se a resposta vier a tempo, ou caso
contrB.rio pelo seu sucessor. De qualquer maneira, os arranjos da particla
de V. Ex.o. niio de\:em sofrer alterar;<lo.
Caeiro da J.'v! ata
N.o 224

Do Ministro de Portugal em Nova Delhi
ao Ministro dos Neg6cios Estrangeiros

Telegrama N,o I5I
Nova Delhi, 12 de Julho de 1950
CoNFIDE::-<CIAL ~Em referenda ao telegrama de V. Ex. a n.O 73 (!},
entreguei esta manhfi o memorandum ao <(Foreign Secretary>>. Prometeu
uma resposta ainda esta semana. N:lo me falou da nossa resposta
sobre a questio de G6a.
Garin

(1) Ver documento N.o 222.
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no difficulties to the exercise of religious functions by Portuguese clery
(European, Goan or of any other origin) designated by their respective
hierarchical superiors, nor to the possession and fruition of properties
assigned to religious and welfare purposes by institutions which own them.

Nova Delhi, 12 de Julho de 1950
As negocia<;6es entre Portugal e a Santa Se relativas ao Padroado
ji c.hegaram ao termo assim como ji foi concluldo o texto do respective
acordo, o qual, espera~se, dari satisfa<;io aos desejos do Governo indiana.
2, Antes de proceder a assinatura do novo acordo, decidiu o Governo
Portugues, ap6s consulta com a Santa Se, informar o Govemo indiana
dos seus termos gerais, que silo oS seguintes:
a) 0 Govemo Portugues renuncia ao privi1Cgio de apresenta<;iio para
a nomea<;B.o dos bispos para as Ses de Mangalore, Coulao, Trichinopoli, Coc.him, Meliapor e Bombaim
b) Considera a Santa Se desligada da obrigar;iio de consultar o Presidente da RepUblica Portuguesa e de nomear bispos exclusivamente da nacionalidade portuguesa para as Ses de Cochim e
Meliapor;
c) Considera a Santa Se desligada da obriga<;iio de nomear urn arcebispo portugues para Bombaim a alternar com urn arcebispo
inglCs;
d) Considerar8.o em de·vida altura a eventual delimita<;iio da Arquidiocese de G6a, que a Santa Se julgue necessaria efectuar.

0 Governo PortuguCs tem em mente, por urn lado, as suas responsabilidades para com os cidadiios portugueses exercendo o munus sacerdotal na fndia e, por outro, as declarar;6es contidas no paragrafo 4
da nota indiana de 9 de Setembro de 1949. Espera, por isso, que o Governa da fndia nao tera dUvidas em dar toda..s as garantias de que, da
sua parte, nfio sera levantada qualquer objec<;ao ou dificuldade para
o exerdcio das fulll:;6es religiosas pelo clero portugues (europeu, goes
ou de qualquer outra origem), designadamente pelos respectivos superiores hienirquicos nem para a posse e usufruto das propriedades destinadas a fins religiosos e de benefid~ncia pelas institui<;Oes que as possuem.
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Do Ministro dos NegOcios Estrangeiros
ao Embalxador de Portugal no Vaticano
Telegrama N. 0 I7
Lisboa, 13 de Julho de 1950
Seguiram hoje pelo correio aereo os plcnos poderes para as<iinatura
do -acordo sobre o Padroado.
A Lega9ao em Delhi j<i comunicou ao ?.Iinb.terio dos Neg6dos Estrangeiros da fndia as linhas gerais do acordo, esperando receber respasta daquele Governo aii.lda esta semana.

Caeiro da M ata

No 228

Mensagem dos indo-portugueses residentes na Ar<ibia Saudita
ao Presidente da RepUblica
Dhahran, Saudi An'tbia, 15 de Ju1ho de 1950

NOs, os CidadB.os Portugueses, residentes na Arabia Saudita, tomamos
a liberdade, com a deYida venia, de levar ao venerando conhecimento
da Vossa Senhoria os nossos profundos sentimentos por Portugal.
Indignados protestamos junto da Vossa Senhotia contra as afirma~
<;Oes feitas no parlamento pelo Pandit J. Nehru, Primeiro Ministro da
jovem Reptl.blica, manife.stando a inten<_;8.o de anexar a UniS.o Indiana
a nos.sa velha e rica reliquia do Oriente- GOa que os Imortais Her6is
descobriram sulcando mares nunca dantes nawgado::; e conquistaram
custa do sangue e heroismo e legaram para a posteridade.
As inten<;6es do inimigo sao de semear a dmnia no pais onde reina
a paz hli mais de quatro seculos, e contnirias as dos Reis da Gr8.~Bre~
tanha que, quando Imperadores da fndia, sempre respeitaram a Bandeira da Soberania Portuguesa.
Facto e, pois, que os Portugueses percorreram quase o mundo inteiro
s6mente para o civilizar e espalhar a Fe e deram a luz a tantos que
andavam nas trevas cumprindo aquele mandata do Mestre «Euntes in
mundum nniversum, praedicate evangelium omni creaturae>>. Ninguem ignora
OS feitos gloriosos d% Portugueses, e, ainda, ca., nesta Arabia, OS Imortais

a
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HerOis deixaram como lembranc;a dos Portugueses uma obra monumental
<{A Fortaleza de Qatif», cuja fotografia enviamos a Vossa Senhoria junto
com este nosso protesto.
Orgulhamo-nos de ser Portugueses e bons cat6licos e queremos ser
Portugueses sempre fieis 8. Bandeira das Quinas implantada pelos nossos
predecessores na rica pt~rola da Costa do Indostiio, e prontos a defende~ta
contra quem a ultrajar dando ate a Ultima gota do nosso sangue.
Que Deus guarde Vossa Senhoria e fac;a reviver sabre o nosso
Ex.m<> Chefe do Estado da fndia os dias dos Castro, Albu·querque e Alvor
para o maior progresso da Nar;iio.

{Ass.) Hmnenegildo da Cruz
N,O 229

Do Ministro de Portugal em Nova Delhi

ao Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
Telegrama N. 0 I52

Nova Delhi, 15 de Julho de 1950

URG-ENTE- Em aditamento ao meu telegrama n.o 151 (1 ), o (iForeign
Secretary>> entregou-me hoje a respo:;ta nos termos seguintes: i10 Governa da fndia acolhe com prazer (welcome) a conclusiio das negoda<;:Oes
entre o Governo Portugues e a Santa se, para modificar o Padroado.
Os termos gerais do acordo, tais como transmitidos ao Governo da fndia,
sii.o na verdade satisfat6rios, e o Governo da fndia deseja exprimir o
seu apre<;:o pela cooperat;iio amigivel do Governo Portugues na materia,
Notou que o Governo Portugues tinha aceite a necessidade de delimita<;:l'io
da Arquidiocese de Goa e espera que isso sera realizado tao cedo quanto
for praticivel, tambem presume que o Arcebispo de Goa dE:ixanl na
devida oportunidade de ser Metropolita para Cochim e Meliapor,
2. Pelo que respeita ao panigrafo s.o do memorandum da Legat;l'io,
presume-se que a seguran<;:a que o Governo PortuguCs deseja, e que
nenhumas dificuldades serao postas ao dero portugues para o exer·dcio das suas funt;6es religiosas normais on no caminho da continuada
propriedade (ownersPJp) e fruit;io de «property>> (em inglCs tern acept;B.o
lata de bens) para prop6sitos edesiasticos e de assistCncia. 0 Governo
da fndia ja tinha assegurado ao Governo Portugues que niio sera feita
discriminat;iio contra qualquer denomina<;-fi.01> religiosa, como tal. :fi: finne
prop6sito do Governo da fudia que todas as denomina<;-Oesl> religiosas
(1) Ver documento N.o 224.
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poder:lo desempenhar livremente as suas legftimas actividades em completa seguransa de n:lo discrimina<;lo.
3. 0 Governo da fndia agradeceria que The. fosse fornecida uma
c6pia do acordo na devida oportunidade>>.
A palavra mecessidadeJ> do 3.o perfodo e abuso n:lo sei se propositado da parte dos indianos do que diziamos no nosso memorandum,
pelo que talvez conviesse fazermos qualquer coment<irio escrito.
Acerca do periodo 4. 0 , devo esdarecer que Menon, ontem na Em~
baixada da Fran<;a, perguntara-me se pelo ac6rdo o Arcebispo de G6a
ia deixar d·e ser Metropolita de Cochim e Meliapor.
Disse~lhe nada me ter sido dito sobre o caso, mas supor que niio,
visto o Govemo indiana nunca ter levantado a questiio com o Governo
Portugues. Expllquei as fun<;Oes do Metropolita frisando que nada tinham
que ver com a administrac;iio das dioceses sufragB.neas; os Bispos siio
inteiramente independentes nas suas dioceses, o Arcebispado de Pon~
dichery tambem deveria ter dioceses no territOrio indiano; consta\'a~me
existirem arcebispados 1m india com dioceses no Paquistiio. 0 Encar~
regado de Neg6dos da Santa se confim:ou a independencia adminis~
trativa dos sufragB.neos na mesma COilVersa. Mas segundo se ve, apenas
conseguiu que o Governo indiana pusesse a questiio pela forma que consta
no seu memorandum. Menon ao entregar~me este disse que o Primeiro
Ministro insistira no assunto, pois <(decorria do e.spirito dos novos arranjo:;:>).
De novo frisei pela primeira vez ser o Governo indiana a abordar a questiio
connosco e por isso nB.o sabia o que o meu Governo poderia peusar sobre
ela. Presumo que o panigrafo segundo dli as garantias desejadas (em todo
o meu memorandum tinha seguido rigorosamente as express6es do tele~
grama de V. Ex. a). Quanto ao parUgrafo 3. 0 niio fiz qualquer reparo a
Menon, pois seria dificil e poderia levantar desconfianc;as. Presumo que
naturalmente o que haveni a fazer e comunkar ao Governo indiano apenas
a parte do ac6rdo que Jhe interessa directnmente. Estou hesitante sobre
se devo enviar pelo correio os textos dos dois documentos, enquanto o
ac6rdo nao for tornado pUblico.
Garin
N.O 230

Memorial do Ministerio dos Assuntos Externos da Unillo Indiana

a Lega~ao

de Portugal em Nova Delhi
Nova Delhi, 15 de Julho de 1950

The Government of India welcome the conclusion of negotiations
between the Government of Portugal and the Holy See to modify the
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Padroado. The general ttrms of the agreement, as conveyed to the Government of India, are indeed satisfactory, and the Government of India
wish to express their appreciation of the Portuguese G0\'0Imnent':o friendly
cooperation in this matter. They have noted that the Portuguese Government have accepted the necessity for the delimitation of the Archdiocese
of Goa and hope that this 'Will be undertaken as soon as practicable. They
also presume that the Archbishop of Goa will in due course cease to be
the Metropolitan for Cochin and Mylapore.
2. As regards paragraph 3 of tl1e Portuguese Legation's memorandum, it is presumed that the assurance which the Portuguese Government
wants is that no difficulties will be placed in the way of the Portuguese
clergy in the exercise of their uormal religious functions or in the way
of the continued ownership and enjoymeut of property in India for
ecclesiastical and welfare purposes. The Govemment of India ha\'e already
assured the Portuguese Government that no religious denomination, as
such, \Vill be discriminated against. It is the finn purpose of the Government of India that all religious denominations shall be at liberty to
carry on their legitimate activities in complete assurance of non-discrimiuation.
3. The Govemment of India would be grateful if a copy of the
agreement could be supplied to them in due course.
Tradu~llo

::\oya Dellii, 15 de Julho de 1950

0 Governo da 1udia acolhe com satisfao:;iio a conclusao das negociac;Oes entre o Governo de Portugal e a Santa Se para modificar o Padroado. Os termos gerais do acordo, conforme foram trausnlltidos ao
Governo da 1ndia, sao na verdade satisfat6rios e o Govemo da india
deseja manifestar o seu aprec;o pela cooperac;Uo amigivel do Governo
Portugues nesta materia. Nota que o Governo Portugues admitiu a
necessidade de delimitar a Arquidiocese de Goa· e espera que isto sera
empreendido tao cedo como sera pnitico faze-lo. Tambem presume que
o Arcebispo de Goa deixani em devida altura de 5er o metropolita de
Cochim e Meliapor.
2. Em referenda ao par9.grafo 3 do memorial da Legac;iio Portuguesa, presume-se que as gararttias desejadas pelo Governo Pottugues
sao no sentido de que uilo seriio levantadas dificuldades para o clero
portugues no exerdcio das suas func;Oes religiosas normais ou para a
continua.;;:io <'ia posse e fruic;B.o das propriedades situadas na 1ndia
e destinadas a fins eclesiisticos e de beneficenda. 0 Governo da 1ndia
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j:i tem assegurado ao Governo Portugu#s que niio haven\. discriminao;;iio
contra qualquer denomina<;ilo religiosa como tal. E firme prop6sito do
Governo da India que todas as denomina<;.6es religiosas tenham Hberdad.e
para exercer as suas actividades legitimas com a completa garantia de
ni'io-discrimina<;i'io.
3. 0 Governo ds fndia agradeceria que lhe fosse fornecida oportunamente uma c6pia do ac6rdo.
N.O 231

Do Embaixador de Portugal no Vaticano
ao Ministro dos NegOcios Estrangeiros
Telegrama N.o 28
Vaticano, 15 de Julho de 1950
Foram recebidos hoje os plcnos poderes para assii-w.tura do ac6rdo
sabre o Padroado. Devend.o partir de Roma na 4.a fcira cle mauhil, com-

binei com Monsenhor Tardini que a assinatura se fa<;a na 3.a feira de
manhii, mas s6 assinarei se ate ai rec:ebcr novo telegrama de V. Ex.a.
Tovar
N.O 232

Do Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
ao Embaixador de Portugal no Vaticano
Telegrama N.o I8

Lisboa, 17 de Julho de 1950
Em referenda ao telegrama n.O 28 (1 ), pode V. Ex. a proceder
natura do ac6rdo sobre o Padroado.

a assi-

Caeiro da Mata
N.O 233

AcOrdo entre a Santa SC e a RepUblica Portuguesa
A Santa Se e o Governo Portugu6s, reconhec:endo a comT!1i6"<1cia
de adaptar a nova situa<;B.o da india as disposi~6es estipuladas ns Con( 1)

Ver documento N.<> 231.
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cordata assinad<i. em Roma em 23 de Junho de 1886 e no acordo assinado
na mesma cidade em 15 de Abril de 1928, nomearam seus Plenipotend8.rios:
Por parte da Santa Se, Sua E:x:celCnda Reverendissima Mons. Domenico Tardini, Secret<hio da Sagrada Congrega~iio dos Neg6cios
Edeshisticos Extraordinarios;
E por parte do Governo Portugues, Sua Excetencia o Sr. Dr. Pedro
Tovar de Lemos, Conde de _Tovar, Embaixador Extraordin8.rio e
Plenipotenci8.rio junto d? Santa SC,
os quais, trooados os seus respeetivos plenos poderes e achados em boa
e devida forma, acordaram nos artigos seguintes:

Artigo I
0 Governo Portugues renuncia ao privilCgio de apresentar;ilo atribuido ao Presidente da RepUblica Portuguesa para o provimento das
Ses de Mangalor, Quilon, Trichinopolis, Cochim, S. Tome de Meliapor
e Bombaim.
Artigo II
0 Governo Portugues considera a Santa se desligada do compro~
rnisso de consultar o Presidente da RepUblica Portuguesa e de nomear
Bispos de nacionalid::Jde portuguesa para as Ses de Cochim e de S. Tome
de 1Ieliapor.
Artigo III

0 Govemo Portugues considera a Santa Se desligada tambem do
comprornisso de nomear para a se arquiepiscopal de Bombaim um Arcebispo de nadonalidade portuguesa alternadamente com um Arcebispo
de nacionalidade briHmica.
Artigo IV

Embora cessem, a contar desta data, os privilegios referidos nos
Artigos II e III, os candidatos portugueses, tanto europeus como go&ses
ou doutra origem, niio sofrerE.o de futuro, como e 6bvio 1 qualquer pre~
juizo, por motivo da sua nadonalidade, em relar;fio a eventuais candidates estrangeiros, no provimento das dioceses indianas.
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Artigo V
As disposi96es dos artigos anteriores referem-se Unicamente ao provimento das referidas dioceses, e niio a propriedade dos bens, dos tesouros
art(sticos, das escolas, etc., do Padroado, que continuariio a ser reconhecidos pela Santa Se como propriedade das entidades as quais actualmente
pertencem.
Artigo VI
0 Govemo Portugues compromete-se a considerar na devida oportunidade, e dentro do espirito deste Ac6rdo, uma eventual nova delinllta9ilo da Arquidiocese de Goa a que a Santa se julgue necess8.rio
proceder.
.Artigo VII
Continuariio em vigor a.<> mais disposi96es da Concordata de 1886
e do Acordo de 1928, niio expressamente alterados pelo presente Ac6rdo,
designad<!mente quanta a dignidade metropolitana e patriarcal da se
de G6a, bem como quanto a nacionalidade dos p<irocos de determinadas
Par6quias.
Artigo VIII
b Govemo PortuguCs fica desobrigado de prover a dota98.o das
dioceses de Cochim e de Meliapor, como se previa no artigo 6 da Concordata de 1886 e dos mais encargos que lhe impendiam quanta as areas
agora desligadas do Padroado.

Artigo IX
0 presente Ac6rdo sera ratificado e os instrumentos de ratifica<;iio
seriio trocados em Lisboa no mais curto prazo possfvel.
Feito em duplo exemplar.
Cidade do Vaticano, 18 de Julho de 1950.
Domenico Tard£ni

Pedro Tovar de Lemos
N.o 234

Do Ministro dos NegOcios Estrangeiros
ao Ministro de Portugal em Nova Delhi
Telegrama N.o 78
Lisboa, 22 de Julho de 1950
Concordo de uma maneira geral com os reparos de V. Ex.a acerca
da Nota h1diana.
E possfvel que a alusiio a «necessidade)> reconhecida pelo Governo
PortuguCs de nova delimita<;iio da Diocese de Goa niio tenha sido feita
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pot lapse mas shn com o prop6sito de criar confusiio. Embora o que
fundamentalmente importe sejam os termos da nossa prOpria comunicac;B.o, convCm aproveitar o primeiro ensejo para niio deixar subsistir
qualquer equfvoco, ficando bem claro que por nossa parte nunca vimos
necessidade de proceder a no·va delimita~iio; mas reconhecemos que a
Santa Se a pode ter, sendo a posi.;;iio do Governo apenas a de a considerar na devida oportunidade com que a1iis pode conciliar-se a expressiio
d:B.o cedo quanto f.or praticin:-h da Nota indiana. Aquela restric;lio facilita
a nossa posi.;;5.o, tanto mais que, conforme acentuei no meu telegrama
n. 0 73 (1 ), o Governo indiana nB.o pan~cia interessado na rB.pida exectv;B.o
da delimita~ilo da Diocese.
Relativamente a conserva\iio da categoria metropolitana ao Arce~
bispo de Goa, a Nota indiana parece partir dum equivoco que o esclarecimento prestado por V. Ex. a a Menon pode niio ter desfeito completamente, pois a referida categoria e puramente honorifica, niio importando
qualquer jurisdi\S.o nem em direito canOnic<> nem de facto, e por esse motivo se entendeu d.ever mantf~-la. Niio pode por isso haver raziio para objec~
<;iio por parte do GDverno indiana que alias nunca se referiu a este caso.
A referenda da Nota indiana as garantias que lhe tinham sid.o pedidas niio mrresponde exactamente ao nosso pedido nem a fOrmula
empregada que reproduz a que esse MinistCrio dos Neg6cios Estrangeiros
havia comunicado a V. Ex. a no panlgrafo 4 da sua Nota Verbal de 9 de
Setembro Ultimo, no qual era expressa a meno:;S.o de que niio seria feita
qua1quer discriminao:;ilo por motivos de nacionalidade e niio s6 de religi8.o. Temos de considerar que e assim e que uma Nota esclarece a outra.
Conviria que em Memorandum a entregar a esse Governo, V. Ex.a
consignasse as observa~6es que precedem dando-lhes caricter de simples
esclarecimento e niio de controvCrsia acerca de pontos sobre que e:xisHsse desac6rdo.
Em referenda a parte final do telegrsma de V. Ex. a n.o 152 (2 ), rogo
enviar os textos por via aerea.
Caeiro da Mata
N.o 235

Do Ministro de Portugal em Nova Delhi
ao Ministro dos NegOcios Estrangeiros
Telegrama N.O I58

Nova Delhi, 24 de Julho de 1950

Entreguei hoje a Menon o novo Memorandum (segue o texto pot
aviao) com os esclaredmentos acompanhado do texto do ac6rdo e a
(l) Ver documento N.o 222.

(') Ver documento N.o 229.

237
tradur;fio inglesa. Afirmou que o emprego cla palavra mccessidade>> nRo
f6ra intendonal, e voltou a fazer reparo sobre as sufrag8.neas (pareceu-me
todavia menos forte) e depois tambem acerca da nacionalidade dos pirocos de certas parOqpias. Insisti serem questOes que nunca tinham
levantado, que ni'io contrariavam o espirito do ac6rdo ernpregando sabre
a segunda argumentos que me ocorreram. Acerca dos p:lrocos disse-me
que nUo objectariarn 8.s suas nomea96es e que o mal era s(} o da afirma\iio escrita do prindpio da obrigatoriedade da nacionalidade. Pediu
depois se poderiamos dernorar a publicat;iio para ll1e dar tempo a falar
como :Primeiro Ministro, o gue faria dentro de dois ou tres elias. Esclarec;o
todavia que nunca l.he dei a impress:'io de que a nossa inten.:;iio de comu~
nicar prE:viamente o texto (st'llhe disse isso verbalmente) podcria signifkar
que aguardivamos a concordilnda do Governo Indiano para proceder
a publica~iio. Como petcE"bi que pensa\·a chamar 0 EDcarregado de Neg6cios do Vaticano para procurar esc1arecer tamhem com ele essas questOes, estive depois com este Ultimo a fim de o pre,·enir e frisar a neces:;idade de desfazer os reparos indianos e defender o texto jB. assinado.
Prometeu seguir essa orienta~iio.
Garin
N.O 236

Do Mlnistro de Portugal em Nova Delhi
ao Ministro dos Neg6cios Estrangelros
Telegrama N. 0 I69

Nova Delhi, 5 de Agosto de 1950
CoNFIDEKCIAL ~ 0 Bureau de informa96es da imprensa do Govemo
indiana preparou e fez circular antedpadamente uma serie de comunicados que niio poderiio ser publkados ou radiodifundidos antes do pr6xhno dia 15, data da independencia. Existe urn sabre as <!possess6es
estrangeiras na !ndia1> do qual passo a transcrever a prnte que nos interessa: <jCom excep.:;iio da Uniiio de Chandernagor a RepUblica da fndia
em Maio deste ano, a posi9iio do5 estabelecimentos franceses na fndia
niio se modificou, apesar da intensidade do sentimento popular nesses
enclaves estrangeiros para se juntarem ao resto da fndia tiio brevemente
quanta possfvel. Em Julho de 1948, numa conferCncia em Paris, o Alto
Comiss<irio indiano no Reino Unido deu a conhecer ao Ministro dos Neg6dos Estrangeiros portugues a crescente for<;a da opiniiio pUblica no
subcontinente para a unidade da fndia e a termina<;iio de toda a govema<;iio estrangeira, e insistiu pelo reconhecimento de que as condi<;Oes
na fndia se haviam modificado. 0 Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
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portugues concordou em que tinham que andar com o tempo (that they
had to thove with the time). 0 passo ulterior para uma regularizat;iio
foi dado com o envio ao Govemo Portugues, em Fevereiro de 1950, de
urn aide~memoire sabre a atitude da fndia para com a possessii.o portuM
guesa. Sugeria que os dois Govemos entrassem ern imediatas negodat;Oes
acerca do futuro das possessOes portuguesas na fndia, e de como reuni-las
a RepUblica da fndia. 0 Governo Porlugues entregou em }u11bo Ultimo
uma nota formal ao Ministro indiana em Lisboa, recusando discutir a
transferenda da soberania de Portugal no seu territ6rio da india. A recusa
de Portugal de discutir a questao da transferenda de soberania levou
o Governo da India a ree:x:aminar inteiramente a sua posi~iio em rela~5.o
a G6a e outra possessiio portuguesa. 0 objectivo e ainda a sua uniao
com a RepUblica da !ndia por meio da regulariza<;:iio pacifica desta intrincada quest5.oJ>. Segue-se o resumo da versiio indiana do que se passou
com as possess6es francesas. Enviei o texto completo por via aerea.
0 comunicado ate 15 de Agosto tern de ser considerado confidencial, pelo
que n8.o se justificaria qualquer reac~iio du nossa parte antes dessa data.

Garin
N.o 237

Do Ministro de Portugal em Nova Delhi
ao Ministro dos NegOcios Estrangeiros

Telegrama N.o I70
Nova Delhi, 7 de Agosto de 1950
Soube que no decorrer desta semana (niio consegui apurar em que
dia), seriio feitas no Parlamento as seguintes perguntas ao Primeiro Ministro Nehru: <<quais os passes tornados pelo Governo indiano em rela~iio
£ts pOSS€SS6eS portuguesaSJ) e {!qUal 6 a atitude do Governo portugues
na questiiOJ>. Tambem ser8.o feitas perguntas acerca da situao:;iio dos
goeses na India.
Gart"n
N.O 238

Do Ministro de Portugal em Nova Delhi
ao Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
Ojf.do N.o 390

Nova, Delhi, 9 de Agosto de 1950
SECRETO- Senhor Ministro dos Neg6cz"os Estrangeiros- Excelencia
- 'fenho a honra de junto remeter a V. Ex. a c6pia da carta que em
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30 de Junho Ultimo enViei ao Senhor Jack McFall, <tA.ssistant Secretary
of State for Congressional Affairs~>.
Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa ExcelE:nda, Senhor :Ministro, os protestos da nllnha mais alta considera.:;iio.
Vasco Garin

Anexo
Your letter to Representative Martin had the splendid phrase about
the responsabilities of India as a member of the United Nations, which
I hope gave our Indian friends some food for thought. For me it was
the capital passage of the letter. But I hope to be forgiven if I say I
was not so happy about the first few sentences or <1preamble», which
many people here interpreted as perhaps leaning to the Indian point
of view, which I am sure was not the intention. Please take this comment
in a good spirit, but you will understand the reasons for it, if you have
the time and patience to read the literature I am enclosing. I am afraid,
on the Goan question we, i.e. all the Portuguese Nation, feel very strongly
about our indisputable moral and juridical rights. As you probably
already know, the crux of the problem is that we were never in India
in the same position as the British, and therefore their witlldrawal could
not Bffect us in any way. No colonialism was or is practiced in Goa, and
certainly no sordid economical interests, which don't exist, are influencing
our position.
May I further add that the Indian Government have insistently
repeated that they are not seeking or wishing for a plebiscite; and neither
are we for that matter, as we feel very strongly that there are no moral
or juridical reasons for it. What the Indians want is purely the handing
over of territories and populations, on the only ground of India's geographical unity that, as you know, after the creation of Pakistan and the
existence of Nepal cannot be ever attained- at least by peaceful means.
Please consider this letter exclusively as a private one, which I was
only induced to write on account of our good friendship. I have no
pretence whatsoever to try to influence your opinions or those of your
Go-vernment.
I wa..:; very pleased to have met here your most able and distinguished Ambassador Mr. Loy Henderson, whom I already knew in Washington. America could not hope to have a better representative here;
the great proof of it is how he managed to convince, just now, ihe
Indian Government to support the resolution of the Security Council
for military sanctions in the Korea question. Knowing the Indians, I
consider it as a real <rtour de force».
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I am of course, as everybody else, extremely concerned about the
present situation. But I am sure that the whole world, outside the Iron
Curtain, is now admiring American courage and quickness of decision.
Let us hope for the be::.i: in all this'

Traduyao
A sua carta ao Representante Martin continha a esptendida frase
sabre as responsabilidades da fndia como membra das Na~Oes Unidas,
o que, espero, teri dado que pensar aos nossos amigos indianos. Para
mim foi o passo mais importante da ca1ta. Mas espero que me relevani
que lhe diga que nB.o me agradaram alguns periodos inidais on seja o
<<preO.mbulm, que muitos aqui interpretaram como inclinando-se talvez
para o ponto de vista indiana, pois certamente n:io foi essa a inten~iio.
Pe<;:o que aceite este comentirio de boa mente, mas V. compreenderi
as raz6es, se tiver tempo e padCncia para ler a literatura inclusa. Sabre
a questiio de Goa, posso afirmi-lo, n6s, toda a Nao:;B.o Portuguesa, estamos
profundamente convencidos dos nossos incontestiveis direitos marais e
jurldkos. Como V. talvez saiba, o fulcra do problema esta no facto de
nOs nunca termos estado na India na mesma posit:;fio que os ingleses,
pe1o que a retirada destes nfio podenl afectar-nos de qualquer maneira.
Niio houve nem foi praticado em Goa qualquer colonialismo e certamente a nossa posio:;8.o niio e influenciada por s6rdidos interesses econ6micos, que nao existem.
Acrescentaria que o Governo indiano tem insistentemente repetido
que niio pede nem desejam urn plebiscita; nem n6s tiio pouco, porque
temos motiYOS muito fortes para pensar que niio existem raz6es nem
morais nem jur!dicas para isso. 0 que os indianos querem e a entrega
pura e simples dos territ6rios e das populat;Oes, alegando apenas a unidade geogrifica, a qual, como V. sabe, nunca poderi ser atingida- pelo
menos por metodos paclficos ~dada a criao:;iio do Paquistilo e a existCncia do NepaL
Pe9o que considere esta carta como sendo de caricter exdusivamente particular, que sou levado a escrever p6r virtude da nossa boa
amiz8de. Niio tenho a menor pretensiio de procurar influendar a sua
opini8.o ou a do seu Governo.
Tive o maior prazer em encontrar aqui o vosso hibil e distinto Embaixador, Sr._ Loy Henderson, que ji conheda em Washington. A America
nilo podia esperar ter aqui urn melhor representante. E a grande prova
disso e como ele conseguiu, ainda agora, convencer o Governo indiano
a apoiar a resolu9iio do Conselho de Segurano:;a sobre as san<;Oes mill~
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nica<;iO a{ tinha sido recebida, como <(mentira po1itica1>, para dar satisfa<;B.o e apaziguar os membros do Parlamento no momenta a que estes
era anunciada a nossa recusa em discutir a questiio de G6a. Nio vejo
com efeito outra explic:a<;iio, a nio ser a pouco provivel do Ministro
ai ter recebido quaisquer instru<;Oes a que ainda niio deu cumprimento.
· Permito-me considerar muito perigosas quaisquer indaga.:;Oes que aqui
procure fazer mesmo por forma indirecta e com todo o possfvel cuidado.
Torno a relembrar que estio e talvez a fazer com que venha realme:r.te
a ser efectivado aquila que Keskar anunciou, que erda nilo podemos
desejar. As minhas indaga.:;Oes poderiam ate no espfrito indiana scr inter~
pretadas como urn aspecto de desafio. Rogo a V. Ex. a dizer~me se considera que os meus receios nio tem raziio de ser.
Garin
N.o 247

Do Ministro de Portugal em Nova Delhi
ao Mlnlstro dos NegOclos Estrangelros
Telegrama N.o 206
Nova Delhi, 5 de Outubro de 1950
Os jornais de Nova Dellii publicam hoje uma mensagem de Pandit
Nehru dirigida ao Ministro dos Neg6dos Estrangeiros de Portugal.
Garin
N.O 248

Do Ministro de Portugal em Nova Delhi
ao Minlstro dos NegOcios Estrangeiros
T elegrama N. 0 207

Nova ,Delhi, 7 de Outubro de 1950
Os jornais publicam hoje um apelo de Rajkumar, Secretirio do
~Foreign OfficeJ>, De})artamento do «All Indian Congress Committee~,
para os goeses lan<;arem um movimento para 1ibertar Goa. Deverio
organizar~se para enfrentar 'Ladas as eventualidades e opOr-se mesmo
as fon;as armadas conquistadoras.
Garin
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N.o 249

Do Ministro dos Neg6cios Estrangeiros

ao Ministro de Portugal em Nova Delhi
Telegrama N.o

IIO

Lishoa, 7 de Outubro de 1950
CONFIDENCIAL- Em referenda ao telegrama de V. Ex. a n.o 206 (1),
niio foi aqui reccbido qualquer telegrama de Nehru cujo suposto texto
a imprensa portuguesa publicou ontem em telegrama da France Press.
Rogo a V. Ex.a procurar esclarecer urgentemente o assunto.

Paulo Cunha
N.o 250

Do Minlstro de Portugal em Nova Delhi
ao Ministro dos NegOcios Estrangelros
Telegrama N.O 209

Nova Delhi, 8 de OutubrO de 1950

Com referenda ao telegrama de V. Ex. a n.O 110 (2), o Chefe do Protocolo infonnou que a mensagem foi trausmitida por intennedio da I~e~
ga~3.o da fndia em Lisboa. Vai a>;eriguar o asstmto.
Garin
N.O 251

Do Ministro dos NegOcios Estrangeiros
ao Ministro de Portugal em Nova Delhi
Telegrama N, 0

II2

Lisboa, 9 de Outubro de 1950

Em referenda ao telegrama n,o 207 (3 ), rogo a V. Ex. a informar sabre
a natureza do departamento e personalidade do funcionirio ali referidos.
Paulo Cu1tha
Ver documento N.<> 247,
('/ Ver documento N.<> 249.
(3 Ver documento N.<> 248.

{ 1)
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N. 0 252

Do Minlstro dos NegOcios Estrangeiros
ao Ministro de Portugal em Nova Deihl

Telegrama N.o IIJ
Lisboa, 10 de Outubro de 1950

Em referenda ao telegrama de V. Ex. a n.o 209 (1), mgQ fazer saber
que desejaria agraclecer a mensagem de Nehrn mas que a I~egao;iio da
fndia em Lisboa ainda nao fez qualquer comunicat;ilo. Insisto na urM
g&ncia de esdarecer o assunto.

Paulo Cmtha

N.o 253

Do Ministro de Portugal em Nova Delhi
ao MJnistro dos Neg6cios Estrangelros
Telegrama N.o

2IO

Nova Delhi, 10 de Outubro de 1950

Em referenda ao telegrama de V. Ex. a. n, o 112 (2 ),
dentro do Congresso Nacional Indiana ha o departamento que se ocupa
e:x:clusivamente das «possess6es estrangeiras>> na fudia. Sao suas atribuio;Oes manter viva nessas possessOes uma chama em prol da incorpora~iio
na Unifio Indiana. No desempenho da.<> suas fun~Oes de Secretirio deste
Departamento, Rajkumar, foi em tempos a Pondichery e 18. tentou inclu~
sivamente realizar manifesta<;Oes pUblicas, o que- motivou protesto de
Quai d'Orsay juntO da Embaixada da fndia em Paris. Na Nota de
resposta a Embaixada da fndia informou que Rajkumar e um particular
sem nenhuma posi<;iio ofieial no Governo Indiano.
CoNFIDENCIAI, -

Garin

(l) Ver documento N.<> 250.
(t) Ver documento N.<> 251.
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N.O 254

Do Ministro de Portugal em Nova Delhi
ao Mlnistro dos NegOcios Estrangeiros
Aerograma N.o I78
Nova Delhi, 7 de Novembro de 1950

Esti've onte.ontem com Chopra, antigo Conselheiro da Embaixada da
india em Washington, e que agora se ocupa no Ministerio das quest6es
portuguesas. Falei-The no facto das autoridades de GOa me terem informado estarem sendo distribuidas folhas e panfletos de propaganda sub~
versiva contra a nossa soberania nas estac;Oes de Landa e Castle Rock,
entre os passagdros de comboios que se dirigiam a GOa, e tambem em
Landa aos passageiros que ali iam aguardar comboios para diferentes
pontos da fndia. Entreguei-lhe urn pequeno aide-memoire no qual apenas
narrava o caso. Dizia estar a Legac;ao convendda de que tal propaganda
era efectuada sem o conhedm<:nto das autoridades indianas e por isso
chamava para elas a sua atew;ao. Chopra replicou que iria dentro de
poucos dias a Bombaim e ali falaria com as autoridades competentes
sabre o assunto. Embora sem fazer promessas definitivas pareceu dar~me
a entender que se esfor~aria para que se pusesse c6bro a distribui.:;iio
desses panfletos. A seguir disse~me que queria em contrapartida chamar-me a atent;iio para a confer&nda realizada pelo Dr. Froilano Mello,
no Rio de Janeiro. Essa confere:nda tivera passagens pouco justas e de
urn certo modo ofensivas para a fndia como por exemplo aquela em
que se quisera dar a entender que existia aqui intolenlnda religiosa para
se procurar tirar em conclusfio que o caiolidsmo em GOa teria os seus
dias contados caso GOa se reunisse a fndia. Como eu sabia, afirmou, a
fndia era urn Estado secular que respeitava e permitia a profissfio de
todos os credos religiosos. Em virtude dessa e doutras passagens da conferenda o Govemo da fndia ficara surpreendido que o nosso Embaixador
tivesse a ela presidido. Repliquei niio conhecer o texto da conferencia,
embora tivesse visto refer€ncias a ela nos jornais. Estava convencido
de que o seu autor niio teria tido qualquer inten~iio de ofender a fndia
ou fazer qualquer propaganda anti-indiana. Era urn medico go@s, que
fOra ao Rio tamar parte num Congresso :Medico intemacional. Eu nao
sabia o que se passara, mas naturalmente qualquer organismo no Rio
pedira-lhe para fazer uma conferencia sabre GOa, que certamente nfio
par nossa culpa esta sendo objecto de certa aten~ao por parte da imprensa intemacional, e no Brasil sempre se interessaram par todas as
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questOes que respeitarn a Portugal. Quante 3. presen<;a do Embaixador
e perfeitamente justificivel, pais 0 conferendsta era um medko distinto
e personalidade eminente nos meios de G6a; mas € daro que quem preside
a uma conferenda nunca pede assurnir responsabilidade de tudo o que
nela se diz, e especialmente de uma ou outra frase mais apaixonada
que possa escapar dos libios de urn orador. Todavia, como ele me falara
no case nao deixaria de transmitir a Lisboa as suas reflexOes. Chopra
pareceu dar~se por satisfeito e deixou cair a questiio. Referiu-se em
seguida a questao do registo de indianos em GOa. 0 Governo da fndia
ddxara de pensar em retalia<;Oes sobre o caso; ji nD.o tinha inte11<;8.o
de estabelecer regime semelhante para os go0ses que viessem a fndia;
talvez agora que a <ipequena tempestad.a» sabre o case tinha passado,
n6s quisessemos fazer urn gesto amig8.vel e pde menos (e clara que o
Governo indiana continuava a pensar que a cessao;:5.o do registo seria
o ideal) regressar ao nosso prhneiro regulamento que s6 impunha registo
dentro do espa<;o de oito dias. Li voltei a explicar a Chopra os motives
que nos obrigavam 3. manuten<;iio do principia do registo, (os mesmos
indicara quando a questfio esteve azeda) acrescentando que alem deles
liamos agora todos os dias nos jornais indianos projectos congressistas
em Bombaim de provocarem a agita<;5.o em G6a com ideias i1satyagraya1>
e outras. Por essa e outras raz6es a questao niio se pode ji p6r no mesmo
plano para os dois lados. Chopra replkou que e Governo indiana nada
faria para encorajar es~as ideias de agita<;iie; que de um certo modo
compreendia as nossas razOes, mas que por motive de recearmos a entrada
de alguns indesejliveis, esta.vamos prejudkando muitos mi111ares de pes~
soas; de novo frisava que urn <lgesto amig8.veh por nossa parte na questao
haveria de trazer beneficas consequCncias. Du:Yidei que as aut.oridades
de G6a pndessem ir mais a16m na questiio; o facto de termos ampliado
o prazo de registo de vinte e quatro hems para trinta e scis jB. havia
mostrado bern a nossa boa vontade; em todo o caso, embora mais que
duvidoso algurna coi~a pudesse ser ainda feita, niio me recusava a transmitir ao meu Governo aquila que ele me dizia. Ainda a sorrir-lhe perguntei
se o Governo indiano estaria disposto a en·dar-nos uma nota afirmando
o seu replldio pelas ideias dos projectos a levar-se a agita<;fio em G6a
e que aplicaria medida~ para suprimir qualquer coisa no genera. Chopra
e clare que evadiu a resposta, balbuciando apenas que o Governo indiana
niio era responsive! por tais ideias e projectos, de que como me dissera
nfio comparti1hava. Par Ultimo iusisti com Chopra por uma resposta
na questiio de divi»as, hi tanto tempo parada. Prometeu outra vez. insistir
por ela com o ?vlinist€rio das Finan<;as dizendo nfio ver pessoalmente
qualquer rnotivo para a demora da resposta.
Gan'n
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N.o 255

Do Minlstro de Portugal em Nova Delhi
ao Mlnistro dos NegOcios Estrangeiros
Oficio N.o 545

Nova Delhi, 16 de Novembro de 1950

Senhor Min£stro dos Neg6clos Estrange£ros- Excelencia- Tenho a
honra de junto remeter a V. Ex.a, em duplicado, urn recorte do <1The
Hindustan TimeS\l, de hoje, que insere parte do texto da resposta escrita
dada ao Parlamenio pelo Primeiro Ministro, Senhor Nehru, relativa 2.
fndia Portuguesa.
2. Depois de informar que as negocia<;6es com os Govemos Frances
e Portugues sobre as possessOes destes paises na fndia nfio tinham feito
nenhum progresso desde meados de Agosto Ultimo, o Senhor Nehru acres~
centou textualmente: <<Estamos continuando os nossos esfor~os no sen-lido
duma solu<;fio para breve e satisfat6ria do futuro destas possessOes. As
tenta1ivas duma resoluo:;iio pacifica do problema levam mais tempo, mas
conduzem a resultados mais satisfat6rios e duradouros».
Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Excel&ncia, Senhor Ministro, os protestos da minha mais alta considerao:;ao.
Vasco Garin

N.o 256

Do Ministro de Portugal em Nova Delhi
ao Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
Aerograma N. 0 I74

Nova Delhi, 20 de Novembro de 1950
CONFIDENCIAL- Permito-me chamar a ateno:;iio de V. Ex. a para as
Ultimas dedarao:;Oes de Nehru sabre GOa (meu oficio n.o 545 (1)). Creio
que as devemos considerar animadoras, tanto mais que siio as primeiras
feitas por ele no Parlamento depois da entrega da nossa resposta. Robert
falou-me nelas dizendo que me deveria considerar saiisfeito. Quando lhe
repliquei, gracejando, que talvez o Primeiro Ministro se dispusesse agora
(I)

Ver documento N.Q 255.
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a deixar·llOS tranquilos por alguns meses, replkou: «isso nunca se sabe,
o espfrilo de Nehru e sempre cheio de imprevistos, o que diz numa semana
pode n8.o valer para a seguinte. Tod.avia ha que reconhecer que as {tltimas
dcc1ara'¥0es foram calmas e moderadas, considerando o ambiente que fOra
criado aqui a questio1>. Pm seu 1ado, o Embaixador do Bndl veio hoje
a Lega'¥8.o p:na me relatar que havia sido procurado por Joachim Alva
(como V. Ex.a sa be urn dos politicos indianos mais assanhados na quest:io
de G6a) o quallhe reproduziu a conversa que havis tido (jCQffi alta perso·
nalidade do Governo indiano» (o Embaixador sup5e que teni. sido o
prOprio Nehru) que lhe teria dito que ma questiio de G6a temos de
proceder devagar e com prudencia, em virtude do ambient.e desfavonivel
a fndia que sobre ela existe n9 America do Suh>. Alva procurou sondar
o Embaixador sobre os motives de simpatia da opini:io brasileira por
l)ortugal na questfi.o, tendo-the Mello Franco explicado as afinidades e
liga<;Oes que existem entre os dois paises; o facio da independencia bra~
sileira ter siclo adquirida quase amig8.velmente e resolvida como urn
problema de familia, pelo que n:lo haviam ficado quaisquer trao;os de
ressentimentos, o que ja nao sucedia com outras nao;Oes latino~americanas
em relao;ao a Espanha; e nao poderem ser compreensiveis no Brasil os
termos em que a fndia pOe o problema, pois o Brasil tem tambem incrustadas no seu territ6rio, sem que <' isso tenh11. objectado, as Guyanas inglesa
e holandes-a. Ficou com a impressao de que Alva se propunha escrever
um artigo na sua revista ((Forum~ sobre o assunto.
Garin

N. 0 257

Do Ministro de Portugal em Nova Delhi
ao Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
Telegrama N.o 232
Nova Delhi, 6 de Dezembro de 1950
No decorrer do discurso de boje, inaugurando o deba1e parlamentar
sobre polilica externa, Nehru acerca clas possess6es estrangeiras afirmou
em resumo: ((H:i jil tres anos que o Governo indiano procura por meio
de persuas:io uma negodao;:lo para resolver a quest:lo, Nenhum progresso tem sido feito. E assunto em que o Govemo tern mostrado muita
pacienda. Mas a fudia nio tolerant a permanenda dessa~ possessOes)>,
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Esta Ultima declanH;iio foi n:cebida com aplausos. Env:iarei amanhii o
texto complete. Frisou a extrema gravidade do memento intern::>cional
pois estava posto o problema, ou paz ou guerra. 0 Govemo indiana par~
tilhava em grande escala as ideias com qne Attlee partira pam Wash~
ington. S6 via urna solur;iio padfica por meio de negoda<;:iio entre os
principais paises interessados, inclnindo a China, pois a resoluc;iio da
questfio da Coreia necessitava da cooperar;iio desta Ultima. Tais nego~
ciar;Oes haveriam que ser tambem extensivas a Formosa. Ninguem na
fndia desejava o emprego da bomba at6mica «anywhere or at any time)).
A bomba passara a ser urn simbolo da <1encarna<;B:o do mali>, e a sua
utiliz.ayiio signifkaria que o Mundo estava sucumbindo completamente
ao mal. Acerca do Nepal a fndia niio tolerari quem quer que seja que
passe para cU do Himalaia; as negoda96es como Govemo do Nepal nB.o
tern dado resultado; o Goven1o indiana continua a reconhccer o Rei e
nfio se propOe modificar a atitnde, Quanto ao Tibet insistira com a China
para que para.sse o avan)O e resolveSse a questiio padficamente; jU h3.
semanas que o avan<;o sobre I.,hasa parec:e ter parado, embora o Govema chines niio tenha dado quaisquer seguraw;as.
Garin

N.o 258

Do Ministro de Portugal em Nova Delhi
ao Ministro dos NegOcios Estrangeiros
Telcgrmna N.o 233
Nova Delhi, 7 de Dezembro de 1950
Em aditamento ao meu telegrama n.o 232 (l), segue o texto em ingles
das palavras de Nehru: <jAnother question which had often agitated the
House was the question of foreign possessions in India. They were small
areas of not very grea!" importance territorially or in the economic sense,
Nevertheless, it raised a big question on which we have strong feelings.
We have set a rather extraordinary example of restraint in regard to
these foreign possessions in India. For the last three years or more we
have reasoned, we have argued, we have approached the matter peaceJUlly vvithout much result. We know, of course, that there can be only

(l) Ver documento N,o 257.
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one ultimate re~-ult. We cannot conceive of and we can never tolerate
any foreign footholds remaining in Indian territory (cheers). Nevertheless,
the way we have procceeded in regard to these foreign possessions shows
not only our peaceful approach to such problems but our enormous
patienceJ>.
Garin
Traduyiio
«Outro assunto que frequentemente agitara a Camara era o das pos~
sess6es estrangeiras 118 fudia. Tratava-se de pequen<~s areas sern grande
import8.nda territorial 011 econ6mica, mas que susdtam, uma grande
questS.o, sabre a qual temos fortes sentimentos. Temos dado urn exemplo
urn tanto extraordin<irio de comedimento com respeito a essas possess6es
estrangeiras na fndis. Durante os Ultimos tres anos ou mais discutimos,
argument<imos, abordamos o assunto pacificBmente sem grande resultado,
Sabemos, evidentemente, que o resultad.o final pode ser um s6. Niio po~
demos conceber e nunca podemos tolerar quaisquer posio;Oes estrangeiras
restando na fndia (aplausos). Todavia, a maneira como procedemos em
rela<_;iio a essas possess6es esirangeiras demonstra niio apenas a nossa
maneira pacifica de tratar tais problemas mas tambem a nossa enorme
paciencia>>.

N.O 259

Do Ministro de Portugal em Nova Delhi
ao Ministro dos NegOcios Estrangeiros
Telegrama N.o 6
Nova Delhi, 3 de Fevereiro de 1951
Os jornais notidaram com pouco d.estaque que Pandit Nehru (que
se encontrava em Ahmedabad a tamar parte na reuniiio do <(Working>>
Comite do Partido do Congresso onde se tratou das quest6es internas
deste) disse a «dois representantes>> do povo goes que a atitude do Governe indiano em rela<_;iio a questao de GOa permaneceria inalterada,
apesar do projecto da lei apresentado no Parlamento portugues pro-
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Bombaim, igualmente feitas no mesmo tom de maier moderac;B.o, sendo
toda·via pam lamentar que as ti;;esse proferido numa recepc;iio do
Congresso Nadonal Goes. 0 G-overnador Geral c.hamou a minha
atenc;iio para estas Ultimas, certamente por estranhar que Keskar
tivesse aceite uma recepc;8.o em sua honra daquela organizac;iio e ai
tivesse feito as suas dedarac;6es. NB.o sei se o seu desejo seria que eu
manifestasse aqui a nossa estranheza pelo facto ao Governo indiana.
Por minha parte parece-me que isso talvez seja polltkamente inconveniente, principalmente num momenta em que as declarac;6es indianas sao mais moderadas, mas procederei conforme V. Ex. a me indicar.
Niio me admiraria que a maio~ prudt'mcia indiana na materia seja em
parte reflexo da situa<;5.o t:·m que presentemente se encontta a questB.o
de Kashmir, e da dificil posir:;B.o moral perante a opiniB.o pUblica inter~
nacional que por motivo dela %t3. sendo criada a fndia. 0 Governo inglCs,
pela boca do seu representante nas Na<;Oes Unidas, acabou de comentar
desfavor?l.v-elmente pela primeira vez a atitude indiana nessa quest8.o,
durante a defesa do projecto de resoluo:;5.o anglo-americana a cuja aprow
va<;8.o a fndia se op6e. E interessante ''erificar a reacc;B.o de Nehru,
o seu ressentimento contra a intervenc;ao inglesa, e os novas argu~
mentos que apresenta para se justifkar e com os quais pretende envolver a responsabilidade da Inglaterra. Dificil e adivinhar o que
teria levado os ingleses a sairem da sua posic;8.o de <meutralidade)l na
questS.o, para pllblicamente se oporem a politica indiana em relac;ao
a Kashmir, para a qual como e sabido sO tinham mostrado ate aqui
brandura e complacenda. Talvez que a situac;S.o interna do Paquis~
tao os preocupe, bem como arneac;as deste de abandono da Comu~
nidade, e mesmo possivel receio de novo ataque das tribos no Kashmir.
Possl.velmente e tambem o desejo de fazer urn gesto para com o
mundo mu~-ulmano, agora em ebulio:;ao anti-inglesa no Ir5.o, Egipto
e talvez amanhii. no Iraque e outros paises B.rabes. A situac;ao no Ido
e muito grave por motiYO do problema do petr6leo, vital para a Ingla~
terra. ~ sem dU.vida a maior preocupac;ao inglesa do momenta (agora
que a situa<;io militar na Coreia melhorou, e que a luta ali est8. a servir
de i(abcesso de fixa~[o)> contra nova& erup(_;Oes agressivas chinesas que
hi meses se receavam), nao tendo ao que parece sido pasta completa~
mente de parte a possibilidade de interven~ao militar, a qual a veri!i~
car-se poderia trazer novas e serias complicac;Oes com a RUssia. Todo o
mundo oriental, do Egipto para ca, se transformou num verdadeiro vespeiro, onde encontram mordedura certa aquelas potendas ocidentais que
nele tem interesse.
Garin
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N.O 266

Do Minlsterio dos NegOcios Estrangeiros
il Lega~iio de Portugal em Nova Delhi
Telegrama N. 0 I9
Li&boa, 6 de Abril de 1951

Com referenda ao oficio cifrado n.o 28 (1), de:;sa Lega):B.O concordo
com a opiniiio de V. Ex. a em que e prei'eriwlnB.o se fazer.agora reparos
as recentes dedara\:Oes do Dr. Keskar.

Nestrangeiros (2)
N. 0 267

Do Ministro de Portugal em Nova Delhi
ao Ministro dos NegOcios Estrangeiros
Oficio N.o I62

No"\'a Delhi, 14- de Abril de 1951

Senhor Ministro dos Neg6cios Estrangeiros- ExcelCncia- Tenho a
honra de junto remeter a V. Ex. a recortes da imprensa indiana, de hoje
e ontem, contendo a noticia de que o Governo Indiana haYia decidido
suspender a concessilo de facilidades em cambiais a fndia Portuguesa.
2. Como V. Ex. a se dignani verifkar, a raziio atribuida para essa
S"l1Spensiio e apresentada por forma contradit6ria. Uns jornais dizem que
foi devida ao facto do Govemo de G6a ter estado a utilizar 50 % de
tais facilidades para a <(compra de armamentvs», que teriam <\seguido
para Portugalll. Outros, que a medida era apenas tempor8.ria, e devida
as negoda~i'ies que presentemente existiam entre OS Governos da fndia
e o Portugues sobre a «questiio de G6a».
Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa ExceU:nda, Senhor Ministro, os protestos da minha mais alta considera<_;:iio.
Vasco Garin
Ver documento N.o 265.
Por ordem de servi<;o interno passaram a ser firmados «Nestrangeiros~ os
telegramas ou despachos que, embora em execu<;<lo de decisOes superiores, niio
eram no entauto eiaborados pessoalmente pelo Ministro mas sob a responsabilidade
directa do fundonirio competente da Secretaria de Estado, e cuja aS&inatura era
aposta no original.
( 1}
( 2)
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N. 0 268

Do Embalxador de Portugal em Paris
ao Ministro dos NegOcios Estrangeiros
Ojido N.o 923/ 585
Paris, 26 de Jmilio de 1951

Senhor Mt'nistro dos Neg6cios Estrangeiros- Excetenda -Tenho a
honra de enviar a V. Ex.a, em anexo ao presente oficio e para documentf:u;i:io dessa Secretaria de Estado, um exemplar do livro do Sr. Andre
Siegfried, <<Voyage aux Indes1>, no qual se encontram reunidos os artigos
que esse eminente academico publicou ba. meses no jornal {<I....e Figaro1>,
urn dos quais consagrado a G6a e, duma maneira geral, a ac<;iio colonizadora do nosso Pais.
Marcello Mathias
N,O 269
Informa~iio

do Governador Geral do Estado da fndia
Lisboa, 3 de Julho de 1951

1.0- Cumpre-me esdarecer que o caso das sementes excedeu tudo
quanta se possa imaginar, pois no primeiro ano deixaram passar m&ses
e meses para depois informarem que uao podiam fornecer e quando ja
era impossivel obte-las ou mesmo que se obtivessem j<i nao podiam ser
lans-adas a terra.
De outra vez prenderam umas centenas de goCses que foram adquirir
uns quilos de sementes de arroz, e aplicaram-lhes mulias por esse facto.
Da l1ltima vez, sendo o caso tratado com muita antecedencia, conseguiu-se obter o <<permibl das autoridades e ao fim de alguns dias foi
recebido aviso de que ficava sem efeito. 0 Govemo da fndia Portuguesa
fornecera arroz limpo em troca da semente e numa propon;ao vantajosa
para a Unifio Indiana. Niio se justifica a alega<;iio de que a Cpoca era
aflictiva qnanto a generos.
2.o- Se aceitarmos o principia de que o Govemo da Unifio Indiana
pode invocar raz5es de queixa contra nOs, b::m1 e capacitar-nos de uma
vez para sempre que essas quei.xas nunca acabariio, a nao ser que se
entregue GOa, Damiio e Diu. Siio bem v1siveis as tentativas de absor<;iio
por qualquer fom1a e sob todos os pretextos. 0 pedido para que os carros
de Bomba.im explorassem a carreira de GOa, equivaleria a entregar ao
Govemo de Bombaim as comuuica<;Oes terrestres das carreiras entoe
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Bombaim e GOa, visto que esses transportes estao nadoualizados ou
sob directo contr6le das autoridades indianas.
Quanto a niio entrada de jornais indianos em Goa, quem se pode
qudxar somos n6s, por serem insultadas as nossas autoridades, o Governa local e o Governo Central, por jornais publicados na fndia vizinha,
urn pais com que procuramos mant-er as melhores relac;Oes posslveis de
amizade e boa vizinhanc;n. Os queixosos somos n6s e nfio podemos de
forma algurp,a reconhecer o direito de se mudar a posit;iio.
Quanto as facilidades e colab:.na<;iio prestada pelo Governo de G6a
ha nfi.o s6 o estabelechnento da zona seca, como tambem a alterac;iio
da apresenta<;iio dos naiurais da Uniiio Indiana a Polfda, passando de
24 horas para 72 horns, salvo erro. Esta altera~iio veio criar enonnes
embara~os na fiscalizao:;iio e repressiio dos indesej8.veis.
Como pode a Uniiio Indiana queixar-se. neste ponto se ela ex:ige que
OS portuguE:ses da JYie.tr6pole se apresentem dentro de 24 horas i Policia?
No intuito de estreitar a fiscalizao:;iio sabre o contrabando, ah~m
de virias medidas pastas em execu.;;ao em terra, montou~se urn servic;o
de patrulharnento no mar.
Determinou-se que ntio podiam sair do territ6rio mais de cerca de
duzentas e tantas rupias por pessoa, a semE'lhan<;a do que esti legis~
lado na UniKo Indiana.
Tem-;;e dado imhneras fadlidades ao cOnsul indiana conforme os
seus pedidos constantes quer de isenc;Oes alfandegiirias quer de facili~
dades para diversas pessoas.
Niio se pennite que os jornais se intrometmn par qualquer forma
com os assuntos respeitantes a Uniao Indiana e que tragam quaisquer
express6es insultuosas contra as autoridades vizinhas ou contra a Nao:;iio
vizinha.
Temos dado sempre satisfao:;iio as extradio:;Oes que nos siio pedidas.
Ni'io e possfvel mencionar aqui, lange dos arquivos, tudo quanta
se tern feito no sentido de prestar uma colaborac;iio estreita as autoridades india11as. Aguarda-se o comec;o do segundo semesi.re deste ano
para se verificar se e ou nao cumprido o acbrdo quani.:o ao fornecimento
de divisas, pois ji comeo:;ou mal e ate com inconfidCncia para os jornais
das negocia<;Oes que estavam em curso.
Niio desejo finalizar sem deixar bern patente o meu aprec;o pelos
esfor<;os que o nosso Ministro em Delhi tern dispendido no sentido de
conseguir solu<;ilo favonivel para alguns assuntos que estavam pendentes.
Evidentemente que tambem niio podemos deixar t;le preconizar uma
poHtica de prudencia, muito cautelosa e com muita paci&ncia. 11:as entendemos que deviamos insistir, sempre que possive!, sabre os agravos que
temos ate os ver soludonados, como os desmandos da imprensa, nos
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ataques a nossa soberania, e bern assirn sabre as dificuldades que nos
estiio le\'antando, sobretudo Ultimamente, no qne se refere a transferencia de fundos para a Birm&nia para aquisio;iio de arroz. Este ponto
esta-no:; causando muito serias e graves apreensOes, pais e um. propOsito
deliberado de nos cansarem dificuldades, vista que a Bin:h8.nia aceitou
rupias indianas e s6 havia que as transfcrir, mas o Reserve Bank guer
for~ar a transferencia em e.<:.terlino para nos privar dessa quantia em
fornecimentos futuros. H8. indicios ser o actual cOnsul quem anda a manobrar este assunto.
0 Governo de G6a fez ainda outros sacriffdos a pedido da Uniiio
Indiana, como sejam a limita~io da importa<,:iio de bebidas alco6licas
e bem assim a exportac;.ao para Damiio e Diu. Desde ba um ana que ni'io
entra ouro em G6a, mas se verifLarmos qualq_uer prop6sito de nos criarern
dificuldades serias, ha que rever a nossa posi9i'io neste ponto.
Pelo que consta dos arquivos e em tempos foi par mim enviaclo ao
1-Iinisterio, julgo desnecess9.rio enumerar as constantes dificuldades pastas
nos <rvistos)) dos passaportes de europeus que desejam ir a fndia dzinha,
sobretudo edesi<'tsticos e irmiis de caridade.
Acerca das facilidades dada:; aos visitantes de categoria, quem mais
beneficia siio os naturais da Uniiio Indiana, pois pedem essas fadlidades
para muitas pessoas de certa categoria que naturalrnente n6s nfio pedi~
riamos. Ao Comandante 1filitar, Coronel Majer, em Bombaim, ficaram-lhe com a espada, que s6 lhe entregaram ao ernbarcar para G6a mediante umas rupias sob qualquc:r pretexto.
E esta a boa-fe e o espirito de que estiio animados para connosco,

Fernando Quintanilha c Mcndonra Dias
N.o 270

Nota verbal entregue pelo Ministerio dos Assuntos Externos
da Uniao Indiana
8 Lega'riio de Portugal em Nova Delhi (I)
N. 0 F. 6(93)- Eur. I(5I
Nova Delhi, 8 de Setembro de 1951
The :r.finistry of External Affairs present their compliments to the
Portuguese Legation and have the honour to draw their attention to
(1) Em 25 de Setembro de 1959 a Legw:;fio Indiana em Lisboa entregou uma
nota de igual teor ao Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros.
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the question of the delimitation of the Archdiocese of Goa. It will be
recalled that Article 6 of the Accord signed between the Portuguese
Govemment and the Holy See at Va1kan city on the 18th July, 1950,
states that (<the Portuguese Govemmeni undertake to consider at the
proper moment and within the spirit of this Accord, an (Tentual redelimitation of the Archdiocese of Goa which the Holy See may consider
necessary to undertake». In their memorandum dated ilie 12th July,
1950, in which the Portuguese Legation informed the Gover:hment of
India of the Accord which had been reached, but not yet signed, between tl1e Portuguese Government and the Holy See, this point was also
mentioned.
2. It is now over a year .since the new Accord between the Por·
tuguese. Government and the Holy See was signed, and the Government
of India are of the vkw that the time has come when the question of
the delimitation of tl1e Archdiocese of Goa should .be actively pursued
and the necessary changes effected as soon as possible. The Government
of India have receiv<~d representations from various Catholic organisations
falling within the Archdiocese of Goa, but in Indian territory, requesting
that this should .be done. Catholics in Indian territory coming under
the Archdiocese of Goa are also anxious for an early change. 1'he Government of India feel sure that the Portuguese Government will give due
consideration to the wishes of the people and of the Govemment of
India and, in consultation with the Holy See, give immediate attention
to this matter.
The :Ministry take the opportunity to renew the assurances of their
highest consideration.

Tradttyffo

0 Ministerio dos Assuntos Extemos apresenta os seus cumprimentos
Porluguesa e tem a honra de chamar a sua aten<;fto para a
questao de delimita<;iio da Atquidiocese de Goa. Recordar-se-a que o
artigo 6 do Acordo concluldo entre o Governo Portugues e a Santa se
na ddade do Vaticano em 18 de Julho de 1950 diz que o (jGoverno Portugues compromete·Se a considerar na devida oportunidade, e dentro do
espirito deste Acordo, uma eventual nova delimita<;ilo da Arquidiocese
de Goa a que a Santa Se julgue necessaria proceden. Este ponto foi igualmente mencionado no memorial de 12 de Julho de 1950 em que a Lega<;Uo Portuguesa informou o Govemo d.a fndia do Ac6rdo que ha\:ia
sido rializado, mas ainda nao assinado, entre o Governo Portugues e a
Santa se.

a Lega<;ilo

2. J<l passa mais de um ano desde que o novo Acordo entre o Gow
verno Portugues e a Santa se foi assinado e afigura-se ao Governo da
fndia ter chegado a oportunidade de se tratar activamente da questao
de delimita~iio da Arquidiocese de Goa e efectuar as modifica~Oes neces~
s<lrias o mais brevemente possivel. 0 Governo da fndia tern recebido
representac;Oes de varias organizac;6es cat6licas com sede na Arquidiocese
de Goa mas no territOrio indiana, solicitando que isto seja feito. Os ca~
tOlicos no territOrio indiam> pertencentes a Arquidiocese de Goa tam bern
anseiam por uma modificac;iio a breve prazo. 0 Governo da fndia esta
certo de que o Govemo Portugues tamara em devida considera<;iio os
dcsejos do povo e do Governo da fndia -e, em consulta com a Santa se,
prestara imediata aten<;iio a este assunto.
0 :MinistCrio aproveita a oportunidade para renovar os protestos
da sua mais elevada considerac;iio.

N.O 271

Do Secret8rio Geral do Ministerlo dos Neg6cios Estrangeiros
a Embaixada de Portugal no Vatlcano
Telegrama N.o 47
Lisboa, 21 de Setembro de 1951
0 Governo indiana dirigiu a Internunciatura e a Legac;iio de Portugal
em Nova Delhi notas em termos anD.logos, referindo-se ao artigo 6 do
acOrdo de 18 de Julho de 1950 e manifestando a opiniao de ter chegado
a ocasiiio de proceder~se a nova delimita<;iio da arquidiocese de Goa.
Monsenhor Raimundi, Conselheiro da Internunciatura, na convcrsa que
teve com o nosso Encarregado de Neg6cios nada dei:x:ou .transparecer
acerca das intenc;Oes da Santa Se.
Rogo a V. Ex. a que procure averiguar junto de Monsenhor Tardini
qual a alitude que o Vaticano pensa tamar em rela\iiO a nota indiana.
Qua11to a n6s parece que devemos procurar adiar o desmembramento
da arquidiocese. Se a Santa Se entender que o desmembramento e ina~
di<lvel, deveremos entao invocar a necessidade de proporcionar ao Pa~
triarca a satisfa\iio moral que ressalve no Extrema Oriente o seu prestigio pessoal e o prestigio da Na<_;iio Portuguesa.

Tovar
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N.o 272

Do Embaixador de Portugal no Vaticano
ao Minlstro dos NegOcios Estrangeiros
Oficio N.o I88
Roma, 25 de Setembro de 1951

CoNFIDENCIAL- ExceHncia- Em referenda ao despacho de V. Ex. a
sabre a revisiio dos limi1 es da Arquidiocese de Goa, tenho a honra de
comunicar o seguinte:
Fui hoje
Secretaria de Estado conferenciar com Monsenhor Tar~
dini. Correu bastante bern a diligencia. Comecei apenas por perguntar
se a Secretaria de Estado do Vaticano havia j<i recebido a nota indiana.
Monsenhor Tardini respondeu afirmativamente e perguntou-me a seguir
qual a posh;iio do Governo Portugues. Limitei-me a dizer: 0 Governo
acha muito cstranho o pedido e certamente a opinifio do Vaticano e igual.
Monsenhor Tirdini respondeu que, na verdade, o pE'dido causara- era
esse o termo- estranheza ao Vaticano.
A redu~iio da Arquidiocese teria sido possfvel em 1950- afirmou
- porque o Govemo Portugues estava disposto a aceita-la. Nessa altura
a fndia retirou o pedido e, desta sorte, o assunto ficou resolvido de
maneira aceit8.v€l com agrado da Santa Se. Era, pois, estranho que se
voltasse neste momenta ao assunto.
Disse-lhe, entiio, avan<;ando um pouco mais, que era natural que
a Santa se o deixasse cair da sua agenda.
Monsenhor Tardini respondeu: A Secretaria de Estado limitar-se-a
a aguardar novos dados da fndia sobre quais as raz6es que puderam
provocar a nota.
:Fiz-lhe ver que, seguramente, niio as havia procedentes. E aproveitei o ensejo para referir que a estabilidade portuguesa, o trabalho
permanente dos portugueses em GOa, e a politica de d:scrlmina~iio contra
os cat6licos, agora ja em curso na fndia, faziam com que os interesses
da Jgreja e de Portugal se tomassem cada vez mais nitidamente paralelos e comuns e com que se visse, hoje, como a Santa se andara depressa
demais em 1950.

a
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Monsenhor Tardini, fugindo a tamar a pos1~ao quanto a esta refe"
rencia ao Acordo de 1950, acrescentou que, quanta a primeira parte,
assim entendia e que, logo que recebes:oe infonna<;Oes, m'as comunicaria
para eu transmitir ao Govemo Portugues.
Apresento a V. Ex.a o testemunho da minha maior considera~iio.
Nosolini
N.o 273

Nota verbal da Legaf.j:1io de Portugal em Nova Delhi
ao Minishhio dos Assuntos Externos da UnUio Indiana (1)
N. 0 6r

Nova Delhi,· 26 de :Marr;o de 1952
A Lega<;B.o de Port11gal apresenta os seus atendosos cumprimentos
ao Ministerio dos Assuntos Extemos e, em resposta a sua Nota de 8 de
Setembro passado, tern a honra de comunicar quanta segue.
2. 0 Governo Portugu&s examinou atentamente a proposta do Go"
verna Indiana, no sentido de ser alierada a delimitao:;iio da Arquidiocese
de Goa, e niio deixou de estudar o assunto a luz do artigo 6.o do Ac6rdo
concluido entre Por1.:ugal e a Santa Se em Julho de 1950. De harmonia
com essa clausula, o Governo Portugues tomou efectivamente o com~
promisso de considerar, na devida oportunidade e deniro do espirito do
AcOrdo, uma eventual redemarca~iio da Arquidiocese, quando a Santa
Se entendesse que urn tal procedimento era necessaria.
3. Todavia, nao pode o Governo Portugues eximir"se ao salientar
que na altura de se estabelecer a doutrina do Artigo 6. 0 do Ac6rdo acima
citado se entendeu que a sua efectivar;iio seria vista 3. luz de acontedmentos ulteriores que devessem deiermiuar uma altera~B.o da situas-iio
existente. E 0 Governo Portugues uao julga que no C'UrlO espao:;o de
tempo decorrido as circunstiudas na altura prevalecentes hajam sido
substancialmente modificadas. Parece por outro lado que uma delimitas-B.o da Arquidiocese de Goa deveria ter em aten~iio, pelo menos,
o facto de que o desmembramento da sua area jurisdicional representa
uma diminui)'iio para o actual Prelado, cuja pessoa e longa act;8.o espiritual na fndia merecem ao Governo Portugues e ao Episcopado da
Uniiio, segundo este tem manifestado, o maior respt:lto e apteGO. Nestas

( 1)

Esta nota foi entJ:egue em portugu&s, acompanhada duma versiio inglesa
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condi~Oes,

parece lidto pensar que aquela delimitac;iio nfio deveria efectivar-se seniio depois de verificada a eventual vacatura da Arquidiocese,
4. Este Ultimo aspecto reveste-se para o Govemo Portugues e para
os interesses espirituais da Igreja na India de uma imporHineia que niio
pode deixar de acentuar-se e que, por isso, se julga rnerecedora da cuidada atenc;iio do Governo da RepUblica Indiana.

N.O 274

Nota verbal do Minlsterio dos Assuntos Externos da Uniiio Indiana
a Lega~iio de Portugal em Nova Delhi
Nova Delhi, 21 de Maio de 1952
The Ministry of External Affairs present their compliments to the
I,egation of Portugal and have the honour to reply to their note of the
26th March, 1952~
2. In their note of the 8th September last the Ministry gave the
reasons which make the re-delimitation of the Archdiocese of Goa a
matter of urgency, one io be settled promptly in the spirit of the Accord
signed between the Portuguese Government and the Holy See at Vatican
City on the 18th July, 1950. It is nearly two years now since the Accord
was signed, and nine months since the Government of India mged upon
the Portuguese Government the need for the early implementation of
Article 6 thereof. The Government of India in their note of the 8th
September, 1951, had also indicated that Catholic organisations and
individuals in Indian territory coming under the Archdiocese of Goa
had been urging them to change the present anomalous position.
3. The note of the Legation, dated the 26 th March, 1952, does
not seem to have taken account· of the recent re-delimitation of other
dioceses in India. The delimitation of the Archdioceses in West Pakistan
and East Pakistan has been effected; and thus the anomaly of certain
dioceses stretching over India and Pakistan, has been removed. The only
other area on this sub-continent in which an Archdiocese overlaps two
national territories is in Pondichery. Apart from it-s administrative
aspects the position of the Pondichery diocese is strikingly different
from that of Goa. Under the agreement between the Vatican and Portugal, governing the appointment of Archbishops to the Goa diocese,
the Vatican is under a contractual obligation to appoint only a Portuguese national as Archbishop of Goa. There is no such obligation in
respect of Pondichery. Further, the Government of India have not so
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far received any_ representations from Catholic organisations and indivi~
duals regarding the Archdiocese of Pondichery, as they have in regard
to the Goa diocese.
4. In view of th..;se considerations and the delay which has already
occurred, the Government of India hope that urgent consideration \vill
now be given to this matter by the Portuguese Government.
The 1:tlnistry of External Affairs take this opportunity to renew to
the Legation of Portugal the assurances of their highest consideration.
Traduyiio
Nova Delhi, 21 de Maio de 1952
0 Ministerio dos Assuntos Extemos apresenta os seus cumprimentos
Portugal e tern a honra de respottder a sua nota de 26 de
Marc;o de 1952.
2. Na sua nota de 8 de Setembro findo, o 1finisterio enumerou as
raz6es por que a re-delimitar;ao da Arquidiocese de G6a e uma questao
urgente e que deve ser solucionada prontamente no esplrlto do Ac6rdo
concluido entre o Govemo Portugues e a Santa se na cidade do Vaticano
em 18 de Julho de 1950. Passam cerca de dois anos desde que o Ac6rdo
foi assinado e nove ~eses desde que o Govemo da fndia assinalou junto
do Govemo Portugues a necessidade de executar brevemente o seu
Artigo 6.
0 Governo da fndia na sua Nota de 8 de Setembro de 1951, tambem
indicara que organiza~Oes e individuos cat6licos do territ6rio indiana sujeitos a Arquidiocese de Goa insistiam com ele pela mudan~a da situa~iio
an6mala actual.
3. A nota da Legar;iio, datada de 26 de Mar~o de 1952, niio parece
considerar a recente re-delimitar;ao doutras dioceses na fndia. Efectuou-se a delimitac;iio das Arquidioceses do Paquistiio Ocidental e do
Paquistao Oriental e assim foi eliminada a anomalia de certas dioceses
que abrangiam a fndia e o Paquistao. A Unica outra area deste subcontinente onde uma arquidiocese se alarga sabre os tcrrit6rios nacionais
e a de Pondichery. Alem dos seus aspectos adminhtrativos, a posir;iio
d~ Pondichery e vincadamente diferente dade G6a. Nos termos do Ac6rdo
existente entre o Vaticano e Portugal, rdativamente a nomear;iio dos
arcebispos da diocese de G6a, o Vaticano tem a obrlgac;ao contratual
de nomear apenas um nacional portugues como arcebispo de GOa. N i'io
existe tal obrigac;ao em rela~i'io a Pondichery. Alem disso o Govemo
da fudia niio tern ate aqui recebido quaisquer exposir;Oes de organizac;Oes

a Legar;ao de
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e indivfduos cat6licos acerca da arquidiocese de Pondichery, como tern
recebido em relar;ao a diocese de G6a.
4. Em face destas considerar;6es e da demora j<i verificada, o Governa da India espera que o Governo Portugut}s podera agora prestar
urgente atew;ao a este assunto.
0 M1nist€rio dos Assuntos Ex:ternos aproveita esta oportunidade
para renovar a Legal)-8.o de Portugal os protestos da sua mais elevada
consideta<;S:o,
N. 0 275

Do Embaixador de Portugal no Vaticano
ao Ministro dos Neg6clos Estrangelros
Oficio N.o z6o
Roma, 8 de J ulho de 1952
CONFIDENCIAL- (Con versa com Monsenhor Sericano em 7 de Julho
de 1952).
Como tive a honra de comunicar por outra via a V. Ex.n, procurei
avistar-me com Monsenhor Tardini para tratar do problema da Arquidiocese de G6a.
Monsenhor 'l'ardini encontra~se em ferias. Esta a substitui-lo Monsenhor Sericano com quem falei largamente. Como as conversas anteriores
tinharn tido lugar com o primeiro, fiz-lhe urn resumo geral de todas elas
e mostrei-lhe a seguir a raziio que deterrninara a minha vinda urgente
a Roma, interrompendo servi(_;OS que tinha pendentes em Lisboa.
Na verdade, niio s6 o Governo Portugues recebera uma Nota da
india insistindo pelo nosso acOrdo para a re-delimita~iio urgente da Diocese de GOa, como obtivera informa~6es particulares de que a Santa se
se preparava para a fazer brevemente.
A Nota ·por si referia que estava ultimado o acOrdo relativamente
as Dioceses do Paquistiio Oriental e Ocidental e da india.
Perante o exposto, o Governo Portugues desejava ser esclarecidoesperava se-lo com precisfio- sabre se estas informac;:Oes de facto dadas
pelo Governo Indiana correspondiam a realidade quanta a todas as Dioceses, isto e, mesmo quanta 8.quelas que envolvem o territ6rio ou parte
do territ6rio de Kashmir.
Dada a lealdade e a sinceridade que caracteri.zam e que devem caracterizar as relas:Oes entre Portugal e Santa se, o Govemo Portugues de-
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parte qualquer atitude hostil nem e legitimo afirmar que pela pennaw
n€nda do Estado da 1ndia seja a RepUblica Indiana amea<;ada na sua
seguran~a ou embara<;ada na sua vida. Deste modo, no que a Portugal
diz respeito, niio encontra a ONU materia cujo exame seja um impe~
rativo da sua carta org8.nica. 0 mesmo niio sera talvez lkito dizer em
rela98.0 a atitude indiana. E facto que nas dedara<;Oes de entidades res~
ponsaveis indianas se protesta resolver o que se chama o <problema de
G6a~> pot meios padficos, Todayia, o teor hostil dessas declara<;5es tern
contribuido para criar um ambiente de agressividade contra Portugal de
que a imprensa indiana, atraves dos seus 6rgiios mais representatives,
se tem feito eco e que tern constituido o Unico estimulo as actividades
provocadoras dos elementos, alias escassos e sem categoria moral, que
formam a (~Uni1io Nacional Goesa» e outros agrupamentos que, em rivaw
lidade com este, fundonarn em territ6rio indiano. Alias, e not6rio que
o Estado Indiano, durante a sua breve existencia politica, n<io te.m cesw
sado de suscitar atritos com os paises vizinhos. AJE:m de Portugal, a
Fran~a, o Paquistiio, o Ceiliio e o Nepal tern por igual sido vitirnas de
urn.a atitu9.e de Nova Delhi que c.riou para a Uniiio Indiana a posic;iio,
Unica no Mundo, de pais que mantem relac;Oes difkeis com todos os
Estados confinantes. 0 Governo da Uni1io tern, por este modo, c.onstiw
tufdo urn elemento de agitac;ao naquelas paragens, empregando uma
tE:cnica e metodos que se diriam rnais caracteristicos de paises hostis
aos ideais do Ocidente do que uma na9iio que procura arrogarwse o papel
de m.ediandro neutral. Tais factos, na verdade, ji podem ser tidos como
perturbadores das rela96es entre Estados e haveria ai talvez materia
para exame atento, sobretudo sendo provindos de urn pais em que a
discriminao;~w racial e religiosa interna traduz uma flagrante violar;iio
dos prindpios que esse mesmo pais pretende defender na ordem inter~
nadonal. Niio obstante, o Governo Portugues temwse abstido de chamar
para essas circunstancias a ateno;iio da opiniiio pUblica mundial por conw
siderar que 11a origem da mesma esta, mais do que um prop6sito de
agressiio, a necessidade politica de Nova Delhi em desviar para problemas e:x.ternos as preocupa~Oes do povo ind.iano com os seus graves
problemas internos.
7. Ao transmitir OS elementos precedentes, sirva-se v. S. 1!., nas conw
versas que ai tiver, procurar esclarecer esse Governo do ponto de vista
portuguCs, quer no que respeita ao eventual debate na ONU, quer quanto
aos fundamentos da- posicyiio assumida em face d.as propostas indianas,
manifestando-lbe o agrad.o com que o Governo PortuguCs veria a posw
sibilidade de esse Governo instruir os seus delegados na Ol\rtJ no sentido
de sc pronunciarem pela exclusilo de um tal assunto dos debates das
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Na~6es Unidas, se o mesmo for formalmente submdido a Assemblda,
ou a algum dos se11s 6rg8.os.
8. Esta Secretaria de Estaclo de-ixa ao criterioso parecer de V. s.a
a forma de que a diligknda a praiicar se dever{i revestir; mas, se isso
se Jfigurar conwnicnte, podera V. s.a entregar, a titulo secreta, um
apontamento escrito, utilizando os dados com;tantes do presente despacho. Por outro 1ado afigura-se, vantajoso que essa_ lvlissiio, sem. o fazer
directamente e limitando-se a in.::pirar a sua orienta<;iio em estricta confidenda, tentasse smdtar na imprensa local urn interesse favorS:vel por
este assunto, pondo a disposh;Uo das indiYidualidades mais influentes
nos meios jornalisticos os elementos necess:lrios.
9. Sirva-se v. s.a transmitir a esta Secretar:ia de Estado OS resultados das diligendas que ai efectuar e as reac<;Oes que tenha observado,
quer em meios ofidais qner nas diversas camadas e correntes da opiniao pUblica.

N.O 279

Nota verbal entregue pelo
Ministerio dos Assuntos Externos da UnHio Indiana
it Lega~ao de Portugal em Nova Delhi
N.o D. 6269- Eur. I/52

Nova Ddhi, 9 de Janeiro de 1953
The Ministry of External Affairs present their compliments to the
Legation of Portugal and have the honour io refer to the Legation's
Note No. 157 (Proc. 7,9), dated the 18th August, 1952, regarding the
re-delimitation of the Archdiocese of Goa.
2. It is a matter of regret to the Government of India, that, despite
thEir pre>-ious representations, the Portuguese Government have not seen
thdr way to treat. this que5tion as a ;;ery urgent one. The Govern:nient
of India have alrEady commur~icated to the Pottuguese Government the
position, which they believe to be correct, regarding the re-delimitation
of other dioceses in India. They would like to urge that in their view
the position of these other dioceses should not, in any way, affect the
qut;stion of the re-delimitation of the Archdiocese of Goa, which, as the
Portuguese Legation have themselves admitted ill para. 6 of their Note,
is an obligation assumed by the Portuguese Gove-rnment under article VI
of their Agreement with the Holy See, dated the 18th July, 1950.
3. As far as the Catholic opinion in India is concerned, the Government of India are convinced that there is an overwhelming demand
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from individuals and organisations of the Catholic faith for an immediate
alteration in the existing jurisdiction of the Archdiocese of Goa.
4. The Govemment of India alw fail to appreciate the argument
that any re~delimitation in the jurisdiction of the Archdiocese of Goa
represents a diminution of the (\StatuS>) of the present Prelate. At the
same time, they would be glad to know from the Portuguese Legation
as to when the eventual vacancy of the Archdiocese will take place.
Since the 4th Centenary Celebrations of St. Francis Xavier are over,
it is expected that this event would occur in the near future.
5. The 1Hnistry take this opportunity to renew the assurances of
their highest consideration.

Traduylio
Nova Delhi, 9 de Janeiro de 1953
Minish~lio

0

dos Assuntos Extemos apresenta os seus cumprimentos

aLegar;iio de Portugal e tern a honra de referir-se aNota da Legar;iio n.o 157
(Proc. 7, 9) de 18 de Agosto de 1952, relativa a re-delimitac;B:o da Arqui0

diocese de Goa.
2. Lamenta o Govemo da fndia que, niio obstante as suas exposir;6es anteriores, o Govemo Portugue~ niio tenha encontrado maneira
de comiderar esta questiio como urgente. 0 Governo da fndia jll comunicou ao Governo Portugues a posic;iio, que julga ser correcta, no tocante
a re-de1irnitac;io das outras dioceses na fndia. E desejaria insistir que
a posi.;;B:o destas outras dioceses niio dcveria de qualquer maneira afectar
a questiio da re-delimitac;iio da Arquidiocese de Goa, a qual, conforme
a prOpria Legar;iio Portuguesa admitiu no parigrafo 6 da sua Nota,
constitui uma obriga<;:lo assumida pelo Govemo Portugues por virtude do
Artigo VI do seu Acordo com a Santa Se, datado de 18 de Julho de 1950.
3. No que diz respeito a opiniao cat61ica na fndia, o Governo da
fndia esti convencido de que e:x.iste uma forte exigencia por parte de
indivlduos e de organizac;6es da fe cat61ica para uma modifica<;ao imediata da actual jurisdir;iio da Arquidiocese de GOa.
4. 0 Govemo da India niio pode, igualmente, apreciar o argumento
segundo o qual qualquer re-delimitar;iio da Arquidiocese de Goa representa uma diminuir;iio da posir;iio do actual Prelado. Ao mesmo tempo,
gostaria de ser informado pela Legac;io Portuguesa quando se dari a
eventual vaga na Arquidiocese de Goa. Dado que as celebrat;6es do
4.o centenirio de S. Francisco Xavier terrninaram, espera-se que aquela
eventualidade tenha lugar no futuro prOximo.
5. 0 11-finistEirio aproveita esta aportunidade para renovar a Legar;ao de Portugal os protestos da sua mais alta considerat;iio.
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N.O 280

Nota verbal da Lega~ao da Un!ao Indiana em Lisboa
ao MinistCrio dos Neg6cios Estrangeiros

N. 0 Pol. (P)- I/53
Lisboa, 14 de Janeiro de 1953
The Legation of India present their compliments to the 11inistry
of Foreign Affairs and have the honour to state as follows:
It will be recalled that an aide memoire from the Government of
India was presented to His Excellency the Foreign Minister of Portugal,
in Lisbon, on February 27, 1950, regarding the future of the Portuguese
possessions in India. It was explained in the aide memoire that the
nationalist movement which culminated in the establishment of a free
and independent India had for its objective the achievement of the
historical and cultural unity of India >vhich had throughout the centuries
transcended political frontiers such as those demarcating the Portuguese
and French possessions in India. This movement for union >vas part of
a historical process which sought urgent satisfaction. It was suggested
accordingly that negotiations might be opened to determine the future
of the Portuguese possessions in India and that, once the principle of
the reunion of these possessions with India was accepted, ways and
means to achieve it could be devised by friendly consultation between
the Governments of Portugal and of India.
2. The Portuguese Government did not see their way to agree to
this request. It was asserted, on their behalf, that Goa, Daman and Diu
were not {\Colonies,), but formed an integral part of Portugal, and that
there was no popular sentiment in those territories in favour of re-union
with independent India. These views were set forth in greater detail in
a note, dated June 15, 1950, in which the Portuguese Govemment stated
that they were unable to discuss and much less accept the solution proposed by the Govemment of India. The then Indian Minister in Portugal
expressed deep disappointment at this reply, and stated that the Government of India could not accept this as a final disposition of the question
or in any way acquiesce in the continuance of the existing position.
3. The Portuguese Government's note, referring to the political rights
of the inhabitants of the Portuguese possessions in India, described the
position as one of enjoyment of liberties and privileges identical with those
recognised in any other part of Portuguese territory. It went on to say
that this was one of the reasons why the Portuguese Govemment considered the st.atement that popular sentiment in the Portuguese possessions
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in India was in favour of merger with India to be due to a misapprehension. A totally different picture emerges from the record of events
which are known to have occurred in the Portuguese possessions in India
during the past few years. There has been a progressive curtailment of
political liberties, many persons professing sympathy with the idea of
merger with India haYing been punisl1ed summarily and severely and,
in some cases, deported to far-away Portuguese prisons. Censorship of
the press has been imposed, \Vith consequent denial of freedom of speech
and writing. Public meetings have been banned; arrests have been made
without warrant; and resort has been had to trial by court martiaL
4. In addition to these repressive measures, many decrees have been
issued which have had the effect of depriving Indian citizens in Goa
of freedom of residence, commerce, trade and occupation, as well as the
right to acquire property. This action is not only contrary to the tradidonal friendship professrd by the Government of Portugal towards
India, but has also imposed serious disabilities on a group of people who
are indistinguishable from the other inhabitants of Goa, Daman and
Diu, in race, culture and creed. The many representations made by the
Government of India to the Portuguese authorities on this subject have
led to no result.
5. The hope has so far been entertained that, with time, a fuller
understanding of the problem may incline the Portuguese Government
to a more rE-alistic approach. Tills hope has been disappointed, and the
accumulating evidence of a policy directed to the suppression of all
manifestation of sympathy with the cause of merger with India has
hardened public opinion; and the demand is now widespread that the
pr~sent unsatisf_~ctory position should be brought to a speedy tern1ination.
Political barriers artificially created by accident of history can no longer
stop the rising tide of national urge for unity. No longer, again, is it
compatible with the status of India as an independent republic that
pockds of foreign territory, however small in area and however friendly
the Powers occupying them, should continue to exist on Indian soil.
6. The Govemment of India have accordingly come to the conclusion that no solution of this problem is now possible except on the
basis of a direct transfer which will ensure the merger of these territories
at an early date with the Indian Union. The Govemment of India would
like, at the same time, to declare that it ·will be their desire to maintain
the cultural and other rights, including language, laws and customs of
the inhabitants of these territories, and to make no changes in such and
like matters except 'With their consent.
7, The Legation of India earne~t1y hope that the Portuguese Government will agree to the opening of ·negotiations for the direct transfer
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of these territories to India. The Government of India have suggested
that the principle of direct transfer should be accepted first and that
this should be followed by a de facto transfer of the administration. If
this is agreed to between the respective Governments, the other steps,
including such constitutional formalities as might be necessary, will offer
no difficulty. The legal sovereignty of Portugal would continue until
the steps then considered appropriate had been taken to give effect to
the decisions arrived at. 'l'he Government of India would be glad if the
Government of Portugal would accept these suggestions as a basis for
the proposed negotiations.
'
The Legation of India take the opportunity to renew to the 1linistry
of Foreign Affairs the assurances of their highest consideration.

Traduyiio

I..,isboa, 14 de Janeiro de 1953
A Lega<;B.o da fndia apresenta os seus cumprimentos ao MinistCrio
dos Neg6cios Estrangeiros e tem a honra de comunicar o ~eguinte:
Chama-se a atew;:B.o que foi apresentado a Sua Excelenda o Ministro
dos Neg6cios Estrangeiros, em "Llsboa, em 27 de FeverEiro de 1950, urn
<~aide-mCmoire>> do Governo da fndia respeitante ao futuro das possessOes
portuguesas na fndia. Neste <laide-mCmoirell dizia-se que o. movimcnto
nacionali..<;ta que culminou no estabelecimento duma fndia livre e independente tinha como objective a consuma<;B.o da tmidade hist6rica e
cultural da india a qual, no decurso dos seculos, transcendera as fronteiras politicas tais como as que delirnitavam as possessOes portuguesas
e francesas na fndia, e que este movimento no sentido da uniiio fazia
parte de urn processo hist6rico que requeria urgente concretiza~-ao. Em
conformidade, sugeria-se a eventual abertura de negocia<;Oes com vista
a deterrninar o futuro das possessOes portuguesas na india e acrescentava-se que, uma vez aceite o principia da reuniiio desta..<> possess6es
com a fndia, a maneira de a efectivar seria objecto de negocia<;Oes amig8.veis entre os Governos da fndia e de Portugal.
2. 0 Governo Portugues n8.o julgou possivel acdtar este pedido.
Em seu nome, foi declarado que Goa, Damao e Diu niio eram <~co16nias>>,
mas sim territOries fazendo parte de Portugal e que niio havia nestes
territOries sentimento popular favorivel a unHio <:om a fndia independente. Estas opiniOes foram pormenorizadamente desenvolvidas na Nota
de 15 de Junho de 1950, na qual o Governo Portugues afirmou que lhe
era imposslvel discutir e muito menos aceitar a soht<;iio proposta pelo
Governo da india. 0 entao Ministro da fndia em Portugal, exprimiu
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a profunda decep<;:Uo que lbe causava esta resposta e dedarou que o
Govemo da fndia nao podia aceita-la como ponto final da questiio nem
de algum modo consentir na manuten~iio da situa<;:iio existente:
3. Aludindo aos direitos politicos dos habitantes das possessOes portuguesas na india, a Nota do Governo Portugues afirrnava que estes
Ultimos gozam de liberdades e privilfgios idetlticos aos que sao atribuidos
em qualquer outro territ6rio portugues. A Nota acrescentava ainda que
esta era uma das razOes por que o Governo Portugues considerava a
afirma~ao indiana segundo a qual o sentimento popular nas posses:;:Qes
portuguesas da fndia era favorivel a unHio corn a fndia como o resultado
de urn mal entendido. Mas a realidade e que a serie de acontecimentos
que se desenrolaram nas possess6es portuguesas da fndia durante os
Ultimos anos conduz a conclus6es totalmente diferentes. Houve uma
restri~iio progressiva das Hberdades polfticas; numerosas pessoas favor<iveis a ideia da nnii'io com a fndia foram punidas severamente e de
maneira sumfiria; em certos casos foram deportadas para distantes prisOes
portuguesas. A censura a imprensa foi imposta, com o resultado da supressiio da liberdade de £alar e de escrever. As reuniOes polfticas foram
proibidas; vB.rlas pessoas foram presas sem mandato; em alguns casos
recorreu-se a tribunais mardais.
4. A1Cm destas medid.as repressivas, foram publicados numerosos decretos em consequenda dos quais os ddadiios indianos em Goa nfio s6
se Viram privados da liberdade de escolher a sua residencia e a sua profissile, bem como de exercer o com6rdo e de adquirir a propried.ade. Esta
atitude nao e apenas contnlria a amizade tradiciona1 que 0 Governo
Portugues afirma ter para com a fndia, como trouxe tambem sCrios prejttfzos a um grupo de pessoas cuja ra~a, cultura e religiiio siio identkos
as dos outros habitantes de Goa, Damiio e Diu. As numerosas diligencias
que o Governo da fndia praticou a este respeito junto das autoridades
portuguesas niio deram nenhum resultado.
5. Ate ao presente esperou-se que com o tempo uma melhor compreensao do problema pudesse comluzir o Governo Portllgue:o a uma visiio
mais realista das coisas. Esta esperan<;a foi iludida, e as provas evidentes
que se acumulam duma politica tendente a suprimir todas as manifesta~6es
de simpatia pela causa da uniao com a fndia endureceram a opiniiio
pUblica; dal que se tenham generalizado os pedidos no sentido de que
seja rapidamente posto fim a inconveniente situa<;iio actual. As barreiras
politicas artifidalmente criadas por um acidente da hist6ria niio podem
jii conter a torrente crescente dos instantes apelos a unHio nacional. Por
outro lado niw e compatfvel com o estatuto da fndia como repUblica
independente que territ6rios estrangeiros continuem a existir em solo
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indiana, por muito pequena que seja a sua area e por multo amigas que
sejam as potendas que os ocupam.
6. 0 Governo da india chegou portanto a condusiio de que nenhuma
soluc;iio desse problema e, neste momenta, possivel salvo na base de uma
transferCnda directa que assegure em breve a m1iiio destes territ6rios
com a Uniiio Indiana. 0 Governo da fndia deseja ao mesmo tempo declarar que e sua inteno;iio manter os direitos culturais e outros, inclusive
a lingua, as leis e os costumes dos habitantes destes territ6rios, e n:lo
introduzir qualquer modificac;iio nessas e noutras materias dmilares sem
o consentimento das populao;Oes.
7. A I,egac;B.o da fndia espera sinceramente que o Governo Portu~
guCs aceitani a abertura de negociao;6es no tocante a transferCncia directa
destes terriMrios para a fndia. 0 Govemo da fndia sugeriu que, primeiro
que tudo, deveria ser aceite o principia da transferencia directa e que
este deveria ser seguido da transferenda de facto da administra<;iio. Se
houver acordo a este respeito entre os respectivos governos, as outras
medidas inclusive as fonnalidades constitucionais que venham a ser.
necess:irias, niio apresentariio dificuldades. A soberania legal de Portugal
continuaria a exercer-se ate ao momenta em que tivessem sido tomadas
as medidas entfio consideradas apropriadas para concretizar as decisOes
tomadas em comum.
0 Governo da fndia apreciaria que o Govemo Portugues quisesse
aceitar estas sugestOes como base das negocia~Oes propostas.
A Legar;;iio da fndia aproveita esta ocasHio para renovar ao :Ministerio dos Neg6dos Estrangeiros os protestos da sua mais alta considerar;fio.

N.o 281

Do Mlnfstro dos Neg6cfos Estrangeiros
ao Ministro de Portugal em Nova Delhi
Telegrama N.o 4
Lisboa, 15 de Janeiro de 1953
A Legar;;iio da fndia dirigiu on tern uma Nota insistindo pela abertura de negodar;6es para a transferCncia para a Uniao
Indiana da nossa soberania sabre o Estado da fndia Portuguesa. Repete
os argumentos j<i conhecidos e pretende rebater a afirmao:;:iio contida no
memorandum portugues de 15 de Junho de 1950 acerca do desejo das
popula90es daqueles territOries permanecerem unidas a Portugal. Segu.e
o despacho com o texto da Nota. Em aerograma cifrado seguin! depois
CoNFIDENCIAL-
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o apontamento da entrevista, alias muito correcta, do Encarregado de
Neg6dos da fndia com o Secretario Geral Interino, que entendeu prew
ferlvel niio receber a Nota em mao pelo que ela aqui foi entregue no
servir;:o competente por urn mensageiro da Legar;:iio.

Paulo Cunha
N. 0 282

Do Ministro de Portugal em Nova Delhi
ao Ministro dos NegOcios Estrangeiros
Telegrama N.o 7

Nova Delhi, 20 de Janeiro de 1953
CONFIDENCIAL- Possivelmente o Unico processo que teria em poder
procurar saber as verdadeiras intent;6es do Govemo indiana com a sua
nova Nota lcerca da questiio de GOa, seria por intermedio do Alto Comis~
s<'irio Britd.nico. Como o facto da entrega da Nota ainda niio e pUblico,
teria todavia que lho revelar, o que niio desejo fazer sem a autorizar;3.o
de V. Ex. a.. E possivel que desta vez o Governo indiana tenha qualquer
objective mais concreto do que a simples reafirma~iio da posi~iio ou
ficar habilitado a dizer ao Parlamento que nii.o descura o assunto. A Nota
parece ser o remate as outras que nos tern enviado nas Ultimas semanas
sobre vB.rios assuntos de que se vern queixando e que siio ja do conhecimento de V. Ex.a.
Garin
N.O 283

Do Mlnlstro dos Neg6cios Estrangelros
ao Ministro de Portugal em Nova Delhi
Tdegram.a N. 0 9

Lisboa, 2 de Fevereiro de 1953
Com referenda ao telegrama n.o 7 (1), pode V. Ex. a revelar ao Alto
Comiss8.ri6 Britinico e ao Erribaixador da Franc;a o contelldo da Nota
indiana de que alias aqui vai ser dado conhecimento aos Embaixa(I) Ver documento N.o 282.
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dores de Inglaterra, Fraw:;a e Estados Unidos. Nilo convem no entanto
praticar qualquer diligCnda no sentido de procurar averiguar as verda~
deiras intew;Oes indianas jnnto do Alto Comissario Brit&nico, que se
limitaria provB.velmente a recolher o ponto de vista e os argumentos
que j8. conhecemos sabre o Govemo indiana, dando-lhe a impressiio que
a sua Nota nos causou profunda apreens8.o. 0 Governo esta considerando
os termos da nova resposta que nii.o se afastara, como e 6bvio, da linha
de orienta9io anteriormente seguida, niio sendo ainda possivel prevCr
quando procedera a sua entrega.

Paulo Cunha
N.o 284

Relato de conversas
do Secrehirio Geral do MinistCrlo dos NegOcios Estrangelros
com os Embaixadores dos Estados Unldos e da Grii-Bretanha e com
o Conselheiro da Embaixada da Fran~a, em 4 de Fevereiro de 1953
Convoqud-os (separadamente como e 6bvio) para lites comunicar a
Nota indiana de Janeiro Ultimo sabre Gtla.
Resumo a seguir o essencial das nossas conversas, que alias niio
tiveram interesse especiaL

Cavendish Ca#non- A entrevista estava marcada para as 5 h. e o
Embaixador chegou as 5.15 h. Como Sir Nigel devia vir as 17.30 h.,
a conversa teve que ser urn pouco apressada, limitada exdusivamente
ao problema das nossas rela<;Oes com a fndia. 0 Embaixador fkou por
isso de voltar amanhii, a fim de trocarmos impressOes sabre a situa<;iio
politica geral.
Quanta ao caso de G6a, o Senhor Cavendish Cannon mostrou-se,
como sempre, compreensivo para os nossos pontes de vista e recordou
uma conversa que comigo tivera na Embaixada, pouco tempo depois
da sua chegada a Lisboa, na qual me referira quanta tinha trabalhado
para levar o State Department a compreender a situa<;iio das chamadas
<<potencias coloniaisl>: I3sonjeava-se de o ter conseguido- mas lamentava-se de o ter conseguido tiio tarde, depois de consumados pesados
erros da polltica externa do seu pals, como por exemplo o cometido em
rela<;iio a Indonesia, que era evidente niio ter atingido ainda a maturidade politka que e de exigir a todo o pafs independente. Se o State
Department evolucionara j:i sufidentemente, a opiniiio pUblica arllericana- e, podia dizer, a opiniiio pUblica mundial- niio mostrava tendencia para melhorar nesta materia, o que constituia para n6s uma seria
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Ficou ate agora sem resposta, parecendo que o Governo frances niio
pensa em di-la, pais considera que ji expO:s claramente a sua posic;iio
na Nota de 19 de Novembro. Trocaram-se paralelamente e na mesma altura
Notas sabre o problema econOrnico. Em 1vlan;o do ano passado os franceses
haviam comunicado estarem prontos a negociar niio prbpriamente o restabelecimento da Uniio Aduaneira (que os indianos haviam denunciado
e que depois quiseram restabelecer em termos para eles mais vantajosos)
mas o re5tabelecimento de rela):6es econ6micas em bases normais e amig<iveis. Os indianos responderam s6 em Outubro recusando as negocia~Qes
com o argumento de que os problemas econ6micos dos estabelecimentos
s6 poderiam ser satisfatOriamente resolvidos por meio da integras:iio.
Os frand:ses de novo propuzeram as negocia96es, sugerindo a data de
15 de Dezembro para o seu comer;o e prometendo tratarem nelas tambem
o problema do contrabando, o que os indianos voltaram a recusar. Depois
disso o Embaixador teve uma entrevista com o Secretario Geral Pillai,
na qual criticara firmemente a atitude indiana em toda a questao: denUnda do Ac6rdo Aduaneiro; utiliza9fio tendenciosa e sem consulta previa
do relat6rio de observadores neutrais; denUncia do ac6rdo do plebiscito;
recusa de negodarem sobre os problemas econ6micos; recusa em concordarem com o envio de novos observadores neutrais para investigarem
as acusas:Oes de terrorismo. 0 prOprio Govemo indiano se encarregara
assim de p6r a Franr;a numa posir;iio moral extremamente forte em toda
a questfio. Ter-lhe-ia dito categOricamente que nenhum Governo Frances
poderia aceitar a cedencia do territ6rio sem um plebiscita previo, pois
isso n8.o era s6 contnlrio a Constituir;iio mas aos sentimentos democniticos do povo frances. 0 Embaixador, em confidencia, pedindo-me sempre
a maior reserva, voltou a fazer as considera96es ja conhecidas sobre o
que pessoahnente pensa do problema. Li lhe fui fazendo os meus coment<irios usuais ao seu modo de ver. Revelei-lhe depois o que se passara
connosco, e que o Govemo Portugues niio tendona afastar-se na sua
resposta da atitude anterior. Verific<imos, em virtude da semellian<;a dos
termos das Notas, que o Govemo indiano procurou p6r agont exacta~
mente no mesmo pe as quest6es com os nossos territ6rios e os estabelecimentos franceses. Parece que os indianos ter-nos-iio assim apresentado
a Nota justamente para atingirem esse objective, pois fizeram-no 26 dias
depois da segunda Nota enviada a Franr;a. Naturalmente raciodnaram
que tendo insistido com a Franr;a para urgentes negoda)-OeS tendentes
a intE".grar;iio pura e simples deviam por coerencia fazer tambem nova
insistencia junto de n6s. Se assim foi, talvez n8.o haja raz8.o para excessivas preocupar;Oes por nossa parte, tanto mais que a atitude com
a Fran~a e o repudio do plebiscita conjugada com a recusa da aceita<;-iio
da ida de observadores neutrais para se pronunciarem sobre as acusa96es
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do terrorismo, as colocou numa posio;:iio que seria amanhii moralmente

indefens<ivel perante a opiniao pUblica internacional caso procurassem
for~ar violentamente a questiio. 0 Embaixador julga que as Notas foram
redigidas pelo actual Foreign Secretary R. K. Nehru (sobrinho do Primeiro Ministro). Disse achar prindpalmente extraordinirio a proposta
da aceita<;iio do prindpio de transferencia, e da transferencia de <(factOJ)
ser depois negociada. Isso significava que se faria a cedencia, antes mesmo
de se discutirem os problemas importantes que ela comportaria. Poder-se-ia fazer no caso uma compara-;ao com os metodos de Frederico IL
PrometeU continuar a ter-me ao facto de qualquer importante desenvolvimento que se viesse a dar. Vai estar agora por algum tempo ausente
de Delhi em visita a palses do Sudeste da Asia.

N.O 286

Do Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
ao Embaixador de Portugal no Vaticano
Tetegrama N.o

II

Lisboa, 9 de Fevereiro de 1953
Nada obsta a que V. E:s:,s em conversa no Vaticano, refira tanto
a Nota da re-delimitao:;iio, de 9 de Janeiro, como a Nota reclamando
a entrega, de 14 de Janeiro. Lembro porem, a convenienda de niio deixar
enredar o problema em discussfio de ponnenores, que s6 enfraqueceria
a posio:;iio firme pasta pela nossa Nota a Santa se: esta e par si mesma,
clara, postula uma solt11;fio, e niio carece de demonstrao:;Oes complementares.

Paulo Cunha
N.O 287

Do Ministro de Portugal em Nova Delhi
ao Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
Aerogratna N.o A-20
Nova Delhi, 10 de Fevereiro de 1953
Em referenda ao telegrama de V. Ex.a. n. 0 9 (!}
e aditamento ao meu aerograma n.o 17 (2 ), s6 'hoje pude avistar-me com
CONI'IDENCIAL-

(l) Ver documento N.<> 283.
( 2) Ver dacumento N.o 285.
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o Alto Comiss<irio Britanico, Sir Alexander Clatterbuck, pois tern estado
ausente no Su1 da india. Abro parentesis para dizer que com a nrinha
ideia de se lhe dar conhecimento da Nota indiana, para ver se por seu
intermedio se poderia vir a saber alguma coisa sobre as verdadeiras in·
tenr;5es deste Govemo, niio tinha prOpriamente em vista pedir-lhe que
tomasse a inidativa de falar no caso. A minha intenr;iio era apenas de
te-Io prevenido, para estar alerta e poder explorar alguma conversa em
que porventura os indianos lhe mendonassem a quest5.o de GOa. Como
V. Ex.a se recordara, quando da entrega da primeira Nota, soube pouco
tempo depois por Roberts que, nessa ocasiiio, a inten<;iio indiana era
apenas a de p6r {(Qll record)> posir;ao deste Governo na questiio. Ficam
assimesclarecidos os tennos do meu telegrama n.o 7 (1). Dei a Sir Alexander
conhecimento da Nota, com o pretexto de o ter ao facto do que se for
passando com a questilo de GOa e disse~lhe quais as intew;Oes do Go~
verno Portugues pelo que respeita a resposta. A minha afirma\-iio de
que esta certamente niio se ida dastar da orienta\-iio anteriormente se~
guida, comentou: (!Of course>>. Procurou saber qual o verdadeiro funda~
mento das a1ega<;6es indianas sobre as restri<;Oes de liberdade individual
e dificuldades pastas na residencia de comCrc:io de indianos em Goa, tendo~ The eu prestado os eclarec:imentos para 1he fazer ver o grande exagero
das primeiras raz6es e tambem os exageros das segundas. Pedi-1he que
niio tomasse a inic:iativa de qualquer conversa sobre a questiio com os
indianos, o que me prometeu formalrnente. Embora por alto, dei·1he
conhecimento do que se tern passado com os franceses, recomendando-lhe
inteira reserva. Fez o comentArio de que a posio;ao indiana com os franceses era moralrnente indefens<ivel, pois niio queriam nem plebiscita nern
que urn corpo de observadores imparciais fosse verificar as alegao;Oes de
que niio havia condi<;Oes para aquele se realizar. Pareceu inclinar-se
tambem para a impressao de que a Nota que nos foi entregue teria sido
urn reflexo da correspond@ncia trocada como Quai d'Orsay. Sorriu quando
1he disse que, se assim realmente foi, o documento ficara com um carActer
de «circula!J). Pediu-me por Ultimo se lhe podia deixar c6pia da Nota,
tendo em aten\-iiO que j<i possuia c6pias da c:orrespondencia anterior.
Julguei niio dever recusar, tanto mais que me fez afirma<;Oes sabre a sua
inten<;Uo de manter todo o sigilo, e de guardar os documentos no seu
cafre particular <mnder leek and key>>; mas fui-1he dizendo que certamente
o conteUdo da Nota tambem jA teria sido dado a conhecer ao Embaixador de Inglaterra em Lisboa. 'l'enho excelente impressiio da pessoa.
E o verdadeiro tipo de «gentleman>/ ingles, muito af<ivel e simpatico,
com vislveis tendencias conservadoras.
Garin

a

(l) Ver documento N.o 282.
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N. 0 288

Do Ministerio dos NegOcios Estrangelros

a Lega~iio

de Portugal em Nova Delhi

Aerograma N. o 5
Lisboa, 17 de Fevereiro de 1953

Em aditamento ao meu telegrama n. o 4 (i), transmito etn seguida
o apontamento da conversa havida em 14 de Janeiro £indo entre o Encarregado de Neg6dos da Unh'io Indiana, Kewal Singh, e S. Ex.a. o Secret<irio Geral interino;
«Recebi-o esta manh:l, a seu pedido. Ap6s umas palavras banais,
proferidas no tom afavel e sorridente que ll1e e habitual, o Senhor Kewal
Singh, tomando um ar grave, disse-me que fOra encarregado pelo seu
Governo de insistir junto do Governo Portugues pela abertura de negociar;Oes sobre o futuro das i<possess6es portuguesas na 1ndiaJi, Para esse
efeito trazia uma nota, que me passa'Va as miios, na qual se re.batiam
os argumentos com que no nosso <(memorandunw de 15 de Junho de 1950
pretenderamos responder as raz6es da Uui8.o Indiana.
Respondi ao Senhor Kewal Singh que antes mesmo de ler o documento que me trazia, eu podia dizer-lhe que os seus passes ao vir ao
:Ministerio tinham side dados em v iio. A posi~ao do Governo PortuguCs
na materia era definitiva, como j:l tinha sido dito, e, a menos que o
Governo da Uniao nao pretendesse, el<", mudar de atitucle, eu n8.o via
que pudesse haver vantagem em voltar-se a insistir no assunto.
Dep(J.is de ter lido a nota, obsen·ei que preferia n8.o a receber em
mao, niio s6 pela natureza do assunto mas ainda porque nela se faziam
criticas, que niio se me afiguravam de aceitar sem imediato reparo, a
medidas que autoridades portuguesas entendiam clever tomar no legitime
exerdcio das suas funr;Oes de soberania. Pda sua natureza, o assunto
era daqueles que sO junto do prOprio Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
deveria ser abordado; mas eu estav<t tiio certo de interpretar fielmente
o pensamento do Govemo que podia clizer desde ji ao Senhor Kewal
Singh, antes mesmo de falar com o meu Ministro, que nem valia a pena
que ele lhe solidtasse uma audiCncia para lhe entregar pessoalmente
a Nota. Se o quisesse fazer, de certo que o Senhor Ministro o receberia;
mas o resultado seria o mesmo - e talvez ainda mais penoso para ambos.
Uma vez que o Sen.hor Kewal Singh tin.ha recebido instrur;Oes para
entregar a Nota, se dentro dessas instrur;Oes ele podia remete~la par
(1)

Ver documento N.o 281.
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intermedio do portador habitual da Lega~iio, eu :;,ugeria-lhe entao que
o fizesse. Depois, se o Senhor Ministro a$im entendesse necessaria, pedir"
~se-lhe-ia que voltasse ao ]rfinisterio.
0 Senhor Kewal Singh concordou de born grado, dizendo que o procedimento proposto estava inteiramente coberto pelas suas instru<;Oes.
N ao vale a pen a rE"petir a qui os conhecidos argumentos esgrirnidos
pelo Senhor Kewal Singh e par mim nesta ocasiiio, tanto mais que o
foram desta vez num plano de compreensiio humana, com exemplos, pela
minha parte, tirades da minha prOpria experiencia pessoal- ji que no
plano oficial nada havia a acrescentar ao que o Governo Portugues oportunamente comunicou. ConvCm acentuar, em todo o caso, a perfeita
correc<;iio do Senhor Kewal Singh, indusivamente quando eu lhe observei
que argumentos de ordem geognifka, como os invocados pelo Senhor
Nehru, para justificar ambic;Oes de natureza politica, j8. anteriormente
haviam sido invocados par Hitler e Mussolini- com o resultado final
que se sabe. Apesar dos rodeios que pus nesta comparac;iio, n:lo posw
assegurar que ela nib tenha magoado urn tanto o Senhor Kewal Singh
mas mesmo assim a sua reacc;8.o foi serena e digna. Por outre lado, pa~
receu-me muito sensivel ao c:umprim.ento que lhe fiz, alias com sinceridade, icerca do born ambiente que tern nesta Secretaria de Estado e da
correct;iio da ~ega<;iio da india em Lisboa, que vem ja do tempo do
Ministro Menon•>.
Manuel Rocheta
N.O 289

Nota verbal entregue pelo Ministerio dos Assuntos Externos
da Uniiio Indiana
it Lega~iio de Portugal em Nova Delhi
N. 0 D. I337- Eur. I/53
Nova Delhi, 31 de Maro;o de 1953
The Ministry of External Affairs present their compliments to the
Legation of Portugal and have the honour to invite the Legation's attention to this Ministry's Note No. D. 6269- Eur. I/52, dated the 9th January,, 1953, regarding the re~delimitation of the Archdiocese of Goa.
The Government of India regret that though two months have elapsed
since the Ministry's Note quoted above was handed over to the Legation,
no reply to it has so far been received. Moreover, it is nearly 3 years
since the Accord of 18th July 1950 was signed, but all attempt to get
this matter settled have failed so far.
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The Government of India would be glad if the delimitations is carried
out before the lst July, 1953. They propose, with effect from fuat date,
to discontinue the visa facilities granted so far to officials of the Archdiocese of Goa to visit Indian territories in connection with the work of
the Archdiocese.
The 1-~Iinistry take the opportunity to renew to the Legation of
Portugal the assurances of their highe;;t consideration.
Traduyiio
Nova Ddhi, 31 de

Mar~o

de 1953

0 11inisterio dos Assnntos E::..-ternos a1m.>senta o::; seus cumprimentos
a Legat;iio de Portugal e tem a honra de chamar a aten-;ao da Lega9iiO
para a Nota do lviinisterio N.O D. 6269 ~- Eur. If52, de 9 de Janeiro
de 1953, relativa 8. re-delimita9iio da Arquidiocese de Goa.
0 Governo da fndia lamenta que, embora tenham passado dais
meses a contar da entrega da referida Nota a Legao:;Uo, nUo tenha sido
recebida ate agora qualquer resposta. Para mais, decorrem cerca de trCs
anos desde que foi assinado o Ac6rdo de 18 de ]ull10 de 1950, mas tem
sido viios ate agora todos os esfon;os para obter uma soluo:;ii.o.
0 Governo da india desejaria que a delim.itao:;iio fosse efectuada
antes de 1 de Julho de 1953. A parlir desta data propOe-se suspender
as facilidades de vista concedidas atC agora aos funcion<irios da Arquidiocese de Goa para visitarem territ6rios indianos par moti"vo do trabalho da Arquidiocese.
0 IYiinisterio aproHdta esta oportunidade para renovar a Legao:;iio
de Portugal os protestos da sua mais alta considerao:;iio.

N.O 290

Do Ministro de Portugal em Nova Delhi
ao Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
T elegrama N. 0 34
Nova Delhi, 10 de Abril de 1953
0 Deputy Ministro Chanda dedarou ontem no Parlamento, em respasta a uma pergunta, que o Governo PortuguCs ainda niio respondera
formalmente a ptoposta dO Governo da fndia para se comeo:;arem as
negociac;Oes de transferenda directa de Goa, Damiio e Diu para a fndia,
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e que tambem nao respondera a diversas representao:;6es acerca da..<; varias medidas promulgadas discriminando contra os indianos. Acrescentou:
<10 Governo continuani a fazer todo o possivel para regularizar a
questfio em causa por meio de negociao:;Oes padficas de harmonia com
a sua polit1ca declqrada».
Garin
N.O 291

Nota verbal do Ministro de Portugal em Nova Delhi
ao Primeiro Ministro e Ministro dos Assuntos Externos da UniRo Indiana
N.o 56

Nova Delhi, 20 de Abril de 1953

The Ivlinister of Portugal pn:.sentS his compliments to His Excellency
the Prime 11inister and :Minister of External Affairs, and has the honour
to refer to the statement m.ade in t.he Indian Parliment, by His Excellency,
on the 17th' March last, in connection with a possible eventuality of the
utilization of Portuguese territories in India as a base for military ope*
rations in association with NATO.
The :M:inister of Portugal, m1der instructions from his Government,
wishes to assure the Indian Government that on the part of the Portu~
guese Government no such designs are entertaine.d and that any allega~
tions to tl1e contrary, similar to those. which appeared with an entirely
unjustifiable prominence in certain sections of the Indian Press, are
totally devoid of foundation.
The Portuguese Government, who cnly wi::h to maintain peaceful
und friendly relations v,~th all their neighbours, are particularly interested
that in this area of the world, whi_h besides is situated outside the geographical fram work of NATO's defensive. system, the relations of excellent
harmony happily existing 'With all the area's populations and territories
may be completed in the Indian sub-continent by a policy of co-operation
based on mutual respect and peaceful collaboration with the Indian Union.
The 1vlinister of Portugal takes this opportunity to present to His
Excellency the Prime :M:inister and NU.nister of External Affairs the assurances of his highest consideration.
Traduyiio

0 ~iinistro de Portugal apresenta os seus cumprimentos a Sua Ex.ce161cia o Primeiro Ministro e M1nistro dos Assuntos Externos e tem a
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honra de se referir a declara<;iio feita por Sua Exce1encia no Par1amento
indiana em 17 de Man;o findo, relativa a possfvel eventualidade de utilizar;iio dos territOries portugueses na fndia como bases para operac;Oes
militares assodadas a OT AN.
0 1finistro de Portugal, por instrw;6es do seu Governo deseja assegurar ao Governo indiana que por parte do Governo Portugu&s niio
existem nenhuns designios dessa natureza e que siio totalmente des'i:ituidas de frmdamento quaisquer akga<;6es em contr~trio, tais como as
publicadas com injustific:ivel relevo em certos 6rgiios da imprensa indiana.
0 Governo Portugui;s, que deseja manter s6 rela)i'ies pacfficas e
amig<iveis com todos os seus vizinhos, tern particular interesse em que,
nestiot parte do mundo, para mais situada fora da area geogni.fica do en qua~
dramento do sistema defensive da OTAN, as excdentes relat;6es que
felizmente mantem com todas as popu1at;6es e territ6rios da irea sejam
completadas no subcontinente indiana por uma politica de cooperat;iio
baseada no mlltuo respeito e colaborat;fio pacifica com a Uniiio Indiana.
0 Ministro de Portugal aproveita esta oport:unidade para apresentar
a Sua Exceh~nda o Primeiro Ministro e !viinistro dos Assuntos Externos
os protestos da sua mais elevada considerat;iio.

N. 0 292
Nota verbal da Lega~iio da Uniao Indiana em Llsboa
ao MinistCrio dos NegOcios Estrangelros

No. Pol. (P)- I/53
Lisboa, 1 de Maio de 1953
The Legation of India present their compliments to the 1finistry
of Foreign Affairs and have the honour to state as foollows:
On January 14, 1953, the Legation of India presented a note to the
:Ministry of Foreign Affairs about the future of the Portuguese posses~
sions in India. The note recalled the earlier efforts of the Government
of India to enter into negotiations with the Portuguese Govemment and
stated that, in view of the failure of the efforts, the Govemment of India
had come to the conclusion that no settlement is now possible except on
the basis of a direct transfer which would ensure the merger of these territories with the Union of India. The Government of India also made it
clear that it is their desire to maintain the cultural and other rights of
the inhabitants of these territories and to make no changes in such and
like matters except v,.ith their consent.
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2, The Portuguese Government were invited to agree to the opening
of negotiations between the two Governments, on the basis mentioned in
the note, for the direct transfer of these territories. Although more than
three months have elapsed, the Portuguese Government have sent no
reply to the note and have even refused to discuss this question with
the Indian Charge d'Affaires in Lisbon. The Government of India have
established a Legation in Lisbon in the expectation that this would assist
in reaching a settlement on this question. The attitude of the Portuguese
Government has, however, rendered impossible the achievement of this
purpose.
3. The Government of India have accordingly come to the conclusion that their Legation in Lisbon has ceased to be of practical utility.
They can see no ad vantage in keeping the Legation, if the Portuguese
Government are unwilling to discuss the future of their possessions in
India with the Government of India's representative. They propose,
therefore, to witl1draw their Mission from Lisbon unless the Portuguese
Government are prepared, on further consideration, to discuss the sugges~
tions which have been made by the Government of India.
4. The Legation of India \vould be grateful for a very early reply
to- this note. They take this opportunity to stress once again that, in
the Government of India's view, for the reasons stated in the note of
January 14, 1953, the Portuguese possessions in India should become
an integral part of the territory of the Union of India.
5. The Legation of India have the honour to renew to the Ministry.
of Foreign Affairs the assurance of their highest consideration.

Traduyiio
A Lega<;iio da fndia apresenta os seus cumprimentos ao MinistCrio
dos NegOcios Estrangeiros e tem a honra de comunicar o seguinte:
Em 14 de Janeiro de 1953, a Lega<;Uo da fndia apresentou uma
Nota ao 1linistCrio dos NegOcios Estrangehos kerca do futuro das possess5es portuguesas na fndia. A Nota lembrava os anteriores esfor<;os do
Governo da fndia para eutrar em negoda<;Oes com o Govemo Portugues
e comunicava que, em virtude de terem falhado essas dilig€ndas, o Governa da fndia cheg8ra a conclusiio de que nenhuma solu<;iio e agora
possivel excepto na base de uma transferencia directa que asseguraria
a incorpora<;ii.o daqueles territ6rios na Unii:io Indiana. 0 G-overno da
fndia esclareceu ainda que e sen desejo manter os direitos culturais e
outros dos habitantes daqueles territOries e nii.o fazer altera~Oes em ma~
terias daquela natureza sem o consentimento dos mesmos.
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2. 0 Governo Portugues era convidado a concordat com a abertura
das negocia<;Oes entre os dais Governos, na base mendonada na Nota,
para a transferencia directa daqueles territ6rios. Se bem que mais de
tres meses tinham decorrido desde entao, o Governo P01tugu&s niio res~
pondeu a Nota e recusou-se ate a discutir o assunto com o Encarregado
de Neg6cios indiana em Lisboa. 0 Govemo da fndia tinha estabelecido
uma Lega<;B:o em Lisboa na esperant;a de que contribuiria para um acordo
na materia. A atitude do Govemo Portugues toma, porem, impossivel
a consecu<;iio daquele prop6sito.
3. 0 Governo da fndia chegou portanto a conclusiio de que a sua
I.,ega<;fio em Lisboa deixa de ter utilidade pnltica. N:lo ve qualquer vantagem em manter a Lega<;iio, se o Govemo Portugues niio quiser discutir
o futuro das suas possessOes na fndia com o representante do Governo
da 1ndia. Nestas condi<;Oes, propOe retirar a sua Missiio em Lisboa a
menos que o Govemo Portugues esteja preparado, depois das anteriores
considera-;Oes, a discutir as sugestOes feitas pelo Governo da fndia.
4. A Lega<;iio da fndia agradeccria uma muito r8pida resposta a
esta Nota. Aprovt"ita esta oportunidade para acentuar uma vez mais
que, do ponto de vista do Governo da fndia e pelas razOes expostas na
Nota de 14 'de Janeiro de 1953, as possess6es portuguesas na fndia deveriam ser parte integrante do territ6rio da Uniiio Indiana.
5. A I,ega-;iio da india tem a honra de renovar ao lviinisterio dos
Neg6dos Estrangeiros a expressfio da sua mais alta considenu;iio.

N.o 293

Do Ministro dos Neg6cios Estrangelros
ao Ministro de Portugal em Nova Delhi
Telegrama N.o

ZI

Lisboa, 2 de Maio de 1953
CONFIDENCIAL- 0 Encarregado de Neg6dos da Uniiio Indiana foi
recebido ontem pelo Secrebirio Geral Interino a quem pedira andh~ncia.
Depois do Dr. Vasco Pereira da Cunha lhe ter manifestado a penosa impressiio aqui causada pela publica<;iio da senten<;a contra o Anglo-Lusitanol> e pelo incidente com o Instituto Indo-Portugnes de Bombaim,
o Encarregado de Neg6dos que aceitou muito bern aqneles reparos, disse
que tinha sido incumbido pelo seu Governo para insistir pela resposta
a nota de 14 de Janeiro Ultimo sabre GOa. 0 Secretario Geral interino
observou que, embora niio tivesse instru<;Oes espedais, julgava-se autori-
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zado a dizer~lhe desde j8. que a demora da nossa rel'lposta significava que
entendiamos que ela nB..o poderia modificar a posi<;i'io do Govemo Portugues. 0 Encarregado de Neg6cios, que nada mais disse sobte o a;,sunto
e que 11iio especificou o contetldo da nota, perguntou se o Secretario Geral
interino dcs~java receber a nota em miio ou se devia envi8.-la pelo porta~
dor habitual da Lega~iio como £izera com a anterior. Foi-lhe indicada esta
Ultima forma, com a qual apressadamente concordou. A Nota foi recebida
ontem 8. tarde. Em lugar duma simples insistencia, como poderia deduzir-se das palavras do Encarregado de Neg6cios, a nota acentua que, noestado actual da questi:io, a l1nica solu9iio e o ingresso directo dos nossos
territOries da Uniiio, mantendo-se os direitos culturais e outros da popu~
1aS'ao; que a LegaS'ao em Lisboa foi criada sO com vista a discuss3.o sabre
o modo de levar a £€ito a incorpora98.o dos territ6rios; que se o Governo
Portugues se nega a entrar na discussao, a Lega9iio torua~se inUtil e sera
encerrada. Insiste-se uma vez mais, no final da Nota, em que pelas razOes
expostas na nota de 14 de Janeiro de 1953, \{as possess6es portuguesas
na fndia devem tornar~se parte integrante do territ6rio da Uniao Indiana».
PeS'o a V. Ex.lt que de as suas impres.<>6es e se pronuncie sabre se, vindo
a Uni8.o a encerrar a sua Lega98.o, deveremos manter ou encerrar tambem
a Lega<;3.o de Nova Delhi. Tenciono responder sem demora a nota de agora,
incluindo a resposta a de Janeiro.

Paulo Cunha

N.o 294

Do Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
para as Embaixadas de Portugal em Londres,
Rio de Janeiro, Madrid, Vaticano e Washington
Telegrama N.o

C~24

Lisboa, 4 de Maio de 1953
A Lega<;io da fndia entregou a esta Secretaria de Estado no dia 1 do
mes corrente, uma Nota insistindo pela resposta a sua Nota de Janeiro
Ultimo sabre o Estado da fndia Portuguesa. A Nota ac:entua que no estado
actual da questiio a Unka solu9iiO e 0 ingresso directo dos llOSSOS terrrit6rios na Uniiio Indiana. mantendo~se os direitos culturais e outros da popu~
la<;iio: que a Lega9iio em Lisboa foi criada s6 com vista a discussao sObre
o modo de levar a efeito a incorpora98.0 dos territ6rios; que se o Governo
Portages se nega a entrar na discussao a Lega~ao torna-se inUtil e sera
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encerrada. Insiste-se uma vez mais, no final da Nota, em que pelas razOes
expostas na Nota de 14 de Janeiro de 1953 <1as possess6es portuguesas
na fndia devem tomar-se parte integrante do territ6rio da Unii'io Indiana>>,
Paulo Cunha
N. 0 295

Do Ministro de Portugal em Nova Delhi
ao Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
Telegrama N. 0 46
Nova Delhi, 4 de Maio de 1953
CoNFIDENCIAL --Em referencia ao te.legrama de V. Ex. a n.o 21, (1)
a atew;ao de V. Ex.a. Presumo que o Govemo Imliano se sente
na necessidade de. dar qualquer satisfa<;iio aos sentimentos da opiniUo
priblica (alias em grande parte por ele prOprio fomentados) e dai a ideia
agrade~o

do encerramento da Lega.:;io em Lisboa. Os nossos inimigos de Bombaim
tern v8.rias vezes pedido isso. Pessoalmente inclino-me a mio nos desviarmos da politica de deixarmos sO ao Govemo Indiana a inidativa e a
re:;ponsabilidade de todos os aetas desagradaveis, descortezes ou violentos, colocando as nossas reac<;6es sempre em plano mais prndente e comedido. Isso tenl a vantagem de nos deixar em posi~ao moral inatacivel perante a opiniUo pUblica internadonal. Nestas condi~Oes, e pondo de parte
os naturais sentimentos de amor prOprio que infelizmente nas relao:;Oes com
a fndia as circunst&ncias nos obrigam por vezes a esquecer, a minha opiniB.o e que nilo deveriamos encerrar a Lega<;Uo em Delhi, enquanto o Governa Indiana o n5.o impuzer ou tamar a situa<;iio do nosso representante
aqui inteiramente insustentivel, ou nUo nos comunicar o corte de rela<;6es. A Lega<;iio ja funcionou nove meses sem contrapartida em Lisboa;
n6s e que verdadeiramente temos interesses a defender aqui e n<lo eles ai;
temos de defender os interesses de G6a por todos os mdos ao nosso alcance
e urn deles e por intermlfdio da Lega~iio enquanto esta puder funcionar;
hi exemplos semelhantes na atitude de grandes potencias, como o caso
da Inglaterra que hi tanto tempo mantem urn Encarregado de NegOdos
em Pequim, sem que a China Comunista lhe tenha dado redprocidade.
Por tudo isto, a minha opiniao pessoal, como disse, e a manutew;iio da
Legao;;ao, embora se isso for superiormente considerado preferive.l se possa,

(I} Ver documento N.o 293.
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como replica a atitude indiana, deix8.-la apenas entiegue a urn Encargado de Neg6cios. A Lega~iio entregue apenas ao Encarregado de Neg6dos teria inconvenientes que ji em tempos apontei a V. Ex.a, mas a
minha prOxima partida crdo estar ji assente e, dada a situa.:;iio, haveria
talvez agora risco dos indianos se niio disporem a conceder o <ngremenb>
a um novo Ministro. Nestas condi.:;Oes e a concordar V. Ex.n com o men
ponte de vista, crdo que conviria que ji se encontrasse em Delhi antes
de eu daqui partir, a pessoa que V. Ex. a. desejasse acreditar como Encarregado de Neg6dos e que poderia ter de Hear em Delhi bastante tempo.
A rninha partida daqui crdo que seria preferivel na sitnat;iio de licen.:;a
ou chamado em servi.:;o, para se evitarem entrevistas desagradiveis de
despedida, que nada adiantariam, 0 Parlamento deve fechar para ferias
em meados do corrente mes e s6 reabrira em Julho. Nehru partira daqui
no dia 28 para ir asdstir a Coroao:;iio e crdo que pensa demorar-se algumas scmanas na Europa.
Garin
N.O 296

Do Ministro de Portugal em Nova Delhi
ao Ministro dos NegOcios Estrangeiros
Telegrama N. 0 47
Nova Delhi, 4 de Maio de 1953
CONFIDENCIAL- Patmanahaban pediu-me hoje para ir ao 1Iinisterio.
Queria dar-me a c6pia da Nota mencionada no telegrama de V. Ex.a.
n. 0 21 (1), a qual me disse que ji era do conhecimento do Governo Portugues. Frisou ni'io haver quaisquer inteno:;Oes de corte de relao:;Oes. Aceitei
a c6pia dizendo-lhe l<que o fazia por o original j<l estar nas miios do meu
Governo)i, presumia querer ter-se apenas urn puro acto de cortesia para
comigo. Alem de que Taveira ji aceitara a c6pia da primeira Nota, niio
quis irritar mais a presente situao:;iio, nem dar argumentos aos indianos,
para o caso de nos decidirmos a manter aqui a Legao:;iio, e a poderem
amanhii contrariar-nos a intenc;iio com o argumento de que n6s nos
recusimos a receber documentos que por simples cortesia nos desejavam
entregar. Perguntou-me por que e que o Governo Portugues demorara
tanto a resposta, tendo-lhe eu replicado nos mesmos termos do Senhor
Secretirio Geral Interino. Acrescentei niio desejar fazer quaisquer comentarios a Nota, pois a nenhuns estava ainda autorizado; apenas lhe dizia
(I) Ver documento N,o 293.
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que ela pessoalmente me eutristecia, como niio poderia deixar de ser,
pais ha quatro anos e meio que andava aqui empenhado em manter as
relac;6es dos dois Governos no melhor pe possivel.
Garin
N.o 297

Do Ministro dos Neg6cios Estrangelros
ao Embaixador de Portugal em Paris
Telegrama N. 0 58

Lisboa, 4 de Maio de 1953
A Lega<;iio da fndia entregou a esta Secretaria de Estado, no dia 1 do
mes Corrente, Uma Nota insistindo pela resposta a sua Nota de Janeiro
6ltimo sabre o Estado da fndia Portuguesa. A Nota acentua que no es~
tado actual da questao a Unica soluc;B.o e o ingresso directo dos nossos ter"
rit6rios na UnHio Indiana mantendo-se os direitos culturais e outros da
populac;iio; que em Lis boa fOra criada s6 com vista a d.iscuss8.o sabre o modo
de levar a efeito a incorporac;io dos tenit6rios; que se o Governo Portu~
gues se nega a entrar na discussio, a Legac;io torna-se imitil e sera en~
cerrada. Insiste-se uma vez mais, no final da Nota, em que pelas razOes
expostas na Nota de 14 de Janeiro de 1953 as possess Des portuguesas
na fndia devem tornar-se parte integrante do territ6rio da Uniiio Indiana.
Rogo a V. Ex.a que de conhecimento do que precede ao Embaixador Parodi, pedindo-lhe que informe V. Ex.a logo que alguma nova diligencia
do mesmo genero seja praticada junto do Governo Frances.

Paulo Cunha

N.o 298

Do Embaixador de Portugal em Paris
ao Ministro dos Neg6cios Estrangeuros
Telegrama N.O 33

Paris, 5 de Maio de 1953
Com referenda ao telegrama de V. Ex.a n.o 58, (1) e sendo natural
que Parodi me pergunte que resposta o Governo Portugues tenciona dar
a Nota Indiana, agradeceria a V. Ex. a que me habilitasse.
MatMas
(l) Ver documento N.o 297.
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you that the Government of India having decided to vrithdraw their
lVIission in Lisbon, this I.,egation ;vill be closed from the 11th June, 1953.
With Your Excellr;:ncy's permission, I shall be approaching the Protocol
D<:partment with a view to obtain necessary facilities for winding up
the affairs of this Legation and for the transfer of the staff and the
property of the Legation.
Accept, Excellency, the assurance of my highest consideration.

Kewal Siitgh
Charge d'Affaires ad interim
of India in Portugal

Traduylio

ExceUnda- Tenho a honra de escrever em seguimento da minha
carta N. 0 Pol. (P)- 1/53, datada de 21 de Maio de 1953, e de informar
que o Governo da fndia, tendo deddido retirar a sua Missio de Lisboa,
esta Lega~Uo seri encenada a pRrtir do dia 11 de Junho de 1953. Com a
venia de V. Ex. a, ddgir-me-d aos S:::-rvic;os do Protocolo, com vista a
obter as facilidades necessB.rias a liquidac;iio dos assuntos da Lega<;iio e a
transfer&ncia do pessoal e dos bens da I,egac;iio.
Aceite, Excelenda, os prot.::stos da miuha mais alta considera<;fio.
Kewal Singh
Encarregado de Neg6dos a.i.
da fndia em Portugal

N.O 306

Do Presidente do Conselho
ao Ministro de Portugal em Nova Delhi
Telegrama N.o 32
Lisboa, 3 de Jnn.ho de 1953
'reudo-se chegado em Roma a em acordo ~obre as linhas gerais e as
solw:;Oes a adoptar quanta ao Patriarca das fndias e a Arquidiocese de
G6a, o Governo esti preparado para em fins de Setembro anuir a nova
delimitac;iio da diocese no sentido previsto no acordo de 1950 e muito
insistentemente pedido por esse Governo. Notamos a grande preocupac;iio
da Santa Se quanta Us conscquencias de maiores atrasos, receando ter
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de iniciar uma politica de protestos par aetas da Unifio Indiana (alusllo
as amea):as constantes da nota resumida no 32 de V. Ex.a.). Por esse
motivo sabernos que a Santa Se comunicou ao InternUncio a perspectiva
acima como a maneira de evitar complica<;Oes futuras. NOs devemos dar
uma resposta a nota da Uniiio Indiana que ja pode ser preparada. Se
V. Ex.a vir vantagem em niio se mostrar ignorante destes factos, pode
fazer-lhes aluslio, e a intent;fio de dentro de muito poucos dias entregar
a resposta de\:ida.

0Hvet1·a Salazar

N.o 307
NOTA OFICIOSA

do Ministerio dos NegOcios Estrangeiros
distribulda a imprensa em 10 de Junho de 1953
1. Tendo o Governo da Uniiio Indiana proposto repetidamente ao
Governo Portugues a abertura de negocia~Oes destinadas a efectivar a
transferenda para a Uniiio Indiana dos territ6rios e popu1ao;;6es que constituem o Estado da fndia Portuguesa, e havendo declarado o Governo
Portugues ser essa uma questfio que n<'io podia discutir e muito menos
aceitar para ela a soluo;;iio que se lhe propunha, o Governo da Unifio
Indiana insistiu mais uma vez no seu pOnto de vista, em nota de 1 de
Maio Ultimo, e acrescentou que a Lega~iio da fndia em Lisboa seria encerrada por ficar sem utilidade pnitica, caso o Govemo Portugues niio
se dispusesse a entrar na discussfio da referida entrega de territOries
e popula~6es.
2. 0 Governo Portugues reiterou a Legar;iio da fndia, em 15 de
Maio, a posi9iio portuguesa tal como fora definida e justificada anteriormente, quando, em 15 de Juuho de 1950, respondera a primeira diligencia formal indiana sobre o assunto. Alem disso manifestou a sua
surpres"a e recusou-se a reconhecer a procedencia da tese segundo a qual
a Lega)'M ficara sem utilidade pnitica desde que se havia tornado clara
que o Governo Portugues n<'io negodaria as· seus direitos inalienaveis sabre
GOa, Damilo e Diu. Na opiniiio do Governo Portugues a utilidade da
Lega)'iio da fndia em Lisboa estaria em manter e fortalecer as boas relat;Oes entre Portugal e a Unifio Indiana e bern assim em ajudar a resolver
os mtiltiplos problemas concretes que as relar;6es de vizinhano;;a suscitam.
A nota portuguesa concluiu dizendo que de seu lado niio saberia o Governo
Portugues encarar nos mesmos moldes a finalidade da sua Legar;iio em
Nova Delhi, em que deseja conti.nuar a ver vantagem para os dois paises,
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e estimaria que o Governo da Uniiio Indiana reconsiderasse nos seus
propOsitos.
3. Em resposta, a Lc:ga~iio da fndia informou o :Ministerio dos NegOdos Estrangeiros da decisiio do Governo indiana de encerrar a sua
missiio diplomiitica em Lisboa, por entender que nB.o serve para um fim
Util. 0 encerramento verificar-se-2. em 11 de ]u11ho corre11te.
4. 0 Governo Portugues, embora larnentando esta decisiio do Governa de Nova Delhi, em nada ve alterada a sua posis-iio, quer quanta
ao £undo do problema, quer quanta a manuten~iio da Lega<;iio de Portugal em Nova Delhi, que continua a considerar de utilidade para as
rela<;Oes entre os dais paises.

J'\. 0 308

Do Minfstro dos NegOcios Estrangeiros
ao Ministro de Portugal em Nova Delhi

Telegrat{ta N. 0 34
Lisboa, 9 de Junho de 1953
Pe~o

que fa9a entrega imediata duma Nota nos seguintes termos:
((A Lega<;iio de Portugal apresenta os seus cnmprimentos ao Min:isterio dos NegOcios Exteriores e, com referenda as Notas 11. 0 6269 e
11. 0 1337, respectivamente de 9 de Janeir() e de 31 de :Mar~o de 1953,
relatiyas il. re-d.elimitac;iio da Arqu.idiocese de Goa, tern a honra de dedarar qua11to segue.
2. Tendo sido resolvida pela Santa Se a atribui9iio de no>: as e honrosas dignidades ao actual Patriarca das 1ndias, as quais 1evar8.o este
Prelado a deixar em breve a sua actual posi98.o de Arcebispo de Goa,
e encontrando-se satisfatOriamente esdarecido com a Santa se o problema da situa98.o das outras dioceses a que se referia a ~ota desta
Lega9iio de 18 de Agosto de 1952, o Governo Portngues esta na disposi9iio d.e, no prOximo mCs de Setembro, concluir C<>m a Santa Se o
ac6rdo destinado a efecth•ar a nova "delimita~iio da Arquidiocese de
G6a, previ~"ta no Artigo VI do Ac6rdo entre a Santa Se e a Replblica
Portuguesa de 18 de Ju1l1o de 1950.
3. Ciente da satisfa~ao com que o Governo da Uniiio Indiana cer~
tamente receber3. esta comunica(_,'iio -que representa uma manifesta<;io
mais da vontade do Governo Portugues de manter boas rela96es de
vizinhanc;a --a I.,ega~8.o de Portugal E-xpri.me a sua confianc;a em que
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niio ser:lo uegadas as actuais fadlidades em materia de vistas aos sac:erdotes da Arquidiocese de Goa que no entretanto sejam chamados a fazer
serv"i<;o em territ6rio da UniUo .Indianm>.

Paulo Cunha
::\. 0

Nota verbal da

Lega~fio

309

de Portugal em Nova Delhi

ao Ministerlo dos Assuntos Externos da Uniiio Indiana (1)

N.o 8I
Xova Delhi, 11 de Junho de 1953

The Legation of Portugal present their compliments to the Ministry
of External Affairs and with reference to the Ministry's notes No. D.
6269 ~ Eur. I/52 and No. D. 1337 ·- Eur. If53, dated the 9th January
and the 31st March 1953, respectively, in conn€ction with the re-delimitation of the Archldiocese of Goa, have the honour to state the:
follo·wing:
.The Holy See have decided to bestow on tl1e pre5ent Patriarch of
the Indies ne\\' honours and dignities which will oblige this Prelate to
relinquish his actual duties as Archbishop of Goa. On the other hand,
the problem of the situation of the other Dioceses referred to in this
Legation's note No. 157, of the 18th August, 1952, has also been satis~
factorily clarified with the Holy See.
Having in consideration these facts, the Portuguese Government are
uow prepared to conclude with the Holy See, iu the coming September,
the agreement for the accomplishment of the new delimitation of the
Archiocese of Goa, foreseen in article VI of the Agreement between the
Holy See and the Portuguese Republic, of the 18th July, 1950.
Knowing the satisfaction ·with which the Go\·ernment of the Indian
Union will no doubt receive this commrmication, which represents a
further proof of the desire of the Portuguese Government to maintain
good neighbourly relations, the I,egation of Portugal express their confidence that the present visa faciliti0s will 11ot be denied to those Priests
of the Archdiocese of Goa who meanwhile may haYe to carry out their
duties in territory of the Indian Union.
The Legation of Portugal take this opvortunity to present to the
Ministry the assurance of their highest consideration.
( 1)

Ver o texto portugues no documento :'\.o 308.
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N.O 310

Do Embaixador de Portugal em Washington
ao Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
Oficio N.o 593

Washington, 12 de Junho de 1953
Excelfncia -A recente decisiio do Governo da fndia de encerrar a
sua Legat;iio em Li~boa niio mereceu quaisquer comentUrios da Imprensa
deste pals, a maior parte da qual nem sequer se lhe referiu no noticiUrio
do estrangeiro. 0 '(New York TimeSJ>, de ontem, publican um telegrama
de Nova Delhi, que em recorte tenho a honra de junto enviar a V. Ex. e.,
no qual se resumem as raz6es apresentadas pelo Governo indiana para justifkar a sua atitude, e se refere com fidelidade o pensamento do Governo
Portugues em rel<u;iio aos seus territ6rios de G6a, Damiio e Diu. Segundo
o correspond.ente do ((New York Times», pensa-se em Nova DelJJi que tal
dedsiio e a primdra de uma serie de medidas que o Governo de Nehru se
prop6e adoptar com o fim de absorver os territ6rios franceses e portugue~
ses da fndia. Niio se encara a tuFtura de rela<_;Oes diplomaticas com a Fraw;a
pais, sE-gundo 11111 infonnador oficial, o Governo de Paris tern sempre mostrado a melhor boa vontade em discutir os problemas relatives aos estabelecimentos franceses, em contraste com a posi.:;iio do Govemo Portugues
(<ql):e niio esta disposto a discutir o problema e muito rnenos a aceitar a solu.:;iio sugerida pela fndia». Tenho igualmente a honra de junto enviar a
V. Ex. a urn recorte do «Washington Post», de on tern, com uma pequena
noticia relativa ao assunto em questiio.
Esteves Fernandes
N.o 311

Do COnsul de Portugal em Bombaim
ao Ministro dos NegOdos Estrangeiros
Telegrama N.o JI

Bombaim, 14 de Junho de 1953
Ontem a tarde este Consulado foi alva duma manifestac;iio hostil por
parte de uns 20 manifestantes ostentando cartazes com slogans anti-portugu&ses. Permaneceram tres quartos de hora em frente do Consulado
gritando <<abaixo Salazan>, (<G6a para a !ndiru>, «o Consulado de Portugal
em Bombaim e uma sec<_;iio da Gestapo Portuguesa,>, etc. 0 pUblico numeroso que estacionava na Cuffe Parade manteve~se frio e indlferente e os
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pr6prios manifestantes gritavam os seus slogans sem entusiasmo. Era evi~
dente que tinham sido pagos para aque-le fim. Quatro policias vigiaYam
a manifestao:;iio que rcsultou em compkto fia~co. A imprcnsa publica a noticia sob o titulo <•Agita<;iio anti-portugnesa na cidadO>, avaliando em
60 o nUmero de manifestantes.

Emilio Patricio
N_O
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Mensagem da imprensa indo-portuguesa de GOa

ao Ministro dos NegOcios Estrangeiros
Goa, 17 de Junho de 1953

A imprensa indo-portuguesa reih·rnndo a opiniiio j<i expressa anterionnente em diversas ocasi6cs, apoia calorosamcllte a ckclanH;·iio do Ministerio dos N~:gCdos Estrangeiros rdativa a pretensfio do Governo da
Uniiio Indiana da abson;ao dos territ.6rios da fnc1ia Portugue~.a.

N.o 313

Nota verbal do Ministerio dos Assuntos Externos da Uniiio Indiana
a Lega~ii de Portugal em Nova Delhi

Nota No. D. -IJJJEur-IjsJ
1\ova Delhi, 24 de Junho de 1953
The Ministry of Extemal Affairs present their compliments to the
Legation of Portugal in India and hrwe the honour to refer to that I.,egation's Note No. 81, Proc. 7,9, dated the 11 de Junho de 1953 in connection
with the dtelimitation of the Archdiocese of Goa.
The Government of India have noted the fact that the Portuguese
Government and the Holy See are in consultation concerning the re-delimitation of the Archdiocese of Goa in accordance with Article VI of the·
Agrement bEtween the Holy See and the Portuguese Republic of the 18
th July, 1950. In view of these consultations, the Go\•ernment of India
have decided to extend the date of the withdra,\·al of the visa facilitil:s so
far granted to the officials of the Archdiocese of Goa to \'isit Indian territories in connection with the work of the Archdiocese to h-,t October 1953.
The Ministry take the opportunity to rcr.ew to the Legation of Portugal the assurances of their highest consideration.
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Traduyao
Nova Delhi, 24 de Junho de 1953
0 Ministerio dos Assuntos Externos apresenta os seus cumprimentos
de Portugal e tern a honra de referir~se a Nota dessa Legac;iio
N. 0 81. )Proc. 7,9). de 11 de Junho de 1953, relativa a delimita<_;fio da Ar~
quidiocese de Goa.
0 Governo da fndia verifica que o Governo Portugues e a Santa Se
estao em consultas sobre a re-delimita<;:B.o da Arquidiocese de Goa nos
termos do Artigo VI do Ac6rdo entre a Santa Se e a. Repltblica Portuguesa
de 18 de Julho de 1950. Em face destas consultas o Governo da fndia deddiu adiar para 1 de Outubro de 1953 a data da suspensfio das fadlidades de visto concedidas ate agora aos servidores da Arquidiocese de
Goa para visitare"m territOries indianos ao servi.:;o da Arquidiocese.
0 Ministerio dos Assuntos Extemos aproveita esta oportunidade para
renovar a Legar;iio de Portugal os protestos da sua mais alta considera~_;fio.

a Lega<;:B.o

N.O 314

Do Consul Geral de Portugal em Bombaim
ao Ministro dos NegOcios Estrangeiros
Telegrama N. 0 34
Bombaim, 25 de Junho de 1953

A propaganda contra Portugal pela RB.dio e pela Imprensa atinge
neste momento ;,ri.ol€ncia excepcional. Todos os jomais de hoje publicam
em noticia de Delhi, coment8.rios severos dum 'Gpokesmam do Governo
Indiana acerca do comunicado do Secretariado Nacional da Informa~_;iio
de Portugal. 0 comentador tambem nos acusa de fazermos campanha
sistematica nos jornais da fndia Portuguesa contra a Uniiio Indiana, mediante noticias exageradas B.cerca da miseria e da fome e outras desgrat;as
suportadas pelo povo indiana. Acusa-nos ainda de vioh~ncias contra cidadiios indianos de Goa e narra tendenciosamente os factos relatives ao
Instituto Indo-Portugues.
Emilio Patricio

N. 0 315

Do Embaixador de Portugal em Londres
ao Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
Oficio N.o Boo

Londres, 30 de Julho de 1953

ExceUncia- Tenho a honra de enviar a V. Ex. a o incluso recorte do
nUmero de hoje do jomal «The Manchester Guardiam>, contendo a carta
que lhe dirigi com referenda ao telegrama da india publicado no ruesmo
jornal.
Apresento a V. E:x.a os protestos da minha mais alta considerac;iio.

R. Ennes Ulrich
Anexo
Portt-tguese £n Bombay
To the Ed#or of the Manchester Guard£an
Sir- The British United Press message from New Delhi about Por~
tuguese Catholic rights iu Bombay, which appeared in your issue of July
21, lends itself to possible misinterpretation.
By agreement with the Vatican, Portugal waived her ecclesiastic
rights and privileges in respect of the territories of the Indian Union in
order that jurisdiction should not be exercised therein by religious au~
thorities chosen by the Portuguese State. The Portuguese Government
consented to this waiver because they realised the delicacy of retaining
their former position in relation to the territory of a sovereign foreign
State.
Accordingly, it was with the full acquiescence of ihe Portuguese Go~
vernment that the rights and privileges in question were terminated in so
far as my country is concerned.
As the message under reference may have given vour readers the impression that an agreement has no\v been concluded in opposition to the
wishes or claims of the Portuguese Government, I should much appre~
ciate it if you would kindly publish this letter,- Yours &c.

R. Ennes Ulrich
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Tradttytlo

Os poriugueses em Bombaim
Ao Editor do <(The Manchester Guardian»

Ex.mo sr.- 0 te-l<:>grama enviado de Nova Delhi pela British United
Press acerca dos direitos cat61icos portugueses em Bombaim, publicado
na edic;iio de 21 de Julho, presta-se a possivel mal-entendido.
Por acordo como Vaticano, Portugal desistiu dos seus dirdtos e privilegios edesiisticos em relac;iio aos territOries da Uniiio Indiana para que
a jurisdic;iio niio tenha que ser exerdda ai por autoridades religiosas escolhidas pelo Estado Portugues. 0 Governo Portugues deu o seu consenthnento por estar consciente do melindre de manter os seus anteriores direitos em relac;iio ao territ6rio dum estado soberano estrangeiro.
Assim, foi com a plena aquiescenda do Governo Portugues que os
direitos e os privilegios em questiio foram terminados no que diz respeito
ao men pais.
Como o telegrama adma referido pode dar aos seus 1Eitores a impressao
de que o acordo foi agora feito em oposit;ao aos desejos em reivindicat;6es
do Govemo Portugues, muito apreciaria o favor de publicar esta carta.
De V. Ex.a
R. Ennes Ulrich
N.o 316

Do Encarregado de Neg6cios de Portugal no Vaticano
ao Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
TeZegrama N.o

I20

Vaticano, 25 de Setembro de 1953

Urgente- Tenho a homa de comunicar a V. Ex. a que se realizou por troca de notas nos tennos indicados por V. Ex. a o acordo da
nova delimita9iio da Arquidiocese de Goa. A Nota de aceita<;iio pela
Santa se foi~me entregue por Monsenhor Samore, Secretario para OS
Neg6cios Eclesia&ticos Extraordin8.rios. Elogiou vivamente a act;iio do
Senhor Embaixador que permitira chegar a urn ac6rdo perfeito em todos
OS pontos com a Santa se. Disse-me que provavelmente seria criada uma
nova diocese na parte destacada da Arquidiocese de Goa. Na vespera, em
conversa, havia-me dito que esperava que este ac6rdo servissc para
modificar a injusta atitude hostil da Uniiio Indiana em rela)iiO ao
nosso pals.
Enviarei a V. Ex. a c6pia na prOxima mala.
Joiio de Lucena

319
N.o 317

Nota Oflciosa do Ministfrio dos NegOcfos Estrangeiros
distribulda a imprensa em 27 de Setembro de 1953
1. Pelo art. VI do Aeordo entre a Santa Se e a Reptlblica Portu-

guesa, celebrado em 18 de Julho de 1950, o Govemo Portugues, reconhecendo a convenienda de adaptar 8. nova situa~'iio da fndia as disposi~Oes
estipuladas em instrumentos anteriores, rcnunciou a certos privilegios que
lhe haviam sido atribuidos e comprometeu-se a considerar na devida
oportunidade, e dentro do espirito desse acordo, uma eventual nova delimitac;iio da arquidiocese de Goa, a que a Santa se julgasse necessaria proceder.
2. Considerando todas as circunstancias ocorrentes, e dando a sua

anuencia ao que The vern sendo solicitado, o Governo Portugues conveio
agora- por notas diplomB.ticas trocadas com a Santa se em 25 do carrente~ em que da arquidiocese de Goa se destaque a parte que ainda se
situava em territ6rio da Uniiio fndiana.
3. Continuam, no mais, sem alterat;iio as disposit;6es em vigOr de
quaisquer ontros instntmentos diplomaticos, designadamente as respeitantes ao Padroado e 9. dlgnidade metropolitana e patriarcal da Se de Goa.
4. Desta forma, sempre na mesma politka coerente de compreensi'io
e dignidade, Portugal mostra uma vez mais a sua vontade de atender
as pretensOes razo<iveis qne lhe siio apresentadas, sem prejuizo da afirmat;B.o e defesa dos seus direitos fundamentais.
N.o 318

Nota verbal da Lega~iio de Portugal em Nova Delhi
ao Ministt'irio dos Assuntos Externos da Uniiio Indiana
N.o I26

Nova Delhi, 28 de Setembro de 1953

'I'he Legation of Portugal present their compliments to the :Ministry
of External Affairs and, with reference to the correspondence resting with
the Legation's note No. 81, of the 11 th June 1953, have the honour to
communicate that on the 25th September 1953 an agreement took place
in the Vatican throt·gh exchange of notes between P01tugal and tlte Holy
See by which the Portuguese Government gave their approval in order
to be detached from the Archdiocese of Goa the portion which is situated
in the territory of the Indian Union.
The Legation of Portugal take the opportunity to renew to the Ministry of External Affairs the assurances of their highest consideration.

320

Tradttr;iio
Nova Delhi, 28 de Setembro de 1953

A I..ega~iio de Portugal apresenta os seus cumprim€ntos ao :Minlstt'!rio dos Assuntos Externos e, em referenda a correspondencia trotada
ate a Nota N.o 81 desta Lega<;iio, datada de 11 de Junho de 1953,
tern a honra de comturicar que, em 28 de Setembro de 1953, foi concluido
no Vaticano urn Ac6rdo par troca de notas entre Portugal e a Santa Se,
peJo qual o Governo Portugues aprovou que seja destacada da Arquidiocese de Goa a parte situada no territ6rio da Uniiio fndiana.
A Legat;B.o de Portugal aproveita esta oportunidade para renovar
ao Ministerio dos Assuntos Externos os protestos da sua mais alta considera.;;iio.

N.o 319

Nota verbal do MinistCrio dos Assuntos Externos da Unhio Indiana
a Lega~§o de Portugal em Nova Dehli

Nota N. 0 D. 5550-Eur. f/53

Nova Delhi, 10 de Outubro de 1953

The Ministry of External Affairs present their compliments to the
Legation of Portugal in India and with reference to their note No. 126
(Proc. 7,9) dated the 28th September 1953, have the honour to state that
the Government of fndia have noted with satisfaction that the bonndaries
of the Archdiocese of Goa have been rearranged in such a manner as to
withdraw from the ecclesiastical jurisdiction of the Archbishop of Goa
these areas of the Archdiocese which form part of the territory of the
Union of fndia.
The Ministry tal;;:e the opportunity to renew to the Legation of Portugal the assurances of their highest consideration.

Traduyao
Nova Delhi, 10 de Outubro de 1953
0 Ministro dos Assm1tos Externos da Uniao fndiana apresenta os
seus cmnprimentos a Lega-;ao de Portugal na fndia e, em referenda a sua
Nota N. 0 126 (Proc. 7,9), de 28 de Setembro de 1953, tern a honra de informar que o Governo da fndia toma nota com satisfa-;ao que os limites
da Arquidiocese de Goa foram reajustados de forma a retirar da jurisdit;ao eclesilistica do Arcebispo de GOa as areas da Arquidiocese que fazem
parte do territ6rio da Unifio Indiana.
0 Ministerio aproveita esta oportunidade para renovar os protestos
da sua mais alta considerat;fio.
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N.o 320

Circular do Ministerio dos NegOcios Estrangeiros
a todas as MlssOes Diplomiiticas e Consulares
Circular N,o IJ
Lisboa, 27 de Junho de 1953

CONFIDENCIAL- Como e do conhecimento de V. S.a, o Governo In"
diano resolveu encerrar a sua Legao:;iio em Lisboa, invocando como Unic:a
razilo a circunstincia de entender que a Legao:;iio ficava inteiramente des~
provida de utilidade pritica uma vez que o Governo Portugues se recusou
a discutir as reivindicao:;Oes de Nova Delhi sabre os territbrios e populat;Oes que constituem o Estado da fndia Portuguesa. 0 GDverno Portugues,
ao dar a sua resposta negativa sabre a questiio de fundo, niio deixou de
aludir aquela medida e de exprimir a surpresa causada pela atitude indiana.
2. 0 procedimento adoptado pelo Govemo de Nova Delhi, com
efeito, nB.o se afigura normal e nao pode certamente deixar de se consi~
derar pelo menos inusitado o facto de urn Governo retirar a sua Lcga~
<;i'io junto de um outro Governo pelo motivo de este Ultimo se recusar
a discutir um deterrn.inado assunto, com a agravante de esse assunto
Unico ser a desejada absor<;B.o de territOries do Pais em que a Lega98.o
fundona. 0 reconhecimento de um tal principia como pritica usual leva~
ria, por certo, a consequencias inesperadas no dominio das re1Rs6es entre
Estados, se e que nao ficaria destruido o prOprio conceito em que assenta
a troca de representa<;Oes diplomiticas.
3. v. s.a nao deixari certamente de aproveitar todas as oportuni~
dades que se The deparem para destacar devidamente a injustificada e censurivel atitude do Governo de Nova Delhi, quer junto desse Ministerio
dos Neg6cios Estrangeiros e persoualidades em destaque uesse pais, quer
junto dos seus colegas do corpo diplomfitico ai acreditado.
4. Iudependentemente disso, porem, interessaria conseguir que urn
elemento responsfivel desse Mlnisterio dos NegOcios Estraugeiros se prontificasse a deixar cair, em conversa como representante indiana nesse pais,
uma palavra de estranheza pela atitude do GDverno da Uniio Indiana.
5. N8.o desconhece esta Secretaria de Estado as dificuldades que se
podem deparar·no caminho de uma tal diligencia. Por isso mesmo, e porque
conviria evitar que V. s.a se expuzesse a receber uma resposta negativa,
ficani V. s.a. com completa liberdade para julgar da oportunidade de a
efectuar tendo em aten900 o ambiente ai existente e tendo, sobretudo, em
mente que niio convem diminuir, com a de agora, o valor e a for9a de uma
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the Legation's attention to this l\1inistry's note No. D. 3278 ~ F..ur. 1{53
dated the 14th July, 1953. It ·will be seen that he had misused the·
privilege granted to him for issuing permits for the transport. of foodgrains, etc. to Daman across Indian territory. No reply has been received
to this note.
4. In view of the general unfriendly attitude of the Portuguese
India administration and the misuse of the concessions hitherto enjoyed
by the Portuguese European officials, the Government of India has been
compelled to review its policy_ and take these measures.
5. The Legation aL<>o complain in t11eir note that the measures taken
by the Government of India were <{suddem. In this connection a copy
of a note addressed by the Consul-General for India to the Governor
General of Goa is attached. :From this it will be seen that ample notice
was given to the Portuguese autl_J.orities in Goa of the requirements of
the Government of India that in future all European Portuguese officials
will have to be in possession of valid visas for entry into or transit
through India.
6. In order, however, to facilitate tl1e Administration of the Portuguese enclave of Silvassa, and as a very special case, the District Magistrate of Surat is being authorised by the Government of Bombay to
grant transit visas to permanent Portuguese European officials of Daman
and Silvas..sa on an application bdng made to the District authorities.
Apart from tl1is the Ministry regret their inability for the reasons mentioned above, to make any further concessions or revi~:.w tl1dr decision
in this regard.
The Ministry take this opportunity to renew to the I,egation of
Portugal the assurances of their highest consideration.

Traduriio

0 Ministerio d os Assuntos Externos apresenta os seus cumprimentos
de Portugal na fndia e, com referenda· a sua Nota n. 0 144
(Proc. 7, 7) de 2·de Dezembro de 1953, tem a honra de informar o seguinte:
2. 0 Ministerio verifica com ~urpresa que a Legar;iio Portuguesa
considera ldnjustificado)>, <{contrario a pnitica internacionah, etc., a exigo2nda do Governo indiano, de que, todos os funcionirios portugueses
europ(;US, incluindo o Governador do Distrito de Damiio, em trftnsito
por territ6rio indiano, devem estar na posse de vistos de tninsito indianos
vilidos.
A Lega~iio, na sua Nota, vai ao ponto de caracterizar esta medida
como <dnam.istosa» e contriria a «regra .de boa vizin.han~<:v>. E estnUJho

a Lega~B.o
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que estas acusa\Oes sejam feitas por um Pais cuja admini~'trar;io na
colOnia de GOa, apesar da considerac;:iio demonstrada pelo Governo da
india, tomou medidas e promulgou leis restringindo os direitos e prindpios gozados tradicionalmente pelos nacionais indianos nesse territ6rio.
E~"tas meclidas disc~rninat6rias contra nacionais indianos foram levadas
ao conhecimento di Legac;ao e do Governo Portugues, niio tendO ate
agora sido recebida qualquer resposta satisfat6ria.
3. Considerando o assunto espedfico do pedido fonnulado pelo GOvernador de Damio, 110 sentido de obter urn vista de tr{msito a fi~ de
v"iajar atraves do territ6rio indiana, esta medida tornou-se necessaria
em face dqs abuses verificados em. anteriores. autorizar;Oes concedidas
pelo Governo da India. 0 MinistC:rio chama a aten.:_;iio da Lega.:_;lo para
o comportameuto do Comandaute F. R. Romba, que foi objecto da Nota
do 1vlinisterio N.o D. 4754- Eur. 1/53, de 30 de Outubro de 1953. Chegou
ao conhecitnento do Governo da India que o 1'enente Melo C':r0mes, Governador de Damiio, que entrou rece11temente em territ6rio indiana, sem
um visto de entrada e sem informar o posto de policia m.ais prOximo,
confonne tem sido requerido em anteriores concessOes, e levou do territ6rio indiana para Damlo algumas pessoas que foram detidas em territ6rio port:uguE:s sem raziio plausivel. Os funcionB.rios portugueses entregando-se a tlo descortCses e repreensivds actividades contra todos os
canones da cortesia internacional e11tre as na.:_;Oes niio podem esperar
a continua.:;iio das concessOes anteriormente gozadas. No caso do Adrninistrador de Silvass<i, seria sufidente chamar a aten9iio da Lega.:_;fio
para a Nota do MinistC:rio N. 0 D. 3278- Eur. l/53 de 14 de Julho· de
1953. Dela se conclui que ele abuson do privilC:gio que lhe fora concedido
para o transp()rte de cereais, etc. para Damao, atraves do territ6rio
indiana. Niio foi recebida qnalci_uer resposta a esta Nota.
4. Em face d8, atitude geralmente inarnistosa da administra.:;:iio da
fndia Portuguesa, e do abuso das concessOes ate agora gozadas por fnndon8.rios portngueses europeus, o Governo da fndia foi levado a rever
a sua politica e a tamar essas medidas.
5. A Lega.:_;iio tambC:m lamenta 11a sua Nota que as medidas tomadas
pelo Governo da fndia tenham sido <1sllbitas>>. A este respeito jUnto se
remete c6pia de uma not'ct enviada pelo CCmsu1-Geral da 1ndia ao Governador Geral de G6a. Por ela podera verificar-se que foi dado avi~o pre,·io as autoridades Portuguenas de GOa 8.cerca da cxigE:ncia do Governa da india· para que de futuro todos os funcion<irios portugueses
europeus estejam de posse de vistas validos para entrar on transitar
at:raves da india.
6. Contudo, a fim- de conceder facilidad-es -a Administrar;iio Portn~
guesa do enclave de Silvassa, e como caso muito especial, o Magistrado
:_;
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do Distrito de Surat foi autorizado pelo Governo de Bombaim a conceder vistas aos fundonarios portugueses europeus de Damao e Silvassa
quando pedidos 8.s autoridades do Distrito.
Fora disso o Ministerio lamenta a sua impossibilidade, pelas raz6es
acima mendonadas, de fazer mais concess6es ou rever a sua decisao
a este respeito.
0 M:inisterio aproveita a oportunidade para reiterar a Lega9iio de
Portugal os protestos da sua mais elevada considera<;flo.

N.o 324

Do Clinsul Geral de Portugal em Bombaim
ao Mlnistro dos NegOcios Estrangeiros
Oficio N. 0 270

Bombaim, 28 de Dezembro de 1953
Excelincia - A opiniio pUblica nos meios goeses desta cidade manifesta uma muito justificada irritat;-iio, em face da atitude das autoridades
aduaneiras indianas para com o movimento de pessoas e coisas entre as
possessOes portuguesas do subcontinente e o territ6rio da Unifio. SupOe-se
mesmo que essa atitude revela ja um come<;o de e:xecu9iio das medidas
que o Primeiro 1Iirristro anundara como devendo seiuir-se ao encerra·
menta da l,egao:;-fio indiana em Lisboa.
Seja como fOr, os factos denunciados pela imprensa concani da colOnia
go€sa e outros de natureza id€ntica trazidos· particularmente ao conhed~ento deste Consulado t€m a marca clara das act;Oes hostls.
0 <(Goa TimesJ>, por exemplo, cita os seguintes casas de intencional
abuso de poder par parte da A1f8.ndega de Bombaim: Recentemente,
voltava de Goa para esta cidade, um goes que aqui reside e que trazia
consigo um velho re16gio comprado em segtmda mao par sete rupias,
em Bombaim, h<i cerca de 11 anos. As autoridades aduaneiras e.xigiram
ao referido goes o pagamento, de 11 rupias, como direitos de importat;iio
sabre aquele re16gio.
Outro go€s aqui chegado h8. pouco foi obrigado a pagar 70 rupias,
como taxa de importat;fio sabre um fato que trazia vestido.
A uma mulher do povo vinda de GOa, foi exigido o pagameuto de
35 rupias pelo velho sari de ,seda que a recobria.
0 jornal supracitado refere ainda que as carregadores nos cais e nas
estat;Oes, em vista do tratamento de que os goeses siio objecto, perseguem estes com zombarias e insultos.
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Por outro lado, estilo sendo dificultadas de maneira mtrito sensivel
da UnHio Indiana para Damiio.
Ate ao dia 1 do mes corrente, era permitido a qualquer pessoa levar
daqui para Damiio quaisquer produtos alimentares, ate cinco cdras, tais
como manteiga, azeite, a~Ucar, batata, pimenta, cebola, etc. Daquela data
em diante a quantidade permitida dos referidos produtos foi reduzida
a uma ceira, dependendo ainda do criteria e fantasia do empregado aduaneiro em servi<;o ser-5e ou niio autorizado a levar para a citada provincia
portuguesa certos produtos, como cha, batatas, cebolas, mantdga e
azeite. Consta que o povo de Dam1io vive presentemente de produtos
importados e que a vida ali subiu consider8:velmente. Os viajantes de
Damilo para a Uniiio Indiana sofrem, pelo que respeita a fiscaliza~ao
a1fandeg3xia, vexames iguais iiqueles adma referidos em rela~:lo aos
goCses. S6 podem trazer consigo dez cigarros, e siio obrigados muita\5
vezes a pagar direitos de importao;ilo sabre a roupa que trazem vestida.
Estes e outros vexames impastos pelas autoridades indianas a populao;iio da india Portuguesa s1io aqni interpretados como formas de pressiio
politica destinadas a fon;a-la a manifestar-se desejosa da integra~iio do
territ6rio portugues na Uniiio Indiana.
Aproveito a oportunidade para apresentar a V. Ex.l!., Senhor Ministro, os protestos da minha mais alta considera~1io.
as

exporta~Oes

Emilio Patricio
N.o 325

Do COnsul Geral de Portugal em Bornbaim
ao Ministro dos NegOcios Estrangeiros

Oficio N. 0 7
Bombaim, 11 de Janeiro de 1954

Excelencia- Com referenda ao meu Ofido n. 0 270 de 28 de Dezembro £indo (1), tenho a honra de enviar a V. Ex. a o induso recorte do
«Indian Express>> de 9 de Janeiro corrente, com um artigo relativo as
dificuldades e vexames impastos pelas Alfandegas de Bombaim aos viajantes que aqui desembarcam, proveni€'ntes de GOa.
Aproveito a oportunidade para apresentar a V. Ex.a, Senhor Ministro, os protestos da minha mais alta considera~iio.
Emilio Patricio
(1) Ver documento N.o 324,
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Anexo
By B. V. Ranganath

Harbour Highlights

Goa Passengers Complain Of Irksome Customs Check

<{The Indian Express>>
9 de Janeiro de 1954

'l'he Bombay Customs office is flooded with letters and representa~
tions from passengers between Goa and Bombay by sea about the nerve-rack'ing search and formalities observed by the checking staff at the Ferry
Wharf following the t€C(;'Ut regulations of the Union Government to prevent smuggling of goods from the Portuguese territory.
Wordy duels between the Cu..stoms authorities and passengers helplessly pleading for exemption of duty on personal belongings and wearing
apparel, which have been includE"d in the list of dutiable goods, are- common at the Wharf and the Prince's docks where the ships from Goa· are
berthed.
Amenities at the Wharf for hundreds of passengers visiting Goa for
pleasure, holiday or business, leave much to be desired. 011e more hards~
hip has been added since the New Year because of the tedious and cumber
some Customs regulations.
There are three weekly sailings between the Portuguese territory and
Bombay, and passengers queue up at the Customs office to clear their
goods including their fountain pens, watches and small every~day toilet
goods seized by the authorities at the Wharf.
Even old luxury articles are subjected to heavy duty and more often
than not, it takes some hours before the passengers leave the "Wharf, minus their watches and fountain pens and sometimes their warm clothing
too.

Strict Scndiny
Mr. A. N. Saiianathm1, the energetic Collector of Customs, has been
giving a patient hearing to the passengers' grievances and is lik:ely to for~
ward them to the authorities in Delhi.
Departure of ships to Goa has been many times delayed during the
past few weeks due to the scrutiny exercised by the Customs staff in che~
eking the export certificates for Goabound passengers.
With the new procedure the certificates, absent a few months ago,
have reappeared. Passengers are required to declare their personal belong~
ings including their daily wear.
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It is a common sight at the \Vharf that those who do not have the cer~
tificates, unwillingly hand over the daily toilet needs and fountain pens
to their friends and relatives.
A 89-year-old Goan who .came from Pan jim last week said that even
during war years, the checking was not so strict. He prderred not to see
his kith and kin till the restrictions were remow.d. He said: <c\Vhenver I
go home, the first question my grand-children ask me is whether I have
brought any sweets and chocolates)>.
The authorities are not to be blamed becau_se they carry out the duties according to the instructions from the powers-that- be. However, a high
-official assured me that it would not be long before the restrictions are
either withdrawn or considerable relief is given to the passengers.

N.o 326

Nota verbal da Lega{:iio de Portugal em Nova Delhi
ao MinisH!rio dos Assuntos Externos da UnHio Indiana
N.O

II

Nova Ddhi, 18 de Janeiro de 1954

The Legation of Portugal present their compliments to the Mini~try
of EA'iernal Affairs and have the honour to refer to the Ministry's note
No. D. 6886 -- Eur. l.A53, of the 231d December, 1953.
2. After having communicated the contents of the note to the Government of the Portuguese State of India, the Legation are now in a position to clarify certain incidents which appear to have led the :Ministry to
believe that some Portuguese officials, while staying in India or crossing
Indian territory, had not respected Indian regulations or had tried to
abuse the rules of hospitality.
-3. · Reference was made to the conduct of Captain Romba, Chief of
Police in Goa, who was the subject of a previous note from the :Ministry~
No. D. 4754- Eur. 1'53, date~ the 30th October 1953.
In that note there was first a general allegation that he had been responsible for the ill-treatment of Indian nationals visiting Goa, which was,
however, only substantiated by recalling the two old incidents of the lst
January 1953, concerning Mr. Sood and his driver, and the car of the Indian Consulate General at Goa, in which Mr. Bhatnagar was travelling,
These two incidents, as it may be remembered, were the subject of sp(:;'cial
investigations held by the Portuguese authorities. The results of those investigations were du1y communicated by the J...egation to the Ministry,

334

As lris name was mentioned in the :Ministry's note nnder reply,
in connection with the issuing of permits for the transport of food grains,
etc, to Daman across Indian territory, the Legation wish to avail themselves of this opportunity to state that the strictest measures were taken
by the authorities of the Portuguese State of India, as soon as they were
infonned of the contents of the Ministry's note No. D. 3278- Eur. 1/53
of the 14th July, 1953, in order that the issue of tl1e permits should be
absolutely restricted to the food grains, etc. actually produced in Portuguese territory. It is a matter in whicl1 a complete and successful
checking has sometimes proved to be ratl1er difficult, but the Portuguese
authorities are now most hopeful to ha:ve definitely ~Ol~d that with the

new measures. This reply would have been transmitted to the :Mlnistry
some time ago, but for the unfortm:1ate fact that a letter addressed to
the Legation by the Government of Goa was mislaid in the post. The
Legation regret therefore riot to have been, on this account, in a position
to transmit such a reply at an earlier date, as it was the desire of the
Government of Goa to give full and complete satisfaction to the Indian
authorities as soon as they knew of their remarks.
6. On the main subject of this note, the l,tgation would still wish
to communicate to the :Ministry the follovving infonnation. Aiter having
received the note of tl1e Indian Consul General, of the lst October, 1953,
the Government of Goa requested, on the lOth of the same month, to
be informed of t.he concrete cases in which Indian passport regulations
had not been respected by Portugu<se officials. The Indian Consul General
replied, in his note No. VIII/7-8277, of the 12th October, 1953, that
(jmany'> contraventions of the Indian passport Act had been from time
to time transmitted to the Government of Goa, and that the <jmost
recenh had been the entry into Vapi, on the 11th August, 1953, of
Captain Romba, Commander of tl1e Police, and of Lieut. Mello Gomes,
Governor of Daman. It was then ascertained, by the autl10rities at Goa,
that Captain Romba never went to Vapi on that date, and that I,ieut.
Mello Gomes went for the purpose already mentioned, but when he still
enjoyed facilities to do so.
The Indian Consul General had mentioned «many>/ other contraventions. However· only two other complaints had been previously received from the Consul General by the Government at Goa. In his note
No. SICG/32/429, of the 15th December, 1952, the Consul General had
referred to the case of a Police agent who had obtained a transit visa
to ·go from Goa to Daman, and who had gone as far as Bombay and
retnrned to Goa without going to Daman. The Consul General did consider
the case a serious infringement of the Indian regulations, as an entry
visa and not a transit visa had been requested. The Government at Goa
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in hls reply explained that the police agent had been unable to proceed
as far as Daman, as unexpected and urgent duties compelled him to
retum to Goa before doing so; and requested to be informed of what
should be done in similar cases that might happen in the future.
The other complaint of the Consul General was presented on the
25th July, 1953, in his note VIII/7-6194, and referred to a sergeant and
two Portuguese officers who had entered Indian territory on the 1st
June, 1953. It was then explained to the Consul General what had hapH
pened. A Portuguese sergeant, who had committed some crime, entered
the district of Karvmr to escape being brought to justice. Two army
officers, who pursued and captured him, had obtained beforehand for that
purpose the consent and good offices of the Indian authorities at the border and of the Police of Karwar. It was a "~/ery special and urgent case,
which relation~ of good meighbourhood could easily justify, as \Vas well
understood by the l<?cal Indian authorities of Karwar.
7. In view of the aforesaid, it can be ascertained that the charges and
allegations made against some Portugttese officiais in the :Ministry's note,
of the 23rd December, 1953, are very far from corresponding to the facts.
It is therefore to be regretted that those charges ai1d allegations should
have been invoked to justify the new measures taken by the Indian authorities as regards the transit of Portuguese European affidals between
Daman and Nagar-Aveli, which are certainly bound greatly to hamper
the administration of the territory of Nagar-Aveli to the detriment and
prejudice of the local population.
The Legation of Portugal take this opportunity to renew to the Ministry of External Affairs the assurances of their highest consideration.

Traduyiio
A Lega~iio de Portugal apresenta os seus cumprimentos ao Minish~
rio dos Assuntos Externos e tem a honra de se referir a Nota do Ministerio
N.O D. 6886 ~ EUR 1/53, de 23 de Dezembro de 1953.
2. Depois de ter comtmicado o teor da Nota ao Governo do Estado
Portugues da fndia, a Lega~iio esti presentemente habilitada a esclarecer
certos incidentes que parecem ter levado o Ministerio a acreditar que algtms fundonirios portugueses, estando na fndia ou tendo atravessado
territ6rio indiana, niio teriam respeitado os regulamentos au tentaram
abusar das regras de hospitalidade.
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3. Foi feita referenda a conduta do CapiHio Romba, Chefe da Po~
Hda de Goa, que foi objecto de uma nota anterior do :Ministerio n.o D, 4754
- EUR. 1/53, de 30 de Outubro de 1953.
Nessa nota havia em primeiro lugar uma afinnat;B:o de caricter geral
segundo a qual ele tinha sido respons<ivel pelo mau tratamento dado anacionain indianos em visita a Goa, o que contudo s6 foi commbstanciado lembrando os dois anteriores incidentcs, de 1 de Janeiro de 1953, relative ao
Sr. Sood e ao seu motorista, eo autom6vel do COnsul indiana em Goa, no
qual viajava o Sr. Bhatnagar. Estes dais incidentes, como talvez seja recordado, foram objecto de investigat;6cs espedais levadas a cabo pelas autoridades portuguesan. Os resultados de5'isas investiga66es foram devida~
mente transmitidos pela Legac;iio ao :.Ministerio, e a parte irrepree;nsfvel
que na opiniiio das autoridades Portuguesas, o Capitao Romba teve nelas
foi entfio completamente explicada. A Legac;iio Portuguesa s6mente acres~
centa agora que niio deve ser esqueddo que o Capitio Romba era nessa al~
tura principalmente respons1ve1 pelos servic;os de polkia e comCrcio em
Goa durante as Comemorac;Oes da :.Marte d.e S. Frandsco Xavier, quando
muitos milhares de nacionais indianos chegaram a Goa num curto periodo.
Parecera assim que s6mente dois inddentes com nadonais indianos (o motorista do Sr. Sood parece ser urn nacional do Paquistiio) durante uma si~
tuac;iio especialissima e fora do normal, poderia ser considerado com toda
a justi<;a urn sucesso enorme. A Legac;fio considera~se no direito de de~
darar o que precede, qualquer que seja ainda o ponto de vista das autori~
dades indianas em face desses dois inddentes, depois das explicac;Oes
completas e detalhadas tramsmitidas ao 11-'IinistCrio sobre esse assunto,
Entretanto, e desde os inddentes ocorridos em 1 de Janeiro de 1953,
nao foram apresentadas quaisquer outras queixas pelo C6nsul Geral em
Goa contra o Capitao Romba. Contudo a Nota do MinistE:rio declarava
que o Govemo Portugues poderia restringir o zelo anti~indiano demonstrade por esse oficial, mas que as esperanc;as do Governo da fndia niio se
trannformaram em realidade. Sem o menor desejo de entrar numa dis~
cussao acadCmka acerca desta alegac;fio, as autoridades Portuguesas de
Goa desejam s6mente sdientar que, mesmo que se adrnitisse embora err6~
neamente que o Capitiio Romba tenha ;;entimentos anti-indianos, o mero
facto de o COnsul Geral da fndia se nfio ter queixado novamente acerca
do tratamento dado a nadonais indianos, parcen't raziio sufidente para
que as autoridades indianas estivessem agora totalmente satisfeitas quanto
ao assunto.
A nota do :Ministerio, de 30 de Outubro de 1953, aiuda acusa o Capitiio
Romba <1de se ter entregue a mais repreensivel forma de actividade politica
em Bombaim, mostrando desse modo um desre;;peito completo das regras
normais e mais elementares de cortesia cle\'idas por um visitante na fndia.
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A informac;B.o recebida das autoridades Portuguesas de Goa sobre este
ponto e a seguinte: o Capitiio Romba s6 foi a Bombaim uma vez, por ocasiiio
da sua ida a Damiio. Nesse dia, chegou a Bombaim as 11 da noite, e foi directamente para o hotel, que deixou na manha seguinte para ir ao Consulado Geral de Portugal. Depois que deixou o Consulado Geral fez algumas
compras acompanhado pelo Conselheiro do Consulado Geral, Sr. Bragan~a, e pelas 12 horas da manhU continuou a sua viagem para Damao.
Durante o curto espac;o de tempo que permaneceu em Bombaim recebeu
a protecc;1io da PoHcia de Bombaim. Na verdade, os seus movimentos faram seguidos de perto por urn autom6vel da Polida, e o hotel permaneceu
durante todo o tempo sob a sua vigilUncia especial. Niio teve quaisquer
contactos politicos, com quem quer que fosse, durante a sua permanencia
em Bombaim, conforme a Policia de J3ombaim, pelas razOes adma mencionad.as, devera certamente ter conhecimento.
Ni'io ha dUvida que devido a nB.o ter sido feita qualquer observa9i:io ou comenta.r.io do genera mencionado na nota do Ministerio em
relac;ao a ele, as autoridades de Bombaim esta\·am perfeitamente dispostas a dar-lhe, ate 21 de Outubro de 1953 (o seu tr8.nsito por Bombaim
teve lugar no mes de Julho), um visto de tr8.nsito indiano Pilra a sua
viagem de regresso a Dami'io, conforme pode ser comprovado pela c6pia
anexa da carta dessa data enviada pelo Sr. A. T. Bambawale, fundon<irio
de Passaportes do Governo de Bombaim, ao Consul Geral de Portugal
nessa cidade.
4. No que diz respeito a alegac;ao feita contra o Governador de
Daml'io, Tenente Mello Gomes, de que ele teria recentemente entrado em
territ6rio indiano sem o visto de entrada e sem ter infonnado o posto de
poHcia mais pr6rimo, e tinha ({introduzido>> em Dami'io algumas pessoas
provenientes de tenit6rio indiano, as autoridades de Goa deram a seguinte informa9i'io.
0 Governo de Damiio, bern como todos os outros funcion<irios do Distrite, incluincio os Europeus, foram sempre autorizados, por costume e
tradi9iio, a atravessarem o terr;it6rio indiano entre Damiio e Nagar-Aveli,
e a irem e voltarem a Vapi (esta9B.o de caminho de ferro que serve Dami'io)
sem quaisquer formalidades de vistos ou de se apresentarem as autoridades indianas.
Parece que o 1:tinisterio na sua nota deseja referir a ocasiao em que
o Tenente Mello Gomes foi a Vapi a fim de se encontrar com tres goeses,
residentes em Bombaim, que haviam decidido visitar Damfio. A data
dessa viagem foi o dia 11 de Agosto de 1953, e assim muito antes fo C6nsul
Geral Indiano enviar a sua nota ao Governador Geral, datada do dia 1 de
Outubro de 1953, a qual de qualquer modo nao foi nessa altura interpretada como respeitando tambem ao caso muito especial dos funcion3.rios
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N.O 327

Da Lega~iio de Portugal em Nova Delhi
ao Ministt'irio dos Assuntos Externos da Unilio Indiana
N.o

I2

Nova Delhi, 20 de Janeiro de 1954
Aide~Mbnoire

In t11e :Ministry's note No. D. 6886- Eur. l/53, of the 23rd December, 1953, it was stated that the District Magistrate of Surat was
being authorised by the Government of Bombay to grant transit visae
to permanent portuguese european officials of the District of Daman,
who have to cross Indian territory to goto Nagar-Aveli.
Before the said note was received the Governor General at G6a had
requested the Indian Consul General to grant such \risae. The latter
refused one for I..,.ieut. Faldio, of the Nagar-Aveli Police, and has not
meanwhile granted any visae for the other l)ortuguese officials. On his
side tl1e District Magistrate of Surat has stated that he has no authority
to grant such visae, and that his instructions are only to notify the
Central P·assport Office, Bombay, of the crossings of Indian territory
made by european officials.
A verbal enquiry made to the Ministry as to whether the Indian
Consul General could still grant the visae, instead of the District Magistrate of Surat, was answered in the affirmative.
Under the circumstances, it would be greatly appreciated if the
Ministry would be good enough to instruct the Consul General to expedite the granting of the -visae for those officials, as since the 26tn November last no Portuguese European officials of the District of Daman
have been able to go from Daman to Nagar-Aveli or vice-versa. This
is of course causing great inconvenienc.e to the administration of the
territory.

Na Nota do Ministerio n.O D. 6886- Eur. 1/53, de 23 de Dezembro
informava-se que o Magistrado do Distrito de Surat tinha sido autorizado
pelo C':rllverno de Bombaim a conceder vistos de tnlnsito a oficiais europeus permanentes do Distrito de Damao que tem de atravessar o territ6rio indiano para ir a Nagar-Aveli.
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Antes da referida Nota ter sido recebida, o Governador Geral de
GOa pedira ao COnsul Geral da fndia para conceder tais vistas. Este
Ultimo recusou um para o Tenente Falciio, da Polida de Nagar-Aveli,
e niio concedeu entretanto quaisquer vistas a outros oficiais portugueses.
De seu lado o Magistrado do Distrito de Surat dedarou que niio tinha
autoridade para conceder tais vistas, e que as suas instrut;Oes eram sOmente para notificar a Reparti;;Uo Central de Passaportes, de Bombaim,
icerca das passagens feitas por ofidais portugueses em territ6rio indiana.
A uma pergunta verbal feita ao 1:tinist€rio sabre se o COnsul Geral
Indiana poderia ainda conceder os vistos, em vez do Magistrado do Distrito de Surat, foi respondido pda afirmativa.
Nestas drcunst:lncias, seriam muito apredados os bons oficios do
Ministerio 110 sentido de instruir o C6nsul Geral a acelerar a concessiio
dos vistos para esses funcionS.rios, dado que, desde 26 de No•embro Ultimo,
nenltum fundon8.rio portugues europeu do ·Distrito de Damao pode ir
de Damao a Nagar-Aveli ou vice-versa. Isto sem clllvida causa gntndes
inconvenientes a administrao:;ao do territ6rio.
N.O 328

Do Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros
a Lega~ao de Portugal em Nova Delhi

Telegrama N. 0

II

Lisboa, 27 de Janeiro de 19M
Estava-se preparando aqui, para V. Ex.a entregar, uma nota em
que se rebatiam as acusao:;Oes contra funcion<irios portugueses e, com
fundamento na recusa de Yistos, se susdtava a questao em principia,
do tnlnsito dos nossos funcion8.rios por territ6rio indi.ano, A Nota entregue a V. Ex. a em 18 (l), redigida em tennos semelhantes aos que se
projectavam, antedpou-se quanta ao primeiro assunto, prejudkando pertanto naquela parte o projecto que se estava elaborando,
Respondidas as acusa<_;Oes contra fm1ciotuirios, parece todada ainda
aconselh8.vel entregar nova nota \'iobre o problema de vistos e colocando
a questfio de principia. Para se poder aqui preparar esta, porem, e inclispensavel saber os termos em que V. Ex. a praticou a diligenda e a
reac~iio que encontrou para a mesma.
Rogo por isso tugentes informa<_;Oes por esta via_

Nestrangeiros
(1) Ver documento N.o 326.
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N. 0 329

Nota verbal do Ministt!rio dos Assuntos Externos da UnHio Indiana
ii Lega~ao de Portugal em Nova Delhi
N. 0 D. 635-Ettr. I/54
Nova Delhi, 3 de Fevereiro de 1954
The lvlinistry of External AHairs present their compliments to the
Portuguese Legation in India and have the honour to state that with
immediate effect transhipment through India of arms and ammunition
of all categories from and to the Portuguese possessions in India is prohibited. This prohibition will be applicable also in the case of Portuguese
civil and military personnel with the following exceptions:

(i) The Governor General of Goa;
(H) Diplomatic and de carriere consular officials of the Portuguese
Government accredited to the Government of India.
2. The Legation is also informed ihat the F.M. pistol belonging to
Col. Lopes which was detained by the Indian Customs authorities, \V:ill
be handed over to the appropriate Portuguese authorities in Goa,
3. The Wnistry take this opportunity to renew to the Portuguese
Legation the assurances of their highest consideration.
Traduyiio
0 :Mlnisterio dos Assuntos Externos da Uniiio Indiana apresenta os
seus cumprimentos a Lega<;:iio de Portugal na fndia e tem a homa de
d.eclarar que e proibid.o, com efeito imediato, o tril.nsito atraves da fndia
fndia de armas e muni<;:Oes de todas as categorias de e para as· posses~
s6es portuguesas na fndia. Esta proibi~iio sera aplk<ivel tambem aos
civ-is e militates portugueses com as seguintes excep~Oes:

(i) 0 Governador Geral de GOa;
(li) 'Os funcion<irios diplomaticos e consulares de carreira do Governa Portugues acreditados junto do Governo da fndia.
2. Tambem se comunica a Lega~ao que a pistola F.M. pertencente
ao Coronel Lopes, que foi detida pelas autoridades alfandeg<irias inclianas, sera entregue as competentes autoridades portuguesas em GOa.
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3. 0 Ministerio dos Assuntos Externos aproveita a oportunidade
para renovar 8. Lega<;iio de Portugal os protestos da sua mais alta con~
sidera<;Ko.

N.O 330

Do MinlstCrio dos NegOclos Estrangeiros
il LegalfiiO de Portugal em Nova Delhi

Telegrama N,o I7
Lisboa, 3 de Fevereiro de 1954
Conforme foi anunciado no telegrama desta Secretaria de Estado
n.o 11 (1 ), thilla sido aqui elaborado urn projecto de nota para V. Ex. a
entregar em aditamento a que essa Legac;iio entregou em 18 de Janeiro
tUtimo. 0 referido projecto, alem de certos pontos de facto e quesHio
de prindpio sabre livre trilnsito de funcionllrios portugueses, suscitava
urn problema de vistas a conceder pelo Consulado da Uniiio Indiana
em GOa com validade para urn ano. A notfcia transmitida nO telegrama
de V. Ex. a n.O 21 ( ), vern prejudicar em parte o texto que se preparava,
que niio podeni ser entregue tal como se encontra. Afigura~se conveniente
toda via mar car perante o Govemo Indiano a posi-;iio portuguesa em
materia de transite de funcionllrios por territOrio da Uniao assim como
rebater certas alega<;Oes a que a nota de V. Ex. a alude. Nestes termos,
segue em ostensivo por via aerea o projecto aqui elaborado a fim de que
V. Ex. a, conhecedor das circunstincias locais e das reac~Oes encontrad:as
nesse .Ministerio a quando das suas dilig&ndas sobre o problema de vistos,
possa aproveitar os argumentos e sugest6es ali contidos o que no SE'U
born criterio parecer apropriado para entregar a nota definindo a posi~iio portuguesa na materia.
Na mesma nota ou separadamente se o julgar preferivel, deveri
V. Ex. a instar por concessiio do visto ao Tenente Falciio, em servi<;o na
Policia de Nagar-Aveli, B.cerca do qual o Governo Geral afirma nada
constar que possa justificar essa recusa.
N estrangeiros

(1) Ver documento N.o 328.
I~)

Transcreve o texto reproduzido como documento N.o 329.
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Do Ministro de Portugal ern Nova Delhi
ao Ministro dos NegOcios Estrangeiros

Aerogra111a ,V.O A-2T
Nova Delhi, 5 de FeYerdro de 195<1

Com pretexto no fttcto do Secret8.rio Geral deste Ministerio dos Neg6cios Extemos Pillai me ter dnas vezes dito, no decurso de visitas de
cortezia que lhe fiz, que estimava ter urn dia oportlmidade para conversannos sabre a questfi.o de G6a (afirmar;iio de cuja sinceridade alLis duvido) tenciono pedir-lhe brevementc uma audienda para esse efeito.
Tenho intenr;iio de lhe fazer uma cxposit;i'io da nossa posi<;iio na quest8.o,
e de chamar a sua aten<;iio para tudo o que recentemente aqui tem sido
feito ou dito contra nOs, e de termos razi.'io para nos qneixar. Entregar-lhe-ei um apontamento escrito com a lista das quest6es que justificam
as nossas queixas ou reparos. Caso haja qualquer ponto que V. Ex.a
estimasse que eu frizasse especialmente, agradeceria o fa;;or de mo dizer
por via telegr:ifica. Pillai ah?m de ser o primeiro funciomirio do t.Iinisterio, e pessoa correcta, de educar;:lo inglesa e nada facciosa. Nfio se
ocupa todavia 110rmalnwnte das nossas quest6es, pelo que para justifkar
a entrevista com-em servir-me do pretexto indicado. 0 Cht'fe Supremo
no Minist6rio dos asstmtos de G6a e o Foreign Secretarv
.
. R. K. ~ehnt
(sobrinho do Primeiro Ministro), pessoa vaidosa, irritante e pouco inteligente que e geralmente detestada por todo () Corpo Diplom8.tico especialmente por ingleses. As entrevistas com ele sao sempre difkeis, embora
as rela~Oes pessoais sejam boas, como o prova o facto de ainda hit pouco
ter vindo almoc;ar a :Lt·ga~:lo para se encontrar com o Dr. Patricio que
conhecia de Estocohno. Kada se perdera todavia da entre-vista com Pillai
e talvez alguma coisa se ganhe, embom duvide muito que ele tenl1a jm1to
do Primeiro Ministro a influi!'nda que possnfa o seu predecessor Bajpai,
hoje Go\·emador de Bombaim. Pillai est<:ve a jantar ha. dias na Lega<;fio
e no decorrer dele, sua mu1her, qu<: e ingli!'sa, disse-me em segredo: ,,Nfio
o repita a meu marido, mas fa.:;am todo o possivel par:::t se manterem
firmes na questao de G6a. Tenho uma criada goi!'sa hi em casa que vive
aterrada com a ideia de que G6a possa Yir a ser integrada na fndim1.
I

Garin
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Do Mlnistro dos Neg6clos Estrangeiros
ao Ministro de Portugal em Nova Delhi
Telegrama N.o 2.r
T,isboa, 8 de Fevereiro de 1954
Rogo a V. Ex. a. procurar obter e enviar por Yia aerea, em condi~6es
de poder ser utilizada para reprodu.;;iio nos jornais, uma prova Uo negative da fotografia publicada no jornal <cindian Expres~l) de 23 de Janeiro
Ultimo.

Paulo Cunha

:::\. 0
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Nota verbal da Lega~ao de Portugal em Nova Delhi
ao Ministfrio dos Assuntos Externos da UnUio Indiana

?\l"ova Delhi, ll de Fevereiro de 195-1
1'he Legation of Portugal present their compliments to the Ministry
of External Affairs and, further to their note No. 11, of the 18tJt January
last, and still referring to the }Iiuistry's note 1:\o. D. 6886 ·--- Eur. 1/53,
of the 23rd December, 1953, have the honour to communicate the following.
2. The Portuguese Government haYe examined attentively the motives adduced by tlw Indian Government to justify the restrictive mea~
sures for the transit of Portuguese officials through Indian territory and
have \:erified that the same are based exdusiYel.'' on occasional reasons
of mere fact. The Portuguese Government cannot therefore refrain from
emphasising that such allegations do not arise from a position of principle. Under the circumstances, and. considering that the complete lack
of foundation of the charges made against the Portuguese officials was as
above, the Portuguese Government believe that t1wy should raise the
question of principle which is invoh"ed.
3. However, and before entering into the appreciation of such a
question, the Legation of Portugal believe it still might be useful to darify
fully certain points of fact referred to in the Ministry's note Wlder reply.
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4. It is stated in the Indian note that in the Portuguese State of
India, despite the interest shown by the Indian Government, measures
have been taken and laws promulgated restricting the rights and privileges traditionally enjoyed by Indian nationals resident in the territory.
And it is further stated that these measures, which are classified as discriminatory, have been brought to the notice of the Portuguese Government and of this Legation >Yithout a satisfactory reply being obtained
so far. As regards these allegations the Legation of Portnga,l wish to
point out the following.
5. The legislation which deals \vith the entry and the residence of
foreigners in the Portuguese State of India as well as the legislation which
conditions their activities, is the same which is in force in all other Portugut:se provinces. They are therefore measures of a general character,
applied indistinctively and it cannot be understood how it io; possible
to classify them as discriminator}' against Indian citizens. Further, and
in a spirit of good will and understanding, the authorities of the Portuguese State of India have enforced such laws with the greatest tolerance;
and bearing in mind the number of Indian nationals who in Portuguese
territory devote themselves to trade, industry and other activities and
the constant requests presented by others to be allowed to reside there,
it is to be concluded that neither the laws nor the regulations in force
in the Portuguese State of India are thought by the persons concerned
to be severe or discriminatory. Furthermore, the Consulate General of
the Union in Goa has not presented any concrete complaints. For these
reasons, the allegations formulated in this matter by the Indian Government cannot be considered as being justified.
6. Contrary to the alleged nnfriendly attitude, the Portuguese authorities have tried to show, on different occasions, their good will as regards
requests presented by the Indian Union, in keeping with the centuries
old and well established Portuguese traditions regarding the way to deal
with other countries. Thus, the Indian Govemment cannot but recognise
the good will with wPJch even recently the Pottuguese Government took
measures to find a satisfactory solution for the problem of the trano;it
through the Portuguese territory of Mozambique of Indian emigrants
proceeding to the Rhodesias and Nyasaland; they will recollect that
the Portuguese authorities, although considering that the request had
not been transmitted to them through the appropriate channel, allowed,
without delay, two Indian military planes proceeding from the United
States to land at the airport of Lages (Azores Islands); and they could
appreciate that, following the request presented b;y the Indian Govermunt, the Portuguese Delegation to the F.A.O. Conference, recently
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held in Rome, supported the candidature of India to a seat in the Council
of that organization.
7. As regards the question of principle referred to in para. 2 of this
note, the Portuguese Government have no doubts, and certainly also
the Indian Government will not, that in the sequence of international
conceptions consecrated and internationally accepted, a principle of
cooperation has been adopted bEtween ndghbouring States, with terri~
tories in analogous conditions, for the free transit of officials who, when

on duty, have to pass through the territory of the other State. The rules
of good neighbourhood and of international cooperation, the interest of
the local populations which the States have to defend an(l protect, the
need for urgent and immediate measures in case of situations of inclividual or collective emergency that at any moment may arise --these
do not allow restrictive regulations similar to those which the Indian
Government seek to impose and for \vhich the Portnguese Government
do not find any foundation in international practice nor among the
juridical principles which govern international life. There is no attempt
to establish with the Indian Government a controversy of a doctrinal
character. But, in the light of the niles of conduct of the society of
States in modern times, the Government of India will cert.ainly agree
that overriding reasons of humanity and cooperation impose v€'ry often
duties and obligations ;,vith the aim of aYoiding the derogation of another
fundamental principle-- that of the welfare and even the life of populations for whom the Governments are responsible. It appears therefore
to the Portuguese G<rvernment that the Indian Government cannot avoid
accepting the principle of cooperation above mentioned, with the effect
of facilitating the free transit of th€' Portuguese officials who, in the
course of their duties, have to pass through Indian territory. Maintaining
a different attitude they would assume a grave responsibility for the
damage and prejudice suffered by the populations concerned.
8. In view of the spirit of cooperation and good neighbourhood
which inspires the Portuguese State, the Portuguese Government would
be prepared to consider eventual objections, duly fmmded and justified,
that the Indian Government might formulate, as regards the transit
through their territory of some particular Portuguese official or officials.
This of course, as h obvious, would not be considered as admitting any
limitation to the right of freely choosing and maintaining their officials
in the Portuguese State of India.
9. In the note of the 111nistry under reference, the principle of cooper
ation alluded to in paras. 2 and 3 is ignored, under the apparent pretext
of some aspects of fact which are merely incidental. The Portuguese Go-
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vernment however believe that eve11 if the validity of such aspects had
to be recognised, that ,,·auld not be sufficient to annul such a principle.
10. In all tl1e foregoing the Portuguese Government have not forgotten the intention of the Indian Government of giving to the District
Magistrate of Surat authorisation to grant visae, on request, to the Portuguese European officials of Daman and Nagar-Aveli. But, although
appreciating this measure, which the Indian Government deem to be
exceptional, the Pottuguese Government cannot help noting that it cannot
be considered satisfactory, as it neither constitutes a practical fulfilment of the principle referred to above nor does it meet the needs of
administration which, very often, require urgent and immediate action,
11. In view of the aforesaid the Portuguese Government firmly reiterate their emwiction that the principle of cooperation to facilitate the
transit of officials should be re-established, although subject to local
arrangements to be agreed upon between the t\Yo governments and
exprefs their hope that the Indian Goverument will reconsider the po~
sition they have assumed in this matter.
The Legation of Portugal avail themselves of this opportunity to
renew to the Ministry of External Affairs the assurances of their highest
consideration.

Tradurclo

A Lega~ao de Portugal apresenta os seus cumprimentos ao Ministerio
dos Assuntos Externos e, em aditamento a nota n.o 11, de 18 de Janeiro
Ultimo, e em referenda a nota do Minish~rio n. 0 D 6886 ·-- Eur 1/53, de
23 de Dezerubro de 1953, tem a honra de comtmkar quanta segue:
2. 0 Governo Portugues examinou atentamente os motives apresen~
tados pelo Governo Indiana para justificar as medidas restritivas adoptadas qnanto ao trB.nsito de funcion8.rios portugueses atraves do territ6rio
indiana e verifica que tais medidas se baseiam exclusivamente em razOes
oeasionais de mero facto. 0 Gowrno Portugnes nao pode, pois, eximir-se
a salientar que tais alegao;:Oes niio se apoiam em posio;:iio de prindpio,
Nestas circunst:'incias, e considerando que a completa falta de fundamento
das queixas feitas contra os fundon<irios portugueses e como acima se diz,
o Governo Portugues julga dever levantar a quesHio de principio relevante
na materia,
3. No entanto, e antes de entrar na aprecia9iio de tal questfio, a Legao;:iio de Portugal julg<;i ser ainda U.til esclareeer eabalmente certos pontos
do facto referido na nota do l\Iinisterio a que a presente responde.
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4. Afirma-se na nota Indiana que, apesar do interesse manifestado
pelo Gowrno Indiana, foram tomadas no Estado Portugues na fndia medidas e pronmlgadas leis restringindo os direitos e os privilegios tradicionalmente conferidos aos nadonais indianos residentes no territ6rio. E acrescenta-se que para estas medidas, que siio dassificadas como descriminat6rias, foi pedida a at.en~iio do Governo Portugu&s e desta Legao:;iio, sem
que ate o presente haja sido obtida uma resposta satisfat6ria. Com referenda a estas alegar;6es a Legar;iio de Portugal esclarece.
5. A legislar;iio aplic8.vel a entrada e fixac;iio de residCncia de estrangeiros no Estado Portugues da fnd.ia bern como a que condicona as suas
actividades, e igual a que esta em vigor em todas as demais provindas par~
tuguesas, sao, pais, medidas de caractE'r geral, aplkadas indistintamen'le
e n8.o se compreende como seja passive! dassifid-las de discriminat6rias
contm cidad8.os Indianos. Mais, num espirito de boa vontade e compreensilo, as autoridades de Estado PortuguCs da india tCm aplicado aquelas
leis com grande tolerinda; e considerando o nllmero de nacionais indianos
que no territ6rio portugues exercem a sua acth·idade no comerdo, indUstria e outros sectores e os constantes pedidos apresentados para serem
autorizados a nele fixarem residCncia, hB. que concluir-se que nem as leis
nem as regulamentos em vigor no Estado PortuguCs da india sao tidos
pelos interessados como severas ou discriminat6rias. Acresce que o Consulado-Geral da Uniiio, em Goa, nfio apresentou quaisquer queixas concretas. Par estas raz6es, as alega~Oes fom1uladas sobre este ponto pelo
Governo Iniliano niio podem ser consideradas como justificadas.
6. Contnlriamente a alegada atitude amistosa as autoridades portuguesas, tern demonstrado, em diferentes ocasiOes, a sua boa vontade
em rela~ao a pedidos apresentados pela Uniiio Indiana, de acordo com
as scculares e firmes tradi~Oes portuguesas nas relat;6es com outros
paises. Assim, o Governo Indiana niio pode deixar de reconhecer a boa
\:ontade com que, ainda recentemente, o Governo Portugues procurou
uma solu~fio satisfat6ria para o problema do tril.nsito, atraves do territ6rio
Portugues de Mo~ambique, de E'migrantes indianos que se dirigiam para
as Rodesias e a Niassalandia; recordar-se-8. de qu·.; as autoridades Portuguesas, embora considerando que o pedido niio fora transmitido pelas vias
competentes, autorizaram sem demora, dais aviOes rnilitares Indianos,
procedentes dos F,stados Unidos, a aterrar no aeroporto das Lages
(nas Ilhas dos A~ores); e deveriio apreciar que, em fase do pedido apresentado pE>lo Governo Indiana, a Delega~ao Portuguesa a Conferencia
da F. A. 0., realizada recentemE'nte em Roma, apoiou a candidatura da
fndia para um lugar no Conselho da organiza9iio.
7. Quanto a questiio de principio referida no par8.grafo 2 desta nota,
o Governo Portugues niio tern dUvidas, e certamente tambem o Governo
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Indiana nUo as teni, que em sequencia de concep<;Oes internacionais consagradas e int<"rnacionalmente aceites, foi adoptado entre Estados vizi~
nhos, com territOries em condi<;6es an8.1ogas, urn prindpio de coopera.:;iio
para o livre tr8.nsito de funcion8.rios, que, quando em servic;o, tern de
atravessar territ6rio do outro Estado. As regras de boa vizinhan<;a e de
cooperac;iio internadonal, o interesse das populac;Oes locais que os Estados
tem, de defender e proteger, as neccssidades urgentes e imediatas medidas
em caso de situac;Oes de emergenda individual ou colectiva que a qualquer
momento possam surgir- tudo isto niio consentc as detem1inac;6es restritivas similares <lquclas que o Govemo Indiano pretende imp6r e para
as quais o Governo Portugues n&o encontra qualquer fundamento na
pnitica intf'rnacional nem entre os prindpios juridicos que governam a
vida intcrnacional. Niio se pretende estabelecer com o Governo Indiano
uma cont-roversia de caricter doutrinal. Mas, a luz das regras de conduta
da sociedade d<" Estados na era moderna, o Governo da India concordani
certamente que superiores razOes de humanidade e cooperac;iio imp6em,
muitas vezes, deveres e obrigac;:Oes como objectivu de evitar a denogac;iio
de outro prindpio fundamental- o do bem estar e ate a vida das popu~
la<;Oes pelas quais OS gowrnos sao respons8.veis. Julga, pois, 0 Governo
Portugues que o C',overno Indiana n8.o pode evitar aceitar o principia de
cooperac;:S.o atr8.s citado, facilitando o livre trinsito dos funcionirios Por~
tugueses que, em raziio dos seus deveres, tem de atravessar o territ6rio
Indiana. Mantendo uma atitude diferente, assumir8. uma grave responsabilidade pelos prejufzos e inconvenientes sofridos pelas populac;:6es
em causa.
8. Em vista do espfrito de cooperac;iio e boa vizinhant;a que inspira
o Estado PortuguCs, o Governo PortuguCs disp5e-se a considerar eventuais objecc;Oes devidamente fundamentadas e justificadas, que o Governa Indiano venha a formular, em relac;:ao ao tril.nsito atraves do seu
territ6rio de algum ou alguns fundon8.rios portugueses, em particular.
Isto, como e 6bvio, nB.o podeni ser considerado como admissiio de qualquer limitac;i'io ao direito de escolher livremente e manter os seus fuucionirios no Estado PortuguCs da fndia.
9. Na nota do Ministerio a que a presente se reftre, o principia de
cooperac;io aludida nos par8.grafos 2 e 3 e ignorado, sob o pretexto aparente de alguns aspectos de facto que siio merame11te acidentais. 0 Governa PortuguCs, porem, julga que mesmo que a validade de tais aspectos
fosse reconhecida, isto niio seria sufidente para anular urn principia.
10. Em tudo quanto precfde o Govemo PortuguCs nS.o esqueceu
a intenc;:ao do Govemo Indiana de dar autorizac;iio ao Magistrado do Distrite de Suret para conceder vistas, a solicita)-5.0, aos fundon8.rios Portu~
gueses Europeus de DamS.o e Nagar-Aveli. Mas, embora apredando tal
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medida, que o Governo Indiano pretende seja de excep<;iio, o Governo
P01tugues ni'io pode deixar de salientar que ela nilo pode ser considerada
satisfat6ria, niio s6 por nilo constituir o cumprimento do principia citado,
nem vai ao encontro das necessidades da administrac;iio que, por vezes,
exigem uma urgente e imediata ac9iio.
ll. Nestes termos, o Governo Portugues, firmemente reitera a sua
convic<;iio de que o principia de coopera<;iio para facilitar o tninsito de
funcionirios deveni ser re-estabelecido, embora sujeito a arranjos locais
a combinar entre os dais Governos e exprime a esperan<;a de que o Govern a
Indiana consideranl a posio:;ao assumida nesta materia.
A Legat;iio de Portugal aproveita esta oportunidade para renovar
ao lvfinisterio dos Assuntos Externos os protestos da sua mais alta con~
sidera9iio.
N.o 334
Nota verbal da Lega~ao de Portugal em Nova Delhi
ao Minlsterio dos Assuntos Externos da Unii'io Indiana

N. 0 26
Nova Delhi, 11 de Fevereiro de 1954
The Legation of Portugal present their compliments to the !v!inistry
of EA"iernal Affairs and have the honour to refer to the Aide-Memoire
No. 12, of the 20th January, 1954, handed by the li'Iinister to His Excellency the Foreign Secretary, in connection 1vith the granting of transit
visae to permanent Portuguese European officials of the District of
Daman, who have to cross Indian territory to go to Nagar-Aveli.
After the presentation of the said Aide-Memoire, the Legation received information to the effect that those visae had been granted by
the Indian Consul General in Goa, which was greatly appreciated.
However, on this matter, the case of Lieut. Falcao, of the NagarAveli Police, to whom the Consul General had previously refused a visa,
remains to be clarified. As no complaints or c.harges against that Portuguese official were ever presented by the Indian authorities, the Legation
would greatly appreciate it if the refusal of that visa could be reconsidered by the :Ministry, pending the re-examination of the basic principles on the question, as requested in the Legation's note No. 25, of
this date.
The Legation take this opportunity to renew to the Ministry the
assurances of their highest consideration.

356

aos Govemos de Washington e Landres o estado actual e a nossa apreensiio sabre a assunto, chamando a sua atenc;iio para a seriedade do problema,
que o Governo Partugues se resen·a de tratar perante os mesmos goYernos
.se f6r casa di<;so. Quanta is Na<;Oes Unidas, niio se afigura de praticar
qualquer dilig€ncia.

Paulo Cunha
)LO
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Circular do Director Geral dos NegOcios Poiticos
do Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros
a todas as MissOes Diplom<iticas e Consulares
Circular N. 0 7
Lisbaa, 3 de Abril de 1954
CoNFIDENCIAL ·--Como e certamente do couhechnento dessa 1Iissiio,
as relac;Oes entre Portugal e a Uniiio Indiana tem safrido um agraYamento
progressivu, cujo infdo se pode fixar no encerramento da Lega<;B.o da
fndia em Lisboa e que se tem acentuado nos Ultimos tempos em virtude
de uma campanha sistematica, conduzida na imprensa e fomentada pelos
drculos ofkiais da Uni8.o, contra os territ6rios portugueses da fndia, aos
quais, por outro lad.o, o Go·vemo de Nova Dell1i tem procurado imp6r toda
a ordem de restri.:;Oes e medidas que entravam a sua boa administra.:;iio.
2. E11contra~se assim crk'ldo um dima de hostilidade contra Portugal
e os seus territOries e niio parece dm·idoso que se pretende susdtar um
estado de coisas que possa facilitar e pretensamente justifkar um acto
de violhtcia.
3. Entre os acontecimentos maG importantes recentemente verificados na Uniiio Indiana e as medidas tomadas pelas autoridades deste
pais que comprovam esse estado de hosti1idade poderiio indicar~se os se~
guintes.
4. Os grandes Orgiios da imprensa indiana inserem diiriamente no~
tfcias tendendosas, desfaYor8xeis a soberania portuguesa; a pnitica normal
da administra.:;iio tem sido entravada pela recusa da circula<;iio, atraves
do territ6rio indiano, de funcionirios portugueses em servi.:;o; e tern sido
estimulada, corn a complacencia e ate coopera.:;iio das autoridades indianas,
a constitui.:;B.o de <1grupos)> que se intitulam nacionalistas e que tern por fim
lan.:;ar a perturba.:;iio na opiniao pUblica e na popu1a.:;iio go&sa reSidente
na fndia. Porque as autoridades da Uniiio nio tomaram as necessarias
medidas preventh·as, verifkaram-se assaltos a instituit:;Oes portuguesas
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de Bombaim; e alguns gobes, sem motive justificado, tern sofl'ido represilias da parte das autoridades indianas, que nilo tern hesitado em aplicar
a tortura fiska como meio de extorquir confiss6es. Par outro lado, o Governa de Nova Delhi, sem que para o facto apresentasse a menor justilica~ao, enveredou par uma politica de restri<;Oes de que a popula9fto local
tem sofrido os inevihheis prejuizos. 0 tr:insito de mercadorias e pessoas
tem sido dificultado atraves de medidas discriminath·as e vexat6rias; as
malas do corrt:io, com destino a territOries protngueses, silo retidas nos
correios indianos sem justa raziio; e os simples artigos de usa pessoal, transportados pe1os pr6prios proprietaries, silo cativos de direitos alfandegfttios exorbitantes.
5. Paralelamente aos embara):OS criados a vida das popu1a90es e as
campanhas de imprensa, e conduzida uma campanha politica em que
tomam parte destacadas personalidades indianas, sem excluir e Prirneiro
:\finistro da Unillo. Essas personalidades ni'io hesitam em perfilhar as noticias falsas publicadas na imprensa. E, embora saibam e estejam pcrfeitamente conscientes de que tais noticias earecem em absolute de fundamento, nfio dei:s.am de as utilizar nos seus ataques a soberania portuguesa.
PartinGo de tais afirma~Oes tendendosas, no Parlamento indiana e em
outros circulos H:sponsaveis e afinnade, contra a verdade mais evidente,
que em Goa, Damiio e Diu laHa o terror politico e que as autoridades portuguesas exercem a mais violenta repressllo de sentimentos pr6~indianos,
que alias niio existem. E, usando o mesmo metodo, alude-se constantemente a concentrasOes importantes de tropas e material de guerra nos
territOries portuguese& sem embargo de todas as seguran~as e garantias
ofidais prestadas e niio obstante o Governe Indiana, pelos seus pr6prios
agentes, ter a certeza de que o facto niio e exacto. Por outre lado, as pr6prias autoridades indian:ol.s responsftveis fomentam e auxiliam e recrutamento de grupos de pseudo-voluntirios que se p1'op6em im,adir a fronteira portuguE:Sa, a fim de susdtarem um estado de agita~ao e \dolCncia
que, aos olhos da opiniiio pUblica, pudesse sen-ir de pretexto para providencias de carftcter extrema. Finalmente, o Primeiro Ministro Indiana
declarou nfio h:l muito que o Governo Portugues invocara, para justificar
a retenr;iio des territ6rios portugueses da India, um decreto papal de
l1i 400 ou 500 anos, o que n8.o corresponde a verdade, nunca o Governo
Portugues tendo usado de urn argumento dessa natureza.
6. For outro lado, as autoridades indianas adoptaram recentemente
medidas tendentes a dificultar, de uma maneira quase proibitiva, o tnlnsito de fundon8.rios portugueses entre DamUe e o territ6rie de Nagar-Aveli que, como V. s.a. sabe, se situa dentro do territ6rio da Uniao. 0
livre tr§.nsito de fundon3.rios em servi~o, que constituia prB.tica tradicional
e e imposto pelas exigencias da adrninistra9iio. fei substituido pela obriga-
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toriedade de sucessivos vistas pn!vios, de curta prazo de validade, que sil.o
apenas concedldos ap6s arrastadas delongas. Tres jornais de Bombaim,
de lingua concani, favonlveis a Portugal por tradl~i'io e principia, foram
assaltados e saqueados por grupos irresponsiveis, sem que, em qualquer
dos casas, a Policia indiana tenha interferido em devido tempo. Em Sectmderabad esti sendo organizado, sob a direc<;iio de urn Conselheiro municipal da cidade, urn corpo de <<VoluntS.riosJ>, com o prop6sito declarado
de lutar pelo que chamam a liberta~ao de Goa; e n:lo se verificam da parte
das autoridades, quaisq_uer providendas destinadas a reprimir tais activ:idades. A imprensa indiana publica diB.riamente noticias pretensamente
emanadas de Goa em que a realidade e apresentada de m.aneira tendendosa ou em que se expOem como factos acontecimentos e circunstB.ndas
que nunca se produziram. E assim que se afirma haver sido queimada
uma bandeira indiana que teria aparecido hasteada numa povoa~iio do
territ6rio de Goa; o facto e imagin<irio: mas pennitiu a imprensa indiana
acnsar as autoridades portuguesas de ofenderem a bandeira indiana,
procurando assim suscitar na opinHio pUblica os sentimentos de hostilidade
que a pr<itica de urn tal acto normalmente determina. Em rela<;iio a um
sUbdito ill(liano, que nos termos da lei foi preso e julgado pelos tribnnais
por ter cometido crimes de direito comum e pertencer a uma assoda<;iio
de malfeitores, a imprensa da UnHio referiu que o mesmo estava sendo
submetido a maus tratos fisicos e sem a necessiria assistencia, o que e\•identemente nfio everdadeiro. Finalmente, e entre muitos outros casas an8.1ogos,
poder8.o citar-se a noticia de que e:xiste em Goa um movimento de resisH~ncia passiva e a de que as autoridades portuguesas estavam realizando
urn plebiscita entre a povoa<;l'io goesa, exercendo repres8.lias violentas
sabre os que se prommciassem contra a soberania naciona1. E odoso acrescentar que quaisquer destas notidas carece do menor fnndamento.
7. Recentemente, na sucessfio de uma serie de notas verbais indianas
em termos vivos, o Govemo indiana permitiu-se protestar fortemente
contra a prisfio e deportac;ao de urn medico goes que, em Goa, se insurgiu
piiblicamente contre o conceito de o nosso Estado da india ser terra portuguesa. A nota indiana abrange igualmente no seu protesto o que chama
a politica de opress8.o por parte das autoridades portuguesas contra os
goeses partid8.rios da integrac;8.o de Goa, Damao e Diu na Uni8.o Indiana.
E, a prop6sito deste incidente, o Senhor Nehru entendeu oportnno fazer
declarar;Oes no Parlamento indiana, no passado dia 16, que o Governo
Portugues n8.o pode deixar de considerar como altamente inquietantes.
Designadamente, o Senhor Nehru afirmou que a forma como as coisas
estavam a correr em Goa era susceptive! de fazer perder a paciencia e
acrescentou ainda que o Governo indiana nfio poderia continuar como
espectador silencioso perante um tal estado de coisas. Estas declara(_,'6es
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representam, alem disso, uma grave intromissao em mat<::ria de exclusiva
compet€ncia das nossas autoridades, o que foi devidamente acentuado na
inclusa nota oficiosa desta Secretaria de Estado publicada na imprensa
portuguesa no dia 21 do mes findo,
8. Para mel.hor elucida~ao de V. sa junto remeto o texto de varias
notas que a Lega<;iio de Portugal em Nova Delhi, de harmonia com instru~Oes desta Secretaria de Estado, enviou ao Govemo indiana, bern como
um recorte com a mo~ao aprovada por uranimidade na sessiio de 22 de
J\fan;o findo da Assembleia Nadonal e na qual se apoia a orienta98.o segujda na defesa dos nossos direitos de soberania sabre os territ6rios que
constituem o Estado da fndia, e de que, como V. S,a. calculara, o Governo
Portugues n3.o se .afasta.
9. Incluso encontra tambem Y S.a os editoriais publicados, no dia
24, pe1os jornais <<Di8.rio de Noticias)J e <<Seculm> em coment8.rio aos Ultimos
acontecimentos verificados no chamado problema de Goa.
10. Das informa~6es precedentes e dos textos anexos podeni V. s.a
fazer o uso que se lhe afigurar conveniente, sempre que as circrmstancias
o imponham, com a prudencia que as condi~Oes locais aconselharem.
IL Informo ainda V. S.a de que a referida nota portuguesa de 29
de Man;o foi dada publiddade na imprensa portuguesa.
Manuel Rochefa

N.o 340

Memorial entregue pelo Embaixador de Portugal em Londres
ao Secretitrio de Estado dos NegOcios Estrangeiros da Gra~Bretanha {1 )
N.o 4I
Washington, 9 de Abril de 1954
CoNFIDENCI.AL - The Portuguese Ambassador had the honour of
being received by His Excellency the Secretary of State for Foreign
Aifairs, on 9th April, 1954, and in connection with the relations between
Portugal and the Indian Union made the following points.
2. Since the closing of the Legation of the Union in Lisbon, on 11th
June, 1953, the campaign against the Portuguese territories of India has

(l) Outre Memorial em termos similares foi entregue ao Subsecretario de E<>tado
dos Estados Unidos pelo Embaixador de Portugal em Washington, Dr_ Esteves
Fernandes.
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taken on an increasing gravity. Every day India's important newspapers
publish tendentious news unfavourable to Portuguese sovereignty; the
normal business of public administration has beE'n hampered by refusal
to let Portuguese officials cross Indian territory h1 the p(:rformance of
their duties; and with the abetment and even the cooperation of the
Indian authorities incentive has been given to the formation of selfentitled nationalist groups, whose purpose is to unsettle Indian public
opinion and the Goans residing in India. Because the authorities of the
Union did 11ot take the necessary measures of prevention, Portuguese
Institutions in Bombay ·were assaulted; and a number of Goans had
to endure mnvarranted reprisals from the Indian authorities, who did
not hesitate to usc- physical to1ture to extort confessions. The New Delhi
Government, on the other hand, without offering the slightest justification, started on a policy of restrictions from the consequences of which
the population of Goa have inevitably sufered. Transit of goods and
persons has been made more difficult by discriminatory and harassing
measures; mail-bags addressed to Portuguese territories are held up by
the Indian Post Office without good reason; and exhorbitant Cn.<,-toms
duties are levied on minor articles of personal use carried on by the
ownE-rs themselves.
3. Side by side with Press campaigns and the obstacles put in the
way of the Goans, a political campaign is mtder way in which prominent Indian public figures take part, the Prime :Minister of tlte Union
not excepted. These public men do not hesitate to endorse the false news
published in the Press. And although they know these n<:\VS to be totally
unfounded they do not refrain from using then~ in their attacks on Portuguese sowreignty. On the basis of tendentious affirmations like these,
it is stated against all eYidence, in the Indian Parliament and in other
responsible circles, that political terror reigns in Goa, Daman and Diu
and that the 1'ortuguese authorities engage in the most yiolent repression
of pro-Indian sentiments, when these do not in fact c.x:ist. And by the
same process allusion :is continually made to important concentrations
of troops and war material in the Portuguese territories, notwithstanding
all the official assurances and guarantees which have been given and
although the Indian Go\·ernment kt10\VS for sure from its ovvn agents
that this is not correct. On the other hand responsible Indian authorities themselves encourage and aid the recruiting of groups of pseudovolunteers, who propose to invade Portuguese territory, in order to
provoke a state of agitation and violence justifying extreme measures
in the eyes of public opinion. The Indian Prime Minister, finally, stated
not long ago that in order to justify keeping the Portuguese territories
of India the Portuguese Government had cited a Papal decree dating
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back four or five hundred years; this is not the truth, as the Portuguese
Govcn1ment has ne\:er used an argument of this kind. In general, it may
be said that of late there has been a constant succession of pnblk statements by the high authorities of the Indian Union about the Portuguese
territories of India, couched in terms \vhich do not keep within the bounds
of international usage and thus represent a form of disrespect for Portuguese sovereignty and amount in practice to an encouragement of activities direc'ted against it.
4. The Indian authorities recently adopted measures aiming at the
creation of virtually insurmountable difficulties for the transit of Portuguese officials between Daman and the Territory of Nagar-Aveli situated
within the Union territory. The free transit of officials in the performance
of their duties. which \\'US a trad.ition<l.l practice and is an administrative
neces~ity, has been replaced by a procedure obliging them each time
to apply for a visa in advance; these visae have a short yalidity, are only
granted after prolonged delays, and sometimes are arbitrarily refused.
Tlm:..-e concani-language newspapers publi~.hed in Bombay, favourable to
Portugal by tradition and principle, were assaulted and ransacked by
irresponsible bands, and in none of these case:'l did the Indian Police
intervene in time. In Sectmderabad., 11nder the leadership of a Municipal
Councillor of the city, a body of volunteers is being organised with the
avowed aim of fighting for what they call the liberation of Goa. The
Indian Press unceasingly publishes news-items claiming to originate in
Goa in which the facts are presented :in a tendentious light or in which
events and circumstances that never occurred are given as facts. It is
stated, for instance, that an Indian flag alleged to have been found raised.
in a village of the territory of Goa was burnt. The fact is imaginary,
but it permitted the Indian Press to accuse the Portugnese authorities
of insulting the Indian flag, in an effort to rouse in public opinion the
hostile feelings normally provoked b:v such an act. In connection with
an Indian subject, who was legally arrested. ;1.nd tried by the courts for
having committed common-law crimes and belonging to an association
of evil-doers, the Press of the Union reported. he was being physically
maltreated and left without the necessary assistance, \'Vhat is evidently
not true. The Indian Government has already gone so far as to protest
against the arrest in Goa of a Portuguese subject accused of a crime
against the external security of the State, implying in this protest that
the pretended identity of race, language and culture allegedly qualifies
the Indian Government to extend its protection to the Portuguese cit.i~
zens of Goa; a11d what is more, did not hesitate, in order to feed the Press
campaign, to render its protest public. Finally, two more cases may be
cited among many others of the same kind: a report that a passive resis-
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tance movement exists in Goa, and another to the effect that the Por~
tuguese authorities were carrying out a plebiscite among the Goan population and punishir1g 'With violent rep1isals those who voted against
Portuguese sovereignty. It is idle to add that there is not a word of
truth in either report.
5. Over and above, however, the concrete circumstances \vhich have
been described and others of a like nature which it would be possible
to relate, it is essential that one fact above all be brought out; as a result
of all these circumstances taken as a whole, there is developing in the
Indian Union a state of dangerous excitement producing a feeling that
the Portuguese territories must be annexed. Consciously instigated by
governing circles, and besides aggravated by direct and frequent refe~
rences to the possibility of using violent means, this state of excitement
creates a dangerous situation of international tension and involves the
gmwing risk of aggression originating in the Indian Union against the
Portuguese territories and their citizens.
6. Laying stress on the designs and hostile manifestations of the
Indian Government's policy, the Portuguese Ambassador closed his exposition by rt!questing Her Majesty's Government's best attention to the
gravity and seriousness of the problem, letting it be felt with what apprehension the Portuguese Govemment is following the subject. The Portuguese Ambassador expressed the confidence of the Portuguese Government
that the Government of the United Kingdom- a friendly country linked
to P01tugual by ancient m1d continuous treaties of alliance- will surely
desire an end to the aggravation of the present tension and therefore
will find it. opporttme to make mention to the Government of the Indian
Union about the responsibilities which the latter is assuming.
Pedro Theot6nio Pereira

Tra.dur;iio

0 Embaixador de Portugal teve a honra de ser
recebido por Sua Excelencia o Secret<i1io de Estado dos Neg6cios Estrangeiros, no dia 9 de Abril de 1954 e referindo~se as relar;6es entre Portugal
e a Uniiio Indiana exp6s o que segue.
2. Desde o encerramento da Legar;iio da Uniiio em I~isboa, em ll
de Junho de 1953, tem~se produzido urn crescente agravament.o da campanha contra os territ6rios portugueses na fndia. Os grandes 6rgfios da
imprensa inserem d.i8.riamente notfcias tendenciosas, desfavoraveis a soCONFIDENCIAI,-
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berania portuguesa; a pritica normal da administra<;fio tem sido entravada pela recusa da drcular;iio, atraves do territ6rio indiana, de funcinmlrios portugueses em serYi)o; e tem sido estimulada, com a complacCncia
e ate cooperac;iio das autoridades indianas, a constitui~iio de <<grup051)
que se intitulam nacionalistas e que tern por fim law;ar a perturbac;iio 11a
opinifto ptlblica e na popula(_;iio goesa residente na fndia. Porque as autoridades da Uniiio nao tomaram as necess8.rias medidas preventivas, verificaram-se assaltos a Institui<;-6es portuguesas de Bombaim; c alguns
goCses, sem motivo justificado, tern sofrido represilias da parte das autoridades indianas, que nKo tern hesitado em aplicar a tortura fisica como
meio de extorquir confissOes. Por outro lado, o Governo de Nova Delhi,
sem que para o facto apresenta~se a menor justifica~iio, e11veredou por
mna politica de restri~6es de que a popula<;iio local tern sofrido os inevitaveis preju:izos. 0 tnillsito de mercadorias e pessoas tern sido dificultado
atraves de medidas dcscriminativas e vexat6rias; as malas do correio, com
destino a territ6rios portugueses, siio retidas nos correios indianos sem
justa razB.o; e os simples artigos de uso pessoal, transportaods pelos pr6prios propriebirios, silo cativos de direitos alfandegirios exorbitantes.
3. Paralelamente aos embara<;os criados 8. vida das popula<;Oes e 8.s
campanhas de imprensa, e cond.uzida uma campanha politica em que
tomam parte destacadas personalidades :indianas, sem exclu.ir o Primeiro
Ministro da Unii'io. Essas personalidades niio hesitam <::m perfilhar as noticias falsas publicadas na imprensa. E, (;'mbora saibant que tais noticias
carecem em absoluto de fundamento, niio deixam de as titilizar nos seus
ataques 8. soberania portuguesa. Partindo de tais afirma<;_6es tendenciosas, no Parlamento indiana e em outros drculos respons<iveis e afirmado, contra a verdade mais evidente, que em Goa, Damiio e Diu lavra
o terror politico e que as autoridades portuguesas exercem a rnais violenta
repressiio de sentirnentos pr6-indianos, que aliis nO:o existem. E, usando
o mesmo mf:todo, alude-se constantemente a concentra<;5es importantes
de tropas e material de guerra nos territ6rios portugueses ~em embargo
de todas a..c; seguran<;as e garantias oficiais prestada.<> e niio obstante o
Govemo indiana, pelos seus pr6prios agcntes, ter a certeza de que o facto
nao e exacto. Por outro lado, as pr6prias autoridades indianas responsO.veis fomentam e auxiliam o recrutamento de grupos de p;:;eudo-vo1unt3.rios que se propOem invadir a fronteira portuguesa, a fim de suscitarem
urn estado de agitac;iio e violencia justificative, aos olho& d.a opiniiio pfiblica, de previdencias de car8.cter extrema. J<'inalmente o Prirneiro Ministro Indiana d.eclarou nio ha muito que o Governo Portugues invocara,
para justificar a reten~ao dos territ6rios portugueses da fndia, um decreta papal de ha 400 ou 500 anos, o que niio corresponde a verd.ad.e,
nunca o Governo Portugues tendo usado de um argttmento dessa natu-
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reza. E pode dizer-se que sao constantes nos Ultimos tempos as declara~6es
pllblicas das altas autoridades da Uniiio Indiana kerca dos territOries
portuguCses da fndia, em termos que, niio se contendo nos limites impastos
pelas normas de conviv@ncia intemadonal, representam formas de desrespeito da Soberania Portuguesa e se traduzem no indtamento a actividades
tendentes a atad.-la.
4. As autoridades inclianas adoptaram recentemente medidas tendentes a dificultar, de uma maneira quase profbitiva, o tn1nsito de fundon8.rios portugueses entre Dami1o e o territ6rio de Negar-Aveli que se
situa dentro de territ6rio da Uniiio. 0 livre trAnsite de funcionirios em
servi~o, que constituia pr8.tica tradicional, impasto pelas e:xigCncias de
administra<_;iio, foi substituido pela obrigatoriedad.e de sucessivos vistas
previos, de curta prazo de valid.ade, que sao apenas concedidos ap6s
arrastadas delongas, e as vezes arbitrS.riamente recusados. 'rres jornais
de Bombaim, de lingua cm1cani, favor8veis a I)orlugal par tradio:;B.o e
prindpio, foram assaltad.os e saqueados por grupos irresponsB.veis. sem
que, em qualquer dos casas, a Policia indiana tenJ:m interferido em devido
tempo. Em Secund.erabad est8. sendo organizado, sob a direc9ao de um
Conselheiro Municipal da cidade, um corpo de volunt8.rios, com o prop6sito declarado de lutar pelo que chamam a liberta9fio de Goa. A imprensa
hld.iana publica sem cessar noticias pretensamente emanadas de Goa em
que a realidade e apresentada de maneira tendenciosa ou em que se exp6em
como factos acontedmentos e circunstancias que nunca se produziram.
It assim que se afinna ter sido queimada uma bandeira indiana que teria
aparecido hasteada numa povoa~ao de territ6rio de Goa. 0 facto e imagin<irio, mas permitiu a imprensa indiana acusar as autoridades portuesas
de ofenderem a bandeira indiana, procurando assim suscitar na opinii'io
pUblica os sentimentos de hostilidade que a prB.tica de um tal acto normalmente determina. Em relac;iio a um sllbdito indiana, que nos termos da
lei foi preso e julgado pelos tribunais por ter cometido crimes de direito
comum e pertencer a uma associac;i'io de malfeitores, a imprensa da Unii'io
referiu que o mesmo estava send.o submetido a maus tratos fisico5 e sem
a necessaria assistencia, o que evidentemente ni'io e verdade. Chegou j8.
o Governo Indiana a reclamar contra a prisfio, em Goa, de urn sUbdito
portugu~s arguido da pr8.tica de crime contra a seguran9a externa do
Estado, inculcando-se nessa redama9iio que a pretensa identidade de ra9a,
lingua e cultura das popula<;Oes darla compet€mcia <iquele Governo para
estender a sua protect;iio aos cid.adiios portugueses de Goa. Finalmente,
e entre muitos outros casas an8.1ogos, poderiio citar-se a notkia de que
existe em Goa um movimento de resistfficia passiva e a de que as autoridades portuguesas estavam realizando um plebicisto entre a populao:;iio
goesa, exercendo repres8lias violentas sabre todos os que se pronunciassem
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contra a soberania nacional. f: ocioso acrescentar que quaisquer destas
duas noticias carece do menor fundamento.
5. Para alem, porem, das circunst8.ncias concretas que ficam expostas
e de outras semelliantes que ainda seria possivel referir, importa p6r a luz
sobretudo o facto de- pela conjuga<;iio de todas elas -· estar a desen~
volver-se na Uniiio Indiana p.m estado de perigosa exalta<;iio no sentido
de se clever fazer a anexao:;iio dos tenit6rios portugueses. Esse estado de
exalta<_;8.o, consdentemente fomentado pdos governantes, e agravado pela
referenda concreta e frequente a possibilidade de emprego de meio:; violentos, cria runa perigosa situao:;S:o de tensiio internacional e E'nvolve o
risco crescente de agressiio, por parte de elementos da UnHio Indiana,
aos terrrit6rios e populat<6es portuguesas.
6. Ao terminar a sua exposi~ao, o Embaixador de Portugal, salientando o ptocedimento hostil e os intuitos da politica do Governo indiana,
solicita a mellior aten~Uo do Governo ingles para a gravidade e seriedade do
prolbema, fazendo sentir a apreensB.o com que o Governo Portugues esti
a acompanhar o assunto. Manifestou o Embaixador de Portugal a confian~a do Govemo Portugues em que o Govemo do Reino Unido ~pais
amigo e ligado a Portugal po:r antigos e sempre vigentes tratados de alianc;a
- niio deixara de desejar que o prese:nte estado de tensiio ces.<:,e de agravar-se, e por isso achara oportuno dizer uma palavra ao Governo da Uniiio
Indiana icerca das responsabilidades que este {rltimo vem assumido.

Pedro Theot6nio Pereira

N.O 341

Memorial entregue pelo Ministro de Portugal em Ottava
ao Ministro dos NegOcios Estrangeiros do Canadil. (1 )
CoNFIDENtiAL~ 0 1finistro de Portugal teve a honra de set recebido
pot Sua Excelencia o Ministro dos Neg6cios Extemos do Canada, no dia
14 de Abril de 1954, e referindo-se as relac;6es entre Portugal e a UnHio
Indiana exp6s o que segue.
2. Desde o encerramento da Legac;iio da Uniiio em Lisboa, em 11 de
Junho de 1953, tem-se produzido urn crescente agravamento da campanha
contra os territ6rios portugueses da India Os grandes 6rgiios da imprensa

(l) Original portugues.
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indiana inserem di8.riamente noticias tendenciosas, desfavora.veis a sobe~
rania portuguesa; a pritica normal da administrac;iio tern sido entravada
pE"la recusa da circulac;iio, atraves de territ6rio indiana, de funciowhios
portugueses em servio;o; e tem sido estimulada, com a complacenda e atC
cooperac;iio das autoridades indianas, a constituio;iio de <1gmpos)> que se
intitulam nacionalistas e que tem por fim lanc;ar a perturbao;iio na opiniiio
pUblica e na populat;iio goesa residente na fndia. ·Porque as autoridades
da Uniiio niio tomaram as necess8.rias medidas preventivas, verificaram-se assaltos a Institui<;Oes portugueses de Bombaim; e alguns goeses,
sem motivo justificado, tem sofrido repres<ilias da parte das autoridades
indianas, que nfio tem hesitado em aplicar a tortura ffsica como meio de
e:x:torquir c.onfiss6es. Por outro lado, o Governo de Nova Delhi, sem que
para o facto apresentasse a menor justificar;ao, enveredou por uma politica
de re;;trir;6es de que a popular;iio local tern sofrido os inevita:veis prejuizos.
0 trfulsito de mercadorias e pessoas tern sido dificultado atraves demedidas
descriminativas e ve:x:at6rias; as malas de correio, com destine a territ6~
rios portugueses, sao retidas nos correios indianos sem justa raziio; e os
simples artigos de uso pessoal, transp01tados pelo:; pr6prios proprietaries,
sao cativos de direitos alfandegB.rios exorbitru1tes.
3. Paralelamente aos ernbarar;os criados a vida das popular;6es e as
carnpanhas de imprensa, e conduzida urna campanha politica em que
tomarn parte destacadas personalidades indianas, sem excluir o Prirneiro
Ministro da UnHio. Essas personalidades nao hesitam em perfilhar as no~
ticias publicadas na imprensa. E, ernbora saibam e estejarn perfeitamente
conscientes de que tais noticias carecem em absolute de fundamento, niio
deixam de as utilizar nos seus ataques a soberania portuguesa. Pattindo
de tais aiirmar;6es tendenciosas, no Parlamento indiana e em outros cir~
culos respons8.veis e afirmado, contra a verdade mai:-; evidente, que em
Goa, Darn5.o e Diu lavra o terror politico e que as autoridades portuguesas
exercem a mais violenta represRiio de sentimentos pr6-indianos, que alias
niio existem. E, usando o rnesrno metoda, alude~se constantern.entc a con~
centrar;Oes importantes de tropas e material de guerra nos territ6rios
portugueses sem embargo de todas as seguranc;as e garantias oficiais pres~
tadas e niio obstante o Governo indiana, pelos sew; pr6prios agentes, ter
a certeza de que o facto nfio e exacto. Por outro lado, as pr6prias autori~
dades indianas responsB.veis fomentam e auxiliam o recrutamento de grupos
de pseudo-voluntB.rios que se prop6em invadir a fronteira portuguesa,
afirn de suscitarem urn estado de agitac;fio e violencia justificative, aos
olhos da opinii:io pUblica, de providE;ndas de car8.cter extrema. Finalmente
o Primeiro 1finistro Indiana dedarou n[o hit muito que o Govemo Por~
tugues invocara, para justificar a retenr;iio dos territ6rios portugueses- da
india, urn decreta papal de h8. 400 ou 500 anos, o que ni10o corresponde
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a verdade, nunca o Governo Portugues tendo usado de um argumento
desta natureza,
4. Esta atmosfera de 5istemiticos e acintosos ataques a Portugal
e aos seus territOries do sub-continente indiana, que talvez niio tenha
passado despercebida as autoridades canadianas e que causa viva apreensfio ao Governo Portugues, encontrou recentemente urn considen\.vel
estimulo atraves de urn aprowitamento tendencioso de algumas das declara~_5es ptiblicas que Sua ExcelEmcia o Primeiro Ministro do Canada,
Senhor St. I.,aurent, julgou oportuno fazer no decm·so da sua visita oficial
8. Uniio Indiana, hi pouco efectuada.
5. Com efeito, como e do conhecimento do Govemo Canadiano,
o Senhor St. Laurent afirmou que as obriga~·6es decorrentes do Pacta c1o
AtHmtico nio abrangiam territ6rios nlio-metropolitanos, precisando ainda,
em resposta a perguntas de jornalistas, que os compromissos assumidos
pelos signataries do Pacta respeitavam apenas a agressfi.o dirigida a territ6rios metropolitanos \(and nothing more than thab. Indicou ainda o Senhor St. Laurent que niio continha aqucle instrumento qualquer c18.usula
secreta, dando claramente a entender que a questilo da Urea de aplicar;iio
dos compromissos havia sido cuidadosamente considerada nas negociar;6es que conduziram a conclusao do Tratado. Finalmente, o Senhor St.
Laurent julgou opottuno esclarecer que o territ6rio portugues de Goa,
para efeitos de aplicac;iio do Facto do AtlB.ntico, nfio era considerado territ6rio metropolitano.
6. Estas declarar;6es do Senhor St. Laurent, cuja import1nda e gravidade e desnecessilrio acentuar, niio deixaram de ser imediatamente aproveitadas na Uniiio Indiana. A imprensa tem-se entregue a u!lla activa
explorac;ao do sentido de tais afinnar;6es concluindo que os paises signat8.rio~ do Pacto do Atlil.ntico se desinteressam do destine do Bstado da
fndia Portuguesa. E o prOprio Primeiro Ministro da Uniio Indiana utilizou
tais declara.;;6es na sua campanha contra Portugal, afirmando no Parlamento da Uniio que a Nato niio tem qualqner efeito em relar;ao a Goa
e que certos grandes paises ha\ooiam daramente indicado que a Nato e C'.:r0a
eram completamente separados uma da outra.
7. NB:o deseja o Governo Portugues pronunciar-se sabre o tear das
declara.;;6es pllblicas que os elementos respons<iveis de paises amigos jul~
guem de fazer. Mas em assunto que directamente lhe diz respeito e perante
a gravidade do que foi afirmado, niio pode o Governo PortuguCs eximir~se
a fazer sentir ao Governo tanadiano a sua preocupar;fio e a sua andedade.
Independentemente da aprecia.;;fio do rig6r das afirmac;6es do Senhor St.
Lament, vista a lm das disposi<;:6es que tao estrictamente interpretou,
deseja o Governo Portugues acentuar qne as mesmas nio se coadunam com
a prOpria estrutura do Pacta do Atlintico uma vez que, nesta organiza<;:fio,
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Ainda que nalgumas partes da Asia se continue a alimentar para
fins politicos o sentimento de abornina<;iio do Oddente, e fossem quais
fossem os excesses praticados por estes ou aqueles em passados sfculos,
isso niio pode impedir-nos de reconhecer quanto toda ela deve as 11a<;6es
que, com esforo;o sobre-humano, alargaram as fronteiras do mundo corlhecido e trouxeram a mais intima convivio todos os povos da terra. A mesma
justi.:;a devemos prestar ao Oriente pelas contribui.:;6es de toda a ordem
que dele receberam as Na.:;Oes Ocidentais. Apesar de tudo, parece que
a Europa se sente hoje env<·rgonhada e repCsa dos aetas dos seus descobridores e do alto pensamento que os conduzia, e o mais discretamente
possiwl procura apagar os seus vestigios. A verdade, porem, e que o
progresso se mede ainda em toda a parte pelo grau de ocidentaliza<;iio
que se atinge e as regress6es se verific:am no sentido contnirio.
Quanto a n6s, parece-nos indiscutivel q-ue a India tem para com
Portugal uma divida ·-- ter-lhe aberto as portas do Ocidente e t€-la posto
em estreito contacto com os principios de uma cultura, benefices para
a sua prOpria evoluc;iio. E ousamos ainda dizer mais: se essa acc;{io espiritual pudesse ter sido mais larga e profunda, a India, que procura
moldar as suas institui<;Oes no cunho oddental, nao enconb'aria na sua
feliz independencia problemas tiio graves como os que se 1he deparam
agora. Lutamos por que, sem agravo para ningufm, Goa continue a ser
o paddo dos descobridores portug11eses e pequeno foco do esplrito addental no Oriente, o qual, para se manter vivo, predsa de estar ligado
as origem, como o fio de Sgua a nascente.

III
Estas as nossas razOes. Devemos agora e:x:aminar com espfrito aberto
as raz6es da UnHio Indiana.
Tenho seguido com o possivel cuidade os discursos e interpelac;Oes
parlamentares, as mensagens e afinnac;Oes dos comfdos e os artigos da
hnprensa. Multo pouco M. que deva reter-nos a aten<;fio. Trata-se de
uma campanha conduzida nos tennos das muitas que por esse nmndo
se tern levantado para identicos fins. A imaginac;iio humana e apesar de
tudo limitada e o mundo e bastante velho para niio ter experimentado
j3. tod~¥ as fornw.s possfveis de, quando nisso h<\._ interesse, inverter as
situac;Oes e contradizer a verdade: a nossa presen<;a em Goa e tida por
alguns como uma provocar;ifo; e o abandono de Goa como urn direito da
Uniiio Indiana. A campanha e destitufda de fundamento, como se tent
provado a prop6sito de cada caso, mas te11de a criar um estado de esplrito
excitado e irresponsavel em que possam en:x:ertar-se factos sem remedio.
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A agitat;io parlamentar e de imprensa- temos de lament8.-lo- e
acompanhada por uma ac-;ao governamental daramente inamistosa. Niio
s6 a Uniao Indiana, em toda a parte onde urn goes trabalha- no Quenia,
no Paquistiio, na mesma Unifio -, se compraz e engenha em mostrar
a sua animosidade para com Portugal, como vai acumulando providCncias
restritivas em rela<;io as pessoas, ao correio, as mercadorias, com o fhn
de isolar o Estado da fndia c tornar ai muito difidl a vida. Estas ac96es
siio inllteis, se se destinam a provar que a UnEi.o Indiana tern o poder
material de as p6r em pnitica. Sempre o reconhecemos, mas nlio e isso
que se discute. 0 que esta em causa e saber se tal regime e conforme
as normas que regulam a vida internacional.
0 governo da Unifio prop6e-se alimentar uma opinifio hostil com
os seus reiterados protestos, as suas acusar;Oes infundadas, a sua instigar;fio a revolta nos nossos territOries. E niio tem dUvidas sabre o que
acontecen'i aos que ousarem ali perturbar a ordem, do que deduzimos
pretender vitimas para sobre elas abrir talvez o seu carninho. De tal
maneira de agir, que niio e sO connosco, advem este resultado paradoxal:
a Uniio Indiana, ofidalmente padfista, e padfista ainda pela mentalidade
confessada dos seus mais altos dirigentes, mantem desagradiveis relar;6es
com todos os vizinhos. Seriio entiio destes todas as culpas?
Deixemos este capitulo que s6 niio calo por temer se perrse que estamos desatentos ou niio sentimos as agravos; e passemos adiante, porque
as recriminar;Oes niio fazem dar um passo a solur;ao do Unico problema
que importa - e este e a coexistencia e pacffica vizinhanr;a de Goa e da
Uniiio Indiana.
Do conjunto das declarar;Oes podem deduzir-se tres pontes que merecem aten<;iio: imperatives da geografia; dlficuldades administrativas
causadas pelo embrechado dos territOries; e finalmente receios, no dominic da defesa, pela presen<;a de uma soberania e~tranha.
Goa e geognlficamente india, mas esta posi<;iio ou facto geografico
niio e fonte de direito nem e bastante para definir OS limites das respectivas soberanias. Pouco maior que a Uniiio Indiana e toda a Europa
aquem da cortina de ferro e nela existem grandes na<;Oes como a Alemanha e a Franr;a e pequeninos Estados ·como o Luxemburgo. Quando
a terra e livre e a popular;iio dispersa e sem tradir;Oes, podem definir-se
os limites dos Estados pelos largos mares, por paraleloS e m.eridianos,
como na America do Norte, como em certas regi6es de Africa. Sao territOries nii~ afei<;oados pela Hist6ria e que nao podem servir de exemplo
quando a terra foi durante sikulos ou milenios a fonte da prOpria "Vida e as
fronteiras siio fruto de mil circunst8.ncias da Hist6ria. Essas aparecem-nos
entiio caprichosas e por vezes i16gicas, mas respeita-las e assisado e justa.
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Tem-se falado nas dificuldades experimentadas pela administra<;iio
indiana em virtude da existenda de territ6rios estranhos. Nao nego que
algumas dificu.ldades existam e desejaria poder apreda~las em toda a
sua extensao para buscar-lhes da nossa parte o possivel remfdio. Julgo,
porem, que est as nB.o podem ter especial gravidade nos territOries de
Goa, Damiio e Diu, que siio todos confinantes como mar. Admito, porfm,
que seja o caso diferente no pequeno enclave de Nagar-Aveli, inteiramente rodeado por territ6rios da Uniiio; mas ai, como em tudo o mais,
a nossa disposi<;:iio de sempre e conciliar interesses e nilo prejudicar a
administrac;iio indiana, como se verificou com a atitude por n6s tomada
ern rela<;:iio ao Padroado do Oriente, que alias em nada interferia com
o governo da Unilio.
Pertencerem-nos portos como 1Ionnugao, que de\'ia servir a Uniiio
Indiana mais intensamente do que hoje, nao pode ser razao de se nos
recusar a legitimidade de estar em Goa. Falando, como e natural, com
os ollios postos na Europa, a explora~§.o do argumento sacrificaria a
Holanda a A1emanha, o norte da Nornega a RUssia,os I<.:Streitos aos Sovietes, a It8Jia a Sui~a e Austria, o Egipto aos principais utilizadores
do Canal, e como mesmo fundamento foi a FinHindia sacrificada a RUssia.
Por outro lado, a consci€nda dos deveres do Estado literal para com
os do interior, desprovidos de saldas para o mar, mantem com todo o
direito na posse de Portugal Louren~o Marques e a Beira, com plena
satisfa~ao dos justos interesses da Africa do Sul e das Rodesias.
Reflectindo sabre Mormugiio, notarei ainda que o porto manuseia urn
milhiio de toneladas carregadas e descarregadas por ano, e que a per~
centagem do trafego vindo da Uniiio Indiana pelo caminho de ferro que
serve o porto e que em 39 atingiu 97 %, foi em 50-51 de apenas 69 %,
e no primeiro trimestre de 52 jri sO de 55%. A diminui~iio das percentagens
pode em parte atribuir*se ao aumento do trafego local; se, alem desta, ha
outras causas, essas devem filiar-se na politica da Uniiio, visto estar ainda
a cargo dos seus servi~os a administra~iio do porto e do caminho de ferro.
0 Ultimo ponto liga~se a quest6es de defesa e e o Unico que parece
reflectir preocupac;:Oes serias da Uniiio Indiana.
A Uniiio tem a sua politica extema. Interpretamo-la como pretendendo assegurar uma vasta zona geografica e humana de neutralidade
no eventual conflito entre potencias comruUstas e o mundo ocidental.
0 juizo que fa~amos sabre a possibilidade actual de a Uniiio fazer vingar
esta politica niio interessa; interessa apenas ter presente que no problema niio temos n6s e a Uniao Indiana a mesma posir;:iio.
Qtlando se diz que a fnd.ia tern receio de Goa, e ridiculo pensar que
pode ter receio dos 2 mil ou dos 20 mil homens que ali pudessemos manter.
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0 que receia e a utiliza)i'io que o territ6rio de Goa pudesse vir a ter por
parte de potencias mais fortes, adversus a politica da lJniiio Indiana.
Temos de examinar a dificuldade e procurar dar-The solu~iio, se a UniUo
sinceramente a dec;eja. N6s niio temos entre os nossos deveres E-:x'ternos
nenhum que implicita ou ex:plkitamente se oponha a possibilidade de,
no actual momenta e quanta a Goa, encararmos dar a Uniiio Indiana
garantias a respeito da sua segurans:a.
A Uniiio faz parte da Comm1idade Brit8.nica, e Portugal desde seculos tern tido como constante da sua politica e:z,.'i:ema a alian)a com
a Inglaterra. Esta assente que a politica extema das Nao:;6es da Comunidade pode ser diversa, mas niio e adrnissivel que seja contradit6ria.
E isto signifka que nem por esse lado nem pelo de outros compromissos
gerais da Na~iio portuguesa Goa poderi servir de base a opera~Oes hostis
a Uniiio Indiana. A defini9iio de eompromissos preeisos a esse respeito
parece-me assim possivel e pn\.tica.

IV
Desejaria ainda esclarecer urn Ultimo ponto, algum tanto afim deste
e provocado pelas muitas perguntas que tenho visto fazer no Parlamento
da Uniao Indiana, como mal veladas sondagens sabre os tratados anglo-lusos e o 'fratado do AtHl.ntico Norte e a eventual interfer~ncia das suas
disposi96es com o easo de Goa. A curiosidade de saber-se como fundonariam na hip6tese de ataque a soberania portuguesa naquelas regiOes
niio podeni ser satisfeita. Mas, porque o Primeiro Ministro se referiu
a minha opiniiio sabre esses tratados, devo confessar que n1io tenho interpreta9iio pessoal dos textos que haja de ser seguida ou rejeitada; suponho ate que pela sua clareza niio necessitam de interprete.
A declara):iiO 1uso-brit8.nica de 14 de Outubro de 1899 confirmou
expressamente llfiO S6 0 artigo l.O do 'fratado de 29 de Janeiro de 1642,
mas tambem o Ultimo artigo do 'rmtado de 23 de ]tlllho de 16tH, no
qual, «em vista das grandes vantagens e aumento de dominio1> por este
'I'ratado atribuidos a Inglaterra, se estabelece textualmente o seguinte:
{(Alem de todas a.s coisas ... acordadas e concluidas... se conclui
e acorda mais por este artigo que Sua Majestad.e o Rei da Grii-Bretanha ... promete e obriga-se pelo presente artigo a defender
e proteger todas as conquistas ou co16:nias pertencentes a CorOa
de Portugal contra todos os seus ininrigos tanto futuros como
presentes.»
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E o artigo 1.0 do Tratado de 1642 deixara estatuido que menhum
dos ditos Serenissimos Reis, seu.s herdeiros e sucessores fani ou tentani
coisa alguma, ji por si, ji por outrem, contra nm e outro, os seus reinos
em terra ou no mar, nem consentiri ou aderini em guerra alguma, con~
selho ou tratados em prejufzo do outro».
Pelo que se refere ao Tratado do Atlantica Norte, de 4 de Abril
de 1949, deve dizer-se que os seus artigos 5.o e 6.o definem entre os
signataries uma zona atlantica de garantia e ac~iio imediata, que manifestamente niio abrange a fndia. E isso foi ja objecto de uma comunica~iio formal feita pelo Governo portugues a Uniiio Indiana em Abril
do ano findo. Acessbriamente, porCm, figura no mesmo Tratado o artigo 4. 0 que reza assim:
(jA£ Partes consultar-se-iio sempre que, na opmtao de qualquer
delas, estiver amea.;;ada a integridade territorial, a independenda
politica ou a seguran.;;a de uma das partes.)>

A defini<;iio da zona at18.ntica constante do artigo 6. o tern talvez
feito a alguns cair desprevenidamente na suposi.;;iio de que o Tratado
do Atlilntico Norte nada tem que ver com territ6rios situados fora da
zona referida, quando a verdade e que o artigo 4. o contempla quaisquer
amea.;;as a integridade territorial de urn dos Estad.os Membros. A declara<;iio perempt6ria feita no Parlamento da Uniiio de que estes Tratados
nada tern que ver com Goa niio pode, pois, ser tida por fundamentada.

'

'

'

0 Mundo est8. cheio de inquieta.;;6es e de perigos e o Primeiro ".Ministro da Uniiio Indiana notou-o bem expll.citamente numa das suas
U.ltimas interven.;;Oes parlamentares, para que possa sem razii.o acrescenti-los ainda. NOs esperamos ~ e silo as minhas tiltimas afinna.;;Oes ~-,
nOs confiamos·em que os actos vi'i.o corresponder as palavras e cremos que
tambem aos intimos sentimentos do Pandit Nehru.
N.O 343

Do Ministfrio dos NegOcios Estrangeiros
3. Lega~i'io de Portugal em Nova Delhi
Telegrama N. 0 52
Lisboa, 22 de Abril de 1954
0 Governo Geral de Goa lnformou o Min.istCrio do Ultramar que
o trilnsito de viaturas auto entre Dami'i.o e Nagar-Aveli sofreu novo
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agravamento. Assim, as viaturas pesadas de carga silo obrigadas ao de~
p<)sito de 5.000 rUpias e termo de fiar11;a no valor do carro, v8.1ido por
um mes, e ainda ao pagamento da taxa de 15 rupias e da taxa de rupia
e meia par cada entrada em Damiio. Por outro lado, as ·viaturas ligeiras
estao sujeitas ao mesmo regime apenas com a diferen.:;a do depOsito ser
de 2.000 rupias e a validade da fian~a de 15 dias. As viaturas esta.o
registadas simultaneamente em Damiio e Bombaim. As novas restri~Oes
visam, como e evidente, dificultar as comunica<;6es entre Dando e
Nagar-Aveli.

Rogo a V. Ex. a enviar urna nota a esse :Ministerio dos Assuntos Ex~
ternos protestando contra as medidas restritivas que \•ieram alterar a
pnltica ali seguida tradicionalmente nesta materia e que afectam injustificadamente as popu1ac;6es locais.

Nestrmtgeiros
N.O 344

Do Director Geral dos Neg6cios Pol:ticos
ao Ministro de Portugal ern Nova Delhi
Aerograma N.o A-29
Lisboa, 24 de Abril de 1954
Comunico a V. Ex. a, para conhecimento desse :Missiio, que Sua Exceo :Ministro teve ensejo, no decurso da presente sessiio da NATO,
conversar demoradamente com o :Ministro dos Estrangeiros do Canada
B.cerca da repercussiio das declarac;Oes do Sr. St. Laurent em Nova Delhi.
0 Sr. Pearson evidenciou a melhor boa vontade em procurar remediar
as respectivas consequencias e inconvenientes mostrando-se contristado
pelo sucedido mas insistindo que o Primeiro Ministro niio tivera a intenc;5.o
de ir alem de afirmar que a obrigac;iio da assistencia rnllitar pelo Tratado
do Atlantica niio excede a Zona Atlantica. Referiu a diligencia que o Alto
Comissirio Canadiano pratkara junto do Govemo da Uniiio Indiana com
o objective de eSdarecer o alcance limitado das referidas declarac;Oes, que
rriio autorizam as afirmac;6es recentes de Nehru acerca da posio:;iio que o
Governo Canadiano teria tornado. 0 Sr. Pearson acrescentou que as declarac;6es foram feitas episOdicamente, niio valendo como declarac;iio formal
em nome do seu pais. 0 Minis'tro dos Estrangeiros do Canada autorizou
expressamente Sua Ex. a o Ministro a fazer declarac;Oes a Imprensa comunicando: a) as declarac;6es do Sr. St. Laurent 'terem sido errOneamente
interpretadas pela india; b) ser infundada a afirmac;iio de NehrU de ter
l€~ncia
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a

que Sua ExcelCnda 0 Presi0 Canada tornado uma poSl):aO contn1ria
dente do Conselho enm1dou no seu discurso sabre a possibilidade de con~

sultas no ambito da NATO a respeito de quaisquer territOries fora da
Area Atlantica; c) que o Canada e e sera sempre contnirio a qualquer
forma de agressiio. Pm fim o Sr. Pearson prometeu que esclareceri o

assunto no Parlamento Canadiano em resposta

a pt:rgunta

que seri pro-

positadamente fonnulada por um Deputado.
lv! anuel Roclt-eta

::.'\. 0
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Nota verbal da Lega~ao de Portugal em Nova Delhi
ao Ministro dos Assuntos Externos da Uni1io Indiana
N.o 56
Nova Delhi, 24 de Abril de 1954

The Legation of Portugal present their compliments to the :Ministry

of Extemal Affairs and, further to their note No. 146, of the 11th December, 1953, to which the Legation has not received a reply, wish to call
the Ministry's attention the increas-ing difficulties and restrictive measures
imposed by the authorities of the Bombay Province on motor traffic
behveen Daman and Nagar-Aveli.
2. According to the latest decisions, the heavy motor vehicles (lorries, etc.) are obliged to deposit the sum of Rs. 5.000J... -/- and Rs.1/8/~
for each entry into Daman. The light motor vehicles are subject to a similar regime, the only difference being that the amount of the deposit
is Rs. 2.000/"-··/--.-, and the period of validity of the bond, 15 days. It should
be emphasized that such measures have been adopted e\·en thouh the
vehicles concerned are registered both in Daman and in the Province of
Bombay, in accordance \vith an old custom.
3. The I~egation of Portugal, tmder instructions of their Government,
have to lodge a protest against these new restrictive measures, \vhich are
cllearly impeding trafie, not only going into Daman, from the Indian
Union, but mainly between Daman and Nagar-Aveli. Such measures
have radically altered the practice traditionally followed in these matters,
as regard the said territories and they are hampering in an unjustifiable
way the life of the innocent local population.
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Tradw;Jo
A Legac;iio de Portugal apresenta os seus cumprimentos ao :Minis~
dos Assuntos Externos e, em aditamento a sua nota n.o 146, de 11
de Dezembro de 1953, do qualniio foi recebida qualquer resposta, deseja
chamar a atenc;ao do Ministerio para as crecent.es dificuldades e medidas
restritivas impostas peLts autoridades de Bombaim ao tnHico de vciculos
entre Damiio e Nagar-Aveli.
2- De acordo com as ltltimas decisOes, aos veku1os pesados (caminhOes, etc) eexigido urn depOsito de 5.000 rupias eo pagamento de Rs 1-8-0
por cada entrada em Damiio. Os ligeiros estiio sujeitos a urn regime semelhante variando o quantitativa do depOsito que e de 2.000 rllpias e o periodo de validade da autorizao;iio que e por 15 dias. Salienta-se que estas
medidas foram adoptadas muito embora os veiculos abrangidos estejam
registados tanto em Damiio como na provincia de Bombaim, de acordo
com urn velho costume.
3. A I,.ega.:;iio de Portugal, por instrn<;Oes do seu Governo, protesta
contra estas novas medidas restritivas, que daramente estao impedindo
o trafico niio s6 entre Dami'i.o e a Uniiio Indiana mas prlncipalmente entre
Dam:io e Nagar-Aveli. Tais medidas alteraram radicalmente a pnitica
tradidonal seguida nesta materia, em rela.:;iio aos citados territ6rios e
prejudicam de urn modo injustific:ivel os modos de yida da inocente populat;iio local.
h~rio

N. 0 346

Carta do Ministro de Portugal em Nova Delhi
ao *joint Secretary1> do Ministkrio dos Assuntos Externos da Uniao Indiana
No. 57
Nova Delhi, 24 de Abril de 1954

Dear Mr. Dayal- I am writing in connection with recent measures
which have introduced the system of permits for all Portuguese officials
who, in the course of their duties, have to enter or cross Indian territory.
It appears that the Indian Consul General has informed the authorities at Goa that for the officials of the Daman and Nagar-Aveli administration the permits will be granted by the District Magistrate at Surat;
for the officials of the Diu administration, by the Collector of Sorath, in
Junagadh.
The Governor of Daman is greatly concemed with the unavoidable
delays involved for the obtention of the permits at Surat. Such delays,

382
as you know, are most inconvenient for the administration of the territory
of NagarMAveli. However, as they can also gravely affect the health of
those officials who have to come urgently from Nagar-Aveli to the hospital at Daman, it was thought that the Indian authorities might agree
that the permit.<> for the officials of Daman and Nagar-Aveli be granted
instead and respectively at the Police stations of Vapi and Lavacha.
Could you kindly find out if such a suggestion could be accepted, bearing
in mind the humanitarian reasons that inspire it ?
With best thanks in anticipation and kindest regards.
I am,
Yours sincerely,
Vasco Vieira Garin
Minister of Portugal

Caro Senhor Dayal- Escrevo em relao:;ao as recentes medidas que
introduziram o sistema de 'IJJermits!> para todos os funcionhios portu~
gueses que, em cumprimento dos seus deveres, sao obrigados a entrar ou
atravessar o territ6rio Indiana.
Acontece que o COnsul Geral Indiana informou as autoridades em
Goa que os <tpermitSl> para os funcion3.rios da administrar;ao de Damiio
e Nagar Avdi seriio emitidos (concedidos) pelo Magistrado Distrital em
Surat; para os funcionirios da administra~iio de Diu, pelo Collector Sorath,
em Junagadh.
0 Govemador de Damiio esta grandemente preocupado com as inevitiveis delongas necess<irias para a obten~iio dos <permits», em Surat.
Estas demoras, como deve calcular, silo muito inconvenientes para a
administrar;iio do territOrio de Nagar-Aveli. Entretanto, como podem
tambem afectar gravemente a saUde dos funcionirios que tenham de vir
urgentemente de Nagar-Aveli para o Hospital de Damiio, pare<..-e que as
autoridades Indianas poderiio concordar em que os <permits» para os fttndomirios de Damiio e Nagar-Aveli sejam concedidos, respectivamente,
nas esquadras policiais de Vapi e Savacha.
Sera possivel indagar se tal sugestiio podera ser aceite, considerando
as raz6es humanibirias que a inspiram ?
Os melhores agradecimentos e cumprimentos antecipados e
Atenciosamente,
Vas co Vieira Garin
Ministro de Portugal
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Entrevista dada 1\ imprensa em Paris pelo Ministro dos Neg6cios
Estrangeiros, Dr. Paulo Cunha, em 26 de Abril de 1954
((- Omrimos dizer que o caso da india Portuguesa foi abordado no
Conselho como materia politica. E verdade, sr. Ministro ?
A resposta foi a que esperavamos:
- E segredo o que se passa no Conselho.
Todavia, o Ministro dos Neg6dos Estrangeiros quis acrescentar:
-- Se o que The interessa e saber se o Conselho tern a faculdade de consultas politicas acerca de situar;Oes internacionais delicadas, no sentido que
foi referido no recente discurso do sr. Presidente do Conselho niio deixarei
de chamar a sua atenr;iio pam a resolur;iio que se tomou nesta reuniiio do
Conselho Ministerial daN. A. T. 0., e ji tornada publica, sobre a intensificar;iio das consultas politicas entre os Estados membros, e para alem
dos casos restritos previstos no artigo quarto do Tratado do Atlantica
Norte, ao qual aquele discurso aludia.
Como mostrassemos o maior interesse pelo assunto e aludissemos a
certas refer@ncias produzidas na UnHio Indiana acerca da posi\iio que o
Canada teria tornado sobre o alcance das consultas politicf!-S, o Ministro
disse-nos a:inda:
- Tive ocasiao de conversar detidamente com o Ministro dos Neg6cios Estrangeiros do Canada e posso afirmar que niio tern fundamento as
afirma~6es recentemente feitas na Uniiio Indiana, segundo as quais o Governa do Canada se teria prommciado contnirio a doutrina exposta pelo
sr. dr. Oliveira Salazar acerca da distin~fio entre os artigos quinto e sexto
eo artigo quarto do Tratado do At11ntico, e a aplicabilidade deste Ultimo a
casas de amea9a contra a integridade territorial de algumas das partes,
seja qual foro lugar do Mundo em que ocorra. Niio s6 o Governo canadiano
niio se manifestou oficialmente sobre o assunto- tendo havido apenas
algumas declara~Oes episodicas do Primeiro-Ministro do Canada a 1mprensa indiana e logo deturpadas na sua significa ~iio ·-· como a doutrina
do discurso do nosso Presidente do Conselho, decorrendo da mera leitura
das disposi~Oes expressas do Tratado, niio foi nem pode ser contestada.
Sorrindo, o Ministro disse-nos por fim:
-Alias, nao se ve que sombra especial podem fazer aos governantes
da Uni1l.o Indiana P.s providencias de tratados pelos quais, em medida maior
ou men or, se adoptam providencias tendentes unicamente a proteger a paz
e a integridade territorial dos paizes signatirios. Semelhantes providen~
cias s6 poderiam incomodar urn pais que se propu.sesse pratkar aetas de
agressiio contra urn seu vizinho e esse niio e, esperamo-lo bern, o caso da
Uni1i.o Indiana, cujo pacifismo tern sido insistentemente proclamado.»
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Do Ministro de Portugal em Nova Delhi
ao Secret:irio do Ministlirio dos Assuntos Externos da Unilio Indiana
Carta No. 43
No·va Delhi, 27 de Abril de 1954
I should like to call your kind attention to the enclosed newspapE'r
cutting.
May I add that there have been persistent rumours in Bombay about
some intended action to be taken soon by anti-Portuguese dements of the
Indian Union, against Portuguese villages in the District of Diu.
With kindest regards,
I am,
Yours sincerely,

Vasco Vieira Garin
:Minister of Portugal

Gostaria de chamar a sua atenr;ilo para o recorte incluso.
Devo acrescentar que persistem em Bombaim rumores de se estar·
a preparar uma acc;8.o a lan~ar por elementos anti-portugueses da UnHio
Indiana contra as aldeias portuguesas do distrito de Diu.
Com os melhores cumprimentos, sou
Seu sinceramente,
Vasco Vieira Garin
Ministro de Portugal

Declara~6es feitas na entrevista que o Presidente do Consel:ho
Prof. Doutor AntOnio de Oliveira Salazar, concedeu em 27 de Abril de 1954
aos indo-portugueses residentes em Lisboa

Diswrso do Prof. Doutor Luis da Cunha Gonralves
tiSenhor Presidente do Conselho: Excelenda: Principiarei par agradecer a V. Ex. a a gentileza de nos conceder esta audiencia, pois bern sabemos quantos e qufio graves sao os problemas da governa<;fio, que ocupam
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o alto espirito de V. E:x:.a e lhe absorve o tempo. Por isso mesmo nao serei
prolixo. Em primeiro lugar, e \i.sta a data feliz cujo 26.o anivers<irio hoje
ocorre, queremos apresentar a V. Ex.a os nossos mais calorosos cumprimentos, as nossas sinceras homenagens e rendidos agradecimentos pelos
esfon;os que V. Ex. a. d.espendeu, durante mais urn ano, com sacrificio da
sua sal1de e da tranquilidade do seu espirito, em proveito de toda a Nao;iio,
da qual V. Ex. a. tem sido tenaz, c.ora]oso e infatigirel reconstrutor.
Sabemos bem, Senhor Presidente, quanta talento, quantos corthe~
cimentos, quanta tina administrative e politico, quanto trabalho exaustivo,
quanta cuid.ado pelo bem comum sao necess8.rios a um gvn·rnante, m6rmente nestes tempos tiio complicad.os e :perigosos que todo o Uundo atrawssa. E porque de todas essas raras qualidades V. Ex. a. tem dado incessantes e eloquentes provas, trazemos a V. Ex. a os nossos cordials e modestos
aplausos, as nossas sineeras felicita<;Oes e os nossos ardentes votos por que
V. Ex. a, ainda por longo tempo, permane~a no Poder, a frente da Na~Uo
Portuguesa.
Vimos principalmente apn. seutar a\'. Ex. a o ncsso conlO\-i.do aplauso,
a nossa admirac;8.o e a nossa profnnda gratid.B.o pela nobre e patri6tica
atitude de 'V. Ex. a no caso da fndia Portuguesa, e em especial pela sabia
e adminlvel mensagem por V. Ex. a h<l poucos dia.s radiodifnndida a todo
o mundo, e em que o problema se encontra posto com clareza, eleva~'iio
e dignidade.
:E firme convic98.o de todos nOs Se11hor Presidente, que a nossa fndia
continuarB. para sempre portuguesa e, nesse seutido, fornmlamos calorosos
votos, seguros de interpretarmos o profundo sentimento de todos os portugueses da fndia,>.

Resposta do Presidente do Conselho, Dr. Oliveira Salazar
Agradeo;o reconhecido a V. Ex."" a sua Yisita e as palavras da sua
mensagem. F'tz, para os receber ho]e, uma pequena excepc;J.o: entendi que
de>:ia faze-la em relao;J.o iqueles sabre quem tem recaido nos Ultimos
tempos mais directamente as amea(,'as, por ser porventura desconhecido
de nmitos o seu patriotismo quando nao a sua mesma e:xistencia. Quando
alem fronteiras se reparar em como os portugueses da !ndi3. se fazem representar em Lisboa por altas figuras do professorado, da magistratura, das
letras, do fm1cionalismo pUblico ver-se-a tambem quiio despropositado e o
apodo de colOnia decretado a India Portugtte:Ja, e as re1a~6es desta com
as restantes parcelas da Nao;8.o portuguesa.
Vi hoje que a UnHio Indiana se prop6e pedir a conferenda d~ Colombo
um '\'oto c1e eYacuac;iio dos enclaves estrangeiros. NJ.o deve ser o caso
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connosco, vista niio haver ocupao;iio nem donUnio, nem superior que possa
ou deva sair. Quando os portugueses houvessem de evacuar Goa, nada
ficaria ali senfio a terra assolada, deserta, incaracteristica, e niio qualquer

parcela de qualquer Na<;iio. Fa~o convosco urn voto e este e que no ~iundo
se compreenda Goa, porque a simples compreensiio a defende e a garante
na unidade portuguesa. >>
N.o 3.50

Memorial do Departamento de Estado norte-americano

a Embaixada

de Portugal em Washington
Washington, 3 de Maio de 1954

The Department of State acknowledges the receipt of the memo-

randum n.O 41 on the subject of the Portuguese territories in fndia whlch
was delivered by the Ambassador of Portugal to the Under Secretary
of State on April 9, 1954, and of the Ambassador's further note of April
21, 1954 transmitting additional material on the same subject.
'The Government of the United States has been following closely
the existing situation regarding Goa, Damao and Diu, as has it the similar
problem involving the French possessions in india. In this connection,
the Department greatly appreciates the detailed exposition of the Portuguese position contained in the communications referred to above.
The Government of the United States is concerned over these controversies and hopes that an amicable understanding may be reached
before the issue reaches more serious proportions.
Traduyrio

0 Departamento de Estado acusa a recep~iio do memoranda n.o <11
tratando do assunto dos territOries Portugueses na india entregue pelo
Embaixador de Portugal ao Subsecretario de Estado em 9 de Abril de 1954
e a nota em aditamento de 21 de Abril de 1954, transmitindo novas elementos sobre o mesmo assunto.
0 Governo dos Estados Unidos vern seguindo de perto a situa~iio
existente em rela~iio a Goa, Damiio e Diu, bem como o problema semelhante, referente 8.s possess5es francesas na india. A este respeito, o Departamento muito aprecia a detalhada exposi~ao da posi~iio Portuguesa,
contida nas comunica<;Oes acima referidas.
0 Governo dos Estados Unidos esta preocupado com estas controversias e manifesta a esperan<;a de que se possa encontrar uma soltt<;iio
amig<lvel, antes que a questiio adquira mais serias propor~Oes.
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N. 0 351
Afirma~Oes

do Ministro dos NegOcios Estrangeiros,
Dr. Paulo Cunha, na entrevista que concedeu

ao (jMutual Broadcasting System'> de New York em 11 de Maio de 1954

Interrogado sabre os problemas da Asia e a Conferenda de Genebra,
o lVlinistro portugues dos Neg6cios Estrangeiros disse:
- Os problemas da Asia siio muito complexos e constituent fonte
de apreensiio e ansiedade para todas as na<;6es do Oeste. E necessaria
que a agre.ssiio e a guerra niio alastrem mais nessa tiio importante parte
do Mundo, onde tantas vidas estiio a ser ceifadas e onde principios fundamentais da Chiliza~iio tCm sofrido viola<;Oes a que urge p6r termo.
lias as pesso8.s que me ouvem tern tanta informao:;iio a respeito das quest6es principais da Asia- desde as da Cor0ia ate as da Indochina --que
julgo de maior interesse para elas que eu lhes fale de um outro caso
delicado que tambCm na Asia esti a desenhar-se, embora a Imprensa
dela se ocupe com menos insistencia: o caso dos territ6rios portugueses
na fndia, o_ principal dos quais se chama Goa.
E prosseguindo:
- Assim, formulando sinceros votos por que a Conferenda de Genebra possa chegar a resultados satisfat6rios, referir-me-ei em especial
ao caso da india Portuguesa, que para simplificar designarei por Goa.
E o sr. prof. Paulo Cunha afirmou, entiio:
·-Goa e uma pro·dncia portuguesa situada na Peninsula Hindustanka e onde hi mais de quatro sCculos vem a deS(:nvoh:er-se, pacificamente e de harmonia com tratados livremente celebrados, um dos mais
caracterlsticos nUcleos de civilizas:iio crista no Oriente. Niio e uma colOnia:
niio M ali uma popula.;;iio mais atrasada dominada por uma popttl.ac;iio
mais adiantada. A evoluc;iio realizad.a atraves dos seculos fez com que,
de ha muito, a populac;iio de Goa, equiparada a outra populac;iio portuguesa, esteja assimilada a esta. Goa e uma prO\'fncia como outras provlncias de Portugal. Os seu..<> habitantes tem indiscrinrinado acesso a
quaisquer cargos e posic;Oes, ocupam de facto, em grande nUmero, esses
cargos e posir;Oes mesmo 110 Portugal Europeu, dispOem de cultura igual
a dos mais portugueses e, numa palavra, vivem plenamente a vida portuguesa, dentro da maior liberdade de costumes e re.ligi6es. Sempre tem
mantido Goa as melhores rela<;Oes com os territ6rios e gentes "izinhas,
e nao representa em verdade problema para ninguem.
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Consciente da sua fustira e do seu direito, a Nayiio portuguesa
mantbn serenamente a sua posiriio
·-·- Infelizmente- dedarou, depois, o 1\'Iinistro portuguCs dos 1\egOcios Estrangeiros- a Uniiio Indiana entrou de cobio:;ar os territ6rios portugueses de Goa, e formulam-se, nesse grande Estado, ll1quietantes ambit;Oes de absorp<;iio deles. Raziio invocada, niio hi realmente outra seniio
a da pretensao de unidade geografica- que nao e raziio, mas simples
pretexto. Se argumentos de realizar;iio de ru1idade geografica fossern validos, seria necessirio reformar o Mundo inteiro, e sujeitar llnlmeras
popula<;Oes ao juga de outros Estados, s6 por capriclw de simetria da
geografia, com desrespeito da hist6ria, do direito e da verdadeira indi\'idualidade delas. 'feria cada continente de pertencer a nma s6 na\iio'
Por outro lado, o que a Uniiio Indiana pretende niio e libertar um ter~
rit6rio, mas sim anex8.-lo. Isto e, a sujei\8.0 de uma popular;iio portuguesa, que hit mais de quatro s&culos tem a sua maneira prOpria de Yiver,
ao dominio de outro Estado- a Uniao Indiana·- s6 porque esta pr6ximo
e e muito maior. Basta referir eo.'tes pontos para se compreender como
e infundada a posit;iio assumida. Niio tem aqui cabimento falm·-se em
liberta<;ao de regime colonial: n8.o hi colOnia, n8.o M regime colonial,
e haveria apenas a integrat;B.o violenta de um territ6rio e populat;B.o na
Orbita de outro Estado.
- Pois sem embargo disto ~ salientou o sr. prof. Paulo Cunha-·· o
mnvimento desen.hado dentro da UnHio Indiana, com vista a absorpt;iio
de Goa, e muito intenso. Nele participam as autoridades da Uniiio Indiana.
Fazem-se amea<;as, criam-se dificuldades de toda a ordem aos territ6rios
porl"U.gueses, incita-se 8. format;iio de bandos de (jvoluntitrioS)l destinados
a pritica de actos de violencia; cria-se em resumo, um perigoso estado
de tensi'io internacional.
E, a concluir, o Ministro portugues dos Neg6dos Estrangeiros
acentuou:
- Consciente da sua justi<;a e do seu direito, a Nat;iio Portuguesa
mantem serenamente a sua posit;B.o. De harmonia com a Constitui~i'to
Politica Portuguesa, todo o territ6rio nacional C indivish"el, e niio se
pode encarar qnalquer fracc.ionamento dele para satisfazer ambi<;:Oes
al.heias. :B; nosso sagrado dever defender intransigentemente a i.ntegridade
do territ6rio nacional. Mas a Na<;ilo Portuguesa niio deixa de ver com
s6ria apreensiio o desmedido aumentar daquela campan.ha. Confia ainda
em que a voz da razao se fara ouvi.r aos dirigentes da Uniao Indiana,
levando~os a desistir de atentar contra os direitos do vi.zinho e a vi.ver
em boa paz com ele, correspondendo assim a bOa vontade que sempre
o animou. Chama, porem, para o caso a atent;iio dos povos amantes da
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Paz e nao pode deixar de salientar os peligosos resultados a que pode
conduzir a campanha actual. Quando a Asia esta em ebulic:;ao, n:lo seria
prestar um p6ssimo servi<;o a Humanidade, e indirectamente mn grande
serv"i<;o a causa do Comunismo, perm.itir que vioh~ncias irreflectidas
ateassem novas fogos nmna area em que com a generosa solidariedade
do povo americano as nac:;Oes li'rres tem experimentado tao duras pro*
vac:;6es em defesa da Paz?

x.u

35:2

Circular da Dlrec~ao Gera1 dos NegOcios Politicos
do Mlnisterio dos Neg6cios Estrangeiros
a todas as MissOes Diplom:Hicas e Consulares

Circular N.o I5
Lisboa, 12 de Maio de 1954
Tenho a honra de comunicar a V, Ex. a que, em seguimento de uma
advertenda feita pelo Embai.xador do Brasil em Nova Delhi ao C6nsn1
Honoririo daquele pais em Bombaim, Acerca da activid.ade por este
desenvolvida em favor da integra<;i'io dos territ6rios portuguCses dn india
na Uniiio Indiana, e em c:ontr3.rio da atitude que lhe incumbia como
representante de urn pais amigo de Portugal, o M1nisterio das Rdac;Oes
EA'i:eriores do Brasil distribuiu a Imprensa um comunicado oficial, de
cujo texto junto remeto c6pia a V Ex.a.
2. Como V. Ex_a se dignara verificar, alem de dar a conhecer a
aprovac;iio do Itamaraty a atitude e de anunciar ter sido proposta ao
Chefe do Estado a demissao do COnsul (que ji foi efectuada), o comunicado pOe em evid€ncia a obra dvilizadora de Portugal 11a india e
afirma o apoio da Nac;iio brasileira a posi<;iio de Portugal no que respeita aos s.eus territ6rios naquele Subcontinente.
3. Ao mesmo tempo, foi entregue naquele Iviinisterio ao Encarregado
de Neg6cios de Portugal um memorandum (1) em que o Govemo brasileiro, dando garantias quanta a posic;iio que assunriria se nas Nac;Oes
Unidas a questao fosse suscitada, esclarece algumas das passag(:ns do
comunicado. Do memorandum transcrevem-se os passos 5eguintes:
-<<A referenda aos prindpios consagrados na Carta das :N'a<;Oes
Unidas nao deve ser entendida como afirma<;iio da competencia
daquela Organizac;i'io para a nonnalizac;iio da situac:;iioJ>.
(l) Ver o anexo a este docmnento.
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-

«0 Brasil sente-se multo a vontade para se referir a esses prindpios, quando precisamente eles parecem negar validade as pretens6es da fndim>.

- {10s dois prindpios que poderiam ser in'i'Ot:ados, o da predominllncia dos meios padficos e o da livre determina<;lio dos po,·os
seriam sem dtlvida infringidos por qualquer acc;iio da UnHio Indiana que buscasse modificar unilateralmente o presente estatuto
dos .territ6rios portugueses)J.

vontade das populac;Oes locais, segtmdo entende o Governo
brasileiro e francamente favonivel a permanencia do Estado da
fndia como parte de Portugah.

~-- Kr\.

-- {10 Brasil tern sido sempre nas Na<;6es Unidas e em outras tribunas internacionais defensor do principia da autodetenninac;ao
dos povos e esta convencido de que o apoio.que dara a Portugal
contra pretens6es da Uniao Indiana, nos termos acima delineados,
niio esta em contradi~i:"io com a sua firme adesiio aos prindpios
inscritos na Carta das Na~Oes Unidas e em particular no capitulo XI desse documento».

4. Segundo foi entii.o dito ao Encarregado de Neg6cios, o Itamaraty
transmitiu o texto do comunicado ao Embaixador da fndia no Rio de
Janeiro, a quem teria sido explicado que o Govemo brasileiro niio considerava o Estado Portugues da fndia como uma colOnia.
5. :Mais comtuUco a V. Ex.a que o Governo PortuguCs, sensfvel a
clara posi~iio assim assumida pelo Govemo brasileiro em defesa dos legitimos interesses portuguCses- que alias, esta dentro do esplrito das
Intimas rela96es de amizade existentes entre Portugal e o Brasil -desejou significar :3.quele Govemo o seu reconhecimento, pelo que Sua Ex*
celCncia o 1Iinistro dirigiu uma mensagem nesse sentido ao Chanceler
Vicente Rao, em que alude as intimas rela~Oes existentes entre os dais
pa:fses e significa o alto apre~o com que tomou conhecimento do cornu~
nicado do Itamaraty.
6. , Par Ultimo, esta Secretaria de Estado julga necessaria chamar a
aten)iio dessa Missiio para a deturpa~iio verificada nos telegramas em
que algumas agCncias noticiosas transmitiram o texto do citado comunicado. Urn exemplo dessa incorrect;iio, que deforma par complete o
sentido, e fonwcido pelo telegrama da {1France PresSJ>, publicado E'm
alguns jornais portugueses, que substituiu a terminologia exacta do final
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do COffiUllicado pela seguinte frase: \1... 0 Brasil nfio pode permanecer
indiferente a posir;iio de Portugal na Asia do Su1, nem a obra realizada
por aquele pais, naquela regiiio, obra que nfio se pode comparar a ne~
nhuma de outro regime colonial>>.
11Ianuel Roclteta

Anexo
i1Iemorial do Govorno Hrasileiro entregue ao Encarregado
de Neg6cios de Portugal no R£o de Janeiro
Rio de Janeiro, :29 de Abril de 1954
A prop6sito do incidente suscitado hi dias pelo COnsul Holloririo
do Brasil em Bombaim, e a fim de esdarecer a posi~iio do Gowrno bra-

slleiro em rela.:;iio ao problema resultante das pretensOes da Uniiio
Indiana sabre os territ6rios portugu&ses do Estado da fndia, o 11'1inisterio
das Relao:;6es Exteriores distribuini a imprensa, hoje, 29 de Abril, o
comUllicado (lUe se anexa, por c6pia, ao presente memorandum.
2. 0 :Ministerio das Relac;6es Ex:teriores deseja pedir a atew;iio para
alguns pontos da defini<;-fio de polftica apresentada no comunicaclo em
aprec;o.
3. A referenda aos principios da Carta das Nac;Oes Unidas niio de\'e
ser entendida como uma afirmac;iio da competenda daquela Organizac;iio
para nonnalizar a situac;iio. Portugal, alias, niio e ainda, infelizmenh-',
membra das Nac;Oes Unidas. Os principios da Carta, entretanto, sao principios fundamentais que hio-de reger as relac;6es internacionais em nossos
dias, e o Brasil se sente muito a vontade para se referir a eles, quando,
predsamente, parecem negar validade as pretens6es da fndia. Com efeito,
os dois prindpios que poderiam ser invocados, a saber, o da predominil.ncia dos meios pacificos e o da livre determinac;iio dos pO\'OS, seriam
sem dtl.vida infringidos por qualquer acc;iio da Unii'io Indiana que bu.-;casse modificar unilateralm.ente o presente Estatuto dos tetrit6rios p01tugu€:ses. A vontade das popu1ac;6es locais, segundo entende o Govt:rno
brasileiro, e francamente favoni.vel a perman€:ncia do Estado da fndia
como parte de Portugal. Por isso, o comunicado do :Ministerio das Relac;6es Exteriores niio hesita em afirmar que a obra de Portugal no subcontinente asi8.tico criou, ali, ruma situac;iio sui genen"s~>, que niio se
equipara a de outros sujeitos ao regime colonial~>.
4. 0 Brasil tem sido sempre, nas Nac;Oes Unidas e em outras tribunas internacionais, defensor do principio da autodeterm.inat;iio dos

,,
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povos e esta convencido de qne o apoio que dani a Portugal, contra as
pretens6es d.a D11ii'io da fndia, nos termos adma delineados, niio eshi

em

contradi~io

na Carta das
documento.

com a sua mai.'l firme adesao aos principios inscritos

:\a~Oes

Unidas e, em pmticular, no seu capitulo XI desse

x.o

35:)

Do Ministro de Portugal em Nova Delhi
ao Mlnistro dos NegOcios Estrangeiros
Oficio N. 0 409
:::-Joya DeUri, 17 de 1-laio de 1955

Exce!Jncia- Tenho a honra de junto remeter a V. Ex.a um recorte
do Ultimo nUmero do ,~current» de Bombaim, contenclo um artigo de
D. F. Karaka sobre o caso de Goa.
2. 0 autor do artigo come<;:a pela segu.inte frase: \1Goa, I fear, will
go the way of Hyderabad>>, tx:pondo seguidamente as raz6es da sua
apreensao. Estas silo baseadas niio s6 na influenda que se esta procurando
exercer sobre a opiniUo pltblica, e que seria semelhante a verificada nas
vesperas da conquista do Hyderabad, mas ainda nas recentes declara~Oes
do Sr. l\ehnt sobre o assunto. Nestas encontrar-se-iam frases idetlticas
as usadas antes da referida conquista.
3. 0 articulista critica depois as declara~Oes do Primeiro lvlinistro,
y_ue considen1, por vezes, incompreensiveis. Referindo-se a afirmac;iio do
Primeiro Ministro de que o Parlamento seria informado de qualquer altera~fto que 1.-lesse a H'Tificar-se na politica do Governo em relac;iio a Goa,
o Sr. Karaka foca o facto <1significativm> de o Primeiro )Iinistro haver
acrescentado que nii.o podia indicar <1tbese things vaguely>>. Daqui condui
o articulista que <maturally, it would be too premature to tell the Lok
Sabln, for instance, that Police Action in Goa has or has not been
contemplated. The House would know of it only when the policy has
changed. By which time, presumably, the <diberatiom would be completeJ>. Esta foi a rotina seguida no caso do Hyderabad e o articulista
pressente que sera repetida em Gmt.
4. 0 Sr. Karaka acrescenta depois que seria perigoso E.-specular sabre
o tentpo, data e lugar, mas que «an intelligent guess>> indicaria que Goa
nilo apresentar8. <nny further deepening crisis as after the end of the
yean>. Na opiniao do articulista, a paci&nda do Sr. Nehru estar8. esgotada
nessa altura, ~ <1even though the outbreak of the monsoon, during which
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Police Actions are not easily pos::.ible, will giw a bri>ather to all fra;;cd
tempers)).
5. 0 artigo afinna depois ser perigoso para Portugal eontar com
a opiniao pUblica internacional, que <1d.igc-rim o caso do Hy<:krabad e faria
o mesmo com o de Goa, achando <ingt'111J01l esperar-se que as graudes
potencias acorram em auxflio dos nossos tenit6rics neste subcontineute.
0 Sr. Karaka <(aconselha)l o Govemo Portugues a 11ilo coufiar tambem
nas suas possibilidades de defesa militar, pois isso teria sido o que perdcu
o HyderabacL
6. 0 articuJista sugere depois que seria, para nOs, <<a strategic and
peaceful move to invite to Goa a galaxy of really neutral observer,;
taken from all over the civilised ·world-~ including Indim, acrescentando
que o Sr. Nehnt, um campe8:o da autodetenninas-?io, nfto voderia posslvelmente objectar contra tal ideia. A solu~Uo, quer os referidos observadores decidissem que a popula~ao deseja continuar a ser portuguesa
quer qne aquela prefere na sua maioria a integmo:;ao na fndia, teria a
vantagem de poupar milhares de ves5oas inocentes ao «distasteful method
of merger by Police Actiolll). Depois de mais algumas previsOes pessimistas, o Sr. Karaka termina por dizer: ((If by the end of the year, I am
proved wrong on this point, no one will be happier than !1>.
Aproveito a oportunidade pam apresentar a Vossa Excel€ncia, Senhor l'vlinistro, os protestos da minha mais alta considera~,;Uo.
F asco V. Garin
N. 0 354

Do Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
ao Ministro de Portugal em Nova Delhi
Telegrarna N. 0 67
Lisboa, 20 de Maio de 1954
URGENTE ~A Embaixada de Portugal em Washington informa que
o Director da Div-i58.o Europeia do State Department indicou a& linJ1as
gerais das instruo:;Oes ja em<iadas ao Encarregado de Neg6cios dos Estados
Unidos em Delhi quanto a resposta do Govemo Indiano e que seriam as
seguintes: a resposta dnge-se a interpretao:;ao da doutrina do artigo 4.0,
na generalidade sem se referir a Goa; o Encarregaclo de NegOcios deve
contactar o Emba:ixador da Inglaterra a fim de consertarem uma resposta
similar; na op:iniao do Govemo americano o artigo 4 do Pacto e aplicavel
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aos territ6rios ultramarinos dos paises membros quando estes se julguem
am.ea~ados. 0 State Department diz ignorar se as suas instruo;;Oes j<i foram
cumpridas, pelo que se V. Ex. a julgar apropriado e conveniente, poderia
procurar avistar-se com aqneles representantes antes destes entregarem
uma resposta. Como a nossa diligCncia junto dos ingleses teve alcance
mais amplo do que a realizada junto dos americanos, parece presum.fvel
que as instruo;;Oes para o .Alto Corniss8.rio sejam mais fortes, pelo que
receamos que o desejo americana de cousertar uma resposta similar possa
resultar no enfraquecimento da resposta britii.nica.
Paulo Cunha

N.O 355

Do Ministro dos NegOcios Estrangeiros
a

Lega~ao

de Portugal em Nova Delhi

Telegrama N. 0 83
Lisboa, 3 de Julho de 1954

In£ormo V. Ex.a que, a prop6sito da publicac;ao na imprensa portuguesa dos telegramas de Nova Delhi notidando a entrega da Nota indiana
de protesto B.cerca dos acontecimentos de 18 de Junho, este Ministerio
enviouhoje um comunicado aos jomais compreendendo os seguintes pontos:
a) confirmac;iio do recebimento da Nota por essa Lega<;B.o e referenda
a certas passagens da mesma;
b) refuta<;iio da competencia do Governo Indiano em materia de
exclusiva responsabilidade das autoridades portuguesas, pelo
que o protesto niio podera ser considerado. A este prop6sito relem~
bra-se a doutrina expressa pelo Prim.eiro Ministro da UniB.o em
23 de Fevereiro Ultimo e aponta-se a incoerencia entre a atitude
indiana e o conteUdo do com.unicado internacional indo-chines,
proclamando o valor para a paz no mundo da aplica-:;ao, nas rela<;6es intemadonais, dos priucfpios de mUtua respeito pela integridade e soberania territoriais, e, niio interferencia nos neg6dos
internes da outra parte;
c) a observa<;B.o- que convem repetir sempre que possivel- e a de
que as pris6es efectuadas e as investiga<_;6es em curso se limitam
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a /jdUzia e meia de casos, segundo alega a Not;:~. indiana, numa
populao:;iio de 600.000 pessoas>>, o que tira ao episOdio o significado
que os indianos lhe procuram dar.

Segue o texto por via aerea. (1).

Nestranget'ros

N. 0 35G

Comunicado do Mlnistfrio dos NegOcios Estrangeiros,
publicado na imprensa em 3 de Julho de 1954
L E exacto que o :VIinistfrio dos Neg6cios Estrangeiros da Uniiio
Indiana apresentou em 26 de Junho uma nota a Legao:;iio de Portugal em
Nov'<L Deli protestando em termos vh·os contra as medidas de repressiio
tomadas nos territOries portugu€ses da fndia \jcontra goeses cujo t'mk:o
cr£me e o de terem a coragem e o patriotismo (sic) de d.eclarar abeitamente o seu desejo de anexa<;:iio a Uniiio Indiana>>. Teriam sido detidas
vinte pessoas, em diferentes sitios daqueles territ6rios, por f>e terem mani~
festado contra a sober§.nia portuguesa no dia 18 de Junho, escolhido para
celebrar o s.o aniversB.rio do come<;o da campanha tendente a provocar
a referida anexa<;B.o.
2. Como clara e incisivamente declarou o Governo Portugues em
tempo oporttmo, as actividades a fomentar a anexac;ao de territ6rios
portugueses a outros Estados siio ilicitas e constituem crime, na nossa
ordem juridica. Ocorridas em territ6rio nacional, e monnente quando
praticadas por cidadiios portugu&ses, siio materia exclusiva da competencia das autoridades portugu&sas. Em semeL'hante materia e inadmissivel
q-ualquer interven<;B.o de Estados estrangeiros. 0 protesto nao pode,
portanto, ser considerado. Relembra-se ser esta, alias, a doutrina expressamente reconhecida e afirmad.a pelo Primeiro-lVtinistro da Uniiio Indiana,
Sr. Nehru, em 23 de Fevereiro do ano corrente. E nao ser:i interesse salientar que, d.ois dias depois da entrega d.a nota em referenda, o mesmo
Primeiro~Ministro assinava com o representante de outra potencia um
comm1icado internacional em que, reafirmando, entre outros, os principios de mUtuo respeito pela integridade e soberania territoriais e de nao
interferencia nos neg6cios internos da outra parte, se proclamava d.everem

(1)

Ver documento N.o 356.
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ser esses prindpios aplicados as rela~Oes com outros pa{ses na Asia e em
outras partes do Mundo: <(Esses prindpios, se forem aplicados, nao s6
entre Yitios paises, mas tambem, de uma maneira geral, nas relao:;Oes
internacionais, constituir8.o sOlido fundamento para a paz e segurano:;a
e os receios e apreens6es que hoje existem ceder8n o passo a urn sentimenta de eonfiano:;a>)- eram as pahvras que acompanhavam a afirmat;i'io
dos referidos prindpios. Trata-sf", na verdade, de doutrina impecivel.
3. Deve sublinhar-se que os casos de manifestao:;iio tendenciosa
e provocada ocorridos em Goa na explorao:;iio do mencionado 8.o aniversB.rio,
se levaram a algumas pris6es e a averiguao:;6es que estiio em curso, dentro
de rigorosa kgalidade e com aplicao:;i'i.o dos devidos meios jurisdicionais,
niio tem,yor outro lado, significa<;iio superior a isto: d.Uzia e meia de casos,
segundo alega a nota indiana, numa popula<;iio de 600 000 pessoas.

Nota verbal da Lega~ao de Portugal em Nova Delhi
ao Ministerio dos Assuntos Externos da Uniiio Indiana

Nova Delhi, 6 de Julho de 1954
The Legation of Portugal present their compliments to the Ministry
of External Affairs and have the honour to refer to the sudden arrest
and deportation of Mr. Pompeia Viegas, a prominent member of the Goan
community in Bombay, who had been living in that city with his family
for very many years.
2. The high~handed conditions in which Mr. Viegas was deported
has understandably caused this I,egation the utmost surprise and distress.
From the information received by the Legation, Mr. Viegas was arrested
in the office where he used to work by the Police Inspector, Saudagar. No
time was given him to bid farewell to his family; he could not contact the
Portuguese Consul General; no reasons were given him for his arrest or
deportation; and he was taken to the border of Goa by the first train. In
short, he was treated as if he were a most despicable criminaL Inspector
Saudagar, already known for his ill treatment of Portuguese nationals
in Bombay (vide Legation's note No. 20 of 5th February, 1954) did not
miss his oportunity, as Mr. Viegas stated to the Portuguese authorities
in Goa, of slapping him.
3. A5 the Ministry are aware, the authorities in Bombay had been
harassing and persecuting Mr. Viegas for a long time, even though he has
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always behaved like an honest and law-~ biding citizen. Nothing was ever
proved against him in judicial inquiries which took place. The conclusion
would appear to be that the Bombay authorities, fearing that no Court
of I.,aw would support them in their sime, decided to deport him in an
arbitrary manner, without giving him the slightest chance of appearing
in a Court to have a fair hearing and to defend himself. As far as the Le~
gation could gather from the previous acts of persecution to wards Mr.
Viegas, the only <jcrime» that he has alwys been accused of, is his natural
feeling of loyalty to the cotmtry of which he is a national. This, as far as
the Legation knows, has never been considered by any country as juridical or moral grounds for persecution or deportation of an honest eitiz.em.
The Portuguese authorities would (-ertainly never think of interfering,
as they respect them, with the patriotic feelings of the many Indian
nationals who live in Portuguese territories.
4. The Legation wish therefore to lodge their strong protest to the
Indian Government against the harsh tfeatment meted out to a Portu~
guese national on Indian Union soil. Furthermore, they would appreciate
being given the reasons for the arrest ant deportation of Mr. Viegas. The
Bombay Police have declined to supply such information to the Portuguese Consulate General at Bombay.
The Legation avail themselws of tl1is oppertunity to renew to the
:Wiini.<>try the assuxances of their highest consideration.
Tradu~fio

A l,egac;fio de Portugal apresenta os seus cumprimcntos ao :Ministerio
dos Assuntos Externos e tern a honra de se referir a predpitada prisiio e deportac;ilo do senhor Pompeia Viegas, urn proveniente rnembro da comunidade goesa em Bombahn que hU longos anos vivia com a sua familia
nesta cidade.
2. As escandalosas condit;Oe; em que o sr. Viegas foi deportado causaram a esta Lega~iio compreenslvel surpresa e mUgoa. Segundo informac;Oes recebidas pela Legac;iio, o sr. Viegas foi preso nos escrit6rios onde trabalhava pelo Inspector da Policia, Saudagar. Niio lhe foi concedido tempo
para se despedir da sua famflia; niio foi autorizado a contactar o C6nsu1-Gera1 Portugues; nao foram indkadas as raz6cs da sua prisUo ou deportac;Uo; e foi po:,1:o na fronteira de Goa no primeiro eomboio. Em resumo,
foi tratado como o mi'.is baixo crirninoso. 0 Inspector Saudagar, allis ji
eonhecido por maltratar os cidadiios portugueses em Bombaim (vide a
nota n.o 20, desta Legac;io, de 5 de Fevereiro de 1954) niio perdeu a oportunidade, como o sr. Viegas declarou is autoridades Portuguesas em Goa,
para o (agredir).
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3. Como e do conhecimento, certamente, do MinistCrio, as autoridades em Bombaim hi ji algum tempo que vinham incomodando e perseguindo o sr. Viegas, muito embora ele se comportasse como urn honesto
ddadiio, cumpridor das leis. Nada em qualquer altura se provou contra
ele nos inqutritos judiciais realizados. Parece, pois, de concluir que as
autoridades de Bombaim, receando que nenhum tribunal as apoiasse,
decidiram deporti-lo arbitn\riamente, sem ll1e darcm possibilidade de comparecer perante urn juiz para julgamento e para se defender. Tanto quanta
a Lega~iio pode concluir dos anteriores aetas de inctimiua<;iio, o 1\nico
{(Crime>> do sr. Viegas foi de ter sido sempre acusado do seu natural sentimenta de lealdade para como pais de que e urn nacional. Isto, tanto quanta
a Lega-;iio conhece, nunca foi considerado por nenhum pais como fundamento juridico ou moral para incrimina~1io (persegui):iio) ou deporta-;1io
de um ddadiio honesi:o.
M autoridades portuguesas nunca, ccrtamente, pensariam em interferir, j<l que os respeitam, com os sentim~ntos patri6ticos de muitos nacionais indianos que vivem nos territOries portugueses.
4. A Lega-;iio deseja, pois, lavrar o seu mais energico protesto junto
do Governo Indiana contra o deshumano tratamento infligido a um nacional
portugues em solo da Uniiio Indiana. Mais, muito apreciaria que lhe fossem
dadas a conhecer as raz6es da prisiio e deporta~iio do sr. Viegas. A PoIicia de Bombaim tem-sc recusado a fornecer tal infonna~iio ao Consulado-Geral de Portugal em Bombaim.
A Legao;iio aproveita a oportunidade para renovar ao :M:inisterio os
protestos da sua mais alta considerao;iio.
N.O 358

Do Ministro dos NegOcios Estrangeiros
ao Ministro de Portugal em Nova Delhi
Telegrama N.o 89

Lisboa, 9 de J1.1.1ho de 1954
0 constante agravamento das restri-;Oes desse Governo ao tninsito
de portugueses por territ6rio indiana torna necessiuio que avisemos essas
autoridades de que a manutenc;iio de tal atitude nos levara inevitavelmente a decrctar medidas paralelas aplicitveis em todo o territ6rio portugues. Rogo por isso a V. E.x3 que fa<;a ai uma diligencia verbal declarando em tom amitwl mas firme que a manterem-se as actuais medidas de
discriminao:;iio para o transite de cidadiios portugueses por territ6rio da
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Uuiiio, o GoYerno Portugues ver-se~a compelido a reconsiderar dentro em
breve as facilidades de tr&nsito que actualmente concede a nacionais
indianos em todos os territ6rios portugueses, induindo portanto o tninsito
por Mo.:;ambique com destino a territOries britinicos.
V. Ex.!!. podera ajuntar, como conclusiio pessoal resultante das suas
observa.:;6es e medita<;6es, que o Governo Portugues se via coagido a com~
preender pela dura for.:;a dos factos que o esplrito de apaziguamento
e a paciente esperaw;:a de melhores rela.:;Oes que tern norteado a sua conduta para com o Govemo indiana s6 conduziram a uma crescente intensifica.:;B:o de medidas de toda a ordem (recusa de visto, reten.:;iio e cau.:;iio
de autom6veis, retem;ilo de encomendas postais, etc.) a que ate agora
este Governo esperou nao ter de responder pela adop.:;iio de medidas
equivalentes.
Patdo Cunha
N.O 359

Do Secret<irio 6:erai do Ministerlo dos NegOc:ios Estrangeiros
ao Ministro de Portugal em Nova Delhi
Telegrama N.o gi

Lisboa, 10 de Julho de 1954

Da conjuga.:;ao das inform.ao:;Oes provenientes do Govemo Geral e do
Comando .Militar da fndia, conclui-se que as fronteiras indianas com os
nossos territ6rios niio estao formalmente encerradas; mas que o estiio
na pr<l.tica para tudo 0 que diga re:,-peito a passagem de vfveres.
H. Queiroz

N.O 360

Do Ministro dos Neg6cJos Estrangeiros
ao Embaixador de Portugal em Londres
Telegrama N.O II9

Lisboa, 21 de Julho de 1954

0 Minist€rio do Ultramar recebeu os seguintes telegramas do Governador Geral de Goa:
Dia 20: «Em aditamento ao meu telegrama 100 SEC o Govemador
de Damiio informa que ao chegar hoje a Fronteira para
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N.O 364

Do Embaixador de Portugal em Londres

ao Minlstro dos NegOcios Estrangeiros
Telegrama N. 0

IOO

Londres, 23 de Julho de 1954

URGF,><TH- Acabo de visitar o :Ylinistro de Estado Selwyn Lloyd em
cumprimento das instrut;:i.ies de V. Ex. a para pbr este Go-vema ao Corrente
da situat;:iio.
Tomou pormenorizado conhecimento das duas notas oficiosas (entreguei-lhe memorandum contendo factos). Terrnina desta forma:
{jA viola<;iio e a ocupa<;iio de Dacha constitui a demonstrat;:fio segura
de que se nKo hesitou em recorrer ao ataque brutal a mao armada depois
de se esgotarem todas as mana bras de perfidia que culmina ram on tern
com a publica<;iio de desmentidos, os quais horas depois eram totalmente
provados falsos pela realidade dos acontedmentos.
0 Governo Portugues verifica assim que as suas apreens6es se rcalizaram: a agressiio armada e ren~stindo a forma mais dnica e cobarde
contra uma min(tscula popula.;;:Uo isolada. Os territ6rios pottugu&ses da
fndia estUo em perigo grave. E e ti'io gra-ve a amea.;;:a que sabre eles
impende como o significado deste acto de agressilo ji consumado contra
o direito internadonal e contra povoa<;:Oes padficas e pnlticar).1ente indefesas! A niio se poder contrarrestar a manobra que esta em curso e de
recear que justameute no dia seguinte a ser declarado ao l'Yitmdo que se
conseguiu um acordo para a paz dos poYos a prOpria l:nii'io Indiana
venha trazer o mais formal desmentido aos apregoados prop6sitcs do
seu pacifismo.
Os territ6rios portugueses da india ni'io serio entregues ao agressor
e o Goveruo P01tugues afirma uma vez mais a sua inten<;:fio de defender
intransigentemente os direitos seculares dos sem territ6rios que sfio parte
integrante da unidade nacionah. Fim da transcrit;iio.
Ni'io deixei de sublinhar a tentativa que ainda estamOs fazendo para
levar o Governo indiano a encontrar solno;iio, autorizando as iort;as de
Damao a inten;ir em Dadni. 0 Senhor Selwyn Lloyd disse que transmitiria tudo o que acabava de ouvir ao SecretB.rio de Estado e que este
Govemo faria o que estivesse ao seu alcance nas presentes circunstfm~
das. A conversa decorreu num tom de grave apreensiio e compreensfio
erdproca das dificuldades e seriedade do momenta.

Theot6uio Perez'ra
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N. 0 363

Do Mlnistro dos NegOcios Estrangeiros
ao Encarregado de Neg6cios de Portugal em Nova Delhi

T elegrama 2V. 0 97

Lisboa, 23 de Julho de 195-!

1. Consumou-::;e a agressiio e ocupao;ao de Daclri, com resistCndas
e vitimas. Transnllto em sevarado o comunicado ofidal que aparecerit 110s
jornais da manhii de 23. Desconhecemos por ora mais pormenores, Yisto estarem cortadas as ligao;Oes com Dadni. e 1\agar-An:·li mesmo telegraficas.
2. llarece que a situ.a~iio se apresenta como incursiio de <<\'OluntUriosl) e niio ataque caracterizado da Uniiio Indiana; embora rnuito bem
saibamos que tudo foi organizado por esta e tenha sido mes111o descarado o
aparato belico de protecc;1io conforme denundei no commllcado do clia 22.
Nestes termos o Conselho de ::Vlinistros resoln':u manter ate nm·as circun&tancias as relas:Oes diplom8.ticas, embora se dn·a de ora avante act.uar
com redobrado v--igor e ate rudeza se necessaria. 0 tom das diligE:ncias
diplom:iticas de\•eri ser acomodado
no\·a situac;iio criada.
3. Telegrafarei brevemente OS termos em que v. s.a deveni af praticar fortes diligE:ncias relacionadas com a agressiio verificada.
4. Se V. s.a ainda niio efectuou os protestos determinados na alinea j)
do meu telegrama n.O 95 (1 ), dcn:ri fazE-los amanhii por nota acentuando
que est8. agindo ainda 11a confonnidade das instruc;6es que recebera auteriormente e acentuando que tenl de dirigir-se novamente muito em breYe a
esse Ministerio clos :l\~eg6cios Estrangeiros para ocupar-se da grave agressiio
perpetraclacontra Dadni, couforme instruc;Oes quevai receber do seu Govemo.
Convem 11a verdade que fiquem feitos aqueles protestos apesar de
respeitarem a fase ji superada pelo clesemolar vertigino~o dos acontedmentos, todos imputaveis a Uniflo Indiana.

a

Paulo Cunha

:N. 0 366

Do Ministro dos NegOcios Estrangeiros
ao Encarregado de NegOcios de Portugal em Nova Delhi
Telegrama N.o 98

Lisboa,

~3

de Julho de 1954

Queira V. S.a comunicar ao ConsuJado de Bombaim o sentido geral
do meu telegrama n.o 97, (2) para orientac;B.o do mesmo ConsuJado sobre
os desenvolvimentos imediatos da situa.-;B.o.
Paulo Cunha
(l) Ver documento N.o 3tH.
(~)

Ver documento N.o 365.
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Do Ministro dos NegOcios Estrangeiros
ao Encarregado de NegOcio de Portugal em Nova Delhi
Telegrama lv'.o 99

Lisboa, 23 de Julho de 1954

Logo seguidamente aos protestos relativos afase anterior, sirva-se V. s.a
apresentar a Nota seguinte (com as fOrmulas normals de come~o e fecho):
0 territ6rio Portugues de Dadri foi objecto de agress1io armada
provinda do territ6rio vizinho da Uniiio Indiana. Em resultado das sucessivas providbcias de dificulta9iio de comuuica<;Oes entre Damfio e Dadni
ou Nagar-Aveli adoptadas pelo Governo da Uniiio (contra as quais tao
repetidamente se tern protestado por atent61ias dos mais elementares
principios de convivencia e vizinhan9a entre Estados), e m6nnente por
causa das Ultimas providencias da Uniiio cortando essas comullica<;Oes, nfio sabe ainda o Governo Portugu~s o pormenor do que se
pas::;ou e esta passando. Sabe porem que a agressiio, qualquer que seja
a aparEmda que se 1he empreste, ocasionou vitimas e resultou na usurp<;fio
de territ6rio que s6 a soberania Portuguesa pertence. E sabe mais que
o Governo da Uniiio Indiana, com os preparativos de car<icter nrilitar com
que fez preceder e pelo menos facilitar aquela agressiio, numa regiiio em
que nada os justificava e na vizinhan(,'a de territ6rios perfeitamente padficos, criou particular responsabilidade nos graves acontedmentos ocorridos.
Nestes termos, por incumb~nda expressa do Governo Portugues,
esta Legac;iio apresenta ao Governo da Uniio Indiana o mais formal protesto conha os factos expostos, declara que a situa<;iio de usurpac;ao
violenta que neste momenta se verifica em nada pode prejudicar a sobenluia e os direitos de Portugal em rela<;iio ao territ6rio vltima da agressiio,
e reclama do Governo da Uniiio Indiana que faculte as fon~_as armadas
e autoridades portuguesas existentes em Dama.o o tril.nsito necessaria para
poderem ir a Dadri restabelecer a ordem perturbada e expulsar os invasores, o que sera bem menos do que as facilidades que o mesmo Governo
concedeu a estes para perpetrareq1 o seu acto agressivo.
Reserva-se alias o Governo Portugues a faculdade de voltar a versar
este assru1to, consoante as informac;Oes que no entretanto conseguir obter
sabre o triste caso de Dadri, e aproveita a ocasi8.o para afirmar que~empre desejoso de manter boas relac;Oes de vizinha111;a com os territOries
limitrofes, que 1has tCm recusado- e todavia intransigente na defesa, pelos
meios de que dispuzer, contra todas e quaisquer incursOes que seja quem
f6r tente efectuar em qualquer ponto sujeito a Sober8.nia Nacional Portuguesa>).
Paulo Cunha
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Do Mlnistro dos Neg6cios Estrangeiros
ao Encarregado de Neg6cios de Portugal em Nova Delhi
Telegrama N. o roo
Lisboa, 23 de Julho de 1954:

E necesshio que V. Ex. a telegrafe logo que tenha apresentado as notas
de protesto e nomeadamente a determinada no meu telegrama n.o 99, (1)
cuja entrega e urgente.
Entre as anteriores e esta, basta que medeie uma hora.
Paulo Cunha

:=-;_o 36\l
Do Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
ao Embaixador de Portugal em Londres

Telegram-a N.o I26
Lisboa, 23 de Julho de 1954

Em referencia ao telegrama de V. Ex. a n. 0 98:

{~)

Suponho que o meu telegrama narrando o ataque e ocupa~ao de
DradS. com perda de vidas contem o mais flagrante dos desmentidos as

implldicas afirma.:;:Oes de Nehru. Segue em separado o cornuilicado (3 ) ofi~
cial que vai aparecer nos jornais da manhii de 23 que julgo Por a realidade
na sua verdadeira expressiio. 0 impud6r do Governo Indiana vai ao ponto
de declarar na imprensa (segundo noticias das agencias) que nos responsabiliza pelas consequencias das medidas que tomamos dentro dos nossos
territOries e de fazer ironias sobre ser inexacta a afirmac;iio que inseri no
comunicado anterior sabre a calma neles existentes. Sera de muito inte¥
resse a publica<;i'io ai do nosso comunicado.
Paulo

(l) Ver documento :::\.o 367.
( 2)
(3 )

,,

Ver documento N. 0 366.
Ver documento N.o 370.

C~tnha
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Comunicado do Ministerio dos NegOcios Esfrangeiros,
publicado na imprensa em 23 de julho de 1954
1. Coniirma-se, infelizmente, a agressiio lan<;ada contra Dadni,
pequeno enclave portugues da regi<lo de Damiio, de lirnitado ntlmero de
habitantes e onde s6 alguns agentes de policia defendem a sober:'l.nia por~
tuguesa. Sem embargo, houve resistCncia- a resistCncia que se verificar8.
em todas as parcelas de territ6rio nacional que forem atacadas; e h8. a
deplorar mortos e feridos, sem que se saibam por enquanto mais pormenores. A aldeia foi ocupada pelos agressores. Dar-se-ilo ulteriormente as
noticias que se receberem, sendo certo que niio hi contacto directo com
o territ6rio usurpado.
2. Com indigna<;iio pela perfidia do ataque, cuja natureza mal se
conhece aiuda, o Governo presta comovida homenagem as vitimas desta
ac.;;iio dos padfistas indianos, mas sente-se orgulhoso por terem sabido
bem cmnprir o seu dever de Portugueses.
3. Os t""legramas das agendas noticiosas, que se publicam conjmltamente com este comunicado, tranSmitem algumas vers6es .indianas do
que se passou.: representam essas vers("les, mais ou menos an6nimas, uma
manifesta<;8.o caracteristica de hipocrisia. Pretendern ocultar ou mascarar
um facto de agress5.o do exterior, tristemente certo na sua brutal singeleza.
Saliente-se, por outro lado, a nota que o Govemo da Uniiio Indiana "teni
distribuido a irnprensa no dia 22, segtmdo a qual avisaria o Governo Portugues de ser respons:ivel pelas consequendas das medidas de repressiio
tomadas pelas autoridades portuguesas nos seu.s territ6rios e refutaria
a afinrta<;iio do Governo Portugues de ser perfeitamente calma a situa.;;3.o
neles ocorrente. A ser verdad.eira a noticia, raras vezes se ter:i registado
tiio flagrante diston;3.o na interpretao:;5.o do que se passa. Os factos af
estiio a evidenciar por si a realid.ade da agress8.o, perpetrada com a conivCnda de for.;;as indianas. :E aponta-se ao Mundo o crime contra a Paz
e contra o Direito que se deixou cometer.
4. 0 Governo acompanha com o maior ctridado a evolu~ao dos acontecimentos, aguarda novos elementos de informa.;;3.o e tern em curso todas
as provid€ncias que o caso comporta. Designadamente, come.;a por dirigir-se a Uniiio Indiana para que faculte as for.;;as portuguesas de Dam3.o
o tril.nsito necessaria para terem acesso a Dadra, a fim de expulsarem os
usurpadores que dessa aldeia se apossaram. A Uniao Indiaua, que, pelo
menos, facilitou e protegeu a entrada em Dadni desse bando de mercen8.rios e porventura de alguns traidores vindos de fora, ter:i assim ocasiiio
de mostrar a opinii'i.o pUblica internacional a boa fe da sua conduta.
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5. Para que nUo fiquem dUvidas, o Governo Portngues desde jri.
previne que reprimini com a maior severidade qualquer tentativa de incursfio dos bandos de KvoluntariosJl que na Uniao Indiana se anundam
para investidas a Goa E'm futuro prOximo. 0 pre~o da tentatiYa serA caro
para os que a ela se abalan<;arem.

Memorial entregue pelo Embaixador de Portugal em Washington
ao Secretiirio de Estado dos Estados Unidos da America
ft1 emorcmdmn

N.o 79

Washington, 23 de Julho de 1954
The Ambassador of Portugal has the honom to refer to the Memorandum No. 41 presented by him on April 9, 1954, under instructions from
his Government, to the Honourable The Under Secretary of State, in
which a detailed account was given of a series of facts and events, relating
to the serious state of tension which had arisen in the relations between
Portugal and the Union of India, as a result of the clearly hostile course
of action which the la'Li:er seemed bent to pursue in order to pres:; forward
its unwarranted claims against Portuguese sovercsiguty in the territories
of Goa, Dam8.o and Diu, which for centuries have formed an integral part
of Portugal, although geographically situated in the subcontinent of India.
In the same Memorandum, the earnest attention of the Government
of the United States was called to the gravity and seriousness of the situation thuo; created, ;vhich not nnnatuxally was causing apprehension to
the Portuguese Governme11t, since it appeared evident that it was the
purpose of the Indian Government to foster, by all means at their disposal,
a climate of dangerous exaltation among their people which could serve,
even as a thinly veiled pretext, to justify the acts of aggression presumably
to be expected from their real intention of attempting the annexation of
the Portuguese territori!O's involved, once they became co'nvinced that the
Government of Portugal would never consent to alienate by any process
of negotiation those territories wh,ich rightfully and fundamentally are
a part of Portugal. In bringing to a close his above mentioned Memorandum, the Ambassador further stated that his Government, bearing in
mind the special status of Portugal as a country friendly to and an ally
of the United States of America would not fail again to approach the U.S.
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Government on th:is subject, should the state of tension then prevailing
in Indian- Portuguese relatiom continue to persist or become more acute.
Unfortunately, the forebodings which were then expressed have now
materialized by the news which have reached the G~wernment of Portugal
that yesterday an anned band of no-called Goan Nationalist Volunteers
but in reality a group of mercenaries in the service of the Indian Government attaclced m1d occupied the practically defenseless village of Dadra,
which constitutes in itself an enclave near the territory of Nagar-Aveli,
a dependency of the District of Damao, causing deaths and wounded
among the small local Portuguese police force which gallantly fought
against the aggressors only to be overwhelmed by their superior number.
The Portuguese Government, on learning of this extremely grave
happening, met immediately to take all appropriate measures conducive
to the recovery of the usurped Portuguese territory, while announcing to
the world the commital of this crime against peace and security, in the
official Commw1.ique published in Lisbon this morning and of which a
translation is herewith enclosed.
Ef;teves Fernandes
Traduf?io

Washington, 23 de Julho de 1954

0 Ernbaixador de Portugal tern a honra de se reierir ao Memorandum
N.o 4-1, que entregou em 9 de Abril de 1954 (1 ), segundo instrur;Oes recebidas
do seu Governo, a Sua Excele11cia o Subsecret<\rio de Estado, no qual foi
feito urn relata detalhado de uma serie de factos e elementos, expondo o estado serio de tensiio a que se chegou nas relar;Oes entre Portugal e a Unifio
Indiana, como resultado de uma serie de ados claramente hostis, dos quais
o {tltimo parecia destinado a impulsionar as suas injustificadas redamar;Oes contra a soberania Portnguesa nos territ6rios de Goa, Damiio e Diu,
que desde h<l seculos fazem parte integ:rante de Portugal, embora geograficamente situatlos no subcontinente da fndia.
No mesmo ::VIemorandum solicitaYa-se a melhor aten~i'io do Govemo
dos Estados Unidos para a grav:idade e seriedade da situa<;iio assim
criada, que naturalmente est3. causando apreensao ao Gov<Crno Portu~
gues, dado que parece eYidente ser prop6sito da l}niiio Indiana criar,
por todos os meios ao seu disp6r, um dima de exaltayao perigosa entre
o seu povo; este clinm poderia servir, mesmo como mn pretexto levemente
di;;fan;ado, para justificar os aetas de agressiio que se presume deverem
ser esperados da sua Yerdadeira intenr;ii.o de tentar a anexar;iio dos territ6rios portugueses jU referidos, dado estarem convencidos de que o Go(1)

Vera nota ao documento N.<> 340.
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,·erno de Portugal nu.nca consentiria em alienar por qualquer pmcesso
de negodat;Oes, esses te'rrit6rios que de direito constituem uma parcela
de Portugal.
Ao entn'gar o Memorandum acima mencionado, o Embaixador informou de que o seu Governo, tendo em vista a posit;l"io especial de
Portugal como urn pais amigo e aliado dos Estados Unidos da America,
niio deixaria uma vez mais de contactar o Governo dos Estados Unidos
E.cerca desse assunto, se o estado de tensiio prevalecente nas relat;Oes
luso-indianas continuar a persistir ou se tamar mais grave.
Infelizmente, os pressentimentos que entiio se expressaram materializaram-se pelas notkias que chegaram ao Governo Portugues, segundo
as quais, ontem, urn banda armada dos denominados Voluntirios Nacionalistas- Goeses, mas na realidade um grupo de mercE'nirios ao servi<;o
do Govemo Indiano, atacou e ocupou a aldeia priticamente indefesa de
Dadni, que constitui por si mesma um enclave perto do territ6rio de
Nagar~Aveli, uma depend&ncia do Distrito de Damiio, causando mortes
entre a pequena for<;a local de polida portuguesa, que corajosamente
lutou contra os agressores, sendo apenas dominada pelo sen nUmero
superior.
0 (;raverno Po_rtugues ao ter conhecimento deste acontecimento extremamente grave, reuniu-se imed:iatamente a fim de tamar todas as
medidas apropriadas no sentido de recuperar os territ6rios portugueses
usurpados, anunciando simultB.neamente ao MUJl{lo a perpetra<;i'io deste
crime contra a paz e seguran<;a, no connmicado ofidal publicado em
Lisboa esta manhfi e do qual se junta uma tradu<;B.o.

N. 0 37S

Nota verbal da Lega~iio de Portugal em Nova Delhi
ao Ministerio dos Assuntos Externos da Uniiio Indiana (1)

Nova Delhi, 24 de Jttlho de 1954
The Legation of Portugal present their compliments to the Ministry
of External Affairs and ha\:e the honour to communicate that the I)ortuguese Territory of Dadni has been the objcct of armed aggression
coming from the neighbouring territory of the Indian Union.
( 1)

Vera traduo;ao no documento N. 0 374.
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2. As a result of the successive measures t..'\ken by the Government
of the Union to impose hindrances on the communications between Daman
and Daclr8. and Nagar-Aveli, aga~nst which protests have been made so
often because these impediments are offensive to the most elementary
principles of good relationship and neighbourliness between states, and
chiefly on account of the last measures taken by the ·union i.e. cutting
oif these communications, tl1e Portuguese Govemment is not yet aware
of the details of what has happened and what still is happening. 'fhey
know, however, that the aggression~ whatever appearance it may be
given . . _,_ has made victims, and the outcome of it was the usurpation
of the t<.'nitories that belong only to the Portuguese sovereignty. They
also know that the Government of the Indian Union- with preparations
of a military character with which they have anticipated, or to say the
least, have facilitated that aggression in a region where nothing could
justify such measures and in the neighbourhood of perfectly pacific
territories- have taken upon themselves particular responsibility for
the grave events which have ocurred.
3. In these terms, and on express instructions of the Portuguese
Government, the Legation present to the Government of tJ1e Indian Union
the most formal protest against the facts related.; declare that the state
of violent usurpation that at this moment does exist, cannot in any way
impair the sovereignty and t11e rights of Portugal in connection vvith
the territory victim of aggression; and demand from the Government
of the Indian Union the grant of the necessary transit facilities to the
Portuguese armed forces and authorities staying at Daman, to enable
them to go to Dadri for the purpose of re-establishing the order >vhich
has been disrupted and to drive out the invaders.
4. This will be much less than the facilites accorded by the same
Government to the said invaders to perpetrate their aggressive
aet.s.
5. On the other hand, ilie Portuguese Government reserves the
right to take this matter up again, depending on information that, mean~
while, they may obtain about the sad event at Dadni, and avail themselves of this opportunity to affirm that they have always expressed
their desire of maintaining good neighbourliness with the adjoining territories, which have been rejecting it.
6. They are, however, intransigent regarding the defence, by all the
means at their disposal, against every and any incursion which anybody
may attempt against any place under the Portuguese national sovereignty.
The Legation avail themselves of the opportunity to renew to the
Ministry the assurances of their highest consideration.
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Palavras pronunciadas pelo Presldente da RepUblica,
em 24 de Julho de 1954
As m~nsagens que acabam de ser lidas (1) representam, na verdade,
o sentir da Nar;iio perante o ins6lito desacato levado a efeito na pequena
aldeia de Dadni.
Uma horda de bandoleiros a soldo, chefiados par urn traidor, assaltou,
a coberto da noite e apoiada par tropas estrangeiras, o posto da guarda
de policia instalado naquela aldeia, e da luta desigual que se travou
res:ultou a morte her6ica do subchefe Rosario e de urn dos seus subordinados.
Presto comovida homenagem A- memOria do pequeno chefe e do
guarda, que tombaram, galhardamente, no cunl':primento do sen dever.
A repulsa par tiio repugnante acontecimento faz vibrar de indignar;iio a alma dos Portugueses, como o de:fuonstram as manifesta96es
que surgiram por toda a parte e atraves das quais tern sido afirmada
a inteira confian9a na ac9iio do Govemo em emergencia tao delicada.
Na verdade, niio hli diligCnCh que nilo tenha sido efectuada para
garantir os nossos direitos, niio hii providfficias que niio se tenham
tornado e 'cont!nuem a tamar para remediar as dificuldades originadas
pela «guerra fria1> contra nOs desencadeada pelos dirigentes da Uniiio
Indiana.
Por outro lado, de h<i muito foi definida a nossa posi9fio perante
inadmissiveis pretens6es atentat6rias da nossa soberania e tambem se
tomou evidente que nenhuma outra atitude e possivel tamar sem quebra
do direito e da dignidade do povo portugues.
Agora s6 nos resta aguardar o desenrolar dos acontecimentos com
firme decisfi.o.
Seguros da nossa ra:dio e direito, estamos dispostos a defender, com
os meios d~ que disp6mos, a terrae a gente, que sao portuguCsas, a civiliza9ao que ali cririmos e a fe que propag<imos.
Mas esperamos ainda - apesar de tudo -- que Deu...:; ilumine os chefes
que dirigem os destinos da UniM Indiana, para que niio reneguem o seu
passado de homens de paz e niio manchem as suas conscifficias com o
sangue de tantos seres humanos, que ficarfio a assinalar o caminho dos
bandos de aventureiros que lan9arem ou pennitirem se lancem contra
os territ6rios portugueses da india.

(1)

Mensagens do povo de Lisboa.
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0 nosso pensamento esta com aqueles que, corajosamente -- seja
em Diu, em Damfio ou em Goa-, firmes nos seus postos de combate
e olhos na bandeira que ali flutua hi mais de quatro se<:ulos, -defenderfio
ate a·o Ultimo extrema a terra sagr~da de Portugal.
N.O 374

Comunicado do Ministt'irio dos NegOcios Estrangeiros,
publicado na

impr~nsa

em 25 de julho de 1954

Estfio chegando telegramas noticiosos da fndia ~m que, com mais ou
menos nitidez, se diz que a Uniiio Indiana recusani a autorizac;iio para
a passagcm de tropas pedida par Portugal. Deve tratar-se de afirmac;6es
de fonte varia e que se referem sOmente ao comunicado oficial publicado
pelo nosso :Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros nos jornais do dia 23.
Niio h<l, por en quanta, resposta oficial, por parte da Uniiio Indiana, a nota
da Legac;iio de Portugal em Nova Delhi em que se reclama aquela autorizac;iio e que, como se referiu no comunicado do Ministerio dos Neg6cios
Estrangeiros do dia 23, pOe a prova a boa fe do Govemo da Uniiio India11a.
Siio OS seguintes OS paSSOS principais da nota portuguesa:

0 territ6rio portugues de Dadni foi objecto de agressao armada
provinda do territOrio vizlllho da UnHio Indiana. Em resultado das
sucessivas providencias de dificultac;iio de comtu1ica90es entre Damao
e Dadnl ou Nagar Aveli adoptadas pelo Govemo da Uniiio (contra
as quais tao repetidamente se tern protestado, por atentOrias dos
mais elementares prindpios de convivencia e vizinhanc;a entre Estados) e mOrmente por causa das Ultimas providencias da UnHio cortando essas comunicac;6es, n3.o sabe ainda o Governo Portugues o
pormenor do que se passou e csta passando. Sabe, porem, que a agres~
siio, qualquer que seja a aparencia que se lhe empreste, ocasionou
vitimas e resultou na usurpac;-3.o de territ6rio que s6 a soberania
portuguesa pertence. E sabe mais que o Govemo da Unifio Indiana,
com os preparatives de canicter militar com que fez preceder e, pelo
menos, facilitar aquela agressiio, numa regii:i.o em que nada os justificava, e na vizinhanc;a de territ6rios perfeitamente padficos, criou
particular responsabilidade nos graves acontecimentos ocorridos.
Nestes termos, por incumbencia expressa do Govemo Portugues,
esta Legar;iio apresenta ao Govemo da Unii:i.o Indiana o mais formal
protesto contra os factos expostos, declara que a situac;ao de usur~
pac;iio violenta que neste momenta se verifica em nada pode prejudicar a soberilnia e os direitos de Portugal em relar;3.o ao territ6rio
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vitima da agressao e reclama do Governo da Uniiio Indiana que
faculte as for~as armadas e autoridades portuguesas existentes em
Damiio 0 tr:lnsito necess<irio para poderem ir a Dadr:i restabelecer
a ordem perturbada e expulsar os invasores, o que sera bern menos
do que as facilidades que o mesmo Governo concedeu a estes para
perpetrarem o sen actO agressivo,
Reserva-se, ali:is, o Governo Portugues a faculdade de voltar
a versar este assunto, consoante as informa~Oes que, no entretanto,
conseguir obter sabre o triste caso de Dadnl, e aproveita a ocasHio
para afirmar que- sempre desejoso de mantE'r boas relac;Oes de vizi~
nhanr;a com os territ6rios limftrofes, que lhas tern recusado- e,
todavia, intransigente na defesa, pelos meios de que dispuser, contra
todas e quaisquer incursOes que seja quem fOr tente efectuar em
qualquer ponto sujeito a soberania nacional portuguesa.
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29- Lis boa, 24 de Dezembro de 194 7,
Do Minlstro dos Neg6cios Estrangelros ao COnsul de Portugal em
Bombalm:
Telegrama n. 0 141, dando instru<;Oes para ser desmentida uma notkia publicada nos joruais indianos segtmdo a qual o Paquistao e Hyderabad teriam adqui~ido armas em Portugal ... ·.................. ,
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N. o 30 -Lisboa, 24 de Dezembro de 1947.
Do Ministro dos Neg6cios Estrangeiros ao COnsul de Portugal em
Bombaim:
Telegrama n.o 142, informando que Pandit Nehru o
receberia brevemente, e bern assitu acerca dos reriveis obtidos em nova sondagem junto do Govemo
de Delhi, efectuado pela diplomada inglesa e por
sua inid8.tiva, quanto a questiio do estabeledmento de rela<;Oes diplomiitkas entre Portugal e a
fndia ............... , . . . . . . . . . . . . . . . .
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::::-J" 31- Bombaim, 8 de Janeiro de 1948.
Do COnsul de Portugal em Bombaim ao Ministro dos NegOcios
Estrangelros:
Telegram a n." 5, referindo os assuntos versados durante
a entrevista concedida por Nehnt ao COnsul de
Portugal em Bombaim, em 6 de Janeiro de 1948..

;)8

N'." 32-Bombaim, 15 de Janeiro de 1948.
Do C6nsul de Portugal em Bombalm ao Ministro dos NegOclos
Estrangeiros:
Telegrama n." 10, aludindo a noticias publicadas em jornais de Bombaim segundo as quais os portugueses
estavam desembareando mais tropas em Damiio
e Nagar-Aveli e enviando material de guerra para
o Paquistao .................... , . . . . . . . . . . . .

42

N." 33-I,ondres, 30 de Janeiro de 1948.
Do Encarregado de NegOcios de Portugal em Londres ao Mlnistro
dos NegOclos Estrangeiros:
Telegrama n." 38, transmitido o texto da carta enviada
ao Alto Comiss&rio da fndia, por ocasiao do assassinato de Gandhi . . . . . . . . . . . .
.........

43

N." 34- Lisboa, 31 de Janeiro de 1948.
Dos Min!stros dos NegOcios Estrangeiros ao Encarregado de Neg6clos de Portugal em Londres:
'l'elegrama n." 25, informando do envio de condoJ6nciHs,
a Lord Mountbatten e a Nehru, pela morte de Galldhi

43
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35- Lisboa, 4 de Fevereiro de 1948.

Do Mlnlstro dos NegOcios Estrangelros ao Encarregado de
cios de Portugal em Londres~

NegO~

Tel(:lgrama n.o 29, solidtando seja le'vado ao conhecimento do Alto Comls<;ario da fndia que o Govemo
Portugues autorisava a exportao;<io de milho de
~\.ngola para a fndia e a importa9fio de juta deste
Ultimo pais para Portugal. 0 telegrama informa,
por outro lado, que o Governo PortuguCs receberia
o Sr. Menon em Lisboa, para negoda<;Oes quanto
as modalidades de repre..o;enta<;iio diplomitica a
estabelecer entre Portugal e a fndia. . . . . . . . . . . .

+±

N.o 36-Xairobi, 10 de Fevereiro de 11)4-8.

Do COnsul de Portugal em Nairobi ao Minlstro dos Neg6cios

Es~

trangelros~

Telegrama Il,o 6, sugere a conveniCncia de publicar 11m
desmentido a noticias aparecidas em jornais de Nairobi e vindas de Bombaim sobre o fontedmento de
armas por Portugal ao Paquistao
N.o 37- Lisboa, 10 de Fevereiro de 1948.

Do Mlnistro dos NegOclos Estrangelros ao COnsul de Portugal em
Nairobi~

'l'elegrama n." 4, informaudo que a notida referida no
telegrama n. 0 6 de Nairobi fora ji desmentida pelo
Consulado de Portugal em Bombaim, e apontando
a c.onveniencia de infonnar desse facto os jomais
de Nairobi que a haviam publicado ......... .

43

:::\." 38- Bombahn, 12 de Fevereiro de 1948.

Do Cilnsul de Portugal em Bombalm ao Ministro dos NegOclos
Estrangelros~

Telegrama u.o 23, acerca de urua declara'rao de Nehtu
quanto ao eventual estabeledmento de relar;Oes
diplomatkas com Portugal, e quanto ao futuro dos
territDrlos portugueses na fndia . . . . . . . . . . .
:\,(I

4G

39- Lisboa, 16 de Fevereiro de 1948.
Do Mlnistro dos Neg6cios Estrangeiros ao COnsul de Portugal em
Bombalrn:
Telegrama 11. 0 9, relativo a uma iuformar;:lo distribuida
pela AgEnda Reuter, acerca de realizar;fio de conferetlcias em Londres, entre o Alto Comlssario da
fudia e o Embaixado1· de Portugal a prop6sito do
estabelecimento de relar;Oes diplomilicas e do futuro da fndia Portuguesa . . . .
.........

I

'
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40- Londres. 13 de Fevereiro de 1948.
Do Embalxador de Podugal em Londres ao Mln!stro dos Negficlos

Estrangelros:
Ofido n. o 171, remetendo c6pia de uma cart a em que o
Alto ComissUrio da fndia agradece as condeJencias
em,iadas pela Embai,;:ada por ocasiito da morte de
Gandhi
~

47

o 41--Xairobi, 21 de Fevereiro de 1948.
Do COnsul de Portugal em Nairobi ao Mlnlstro dos Neg6cios Estrangeiros:
Ofido n.o 43, Proc. 11/B/G, anunciando a publica~B.o
do desmentido As uoticias aparecidas na imprensa
de ~airobi acerca do fomedmento por Portugal
de armas ao Paquistiio

xo

.{2-

48

Londres, 23 de Fevereiro de 1948.
Do Embalxador de Portugal em Londres ao Mlnistro dos Neg6dos
Estrangelros:

Telegrama n. 0 06, transwitindo o projecto de 1.1ma carta
a diligir ao Alto Comissario da fndia em Londres
convidando E',~te Ultimo a deslocar-se a Lisboa a fim
de ser tratada a questao do estabelecimento de
relas-Oes diplom3.tkas
N o -13 -

49

Lisboa, 25 de Fevereiro de 1948.
Do Ministro dos Neg6dos Estrangelros ao Embaixador de Portugal
em Londres:
Telegrama 11. 0 46, introduzindo alteras-Oes no texto da
cart a a que se rderia o Telegmma n. o 66 de Londres

::::.o

44 -·- Londres, 26 de Fevereiro de 1948.

Do Embalxador de Portugal em Londres
Estrangelros:

ao Mlnistro dos Neg6cios

Telegrama n.o 69, da.ndo conta da preparao;:il.o de nova
carta a dirigir ao Alto ComiSs3.rio da fndia, de har~
monia com as alterat;Oes constantes no telegrama
n.o 46 de Lisboa . .
X

0
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45-Li.~boa,

51

27 de Fevereiro de 1948.

Do Mlnistro dos Neg6cios Estrangeiros ao Embaixador de Portugal
em Londres:
TtClegrama n.o 4\!. transntitindo instnu;Oes acerca da carta
a enviar ao .4.1to ConrissB.rio da fndia em Londres

51
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Londres, 4 de Maro;o de 1948.
Do Embalxador de Portugal em Lomlres ao Mlnistro dos NegOcios
Estrange!ros:
Telegrama n.o 81, anundando a entrega ao Alto Comissiirio da fndia da carta em que ll~e era transmitido
o convite do Govcnw l'ortugues para que se deslocasse a I,isboa

;)2

No 47- Bombaim, 4 de Maryo de 1948.

Do C6nsu\ de Portugal em Bombaim ao Ministro dos Neg(icios
Estrangeiros:
Telegrama n." 34. reieTindo um comunicado do Cowite
Execntivo do Cong1"esso Xacional de Goa que o
jomal de Bombahn (<Free Press; publicou sob o titulo «<nterveno;ao em G6a urgentc>) .

52

N 0 4-8 -·- Xairobi, 8 de Mar1to de 1948.
Do Cfinsu\ de Portugal em Nairobi ao Ministro dos Neg6eios Es-

trangeiros:
Telegrama n." 12, acerca de l1l11 ru:tigo pnh!icado no
«Colonial Times~ de ::-< airobi desafiando Portugal
a desmentir uma notfcia segundo a qual Goa seria
Yendida ao Nizam de H)'derabad . .

:;:{

X o 4-9-Londres, 9 de :Ylaro;o de 1!)48.
Do Embaixador de Portugal em Londres ao Minlstro dos Neg6cios
Estrangeiros:
Telegrama n.o 86, J:elatando nma conversa entre o Embaixador de Portugal em Londres e o .'\Ito Comissiirio da fndia

i)cj,

N.o 50-Londres, 9 de Maryo de 1948.

Do Embaixador de Portugal en1 Londres ao Minlstro dos
clos Estrangeiros:

Neg6~

Offdo remetendo c6pia da carta dirigida ao AJto Comiss::lrio da fndia convidtmdo-o em nome do Govemo
PminguE's, a vif;itar I.,isboa para se ultimarem as
negociay5es respeitant<>.s ao estabelecimento de
r<'lay5es diplom:iticas entre Portugal e a fndia.
:r-,~.o

55

51- Lis boa, ll de Maryo de 1948.
Do Mlnlstro dos Neg6c\os Estrangeiros ao Cllnsul de Portugal em
Nairobi:
Telegrarua n. 0 9, Transmitindo instruy5es para desmentir a infonnayi'io publicada no ~colonial Times~

56
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N ." i52- Lisboa, 3 de Abril de 1948.

Do Ministro dos Neg6clos Estrangelros ao Embaixador de Portugal
em Londres:
Telegrama n. 0 73, solidtando inforrnao:;5es acerca da.<;
inteno:;Oes dos Governos da fndia e Paquistao quanto
ao estabelecimento de relao:;Oes daqueles palse'l
com Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..........
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N.o 53·- Bombaim, 7 de Abril de 1948.

Do Cilnsul de Portugal em Bombaim ao Mlnlstro dos Neg6cios
Estrangelros:
Telegrama u.o 45, acerca de uma noticia publicada no
jornal «Bombaim Chronide», aludindo ao possivel
significado na nomeao:;ao pelo Nizam de agentes
gerais do Hyderabad para vfirios palses..........

57

N. 0 54- Lisbon, 9 de Abril de 1948.

Do Ministro dos Neg6clos Estrangelros ao Embaixador de Portugal
em Londres:
Telegrama 11. 0 SO, acerca da eventual realiza<;iio em
Londres e nilo em Lisboa das convexsao;Oes relativas ao estabelecimentos de relayOes diplomaticas
entre Portugal e a fndia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58

N.<> 55-Londres, 9 de Abril de 1948.

Do Embaixador de Portugal em Londres ao Mlnistro dos NegOclos
Estrangelros:
'felegrama n. o 117, informando de que o Ministerio dos
NegOcios Hstrangeiros da fndia havia dado o seu
assentimento a visita de Menon a Lisboa . . . . . . . .

fi9

N.<> ll6- Londres, 15 de Man;o de 1948.

Do Embalxador de Portugal em Londres ao M!nlstro dos
Estrangelros:

Neg6cio~

Telegrama n." 132, transmitindo os t6picos de uma conversa havida com o Alto Comissario da fndia.. . . .

GO

N.<> 57- Londres, 15 de Abril de 1948.

Do Embalxador de Portugal em Londres ao Ministro dos Neg6clos
Estrangelros:
Telegrama n.o 133, solicitando instnt<;Oes acerca de
ultima<;iio das iniorma<;5es para estabeledrnento
de rela<;Oes diplornaticas corn a fndia..........

61
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N. 0 .38- I..-ondres, 20 de Abril de 1948.
Do Embaixador de Portugal em Londres ao Ministro dos Neg6cios
Estrangeiros:
Aerograma n. o 1, acerca de uma con versa com o Alto
Comiss{trio da fndia, durante a qual o Embaixador
deu execn<;:iio as instru<;:Oes que recebera do Minish~rio (t.elegrama n. o 80). Observao;6es de Menon sobre
rumores de existCnda de conversayi'ies entre o Governa de Portugal e Hyderabad . . . . . . . . . . . .

61

Do Minlstro dos Neg6c!os Estrangeiros ao Emba!xador de Portugal
em Londres:

Telegrama n.o 93, transmitindo o texto de mna nota
a imprensa a ser publkada em Lis boa e Delhi, para
o efeito de as negoda<;:Oes para estabeledmento de
rela<;:Oes diplomaticas prosseguirem em Londres
e serem satisfat.Oriamente conduidas . . . . . . . . . . .

63

N.<) 60-- Lisboa, 22 de Abril de 1948.

Do Ministro dos NegOc!os Estrangeiros ao Embaixador de Portugal
em Londres:
Telegrarna n.o 98, confirrnando a nil:o ex.istencia de con·
tactos entre o Governo Portuguese o Hyderabad..

64

N. o 61 - Londres, 23 de Abril de 1948.
Do Embaixador de Portugal em Londres ao Ministro dos NegOcios
Estrangeiros:
T!:'legrama n. 0 141, acerca da visita do Seeretirio Geral
do Minist6rio dos Neg6cios Estrangeiros da fndia
a Londres
...................
N.o

62-T~ondres,

64

25 de Abril de 1948.

Do Embalxador de Portugal em Londres ao Ministro dos Neg6cios
Estrange!ros:
Telegrama n. o 14.4, transmitido o texto completo da conversa havida entre o Embaixador de Portugal em
Londres e o SecretS.rio Geral do Minlst!Srio dos Neg6cios Estra11geiros da fndia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.')

).J_o 63- Lisboa, 2 de Junho de 1948.

Do Min!stro dos NegQclos Estrangeiros ao Embaixador de Portugal
em Londrcs:
Telegrama n.o 126, enviando instruyOes no sentido de
habilitar o Embaixador com o ponto de vista do
Govemo Portuguts na hip6tese de o Alto Comiss:i·
rio da fndia em eventuais conversas levantar as
questOes do futuro dos territ6rios portugueses na
fndia e do Padroado do Oriente. . . . . . . . . . . . . . . .

67
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N.(} 64--- Lisboa, 4 de Junho de 1948.
Do Mlnlstro dos NegOclos Estrangelros ao Embalxador de Portugal
no Vatlcano:
Aerogra.ma n.<> I, t:ransmitindo c6pia de um telegrama
enviado ao Embaixador de Portugal em Londres
acerca do estado actual das nossas rela~Oes com
a fndia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69

N. 0 6/'i- Lisboa, 5 de Junho de 1948.

Do Mlnlstro dos Neg6clos Estrangelros ao COnsul de Portugal em
Londres:
Aerograma n. o L informando de que em fins de Abril,
o Embai:s:ador de Portugal em Londres hav.ia combinado, naquela cidade, com o Secretii.rio Geral
do Ministerio dos Neg6dos Estrangeiros da fndia
e o Alto Comissario em Londres a publicas:ao facultativa em Lisboa e em Delhi de uma Nota Ofidosa
comunicando a dedsOO dos dois governos a respeito
das negoday5es para estabelecimento de rela~5es diplomaticas
............................
N. 0 66

~

70

Bombaim. IO de Junho de 1948.

Do COnsul de Portugal em Bombalm ao Mlnlstro dos NegOclos
Estrangelros:
Telegrama n. 0 66, acerca de notidas publicadas na
imprensa local a respeito de uma eventual visita
de Krishna Menon a Lisboa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71

N.o 67--Lisboa, 10 de Junho de 1948.

Do Mlnistro dos Neg6cios Estrangelros ao Embalxador de Portugal
em Londres:
Telegrama n." 131. relativo a uma informayilo de United
Press, acerca de uma dedarayao de Menon, segundo
a qual partiria em breve para Lisboa a fim de tratar do futuro da india Portugue..<>a . . . . . . . . . . . . . .

71

N.o 68- Londre..~, 6 de Julho de 1948.

Do Embalxador de Portugal em Londrcs ao Mlnistro dos Neg6cios
Estrangelros:
Telegrama n.<> 217, infonnando da disposi<;<'io de Menon
de partir durante a semana para Lisboa a fim de
ai tnd:ar exclusivamente da questilo do estabeledmento de relay5es.

72

N.<> 69--Londres, 5 de Julho de 1948.
Do Embalxador de Portugal em Londres ao Mlnlstro dos Neg6clos
Estrange!ros:
Telegrama n." 218, acerca de uma conversa havida como
Alto Comiss<irio da india a prop6sito do Hyderabad.

72
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N,o 70- Londres, 5 de Julho de 1948.

Do Embaixador de Portugal em Londres ao Mln!stro dos Neg6cios
Estrangelros:
Telegrama n.<' 219, solidtmtdo instrut;-Oes aeerca da visita de Menon a Lisboa

70

No 71-- Lisboa. 6 de Julho de 1948.

Do Mlnistro dos Neg6cios Estrangelros ao Embaixador de Portugal
em Londres:
Telegrama n.o 138. acerca de perspectivas para a visita
de Krishna Menon a Lis boa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75

N.o 72- Lisboa, 7 de Julho de 1948.

Do Embalxador de Portugal em Londres ao Mlnlstro dos Neg6cios
Estrangelros:
Telegrama n. o 222, i:nformando do adiamento da viagem
de Menon a Lisboa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76

N.o 73- Lisboa, 8 de Julho de 1948.
Do Mlnlstro dos Neg6clos Estrangeiros ao Embaixador de Portugal

em Londres:
TE>legrama n.o 141, transmitindo uma alteroativa para
o loeal do encontro de :\:tenon com o Ministro dos
~eg6dos Estrangeiros de Portugal. que poder:i
realizar-se em Paris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76

N.o 74-Londres, 10 de Julho de 1948.

Do Embalxador de Portugal em Londres ao Ministro dos NegOcios
Estrangelros:
Telegrama n.o 225, transmitindo a opiniao de Menon
quanto a sng!:'~~tiio de se encontrar em Paris com
o 71--Iini&iro dos Neg6cios Estrangeiros Portngues..

77

N.o 7?i- Lisboa, 12 de Julho de 1948.

Do Mlnistro dos NegOclos Estrangelros ao Embaixador de Portugal
em Londres:
Telegrama n.o 145, indicando a data da chegada a Paris
do ].o:linistro dos Neg6dos }.:Strangeiros de l'otiugal

77

No 76- Lisboa, 12 de Jnlho de 1948.

Do Mlnistro dos Neg6clos Estrangelros ao Emba!xador de Portugal
no Vatlcano:
Telegrama n.o 63, acerca de mna noticia publicada nos
joruais de Bombaim, segtmdo a qual Anthony
D'Mello, que fora recebido pdo Papa. estaria procurando obter a interven<;iio da Igreja a fim de a
fndia Portuguesa passar para o dominic da Uniiio
Indiana ............... , ........... , . . . . . . . . . .

77

430
N.o 77- Vaticano, 18 de Julho de 194-8.
Do Embalxador de Portugal no Vatlcano ao Mlnistro dos NegOcios

Estrangelros:
Tele~:,rrama

n.o 63, dando esclaredmentos acerca do
ass unto mencionado no telegrama n. o 63 de Lis boa

78

N.O 78- I.isboa, 19 de Julho de 1948.

Do Mlnistro dos NcgOclos Estrangelros ao Embalxador de Portugal
no Vatlcano:
Telegrama n.o 66, acerca dos assuntos a serem versados
nas conversas com Krishna Menon
............

79

N.o 79-Bombairn, 22 de Julho de 194-8.

Do COnsul de Portugal em Bombalm ao Mlnlstro dos Neg6clos
Estrangelros:
Telegrama n. o 84, acerca da publica9ao de um livro-branco sobre as rela90es entre a fndia e o Hyderabad, e as especulay5es da imprensa indiana a prop6sito de uma carla nela incluida e dirigida pelo
Nizam ao Governador Geral da fndia em 18 de Setembro de 1947
............................

SO

N.o 80 -· Vahcano, 23 de Julho de 1948.

Do Embalxador de Portugal no Vatlcano ao Ministro dos Neg6clos
Estrangelros:
Telegrama n.o 68, anunciando a e:x:pedi~iio de uma c6pia
do memorando que refere designadamente o futuro
da admillistras:iio das dioceses da fndia.. . .

81

N,o 81- Paris, 23 de Julho de 1948.

N. o 82

N.o 83

~

Do Mlnlstro dos NegOcios Estrangeiros ao Presldente do Conselho:
Telegrama n.o 216, acerca de uma conversa bavida com
o Alto Comiss8.rio da fndia em Londres, durante
urn almos:o que teve Iugar na Embaix.ada de Portugal em Paris . . . . . . . . . . . . . . .
. . , .. , . . . . .

82

Apontamento da con versa realizada na Embaixada de Portugal em
Paris, entre o Ministro dos Neg6cios Estrangeiros, Dr. Caeiro
da Mata, e o Alto Comiss8.rio da Uniiio Indiana em Londres,
Krishna Menon.
...............................

82

~Lisboa,

29 de Julho de 1948.
Do Minlstro dos NegOcios Estrangelros ao C6nsul de Portugal em
Bombaim:
Telegratna n.o 29, envlando instrus:Oes para que seja
feita uma diligencia verbal junto do Governo de
Bombaim no sentido de este impedir a continuas:ao
da campanba de falsidade empreendida pela imprensa de Bombaim contra Portugal . . . . . . . . . . . .

88
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~

Londres, 2 de Agosto de 1948.

Du Embalxador de Portugal em Londres ao Mlnlstro dos Neg6clos
Estrangelros~

Telegrama n,<f 260, acerca da concord<i.ncia do Governo
Indiana quanta aos terrnos da Nota Ofidosa acordados em Paris entre o Ministro dos Neg6cios Estrangeiros Portugu~s e o Alto Corniss<irio da fndia em
Londres, e bern assim a data para a sna pub!ica<;iio
simultiinea . .
...............................

88

N." 8.'i- Londres. 3 de Agosto de Hf4.8.

Do Embalxador de Portugal em Londres au Mln!stro dos Neg6c!os
Estrangelros:
Telegrama n.o 262, informando, o pedido do Alto Comiss<irio da fndia em Londres. do adiamento da data
da publica<;ii:o shnnltB.nea da dedara<;fto respeitante
ao estabelecimento de relas:Oes . . . . . . . . . . .

89

N. 0 86- Londres, 3 de Agosto de 1948.

Do Embaixador de Portugal em Londres ao Mln!stro dos Neg6clos
Estrangeiros:
Telegrama n.<> 263, infonnando de uma alusao de Menon
il. entrev:ista que tiv-era em Paris como !lfinistro dos
Neg6dos Estrangeiros de Portugal e bern assim
transmitiudo u.m pedido do Alto Comissiirio da fndia
em Londres para que o Goveruo Portugue& infermasse o Governo da fndia acerca de uma eventual
escala, em Goa, de avi5es que haviant transp01tado
armas para o Paquistao. . . . . . . . . . . . . . . .

8\l

N." 87- Bombaim, 3 de Agosto de 1948.
Da COnsul de Portugal em Bombaim ao M!nlstro dos Negticlos

Estrangelros:
Telegrama n.<> 95, acerca de uma conversa havida entre
o COnsul e o Primeiro M.in.istro de Bombaim sobre
a publica<;.ii.o de artigos insultuosos contra Portugal em determinados joroais de Bombaim. . . . . . . .

90

?-<". 0 88- Londres, 6 de Agosto de 1948.

Du Embalxador de Portugal em Londres ao Mlnlstro dos Negticlos
Estrangelros:
Carta, juntamente com a qual e recebida a c6pia da carta
enviada pelo Alto Comissario da fndia em Londres
ao Embaixador de Portugal confirmaudo o pedido
que fizera para o adiameuto da data da declara<;io
simultfulea relativa ao estabelecimento de rela96cs
diplomaticas entre Portugal e a fndia..........

91
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::\.0 113 _,. Londres, lB de Dezembro de 1\.148.

Do Embaixador de Portugal em Londres ao Mlnistro dos NegOcios
Estrangeiros:
Telegrama n.o 428, informando da publica<;iio no «Times>J
de uma correspondenda de Delhi, acerca da aprovayfi.o, por um Comite do Congresso ~acional lndiano. do projecto de resolu<;ilo acerca das possessOes estrangeiras na fndia.
K

o

110

114- Bombain1, lH de Dezembro de 1948.

Do Cllnsul de Portugal em Bombaim ao Ministro dos Negilcios Estrangeiros:
Telegrama n.o 160 relative a um discnrso proferido por
Nehru acerca das possess5es estrangeiras na fndia,
e informando do facto deter sido aprovada a moyao
referida no telegrama n.o 159 de Bombaim

No ll<'i- Do Cilnsul de Portugal em Bombaim ao Ministro dos Negilcios
trangeiros:

Es~

Telegrama n." 162, anundando a aprovac;ii.o por unanimidade pelo Congresso Nacional Indiana, da mo<;ilo
ac:erca das possessOes estrangeiras na india.
N.o

110

112

116-Bombaim, 22 de Dezembro de 1948.

Do cansul de Portugal em Bombaim ao Ministro dos NegOcios
trangelros:

Es~

Telegrama n." 164, acerca da visita do Goyemador Geral
do Estado da fndia a Bombaim.

112

N.o 117-\Vashington, 23 de Dezerubro de 1948.

Do Encarregado de NegOcios de Portugal em Washington ao Minisfro dos NegOcios Estrangeiros:
Telegrama 11. 0 341, relative a urn editorial publicado no
jornal «Evering Star», comentando a resolu<;ii.o do
Congresso Indiana no sentido de abson;Uo dos encla.Yes territoriais estrangeiros
N.o liS- Delhi.

z,~

113

de Janeiro de 1949.

Do Ministro de Portugal em Nova Delhi ao Minlstro dos Negilcios
Estrangelros:
Oiido n.o I, acerca da sua passagem por Bombaint, da
recepc;:ilo que lhe foi propordonada pelo Goveruo
e dos contactos havidos durante aquela visita. e
bern assim da sua chegada a Nova Delhi.

113

437
x.o 119- ::\O'I'a Delhi, 20 de janeiro de Hl48,

Do Minlstro de Portugal em Nova Delhi ao Mlnlstro dos
Neg6cios Estrangelros:
Telegrama n." 5, informando do que se passou na entre~
vista com Xehru, e da data apresentao;fio de creden~
dais

l J ;)

::-.;-,o 120- ::\ova Delhi, 25 de Janeiro de 1949.
Do Ministro de Portugal em Nova Delhi ao Ministro dos NcgQcios
Estrangeiros~

Aerograma n.o l, relatando uma conversa com o
meiro :Ministro Nehru

Pri~

llli

::-;,o 1:21·- );ova Delhi, 29 de Janeiro de 1949.
Do Mlnistro de Portugal em Nova Delhi ao Ministro dos NegOcios

Estrangclros:
Oficio n.o 5, acerca de entrega de credenciais ao
nador Geral do Dominic da fndia.
1:\.

0

122

Gover~

11 \l

~···~ova

Delhi, 4 de Fevereiro de 1949.
Do M!nistro de Portugal em Nova Delhi ao Ministro dos Neg6dos
Estrangelros:
Telegrama n.o 11, transmitindo uma declata<;:<lo profe~
dda pot Xehru no Parlamento indiano acer<::a da
situa<;:Uo dus possessOes estrangeiras na fndla. .

1ZZ

X o 123 ~X ova Delhi, -1 de Fevereiro de 1949.

Do Minlstro de Portugal em Nova Delhi ao Mlnistro dos NegOcios
Estrangeiros:
Telegrama n.o 12, acerca de eventuais reparos a serem
feitos pelo II'Iinistro tie Portugal quando para tal se
apresentasse oporhmidade, em virtude das repetidas dedara90es de personalidades goveruanlentais indianas, a respeito dos territ6rios pertencentes
a pottndas estrangeiras e situados no subcontinente
indiano

123

x_o 124- >Jova Delhi, 9 de Fevereiro de 1949.
Do Minlstro de Portugal em Nova Delhi ao Minlstro dos Neg6clos
Estrangelros:
Telegrama n. o 14, solicitando resposta ao teleg:rama
n. 0 9 de Lisboa

123

N_o 120-1\'ova Delhi, 10 de Fevereiro de 1949.

Do Mlnlstro de Portugal em Nova Delhi ao Mlnlstro dos Neg6clos
Estrangeiros:
Ofido 11. 0 13, remetendo um recorte de mn artigo publi~
cado na imprensa indiana, contendo uma resposta
dada pelo «Deputy Foreign :Ministeu. a tuna
perguuta feita no Parlamento acerca do mlmero
e fon;a das tropas portuguesas em Goa.

124

438
N.o 126 ~ Lisboa, 12 de Fevereb::o de 1949.

Do Min!stro dos Neglic!os Estrangelros ao Ministro de Portugal
em Nova Delhi:
Telegrama n.o 3, respondendo aos Telegramas 11. 00 12
e 14 da L<;gatrB.o em Nova Delhi. .

12-1

N.o 127 -Kova Delhi, 12 de Fevereiro de 1949.
Do Ministro de Portugal em Nova Delhi ao Mlnistro dos Neg6cios

Estrangelros:
Oficio Confidencial, infonnando de que em resposta a
pergunta de nm deputado, Nehru se referira a neiocia96es entre Portugal e a fndia sobre a questao
das territ6tios portugneses no Indostiio.
N.<~

12;3

128-Nova Delhi, 15 de Fevereiro de 1949.

Do Mlnistro de Portugal em Nova Delhi ao Ministro dos Neg6cios

Estrangelros:
Telegrama n.o 20, aludindo a uma conversa que tivera
com o «Foreign Secretary)) Menon

12ii

xo l2H- Goa, 23 de Fevereiro de 1949.
Ofido n.o 323 transmitindo as l\Iensagens de saudatrilo
troc:adas entre o Gnvemador Geral do Estado da
fndia e o Gowmador Geral e o Primeiro Ministro
da Uniao Indiana
N.o

I30~Nova

126

Delhi. 1 de Man;.o de 1949.

Do Ministro de Portugal em Nova Delhi ao Mln!stro dos Neg6clos
Estrangelros:
Telegrama n.o 27, referindo uma conversa como <<Foreign
Secretary» Menon

127

N.o 131-Nova Delhi, 7 de Maryo de 1949.

Do Ministro de Portugal em Nova Delhi ao Ministro dos NegOcios
Estrangeiros:
Aerograrna n.o 14, acerca de J.lllla visita do Ministro de
Portugal em Nova Delhi ao Vice-Primeiro Ministw
do Interior da Uni&o Indiana, Sardar Patel.

128

N.O 132- Nova Delhi, 9 de Maryo de 1949.

Do Mlnlstro de Portugal em Nova Delhi ao Ministro dos Neg6cios
Estrangeiros:
Telegrarna n. 0 :?9, referindo urn discurso de Xehru no
Parlarn.ento Indiano durante o qual afinnou que
o U.nico futuro para as possess5es estrangeiras
na fndia era a integrayao completa na Unifio Indiana

129

439
:::\ o 133--- :-.<ova Delhi, 22 de Maro;o de 1949.
Do Mlnistro de Portugal em Nova Delhi ao Mlnistro dos NegOcios
Estrangeiros:
Telegrama n.t' 4-l, comunicando uma sugestiio do
Dr. Keskar, do Minist.§rio dos Assuntos Externos indiana. para uma uniiio aduru;teira de que
fariam parte a Unifio Indiana e os territ6rios por~
tugueses da fndia
XY 134

~Nova

130

Delhi, 29 de }faro;o de 1949.

Do Mlnistro de Portugal em Nova Delhi ao Ministro dos NegOcios
Estrangelros:
Ofido n.o 90, marcar!do a rota do ~:1ini,.;tro de Portugal
em X ova Delhi aos territ6rios de Goa, Damiio e Diu,
e bem assim a recepyao oferedda a col6nia goesa
em Bombaim, no Consulado de Portugal naquela
cidade

130

135-Nova Delhi, lOde Junho de 1949.
Do Mln!stro de Portugal em Nova Delhi ao Ministro dos NegOcios
Estrangeiros:
Telegrama n.o 65, solidtando o agrement do Goven1o
PortuguCs para a nomea<;iio do «Joint-Secretary»
Parekhat Achuta ~ienon como Ministro da fndia
em Lisboa

134

::X.o 136 -· I..isboa, 2:2 de Junho de 19-19.

Do Ministro dos NegOclos Estrange!ros ao Minlstro de Portugal
em Nova Delhi:
Telegrama n.o 23, concedendo o agrement solidtado no
tclegrama n." 65 de XoYa Delhi.
)i.o 137

~-Nom

134

Delhi, 7 de Julho de l94U.

Nota do Ministi:r!o dos Assuntos Externos da Unl1io Indiana a
Lega~ao de Portugal em Nova Delhi:
Insistindo junto do Govemo Portugues, por intermCdio
da Lega<;fio de Portugal em Nova Delhi, para que
sejam iniciadas negociaq5es entre o Governo de
Portugal e a Santa se acerca do Padroado do
Oriente
x_o 138 ~ Lisboa.

1)

135

de junlo de 1949.

Do Mlnlstro dos NegOclos Estrangelros ao Embaixador de Portugal
no Vatlcano:
Oficio n.o 14, Proc. 33,26, relative a questao do Padroado
PortuguCs na fndia, posto ao Governo Portugues
no Memorial de 8 de Setemhro de llHS, do Alto
Comissan·o da fndia em Londres.

137

436
.:.\.<>

ll3~Londres,

18 de Dezembro de 1948.

Do Embaixador de Portugal em Londres ao M!nistro dos NegOcios
Estrangeiros:
Telegrama n.o 4·28, informaudo da publitao:;il.o no «Times•J
de mna correspondCnda de Delhi, acerca da aprova9iio, por u:m Coruit6 do Congresso Xacional Indiane, do projecto de resolu<;::lo acerca das pos~essOes estrangeiras na fndia.

110

:t\ o 114- Bombahn, 18 de Dezembro de 1948.

Do Ci.lnsul de Portugal em Bombaim ao Ministro dos Negbcios
trangelros:

Es~

Telegrama n." 160 relative a um discurso proferido por
Nehru acen:a das possessOes estrangehas na fndia,
e infonnando do facto de ter sido aprovada a mo-;:iio
referida no telegrama n.o 159 de 13orubain1
No 115 ---Do Cl.lnsul de Portugal em Bombaim ao Ministro dos Neg6cios

110

Es~

trangeiros:
Telegrama n.o 162, anunciando a aprova<;iio por unaniJ.nidade pelo Congresso N a donal Indiana, da mo<yiio
acer<'a das possess5es estrangeiras na fndia.
N.o

llt)~ ..

ll Z

Bombaim, 22 de Dezembro de 1948.

Do C3nsul de Portugal em Bombalm ao Ministro dos Neg6cios Estrangeiros~

Telcgrama n,o 164, acerca da visita do Governador Geral
do F.stado da fndia a Bombaim...........

112

N.o 117-Washingtou, 23 de Dezembro de 1948.
Do Encarregado de Neg6dos de Portugal em Washington ao Mlnlstro dos Neg6clos Estrangelros:
Telegrama n.o 341, relativo a urn editorial publicado no
jornal ~Evering Stan, comentando a resolu<;:lo do
Congresso Indiana no sentido de absor<;iio dos endaves territodais estrangeiros

113

No liS·- Delhi, 24 de Janeiro de 1949.
Do Ministro de Portugal em Nova Deihl ao Mlnlstro dos NegQclos
Estrange!ros:
Ofido n.o 1, acerca da sua passagern por Eombaim, du
recep<yiio que lhe foi propordonada pelo Goveruo
e dos contactos havidos durante aquela vlsita, e
bern assim da sua chegada a Nova Delhi. . .

ll3

437
X. 0 119-:::\0\"a Delhi, 26 de Janeiro de 19-18.

Do Mln!stro de Portugal em Nova Delhi ao Mlnlstro dos
NegOcios Estrange!ros:
Telegrama n.o 5, informando do que se passou na entre~
vista com Xehru, e da data apresenta.,.ao de creden~
dais

llii

12()- . . Xova Delhi, 2.?de Janeiro de 19-19.
Do M!ulstro de Portugal em Nova Delhi ao Ministro dos Neg6clos
Estrangeiros:
Aerograma n.o 1, relatando m.na conv--ersa coro o I'rimeiro ~1inistro Nehru

ll\\

:X o 121- X ova Delhi, 29 de Janeiro de 19-19.
Do Ministro de Portugal em Nova Delhi ao Ministro dos NegOcios
Estrangeiros:
Ofkio n.o 5, acerca de entrega_ de credendais ao Governader C'.eral do Dominic da fndia.

119

:\. 0

N: o 122- ):[ova Delhi, -! de Fevereiro de 194-9.

Do Ministro de Portugal em Nova Delhi ao Ministro dos Neg6eios
Estrangelros:
Tel<:'grama n.o 11, transruitindo urua declarat;Uo profe~
rida por :\ehru no Parlamento indiano acer<::a da
situat;ilo das possess5es estrangeiras na fudia..

1:2:2

X.o 123- Nova Delhi, 4 de Fevereiro de 1949.

Do Ministro de Portugal em Nova Delhi ao Ministro dos NegOclos
Estrangeiros:
Telegrama n.o 12, acerca de eventuais reparos a serem
feitos pelo Ministro de Portugal quando para tal se
apresentasse oportunidade, em virtude das repetidas declara90"s de personalidades governamentais indianas. a respeito dos territ6rios pertencentes
a potendas estra11geiras e situados no subcontinente
indiano

123

X. 0 124- ::->rova Delhi, 9 de Fevereiro de 1949.

Do Mlnlstro de Portugal em Nova Delhi ao Ministro dos NegOc!os
Estrangeiros:
Telegrama n.O 14, solidtando resposta ao telegrama
n. o 9 de Lisboa

123

:N. 0 125 - .. :Nova Delhi, 10 de Fevereiro de 1949.

Do Mln!stro de Portugal em Nova Delhi ao Ministro dos NegOcios
Estrangelros:
Ofido n. 0 13, remetendo um recorte de um artigo publi~
cado na imprensa indiana, contendo uma resposta
dada pelo (<Deputy Foreign :\finisten, a uma
pergunta feita no Parlamento actrca do mlmero
e for~a das tropas portuguesas em Goa.

124

438
N.o 126- Lisboa, 12 de Fevereiro de 1949.

Do Ministro dos Neg6cios Estrangeiros ao Ministro de Portugal
em Nova Delhi:
Telegrama n.o 3, respondendo aos Telegramas n.o'' 12
e 14 da Legayiio em Nova Delhi.. . . . . . . . . . . . . . .

124

N.o 127-Kova Delhi, 12 de Fevereiro de 1949.

Do Ministro de Portugal em Nova Delhi ao Ministro dos Neg6cios
Estrangelros:
Ofkio Confidencial, informando de que em resposta a
pergunta de un1 deputado, Nehru se referira a negociao;:Oes entre Portugal e a fndia sob1·e a qucstiio

das territ6rios portugueses no IndosHio.

125·

N.o 128- ?\ova Delhi, 15 de Fevereiro de 1949.

Do Mlnistro de Portugal em Nova Delhi ao Ministro dos Neg6c!os
Estrangeiros:
Telegrama n.o 20, aludindo a uma conversa que tivera
com o «Foreign Secretary~ Menon

125

xo 12H- Goa, 23 de Fevereiro de 1949.
Oficio n.o 323 transmitindo as Mensagens de saudayao
trocadas entre o Governador Geral do Estado da
fndia e o Govemador Geral e o Primeiro Ministro
da Uniiio Indiana
.......................

120

N.o 130-Nova Delhi, I de Marya de 1949.

Do Mlnistro de Portugal em Nova De!lll ao Minlstro dos Neg6cios
Estrangelros:
Telegrama n.o 27, referindo uma con versa como ~Foreign
Secretary» Menon
.................

127

N.o 131- Nova Delhi, 7 de Mar yo de 1949.

Do Mlnlstro de Portugal em Nova Delhi ao Mlnlstro dos Neg6cios
Estrangeiros:
Aerob>rama n.o 14, acerca de uma visita do Ministro de
Portugal em Nova Delhi ao Vice-Primeiro Ministro
do Interior da Uniao Indiana, Sardar Patel. . . .

128

N. 0 132-Nova Delhi, 9 de Maryo de 1949.

Do Ministro de Portugal em Nova Delhi ao Ministro dos Neg6cios
Estrangeiros:
Telegrama n.o 29, referindo um discurso de ::-;<ehru no
Parla.mento Indiana durante o qual afirmou que
o Unico futuro para as possess5es estrangeil·as
na fndia era a integrayiio c:ompleta na Unifio Indiana
..........

129

439
X.o 133- :\om Delhi, 22 de Man;o de 1949.

Do Mlnistro de Portugal em Nova Delhi ao Mln!stro dos NegOclos
Estrangelros:
Telegrama n.<> 4L conumicando uma sugestiio do
Dr. K.eskar, do Minist6rio dos •.-\.ssuntos E:rternos indiano, para uma uniiio aduru:1eira de que
fariam parte a UnHio Indiana e os territOries portugueses da fndia
...................

130

x.o 134-Nova Delhi, 29 de J..Ian;o de 1949.
Do Ministro de Portugal em Nova Delhi ao Ministro dos Neg6eios

Estrangeiros:
Ofkio n." 90, marcando a rota do :..\!inistro de Portugal
em Nova Delhi aos territOries de Goa, Damiio e Diu,
e bern assim a recep(;'iio oferedda ii. col6uia goesa
em Bombaim, no Consulado de Portugal naquela
ddade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130

135- Nova Delhi, W de Junho de 1949.

Do Ministro de Portugal em Nova Delhi ao Ministro dos NegOcios
Estrangelros:
Telegrama n.O 63, solidtando o agrement do Govemo
Portugues para a nomea9iio do ~<Joint-Secretary~
Parekhat Achnta ~fenon como Min.istro da fndia
em Lisboa ...... .

134

:::l".o 136 ~· Lisboa, 22 de Junho de 1949.

Do Ministro dos NegOclos Estrangelros ao Ministro de Portugal
em Nova Delhi:
Telegrama n.o 23, concedendo o agrement solicitado no
telegrama n.o 65 de XoYa Delhi................

134

:;\.o 137-Nova Delhi, 7 de Julho de 194\J.

Nota do Ministirlo dos Assuntos Externos da UnHio Indiana il
Lega1;li0 de Portugal em Nova Delhi:
Insistindo junto do Govemo Poriugues, por intermedio
da Lega98.o de Portugal em Nova Delhi, para que
sejam inidadas negoda90es entre o Govemo de
Portugal e a Santa se acen:.a do Padroado do
Oriente
.......................

135

:;\ o 138- Lisboa, 9 de Julho de 1949.

Do Mlnlstro dos NegOcios Estrangeiros ao Emba!xador de Portugal
no Vatlcano:
Oficio n.o 14, Proc. 33,26, relative a qnestiio do Padroado
Portugnes na fndia, posto ao Govemo Portugues
no Memorial de 8 de Setembro de 1D48. do Alto
ComissArio da fndia em Londres ............. .
jO

13i

440
>J.o 139-Lisboa, 13 de Agosto de 1!!±9.

Do Pres!dente do Conselho ao Min!stro de Portugal em Nova Delhi~
Ofido n.o 13, Proc. 33,26, transmitindo o te:;,_to da Xota
com que a Lega<;ilo de\·er:ia responder a Xota que
lhe foi dhigido pelo liHnistry of External Affairs
da Unifio Indi1llla, acen:a da questiio do Padroado
Portugues na fndia, e bern asshn c6pias do Despacho enviaJo em 9 de juJho a Embaixada de Portugal
junto da Santa Se, e de clois ofidos daquela Embai:'i..ada
N.o HO

-~ova

Delhi, 16 de Agosto de 1949.

Do Ministro de- Portugal em Nova Delhi ao Mlnlstro tlos Neg6clos
Estrangelros;
Oficio n.o 225, informando de que ha\·iam sido apro>'adas
na _-\ssembleia Constituinte indiana ns disposi<;Oes
sabre materia de nadonalidade contidas no projecto
de Constitui~iio. Tais normas abrangeriam i'por
e>=.emplO. as pessoas provenientes das possess6es
portuguesas e francesas na fndia .. .».
N_o

146

141-?<ova Delhi, 29 de Agosto de 1949.

Da

N.o

143

Lega~ii.o

de Portugal em Nova Delhi ao Ministhio dos Assuntos
Externos:
Nota verbal respondendo a Xota do ?.IinistCrio dos ~\s
smJtos E-stemos Indiana n'.lativo ao exerddo do
Padroado Portugues em territOries da fndia.

146

l42~Nova

Delhi, 9 de Setembro de 1919.
Do MlnlstCrio dos Assuntos Externos It Lega~ii.o de Portugal em
Nova Delhi:
Xota verbal respondendo a Xota verbal da Legayao. datada de 29 de .-l...gosto de 1949, acen:a das formas de
Padroado exercidas por Portugal no territ6rio indiana

Ht!

N.o 143- Bombah.n, 12 de Outubro de HH9.
Telegrama do Presidente da «Goan Association,) de Bombalm ao
Presidente do Conselho:
Telegrama repudiando as resolnyOes adoptadas em nma
reuniiio de goeses realizada na Snnderbai Hall de
Ilombaim em 2 de Outubro de 1.949..

l.)l

X o 144 ~ Bombaim, 14 de Outubro de 1949.
Mensagem do Presidente da (<Goan Association~ de Bombaim ao
Pres!dente do Couselho:
Enviando em aditamento ao telegrama de 12 de Outubro, uma c6pia autentica da resolu9iio aprovada na renniiio do Comite da Assoda9&o Goesa

152

441
X. 0 l4fi-Lisboa, 20 de Outubro de 194·9.
Extracto do discurso proferido pelo Presidente do Conselho. Dr. AntOnio de Oliveira Salazar, na biblioteca
da Assembleia Nacional em 20 de Outuhro de 1949

1!)7

N" 14·6- Lisboa, 3 de Novembro de 1949.

Do Presldente do Conselho ao Presidente da «Goan Assoclatlom
de Bombaim:

Telegrama, agradecendo e exprimiudo o gnmde apre<;o
do Governo Portugu&s pela lealdade e patriotismo
da Assoda<yolo Goesa e dos goeses de Bombaim.

159

cN ' 147 ~ Lishoa. 15 de ;:;rovembro de 1949.

Do Presidente do Conselho ao Presidente da <<Goan Associat!on,J
de Bombaim:

Catta acusando a reccp<;iio e agradecendo a comunkao;:ao do Presidente da <<Goan /\.ssociatiom de Bornbairn que acOJnpanhou a cOpia da resolu<;io aprovada ua reuniiio do Comite daqll<"la organizayao
que teve lugar naquela ddade em 12 de Ontubro de
de 1!)49
X

0

l.'i9

148 ·-·Karachi, 23 de Xovembro de 1949.
Mensagem do Presidente da «Goan People's League* do
tao ao Pres!dente do Conselho:

Paquls~

?.Iensageru do Presidente da 1<Goan People's League» do
Paquistiio ao Presidente do Conselho.
K. 0 l-19

-~Lisboa,

160

7 de Outubro de 1949.

Do Presidente do Conselho ao Presidente
Leagne* do Paquistao:

da

«Goan

People's

Carta agradecendo a Mensagem dirigida ao Presidente
do Conselho em 23 de Novembro de 1949.

162

N" 150- Nova Delhi, 4 de Fevereiro de 1950.
Do Minlstro de Portugal em Nova Delhi ao Ministro dos Neg6clos
Estrange!ros:

Telegrama n.o 15. informando da detenyiio de dois
membros da Assoda9ilo Goesa pelas autoridades
polidais de Bombaim .

162

N.o 151-Nova Delhi, 6 de Fevereiro de 1949.
Do Mlnlstro de Portugal em Nova Delhi ao Ministro dos Neg6cios
Estrangeiros:

Telegrama n.o IS, informando acerca das respostas dadas
pelo Deputy Minister dos Neg6dos Estrangeitos
india:no, Sr. Keskar, relativamE>nte a pergu:ntas
sobre Goa. que lhe haviam sido feitas no Parla~
mento, e bem assinl de dois E'.Sclarecimentos dados
pelo · Primeiro Mi:nistro Nehru acerca do mesmo
assunto

162

442
N. 0 152

~Nova

Delhi, 9 de Fevereiro de 1950.

Do Mlnlstro de Portugal em Nova Delhi ao Mlnlstro dos Neg6cios

Estrangelros:
'felegrama n.o 20, referindo urn artigo pnblicado no jornal «Atom>l, que noticia a prisao de dois ruembros
da «Goan Association» de Bombaim, acusados de
actividades anti-indianas
N.

0

163

153- Lisboa, 9 de Fevere.iro de 1950.
Do Mlnlstro dos Neg6elos Estrangelros ao Mlnlstro de Portugal
em Nova Delhi:
'I'elegtatna n.o 9. env'iando instru<;Oes ao Ministro de
Portugal em Nova Delhi nb sentido de ser dirigida
uma Nota ao Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros

indiana pedindo a libertao;5o dos dois membros
da ~Goan Association» detidos pelas autoridades
de Bombainl .

............................

164

Do Mlnlstro dos NegOelos Estrangelros ao Mlnlstro de Portugal em
Nova Delhi:
Telegrama n.o 10, dando conhecimento de urna conversa
havida entre o Director Geral dos ~eg6cios Politicos
do Minist6rio dos Neg6cios Estrangeiros e o Ministro da fndia ern Lisboa, acerca da posi<;iio do Govemo Portugui!:s relativarnente aos territ6rios de
Goa, Darniio e Diu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

N.o 154- I,isboa, 9 de Fevereiro de 1950.

N.o

l55~~ova

Delhi, 10 de Fevereiro de 19.')0.

Do Mlnlstro de Portugal em Nova Delhi ao Minlstro dos Neg6cios
Estrangelros:

Telegrama n.o 21, informando acerca de dedarayOes
proferidus por Nehru, no Parlamento Indiano, relativamente a Goa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

166

N. 0 156- Nova Delhi, ll de Fevereiro de 1950.
Do Mlnlstro de Portugal em Nova Delhi ao Min!stro dos Neg6cios
Estrangeiros:
Ofkio n.O 65, rernetendo c6pia de urna Nota "entregue
pelo Minii.iro de Pmiugal ern Nova Delhi ao Foreign Secretary, pedindo a libertayiio dos dois goeses
presos pela Policia de Bombaim . . . . . . . . . . . . . .

N.

0

157

157 -Li.'lboa, ll de Fe.vereiro de 1950.
Do Ministro da Unliio Indiana em Llsboa ao Secretiirlo Geral do
Mlnlsterlo dos NegOclos Estrangelros:

Carta, informando da transmissii.D a Nova Delhi do
desejo do (j{)verno Portugues no sentido de serem
libertados os dois goeses detidos em Eombairn

159

443
N. 0 158- Kova Delhi, 12 de Feven-iro de 1950.
Do Mlnlstro de Portugal em Nova Delhi ao Mlnlstro dos NegOcios

Estrangeiros:
Telegrama n. 0 29, relativo as declaxao;Des feitas por
Nehru, no dia tl de Fevereiro, acerca de Goa.. . . .

169

N.o ]59-Nova Delhi, 13 de FeYereiro de 1950.
Do Mlnlstro de Portugal em Nova Delhi ao Mlnistro dos NegOclos
Estrangelros:

'felegrama n. o 32, informando que os goeses presos em
Bombaim haviam sido libertados
........

170

x_o 160- Nairobi. 14 de Fevereiro de I!l.SO.
Do COnsul de Portugal em Nairobi ao Mlnistro dos NegOcios Esw

trangeiros:
Telegrama n.o I, acerca de repercussao que tiveram em
jomais indianos as dedarao;Oes do Pl'imeiro Minisfro Kehm relativamente a Goa, e da reaco;iio da
colOnia indo-portugu<'s<t de Nairobi perante as
mestnas ........... .
~

170

o 161. --· Lisboa, 15 de Fevereh'o de HJ.iO.

Do Ministro dos Neg6cios Estrangelros ao Mlnistro de Portugal em
Nova Deihl:
Telegrama n.o 16, iuformando da reaco;ilo da opini:'io
pUblica portuguesa em face das declara<;Oes proferidas por Nehru acerca de Goa.....

171

N. 0 162- Nova Delhi. 15 de Fevereiro de 1950.

Do Minlstro de Portugal em Nova Delhi ao Mlnlstro dos NegOclos
Estrangeiros:
Aerograma n.o 13, relativo a uma conversa entre o Ministro de Portugal em Nova Delhi e o «Foreign Secretary>) do Governo indiano. durante a qual se
aludiu a liberta<;Jo dos dois goeses que haviam sido
detidos pela Polkia de Bombaim, e foi discntido o
problema de Goa...........
. ...............

172

N.o 163- Dar-Es-Salam, 15 de Fevereiro de 1950.

Do Encarregado do Consulado ·em DarwEs-Saiam ao Presidente do
Conselho:
Ofido, informando da reac<;ao da c:ol6nia portuguesa no
Tanganiza perante as dedara<;Oes de Nehru ac:erca
da integra<;io de Goa na Uniiio Indiana ... , , . . .

173

444
N. 0 164---Nairobi, 15 de Fevereiro de 1950.

Do Cilnsui de Portugal em Nairobi ao Mlnistro dos Neg6clos Estrangelros~

Telegrama n.o 2, dando conta de uma manifestao;iio de
lealdade a Portugal por parte da comunidade
goesa de Mombaya, em face das declarao;Oes de
Nehru relativamente a Goa. . . . . . . . . . . . . . . . . .

173

N,o 165 -Nairobi, 16 de Fevereiro de 1950.

Do Cilnsul de Portugal em Nairobi ao Presidente do Consel!to:
Telegrama n.o 3, transcrevendo a mensagem entregue
no Consulado de Portugal em Nairobi por uma delegayiio da comunidade goesa em Mombaya.

174

N.o 166-Nairobi, 16 de FeverBiro de 1950.

Da Coi6nia Portuguesa em Nairobi ao Presldente do Conselho:
Mensagem, manifestando absoluta confian9a no Presidente do Conselho, e lealdade a Bandeira Nadonal

175

N.o 167--Nova Delhi, 17 de Fevereiro de 1950.

Do Ministro de Portugal em Nova Delhi ao Mlnlstro dos Neg6clos
Estrangeiros:
Aerograma n.o 14, relativo a uma conversa havida entre
o Ministro de Portugal em Nova Delhi e o Encattegado de Neg6dos dos Estados Unidos na capital
da Uniio Indiana, acerca das declaray5es de Nehru
a respeito de Goa, e da forma como o Gove:rno Portugu{!s tern. actuado perante o asssunto....

175

N.o 168-Nova Deihl, 18 de Fevereiro de 1954.

Do Minlstro de Portugal em Nova Delhi ao Ministro dos Neg6cios
Estrangeiros:
Ofido n. 0 71, remetendo c6pia de uma Nota enviada
pelo Ministerio dos Assuntos Externos da Uni:lo
Indiana a Legao;fio de Portugal, acerca da libertayfio dos goeses que haviam sido detidos pela polkia
de Bombaim . .
............................

176

N. 0 169-Lisboa, 23 de Fevereiro de 19M.

Do Secretitrlo Geral lnterino do Min!stl!rio dos Neg6clos Estrangeiros ao Ministro da fndia em Llsboa:
Carta, agradecendo a ateno;iio do Mini.stro da fndia no
assunto relative a libertao;iio dos goeses presos em
Bombaim, e solicitando informao;Oes acerca dos
motivos da deteno;ao dos mesmos. . . . . . . . . . . . .

177

445
X.o I iO- Lis boa, 24 de Fevereiro de IK10.

Do Presldente do Conselho ao COn'sul de Portugal em Nairobi:
Tdegrama n.o 1. solicitanclo seja transmitido a comunidade goesa de Mombaya o apreo;o do GovE'rno
Portugues pela sua atitude patri6tka Jllanifestada
na reunifio de 12 de Fevereiro de J fltiO.
~

178

o 171 ·- IAsboa. 24 de Fevereiro de 1930.

Do Presidente do Conselho ao COnsul de Portugal em Nairobi:
Telegrama n. 0 2, solicitando Hejam sif:,>nifieados il. colOnia
portugnesa de Nairobi OH agradedmento~ do Governa Portugu&s pela sun atitude de lealdade a Portugal

178

;::;,o I 72- Lisboa, 24 de Fewreiro de l9W.

Do Presidente do Conselho no COnsul de Portugal em Dar-Es·Salam:
Telegrama soludtando sejam transmitidos il. colOnia
portuguesa do Tanganica os agradecimentos do
Goveruo Portugues pelas manifesta~Oes da sua
lealdade a Portugal

::q_o l n

:X

o

179

· · · - I.isboa,

24 de Fevereito de I 9-'iO.
Apontamento da conversa do Director Geral dos Neg6cios Pollticos
do Minlsterio dos Neg6clos Estrange!ros com o Ministro da
Un!ao Indiana em Llsboa:
Co;JYersa durante a qual o Ministro Indiano salientou
ter recebido instrus:Oes do seu govemo no sentido
de prop6r a abertura de negoda<;Oes imediatas
para a discu.%ilo do futuro dos territories portngiesas na fndfa

179

1 H - X ova Delhi, 24 de Fevereiro de I \).JO.

Do Ministro de Portugal em Nova Delhi ao Ministro dos Neg6cios
Estrangeiros:
OHcio n.o IS, comentando os po.ssiwi.s intentos do Governe da UniB.o Indiana perante o proble.mn de
Goa.
::\. 0

ISO

17-5----Xova Delhi, 24 de Fevereiro de 1950.

Do M!nlstro de Portugal em Nova Delhi ao Ministro dos Neg6cios
Estrangeiros:
Telegrama n.o 46, acerca d.e uma conversa entre o ::Vlinistro de Portugal em K ova Delhi e o i<Foreign Secretary,>, durante a qual o Senhor :11-Ienon pretendia
entregar ao Ministro de Portugal a c6pia de mn
~ieruorandum do Govemo indiano que fora entrcgue em Lisboa, acerca de abertura de conversa:;Oes
relativamente ao futuro dos territ61ios portugueses
na fndia

181

446
N.o 176-Lisboa, 2-1 de Feverdro de 1950.

Do Mlnistro dos Neg6cios Estrangelros ao Mlnlstro de Portugal em
Nova Delhi~
Telegrama n.o 22, aprovando a atitude do Ministro de
Portugal em niio aceitar a c6pia do Memorandum
a qne se refere o telegrama N." 46 de Nova Delhi, e
..........
solicitando o resumo do mesmo

183

N.o 177- Nova Delhi, 25 de Fevereiro de 1950.

Do Mlnlstro de Portugal em Nova Delhi ao Ministro dos Neg6cios
Estrangeiros~

Telegrama n.o 47, informando acerca dos tennos do memorandum que fora mostrado ao Ministro de Portugal pelo ~Foreign Secretary~ da Uniiio Indiana,
acerca da abertura de negoda<;Oes relativamente
ao futuro dos territ6rios portugueses na fndia..
N.o

l78~Lisboa,

183

27 de Fevereiro de 1950.

Do Minlstro dos Neg6cios Estrangelros ao Ministro de Portugal
em Nova Delhi~
Telegrama n.o 23, infonnando da entrega ao Ministro
dos Neg6dos Estmngeiros do memorandum cuja
c6pia fora most.rada ao Dr. Vasco Garin pelo «Foreign Secretary» da Uniilo Indiana, e da resposta
negativa dada as propostas nele fonuuladas......

184

N.o 179-I.,isboa, 27 de Fevereiro de 1950.

Apontamento da conversa do Minlstro dos Neg6clos Estrangelros
com o Ministro da Uniiio Indiana em Llsboa

185

N. 0 180- Llsboa, 27 de Fevereiro de 1950.

Da Lega(,!iio da Uniiio Indiana em Llsboa ao Ministl!tio dos Neg6~
cios Estrangelros:
Aide-memoire, incidindo sobre o tema de abertura de
negocia<;Oes entre o Governo de Portugal e da
Uniilo Indiana acerca do futuro dos territ6rios
portugueses na fndia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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N.o 181- Lisboa, 28 de Fevereiro de 1950.

Do Ministro da Uniiio Indiana em Llsboa ao Secretatio Geral do
Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros~
Carta, infonnando das razOes pe1as quais dois goeses ha~
viam sido presos pela Polida de Bombaim . . . . . .

190

N.o 182-Nova Delhi. 2 de Mar<;o de 1950.
Do Mlnlstro de Portugal em Nova Delhi ao Ministro dos Neg6clos
Estrangelros~

Aerograma n. o 23, acerca do adiamento do plebiscita a
realizar nos estabelecimentos franceses na fndia, e
das razOes de tal facto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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~.o

35- 'Lisboa, 4 de Fevereiro de 1948.

Do Mlnlstro dos NegQciQS Estrangeiros ao Encarregado de

NegO~

cios de Portugal em Londres:

Telegrama n.o 29, solidtando seja levado ao conhecimento do Alto ComissArio da fndia que o Govento
Portugut-s autorisava a exporta<;iio de milho de
Angola para a fndia e a importa<;io de juta deste
Ultimo pais para Portugal. 0 telegrama informa,
por ontro lado, que o Governo Portugues receberia
o Sr. :Menon em Lisboa. para negocia96es quanto
i\s modalidades de representa<;iio diplomatka a
estabelecer entre Portugal e a india. . . . . . . . . . .

H

N.o 3(l-· Xairobi, 10 de Fevereiro de 1948.

Do C6nsul de Portugal em Nairobi ao Ministro dos NegOclos
trangeiros:

Es~

Telegrama n.u 6. sugere a convenh~ncia de publicar um
desmentido a noticias apareddas em jornais de Nairobi e vindas de Bombaim sobre o fomecim<>nto de
armas por Portugal ao Paquistao

45

N.<> 37- Lisboa, lO de Fevereiro de 1948.

Do Mlnlstro dos Neg6c!os Estrange!ros ao COnsul de Portugal em
Nairobi:
Telegrama n.<> 4, informa11do que a notida referida no
telegrama n. <> 6 de Nairobi fora ji desmentida pelo
Consulado de Portugal em Bombaim, e apontando
a conveniCncia de informar desse facto os jomais
de Nairobi que a haviarn publicado . . . . . . . . . . . .

xo

4.3

38- Bombahn, 12 de Fevereiro de Hl48.

Do C6nsul de Portugal em Bombaim ao Ministro dos NegOcios
Estrange!ros:
Telegrama n.<> 23, acerca de uma dedara~iio de Nehru
quanto ao eventual estabeledmento de rela<;Oes
diplom8.ticas corn Portugal, e quanto ao futuro dos
tetritOrios portugueses na fndia . . . . . . . . . . . . . . . .

40

X.<> 39- Lisboa, 16 de Fevereiro de 1948.

Do Ministro dos NegOcios Estrange!ros ao COnsul de Portugal em
Born balm:
Telegrama n. o 9, relativo a urna !nforma<;iio di<;tribuida
pela Agenda Reuter, acerca de realiza~ao de conferencias em I,oudres, entre o Alto Comiss!irio da
fndia e o Embaixador de Portugal a prop6sito do
estabelecimento de rela<;Oes diplomliticas e do futuro da fndia Portuguesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"

46

424
X.o 40--Londres. 13 de Fevereixo de 1948.
Do Embaixador de Portugal em Londres ao Ministro dos NegOcios
Estrangelros:

Oficio n. o l i l, rerneteudo c6pia de uma cart a em que o
Alto ComissUrio da fndia agradece as coudeh!ndas
en·dada~ pela Ernbaixada por ocasi::lo da morte de
Gandhi
~.o

47

41 ·-Nairobi, 21 de Fevereiro de 1948.

Do COnsul de Portugal em Nairobi ao Ministro dos Neg6cios Estrangeiros:

Oflcio n.o 43, Proc. 11/B/G, anunciando a publkayao
do desrnentido as noticias aparecidas na imprensa
de );' airobi acerca do fornecimento por PO"rtugal
de armas ao Paquistao

+8

:No 42- Londres, 23 de Fevereiro de HHS.
Do Embaixador de Portugal em Londres ao Ministro dos Neg6cios

Estrangeiros:
Telegrama n.o 136, transmitindo o projecto de ulna curta
a dirigir ao Alto Comissario da :fndia em Londres
convidando este Ultimo a deslocar-se a Lisboa a fim
de ser tratada a questao do estabeledmento de
relayOes diplomatkas

40

:No 43 -- Lisboa, 25 de Fevereiro de 19·18.
Do Min!stro dos NegOcios Estrange!ros ao Embaixador de Portugal
em Londres:

Telegrama n,o 46, introduzindo altera<;Oes no texto da
carta a que se referia o 1'elegrama n.o 66 de Londres

50

X o 44- Londres, 26 de :Fevereiro de 1948.

Do Emba!xador de Portugal em Londres ao Ministro dos Neg6cios
Estrangelros~

Telegrama n.<> 69, daudo conta da prepara<;Uo de nova
carta a dirigir ao Alto Comiss<i.rio da fndia, de har"
mania com as alteray5es constantes no telegrama
n. o 46 de Lisboa

I
51

N.o 45- Lisboa, 27 de Fevereiro de I iNS.
Do Min!stro dos Neg6cios Estrange!ros ao Embaixador de Portugal
em Londres:

Telegram a n. 0 49. trausmitindo instrus:Oes acerca da cart a
a enYiar ao Alto Comiss.irio da fndia em Londres

,51

425
K.o 46- Londres, 4 de Marc;o de 1948.

Do Embalxador de Portugal em Londres ao Minlstro dos Neg{iclos
Estrangelros:
Telegrama u.o 81, anundando a entrega ao Alto Comis·
sirio da fndia da carta em que lhe era transtnitido
o convite do Govewo Portugu€s para qne se deslocas.se a Lisboa

.)2

:N. 0 47--- Bombaim, 4 de Mar<;o de 1948.

Do Cfinsul de Portugal em Bombaim ao Ministro dos Neg6cios
Estrangelros:
Telegrama n,i> 34, referindo um comu11icado do Comitt
Executivo do Congresso ~adona! de Goa que o
jornal de Bombaim i<Free Press» publkou sob o titulo <<lnten'enc;<l.o em GOa urgente>l ,

52

KO 48 ~:::\airobi, 8 de Mar<;o de 1948.

Do COnsul de Portugal em Nairobi ao Mlnistro dos Neg6cios Es·
trangeiros:
Telegrama 11.0 12, acerca de um artigo publicado no
~Colonial Times>> de ;:..;· airobi desafiando J~ortug«l
a desmentir uma notida segundo a qual Goa seria
vendida ao Nizam de Hyderabail .
X. 0 49

-~

•'\3

Londres. 9 de Marc;o de W-18.

Do Embaixador de Portugal em Londres ao Ministro dos Neg6cios
Estrangeiros:
Telegrama 11.o 86, relatando uma conversa entre o Embaixador de Portugal em Londres e o .'\Ito Cmnissario da fndia

,J4

N.o 50··- Londres. 9 de Marc;o de 1948.

Do Embaixador de Portugal em I.ondres ao Ministro dos
clos Estrangelros:

Neg6~

Oficio remetendo c6pia da carta dirigida ao Alto Comissfu:io da fndia couvidando-o em nome do Govemo
Portugues, a visitar Lisboa para se ultimarem as
negocia<;Oes respeitantes ao c;;tabeledmento de
rela<;Oes diplom<iticas entre Portugal e a fndia.

5ii

X.o 51- Lisboa, ll de Matso de 1948.

Do Mlnistro dos Neg6cios Estraugelros ao COnsul de Portugal em
Nairobi:
'Telegrama u.o 9, Transm.itindo instn1<;0es para desmentir a informa9ito publicada no «Colonial Times~

!'i6
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:N. 0 52~ T,isboa. 3 de Abril de 1948.

Do Mlnlstro dos Neg6cios Estrangelros ao Embalxador de Portugal
em Londres:
Telegrama n.o 73, solicitando infonnao;Oes acerca das
inteno;Oes dos Governos da fndia e Paquistiio quanto
ao estabeledmento de relao;Oes daqueles palses

com Portugal
N. 0

53~

............................

57

Bombaim, 7 de Abril de 1948.

Do Ctlnsul de Portugal em Bombalm ao Mlnlstro dos Neg6clos
Estrangelros:
Telegrama n.o 45, acerca de uma notkia publicada 110
jornal ~<Bombaim Chronicle.:., aludindo ao possivel
significado na nomeao;iio pelo Nizam de agentes
gerais do Hyderabad para varios paises..........

57

N.o 54-- Lisboa, 9 de Abril de 1948.

Do Mlnlstro dos NegOclos Estrangeiros ao Embalxador de Portugal
em Londres:
Telegrama n.o 80, acerca da eventual realizat;il:o em
Londres e niio em Lisboa das conversai]i'ies relativas ao estabelecitnentos de re1at;5es diplomUticas
entre Portugal e a fndia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58

N.o 55- Londres, 9 de Abril de 1948.

Do Embalxador de Portugal em Londres ao Mlnlstro dos NegOcios
Estrangelros:
Telegrama n.o 117, infonna:ndo de que o MinistCrio dos
Neg6dos Estrangeiros da fndia havia dado o sen
assentimento a visita de Menon a I.isboa . . . . . . .

:'5ll

N.o 56- Londres, 15 de Mar<;o de 1948.

Do Embaixador de Portugal em Londres ao Mlnlstro dos NegOcio:;
Estrangelros:
Telegrama n.o 132, transmitindo os t6picos de nma conversa havida com o Alto Comiss:irio da fndia. .

130

No 57 -Londres, 15 de Abril de 1948.

Do Embaixador de Portugal em Londres ao Mlnlstro dos NegOclos
Estrangeiros:
Telegrama n.o 133, solidtando instrut;Oes acerca de
ultimat;iio das in:fonna<yOes para estabelecimento
de re1a<;5es diplomaticas com a fndia..........

61

427
N.o 58- Londres, 20 de Abril de 1948.

Do Emba!xador de Portugal em Lomlres no Min!stro dos Neg6c!os

Estrangelros:
Aerograma n.o L acerca de uma conversa com o Alto
ComissS.rio da fndia, durante a qual o Embaixador
deu execu~iio as instru<;Oes que rccebera do Minis~
ttrio (telegratna n.o 80). Observa<;Oes de Menon sobre
rumores de existencia de conversa<;Oes entre o Governa de Portugal e Hyderabad . . . . . . . . . . . . . . .

IH

Do Mlnlstro dos Neg6c!os Estrangeiros ao Embaixador de Portugal
em Londres:
'relegrama 11. 0 93, transmitindo o texto de uma nota
a imprensa a ser publicada em Lisboa e Delhi, para
o efeito de as negociao;Oes para estabeledmento de
rela<;Oes diplomiticas prosseguirem em Londres
e serem satisfatOriamente concluida~ . . . . . . . . .

63

;:.J.o 60 -.. - Lisboa, 22 de Abril de 1948.
Do Minlstro dos NegOcios Estrangelros ao Embaixador de Portugal
em Londres:
Telegrama n. 0 98, continuando a niio exisH:ncia de contactos entre o Governo Portugues e o Hyderabad.

64

N. 0 61 ·-- Londres, 23 de Abril de 1948.
Do Embaixador de Portugal em Londres ao Minlstro dos Neg6clos
Estrangeiros:
Telegrama 11. 0 141, acerca da visita do SecretUrio Geral
do 1>1inisterio dos Neg6cios Estrangeiros da fndia
a Londres
N.o 62

~

Londres, 25 de Abril de 194.8.
Do Embaixador de Portugal em Londres ao Mlnlstro dos Neg6clos
Estrangelros:
Telegrama n. 0 14.4, transmitido o texto complete da conversa havida entre o Ernbaixador de Portugal em
Londres e o Secretario Geral do :Ministerio dos Neg6c:ios Estrangeiros da fndia....................

:::-J.o 63

64

~ Li~boa,

flf)

2 de Junho de 1948.

Do Ministro dos Neg6clos Estrangeiros ao Embalxador de Portugal
em Londres:
Tclegrama n.o 126, envia.lldo illstruy5es llO sentido de
habilitar o Embaixador com o ponto de vista do
Govern.o Portugues na hip6tese de o Alto Comissario da fndia em eventuais conversas levantar as
quest6es do futuro dos tenit6rios portuguese.<> na
fudia e do Padroado do Oriente. . . . . . . . . . . . . . . .

67

428
N.o 64 -··- Lisboa, 4 de Junho de 1948.

Do Min!stro dos NegOclos Estrangelros ao Embaixador de Portugal
no Vatlcano:
Aerograma n.o 1, tnmstnitindo c6pia de um telegrama
enviado ao Embaixador de Portugal em Londres
acerca do estado actual das nossas rela90es com
a fndia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69

N. 0 65-- Lisboa, 5 de junho de 1948.

Do Ministro dos Neg6c!os Estrangelros ao COnsul de Portugal em
Londres:
Aerograma n.o 1, infonuando de que em fins de Abril,
o Embaixador de Portugal em Londres havia com-

binado, naquela ddade, com o Secretirio Geral
do Minish~rio dos Neg6cios Estrangeiros da fndia
e o Alto Comiss&rio em Londres a publica<;iio facnltativa em Lisboa e em Delhi de uma Nota Oficiosa
comunicando a decisiio dos dois govemos a respeito
da8 negocia96es para est.abeledmento de rela<;6es diplomaticas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70

N. 0 66- Bombaim, 10 de Jtmho de 1948.

Do C6nsul de Portugal em Bombaim ao Mlnlstro dos NegOclos
Estrangelros:
Telegrama n. o 66, acerca de notkias publicadas 11a
imprensa local a respeito de uma eventual visita
de Krishna Menon a I,isboa ...... , .... , . . . . . . . .

71

N. 0 67- Lisboa, 10 de Jnnho de 1948.

Do Mln!stro dos NegOclos Estrangelros ao Embaixador de Portugal
em Londres:
Telegrama n. o 13 L relative a runa informa<;iio de United
Press, acerca de runa dedara<;iio de Menon, segundo
a qual partiria em breve para Lisboa a fim de tratar do futuro da fndia Portuguesa . .

71

N. 0 68- Londres, 6 de Julho de 1948.

Do Emba!xador de Portugal em Londres ao Ministro dos Neg6cios
Estrangeiros:
Telegrama n.o 217, informando da disposi<;iio de :Yieuon
de partir durante a semaua para Lisboa a fim de
ai tratar exclusivamente da questiio do estabelecimento de rela<;Oes............................

72

N.o 69-Londres, 5 de Julho de 1948.

Do Emhaixndor de Portugal em Londres no Mlnistro dos Neg6clos
Estrangeiros:
Telegrama n.o 218, acerca de runa conversa havida como
Alto Comiss<irio da fndia a prop6sito do Hyderabad,

72

429
N,o 70

~

I.ondtes, 5 de Julho de 1948.
Do Embaixador de Portugal em Londres no Ministro dos NegOc!os
Estrangelros:
'I'elegrama n.o 219, solkitando iustru<;Oes acerca da visita de Menon a Lisboa

75

N.o 71- Lisboa, 6 de Julho de 1948.

Do Min!stro dos NegOcios Estrangelros ao Entbaixador de Portugal
em Londres:
Telegrama n. 0 138, acerca de perspectivas para a visita
de Krishna Menon a Lisboa. . . . . . . . . . . . . . . . . .
N.o

72~Lisboa,

75

7 de Julho de 1948.

Do Embalxador de Portugal em Londres no Mlnlstro dos Neg6cios
Estrangeiros:
Telegrama n.o 222, informando do adiamento da viagem
de Menon a Lis boa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76

N.o 73 -Lisbon, 8 de Jnllio de 1948.

Do Mlnistro dos Neg6cios Estrangeiros ao Embaixador de Portugal
em Londres:
Telegrama n. 0 141, transmitindo uma alternativa para
o local do encontro de Menon com o Ministro dos
Neg6dos Estrangeiros de Portugal, que podeni.
realizar-se em Paris ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7\i

N.o 74- Lond.res, 10 de Julho de 1948.

Do Embaixador de Portugal em Londres ao Mlnistro dos NegOcios
Estrangeiros:
Telegrama n. o 225, transmitindo a opiniil.o de Menon
quanto a sugestio de se en\:ontrar em Paris com
o Ministro dos Neg6dos Estraugeiros Portugues..

7i

N.o 75- Lisboa, 12 de Julho de 1948.

Do Minlstro dos NegOc!os Estrangelros ao Embaixador de Portugal
em Londres:
Telegrama n. 0 145, indicando a data da chegada a Pari.<;
do 1>-finistro dos Neg6cios Estrangeiros de Portug-al

77

N.o 76- Lisboa, 12 de Julho de 1948.

Do Mln!stro dos NegOcios Estrangelros ao Embaixador de Portugal
no Vatlcano:
Telegrama n.o 63, acerca de uma noticia publkada nos
jornais de Bombaim, segundo a qual Anthony
D'Mello, que fora recebido pelo Papa. estatia procuraudo obter a interven9iio da Igreja a fim de a
fndia Portuguesa passar para o dominio da Uniii.o
Indiana ............... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77

430
N.o 77

~

Vaticano. 18 de Julho de 1948.

Do Embaixador de Portugal no Vatlcano ao Mlnlstro dos Neg6clos
Estrangelros:
Telegrama n. ~) 63, dan do esclarecimentos acerca do
assunto mendonado no telegrama n.o 63 de Lisboa

78

N.<> 78-I,isboa, 19 de Julho de 1948.

Do Ministro dos Neg6cios Estrangeiros ao Embalxador de Portugal
no Vatlcano:
Telegrama n.o 66, acerca dos assuntos a serem versados

nas conversas com Krishna MeiWn ...... , . . . . . . .

79

N.o 79- Bombaim, 22 de Julho de 1948.

Do Cl)nsul de Portugal em Bombaim ao Ministro dos Neg6cios
Estrangelros:
Telegrama n.o 84, acerca da publica'<B.o de um livro-branco sobre as relao;Oes entre a fndia e o Hyderabad, e as especula<;-5es da imprensa indiana a prop6sito de uma carta nela incluida e dirigida pelo
Nizam ao Govemador (',.eral da fndia em 18 de Setembro de 1947

80

N.<> SO-· Vattcano, 23 de Julho de 194-8.

Do Embaixador de Portugal no Vaticano ao Ministro dos NegOcios
Estrangelros:
Telegtama n." 68, anunciando a expedit;<lo de uma c6pia
do memoranda que refere designadamente o futuro
da administrayiio das dioceses da fndia........
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N." 81 -Paris, 23 de Julho de 1948.
Do Minlstro dos NegOcios Estrangeiros ao Presidente do CQnseiho:
Telegrama n.o 216, acerca de uma conversa ha\'ida com
o Alto Comissario da fndia em Londres, durante
urn almot;o que teve lugar na Embaixada de Portugal em Paris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82

N." 82- Apontamento da con versa realizada na Embaixada de Portugal em
Paris, entre o Ministro dos Neg6cios Estrangeiros, Dr. Caeiro
da Mata, e o Alto Coroissario da Uniiio Indiana em Londres,
Krishna Menon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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N." 83 -Lisboa, 29 de Julho de 1948.
Do Ministro dos Neg6cios Estraugeiros ao C6nsul de Portugal em
Bombaim:
Telegrama n. 0 29, enviando instmt;Oes para que seja
feita uma dilig6ncia verbal junto do Governo de
Bombaim no sentido de este i.mpedir a continuat;iio
da campanha de falsidade empreendida pcla imprensa de Bombaim contra Portugal . . . . . . . . . . . .

88

431
:\.o 84- I.,oudres, 2 de Agosto de 1948.
Do Emba!xador de Portugal em Londres ao Mlnlstro dos Neg6clos

Estrangelros:
Telegrama n.o 260, acerca da concordWda do Governo
Indiana qum1to aos termos da Nota Ofidosa acor"
dados em Paris entre o Ministro dos Neg6cios Estrangeiros Portugu~s e o Alto Comiss:irio da fndia em
Londres, e bern assim a data para a sua publicas:iio
simultfuJ.ea ........................ , . . . . . . . . . . .

88

N.o 8:1- Londres, 3 de Agosto de 1948.

Do Embalxador de Portugal em Londres ao Mlnlstro dos Neg6dos
Estrangelros:
Telegrama n.o 262, infonnando, o pedido do Alto Comis~
stirio da fndia em Londres, do adiamento da data
da publicas:iio simult&nea da dedaras:<'io respeitante
ao estabelecimento de rela90es . . . . . . . . . . . . .
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N. 0 86- Londres, 3 de Agosto de 1948.

Do Embalxador de Portugal em Londres ao M!nistro dos Neg6c!os
Estrangelros:
Telegrama nY 263, informando de uma alusiio de Menon
a entrevista que tivera em Paris como :M1nistro dos
Neg6dos Estrangeiros de Portugal e bern assim
transmitindo um pedido do Alto Comiss<'irio da fndia
em Londres para que o (',.overno Portugues infermasse o Governo da fndia acer<"a de uma eventual
escala, em Goa. de aviOes que haviam transportado
armas para o Paquistiio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89

N.o 87- Bombaim, 3 de Agosto de 1948.

Do COnsul de Portugal em Bombaim ao M!nlstro dos Neg6clos
Estrangelros:
Telegrama n. o 95, acerca de uma conversa havida entre
o COnsul e o Primeiro 1:linistro de Bombahn sobl"e
a publicao;ao de artigoo insultuosos contra Portugal em detenninados jomais de Born bairn.. . . . .

flO

!\. 0 88- Londres, 6 de Agooto de 1948.

Do Embalxador de Portugal em Londres ao Mlnlstro dos Neg6clos
Estrangelros:
Carta, juntamente com a qual e recebida a c6pia da carta
<>nviada pelo Alto Comissario da fndia em Londres
ao Embaixador de Portugal confinnando o pedido
que fizera para o adiamento da data da declarao;iio
simultanea relativa ao estabeledmento de rela<;Oes
diplom<'iticas entre Portugal e a fndia..........

91
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N." 80- Lisboa, 7 de Agosto de 1948.

Do Mlnlstro dos NegOclos Estrangelros ao Emba!xador de Portugal
em Londres:
Telegrama n." 169, informando da transmissiio ao Go·
verne de Goa do pedido fonnulado pelo Alto ComissUtio da fndia em Londres relative a aviOes do Paquistiio .....................•.•..............

92

N.o DO- Lisboa, 7 de Agosto de 1948.

Do Ministro dos NegOclos Estrangeiros ao C6nsul de Portugal em
Bombalm:
Telegrama n.o 32, informando do adiamento da publica<;Ko da Nota Ofidosa acerca do estabelecimento
de rela<;5es diplomaticas com a fndia..........

93

N.o 91- Bombaim, 10 de Agosto de 1948.

Do C6nsul de Portugal em Bombalm ao Ministro dos Neg6clos Es-

trangeiros:
1'elegrama u.o 101. acerca de uma noticia publicada no
~Time.q of fndiao relativa a dedarayi'i.o pela Pollda
de Karwar. sobre quatro indiv:iduos llnplicados em
contrabando de armas e muniy5es de C',.oa . .

93

N.o 92-Londres, 12 de Agosto de 1948.

Do Embalxador de Portugal em Londres ao Mlnlstro dos Neg6cios
Estrangelros:
Telegrama n.o 276, relativo a mna dedanu;ao proferida
por Nehru no Parlamento indiana sobre contrabanda de armameuto para Hyderabad. . . . . . . . . .

93

N.o 93- Londres, 12 de Agosto de 1948.

Do Embaixador de Portugal em Londres ao Mlnlstro dos Neg6cios
Estrangeiros:
Tdegrama n." 277, infonnando de um convite dirigido
pelo Alto Comissario da fndia em Londres ao Etnbab;:ador de Portugal para que este assista a sessiio
solene comemorativa do 1. G aniverslirio da fndia
como pals inclependente
... .. . .. . .. . .. . .. . . ..

94

N.o 94- Bombain1. 12 de Agosto de 1948.

Do C8nsul de Portugal em Bombaim ao Minlstro dos NegOclos
trangelros;

Es~

Telegrama n.o 104, acerca clas declarao:;Oes proferidas
por Nehnt na Assembleia Legislativa indiana, designadamente quanta a niio confirma9<lo do envio~
de armas de territ6rios portugueses, para o Hyde
rabad .
....... ........................
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N.o 95- Londres, 14 de Agosto de 1948.
Do Ministro dos Neg6cios Estrangelros ao Embaixador de Portugal
em Londres:
'felegrama n,o 177. solicitando, por intem1ed\o do Alto
Cotniss<irio da fndia, o agrement do Governo indiana
para a nomeayiio do Dr. Vasco \"ieira Garin para
1Iinistro de Portugal em :>:o\"a Delhi.

9;J

N.o 96- Bombaim, l5 de ~<\.gosto de 1948.
Do COnsul de Portugal em Bombaim ao Ministro dos Neg6cios Es-

trangelros:
Te1egrama n. o 108. ace rca de um artigo sabre relm;Oes exteriores, publicado par ocasiiio do aniyersdrio da independt'nda da fndia, no jomal <<Xational Standard~.
no qual se pede a integrayao 1ra fndia dos enclaves
estrangeiros situados no subcontinente indiana.

95

N.o 97- Londres, 16 de Agosto de 1948.
Do Embaixador de Portugal em Londres ao Ministro dos NegOcios
Estrangeiros:
Carta remetendo c:6pia do disturso pronundado pelo
Embaixador de Portugal, ua India House, em
Londres. por ocasi<io das cClebra<;i'ies do l.o aniver~;<l.rio da independeucia da fndia.

96

N,o 98- Bombaim, 18 de Agosto de 1948.
Do C6nst!l de Portugal em Bombaim ao Mlnistro dos NegOcios Estrangeiros:
Telegrama n.o llO, relativo a uma dileg<fncia praticada
pelo C6nsu1 de Portugal, junto do l'rimeito Ministro
de Bombaim, a prop6sito de determinados artigos
apareddos em jornais de Bombaim, contendo injt'trias a Portugal

98

N.

99- Bombaim, 5 de Setembro de !MS.
Do COnsul de Portugal em Bombalm ao Ministro dos NegOclos Es·
trangeiros:
Telegrama n.o 118, transmitindo o texto de uma Xota
do Secrettirio do ~:tinistro dos Xeg6cios Estrangeixos
da fndia em resposta i queixa apresentada pelo
C6nsul em Bombaim ao Primeiro ].Ii..nistro daquele
E~tado. acerca de falsas noticias ~obre PortugaL
publicadas pela imprensa indiana.

99

N.o 100- Londres, 7 de Setembro de 1948.
Do Alto Comlss<irio da Unliio Indiana ao Embaixador de Portugal

em Londres:
Carta e Memorial contendo o~ po.nto;; de vista do Govemo indiano acerca da iunt;<\o da Igreja nos tenit6rlos portugueses na fndia

9H
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101 -

Londres, 8 de Setembro de 1948.

Do Encarregado dos Neg6cios de Portugal em Londres ao Ministro
dos Neg6dos Estrange!ros:
Telegrama n. 0 308, referindo o envio a Embai::l!:ada, pelo
.'\lto Comissario da fndia, de um Memorial sobre a
questao do Padroado Portugues na fndia........
N. 0 102

~

103

LonJres, l de Outubro de 1948.

Do Encarregado de Neg6cios de Portugal em Londres ao Ministro

dos Neg6cios

Estrangeiros~

Carta enviando c6pia da Nota do .'\.lto Comissfirio da
fndia em Londres, na qual se infonna ter o Gov<".mo
indiano concedido o agrement a nomeayao do
Dr. Vasco Garin para o desempenho das fun<;Oes
de Ministro de Portugal em Delhi .. , ..... , . .

103

N.o 103 ·- Bombai:rn, 5 de Novembro de 1948.
Do C6nsul de Portugal em Bombaim ao Ministro dos Negdcios

Es~

trangeiros~

Nota Confidendal n.o 335, informando acerca de um
discurso prot'erido por Nehru na Assembleia Geral
das Nar;-Oes Unidas pedindo a abolir;-3.o dos sistemas
de govemo colonial. e bern assim sobre um cliscurso
de Sardar Patel versando diversos problemas politicos entre os quais o de Kashmir e das relat;-Oes com
o Paquistiio .. , ..... , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104

N.<> 104- Bombaim, 7 de Novembro de 1948.

Do COnsul de Portugal em Bombaim ao Ministro dos NegOcios Estrangelros~

Telegrama n.o 137, acerca de n6ticias publicadas na im~
prensa indiana, segundo as quais, de acordo com
afimtat;-Oes proferidas em Bombaim pelo Agente Geral
da fndia em Hyderabad, o Govenw de Hyderabad
pretendera adquirir o porto de Goa . . . . . . . . . . . . .

106

N.o 105- Bombaim, 8 de Novembro de 1948.

Do C611sul de Portugal em Bombalm ao M!n!stro dos Neglicios Estrangelros~

Telegrama n. o 138, informando do desme11tido publicado
nos jomais indianos acerca das notidas mencio11adas
no telegrama n.o 137, de Bombairu. . . . . . . . . .

106

N.<> 106- Bombaim, lO de Novembro de 1948.

Do COnsul de Portugal em Bombalm ao M!nistro dos Neglicios Estrangelros:
Telegrama n.o 139. transmitindo determinadas afirma<;Oes feitas pela mulher do Governador de Bombaim

107
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N.o 107- Bombaim, 10 de Novembro de 1948.

Do COnsul de Portugal em Bornbalm ao Ministro dos Neg6cios Es~
trange!ros:
Telegrama n." 141, reproduzindo afirmao;Oes do Agente
Geral da fndia no Hyderahad segundo as quais o
Xh:am contratou agentes em Parise no Canada para
cornprar armamento e ageutes na Inglaterra para
comprar Goa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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N.O 108 ·-- Bombaim, 13 de Novembro de 1948.

Do COnsul de Portugal em Bombaim ao Ministro dos Neg6eios

Es~

trangeiros:
Telegrama u.<> H3, infonnando de declarayOes feitas por
Nehru a imprensa acerca de rela.:;Oes extemas, e
designadamente sobre o futuro das possess5es estrangeiras na fndia ......................... ,
N,o 109-Nairobi, 19 de

~ovembro

107

de 1948.

Do COnsul de Portugal em Nairobi ao Mlnistro dos NegOcios Estrangeiros:
Telegrama nY 46, solicitando instru~Oes acerca da posi~ao a tomarreiereute i1s noticias publicadas na irupreusa indiana, aludi·ndo a pr6ximas conversas:Oes
entre Monkton e o Goven10 Portugues sobre a entrega de Goa ao Paquistiio ..... ,..............

108

N.o llO-Nairob\, 23 de Noverubro de 1948.

Do Minlstro dos Neg6cios Estrangeiros ao C3nsul de Portugal em
Nairobi:
Telegrarua n.o 34, Respondendo ao telegrama n.o 46. do
Consulado em Xairobi. e~darecendo que niio houve
negocia~5es sobre Goa e que o GoveJno Portnguts
nunca negociaria a cedtncia....................
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N.o 111-Bombaim, 13 de Dezembro de 1948.
Do COnsul de Portugal ent Bontbaint ao Ministro dos Neg6c!os Estrangelros;
Telegrama n.o !59. acerca de uma mor;:iiorelativailspossess5es estrangeiras na fndia. preparada pelo «\Vorking Comunittee>) do Congresso, a fim de ser discutida na sessiio anual daquela organiza~ao politica

109

N.<> 112- Washington, 18 de Dezembro de 1948.

Do Encarregado de Neg6cios de Portugal em Washington ao Mlnlstro dos Neg6clos Estrangelros~
Telegrama n.o 427, acerca de uma correspondCnda de
Kova Delhi, publicada no ~:-.·ew York Times» annndando a resolu<;:ilo adoptada pelo Congresso ::\adonal Iudiano no sentido de abson;ao das i<eol6nias
portuguesas e francesaS>) na Uniiio Indiana.. . . . .
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:-.:.o 113- Londres. IS de Dezembro de 1948.

Do Embaixador de Portugal em Londres ao Min!stro dos NegOcios
Estrangeiros;
Telegrama n.o 4.28, infonnaudo da publica<;:lo no •'l'imes•J
de uma cortespond&nda de Dellri, acerca da a pro·
va<yiio, por urn Comitk do Congresm X adona! Indiano, do projecto de resolu<;iio acerca das possessUes estrm1.geiras lta fndia.

Ito

x.o 114 --· Bombaim, 18 de Dezembro de 1948.
Do COnsul de Portugal em Bombaim no Ministro dos NegOcios Es-

trangeiros:
Telegraw.a n.o 160 relativo a um discurso proferido por

Nehm acerca das possessOes estrangeiras na fndia,
e informando do facto deter sido aprovada a mo9iio
referida no telegrama n.o 159 de Bombaim

llO

N.o llJ- Do COnsul de Portugal em Born balm ao Minlstro dos NegOcios Estrangeiros:
Telegrama n.o 162, anunciando a aprovac;iio por nnanimidade pelo Congresso Nacional Incliano. cla moo;d.o
ac:erca da.s possess5es estrangeiras na fnclia.
N.o

11.2

116--Bombaim, 22 de Dezembro de 1948.

Do COnsul de Portugal em Bombaim ao Mlnistro dos NegOcios Estrangeiros:
Telegranta n.o 1134. acerca cla visita do Governador Geral
do Estado da fndia a Bombaim. .

112

N_o 117- \!v"ashington, 23 de Dezembro de 1948.

Do Encarregado de NegOclos de Portugal em Washington ao
tro dos Neg6clos Estrangeiros:

Minis~

Telegrama n.o 341. relative a Ulll editorial publicn.do no
jornal ~Evering Stan. comentando a resoluc;iio do
Congresso Indiana no senticlo de abson;iio dos enclaves territoriais estrangeiros
N

<>

llS

~Delhi,

113

24 de Janeiro de 1949.

Do M!nistro de Portugal em Nova Delhi ao Ministro dos NegOcios
Estrauge!ros:
Ofido n.o 1. acerca da sua passagem por Bombairu, cla
recepc;ao que lhe foi propordonada pelo Goveruo
e dos contactos havidos durante aquela v:isita, e
bern assim da sua chegada a Nova Delhi.

113

437
~.o 119~:::\ova

Delhi. 2J de Janeiro de 1948.

Do Mlnlstro de Portugal em Nova Delhi ao Minlstro dos
Neg6cios Estrangelros:
Telegrama n. 0 5, inionnando do que se passou na entrevista com Nehru, e da data apresentao;ilo de credendais

115

x.o 120 --·:::\ova Delhi, 25 de Janeiro de 1949.
Do Minlstro de Portugal em Nova Delhi ao M!nlstro dos Neg6cios
Estrangeiros;
Aerograma n.o 1, relatando uma conversa corn o Primeiro Ministro Nehm

llG

:::\.0 121-· X ova Delhi, 29 de Janeiro de Hl49.

Do Minlstro de Portugal em Nova Delhi ao Ministro dos NegOclos
Estrangeiros:
Ofido n.o 5, acerca de entrega de credenciais ao Go\·ernador Geral do Dominic da india. .

ll \;l

J:\.o 122 -Nova Delhi. 4 de Fevereiro de 1949.
Do Mlnistro de Portugal em Nova Delhi ao Ministro dos NegOclos
Estrangeiros:
Telegrama 11.o 11, transrnitindo uma declarayiio profe~
rida pot Xehrn no Patlamento indiana acerr:a da
;;ituao;iio clas po;;sessOes estrangeiras na fndia.

12:2

X.o 123- Nova Delhi, 4 de Pevereiro de 1949.
Do Ministro de Portugal em Nova Delhi ao Ministro dos NegOclos
Estrangeiros:
Telegrama n. o 12, acerca de eventuais reparos a serem
feitos pelo Ministro de Portugal quando para tal se
apre~entasse oportunidade, em virtude das repetidas declaray5es de personalidades governamentais indianas. a respeito dos territOries pertencentes
a poteudas estrangeiras e situados no subcontinente
indiana
.. , .
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>r,o 124 ·-);ova Delhi, 9 de Fevereiro de 1949.
Do Min!stro de Portugal em Nova Delhi ao Ministro dos NegOdos
Estrangeiros~

Telegram a n. o 14·, solicitando resposta ao telegram a
n.o 9 de Lisboa

123

N.o 125- Nova Delhi, 10 de Fevereiro de 1949.

Do Mlnlstro de Portugal em Nova Delhi ao Mlnistro dos Neg6cios
Estrangeiros;
Ofldo n.o 13, remetendo uru recorte de urn artigo publi~
cado na imprensa indiana, contendo urua resposta
dada pelo «Deputy Foreign :Ministen, a uma
pergtmta feita no Parlamento acerca do mimero
e for~;a das tropas portugnesas em Goa .

124
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N.o 126- Lisboa, 12 de Fevereiro de 1949.

Do Mlnlstro dos Neg6clos Estrangelros ao Minlstro de Portugal
em Nova Delhi:

Telegrmna n.o 3. respondendo aos Telegramas n."" 12
e 14 da Legao;ao em Nova Delhi.

124

N.o 127-KovaDelhi. 12 de Fevereiro de 1949.

Do Mlnlstro de Portugal em Nova Delhi ao Mlnlstro dos Neg6cios
Estrangelros:
Oflcio Confidendal, informando de que em resposta :i
pergunta de um deputado, Nehru se referira a neg'ociao;Oes entre Portugal e a fndia sobre a questao
das territOries portuguese,.; no Inclostao.

125-

N.o 128- ~ova Delhi, 15 de Fevereiro de 1949.

Do Mlnlstro de Portugal em Nova Deihl ao Ministro dos Negt:iclos
Estrangeiros:
Telegrarna n.o 20. aludindo n. uma conversa que tivera
com o «Foreign Secretary~ Menon

125

N.o 129- Goa, 23 de Fevereiro de 1940.

Ofido n.o 323 transmitindo as

l\iensagen~ de saudat;iio
trocadas entre o Govemador Geral do Estado da
fndia e o (',-overuador Geral e o Pdmeiro Ministro
da Uniiio Indiana

126

N.<> 130-Nova Delhi, l de Mart;o de 1949.

Do Mlnlstro de Portugal em Nova Deihl ao Ministro dos NegOcios
Estrangelros:
Telegrarua n. o 27, referiudo um.a con versa com o \<Foreign
Secretary>> Menon

127

N.O 131-?;:ova Delhi, 7 de Mart;o de 1949.

Do Minlstro de Portugal em Nova Delhi ao Mlnistro dos NegOcios
Estrangelros:
Aerograma n.<> 14. acerca de uma visita do ?v!inistro de
Portugal em Nova Delhi ao Vice-Primeiro MinU;tro
do Interior da Uniiio Indiana, Sardar Patel.

128

N.<> 132- Nova Delhi, 9 de Mart;o de 1949.

Do Mlnlstro de Portugal em Nova Deihl ao Mlnlstro dos NegOcios
Estrangelros:
Telegrama u.o 29, referindo um. discurso de :::-.:-ehru no
Parlamento Indiano durante o qual afinnou que
o ti.nico futuro para as possessOes estrangeiras
na fndia era a integra<;iio completa na Uniiio Indiana

129
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~.o

133- ::.\oyu Delhi, 22 de Man;o de 1949.
Do M!nistro de Portugal em Nova Delhi ao Mln!stro dos Negt'iclos
Estrangeiros:

Telegrarua ll. 0 41, connmicando uma $Ugestiio do
Dr. Keskar, do Ministerio dos A&>untos Externos indiano. para uma uniiio aduaneira de que
fariam parte a Uniiio Indiana e os territ6rios portugueses da fndia

1;-iO

::\.0 134 "'-Nova Delhi. 2!) de )!art;o de 1949.

Do M!nistro de Portugal ern Nova Delhi ao Ministro dos Neg6clos

Estrangeiros:
Oficio n.o 90, marcando a rota do 11ini<;tro de Portugal
em Nova Delhi aos territ6rios de Goa, Darnao e Diu,
e bern assim a recept;iio oferedda a colOnia goesa
em Bombaim, no Consulado de Portugal naquela
ddade

130

135- Nova Delhi, lU de Juuho de 1949.

Do Mlnistro de Portugal em Nova Delhi ao Ministro dos NegOcios
Estrangelros:
Telegrama n. 0 6.5. solidtando o agre.tuent do Govemo
PortuguCs para a nomeayiio do \<Joint-Secretary»
Parekhat Achnta :!1-fenon como Ministro da fndia
em Lisboa
).J_o 1313-·Lisbo~..

134

22 de Junho de 1949.

Do Ministro dos NegOeios Estrangeiros ao Ministro de Portugal
em Nova Delhi:
Telegruma n.o 23. concedendo o agrement solidtado no
telegrama n.o 6;) de Xova Delhi.

134

:::..J.o 137-- Nova Delhi. 7 de Julho de 1949.
Nota do Mlnisterio dos Assuntos Externos da Unii"io Indiana il
Legaifi"iO de Portugal em Nova Delhi~

1nsistindo junto do Governo Portugnes, por intermo§dio
da Legayiio de Portugal em N" ova Delhi. para que
sejam inidadru; uegodas:Oes entre o Govemo de
Portugal e a Santa SC acerca do Padroado do
Oriente

135

N.o 138 ·--Lisboa, 9 de Jul.ho de 1949.

Do Ministro dos Neglicios Estrangeiros no Embaixador de Portugal
no Vaticano:
OHcio n.o 14, Proc. 33,26, relativo 11 questiio do Padroado
Portugu&s na fndia, posto ao Govemo Portugues
no Memorial de 8 de Setemb!·o de I 948, do Alto
Comiss:irio da fndia em Londrel;.
i''
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:::-:r.o 139 ~ Lisboa, 13 de .-\.gosto de 1949.

Do Presidente do Conse!ho ao Minlstro de Portugal em Nova Deihl:
Ofido n.o 13, Proc. 33.26, transmitindo o texto da Xota
com que a Lega<;-iio deveria responder a ::\ota que
lhe foi dirigido pelo Ministry of External A.ffairs
da Uniiio Indiana, acen:a da questao do Padroado
Portugues na india, e bern assim c6pias do Despacho enviado em 9 de Jnlho a Embai:xada de Portugal
junto da Santa Se, e de doi~ oficios daquela Embaixacla

l-13

N.o lJO--:::\ova Delhi, 16 de .-\.gosto de 1949.
Do Minlstro de Portugal em Nova Delhi ao Ministro dos Neg6cios

Estrangeiros:
Oficio n.o 225, informando de que havimnsido aproYadas
na :\.s.seDlbleia Constituinte indiana as disposi<;fles
sobre materia de nadonalidade contidas no projecto
de Constituiyiio. Tais norma.;; abrangeri= <<por
exemplo, as pessoas provenieutes das possessO<:$
portuguesas e francesas na fndia ... ')..
N_o

Hi.i

141-l\ova Dellti, 29 de Agosto de IB-Hl.

Da Lega'{iio de Portugal em Nova Delhi ao Ministerio dos Assuntos
Extenlos:
Nota verbal rtspondendo a ?\ota do 2-Iiuister:io dos .'\ss"Lmtos Externos Indiana relative ao exerdcio do
Padroado Portugues em territOries da fndia.

146

N.o 142-Nova Delhi, 9 de Setembro de 1949.
Do M!nist€rlo dos Assuntos Externos a Lega!fiio de Portugal em
Nova Delhi:
::\ota verbal respondendo a Xota verbal da Lega~ao, datada de 29 de Ago~to de 1949, acerca das forrnas de
Padroado e:xercidas por Portugal no territ&rio indiana

148

N.o 143 -Bombaim, 12 de Outubro de 1949.
Telegrama do Presidente da ~Goan Associatiom de Bombalm ao
Presidente do Conselho:
Telegram.a repudiando a~ resoluy6es adoptadas onl uma
reuniiio de goeses realizada na Sunderbai I:Iall de
Bombaim em 2 de Outubro de 1.949.

161

N.o 144- Bombai.m.. 14· de Outubro de 1949.
Mensagem do Presldente da <<Goan Association>) de Bombaim ao
Presidente do Conselho:
Enviando em aditamento ao telegrama de 12 de OUtubro, uma c6pia antCntica da resolw;l\o upro·
vada na reuniS:o do Comite cla As.soday8.D Goesa

152

441
N. 0 145- Lisboa. 20 de Outubro de 1949.

~. 0

Extrado do discmso proferido pelo Presidente do Conselho, Dr. AntOnio de Oliveira Salazar. na biblioteca
da .r'\....<;sembleia Xacional ern 20 de Ontnbro de HH9

lii7

146 ··- Lisboa. 3 de Novembro de 1949.
Do Presldente do Conselho ao Presidente da <<Goan Association>!
de Bombaim:
Telegrama, agradeceudo e exprimindo o grande apre<;o
do Governo Portugnes pela lealdade e patriotisl.llo
da Assoda~iio Goesa e dos go<-ses de Bombaim.

159

N.<> 147 -Lisboa, 15 de Xovembro de 1949.

Do Presidente do Conselho ao Presidente da «Goan Association•)
de Bombalm:
Carta acusando a recep<;iio e agradecendo a comunka<;-&o do Presidente da <<Goan A;;sodatiom de Bornbairn que acompanhou a dpia da resolu<;S.o aprovada na reuui&o do Comite daquela organiza<;iio
que teve lugar naquela ddade em 12 de Outubro de
de 1949 .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

159

X. 0 148- Karachi, 23 de ?\ov<-mbro de 1949.

Mensagem do Presidente da «Goan People's League~ do Paquis~
tlio ao Presidente do Conselho:
Mensagem do Pre;;idente da "Goan People's I.,-eagueo do
Paquistiio ao Presidente do Conselho..........
N.o .149- Lisboa, i de Ontubro de 194·9.
Do Presidente do Conse!ho ao Presidente
League~ do Paquistli.o;

da "Ooan

160

People's

Carta agradecendo a l\.tensagem dirigida ao Presid<-:nt.e
do Conselho em 23 de Novembro de 1949.....

162

N.o 150-Nova Delhi. 4 de Fevereiro de 1950.

Do Ministro de Portugal em Nova Delhi ao Mlnistro dos Neg6ctos
Estrangelros:
Telegra.ma n.o 15, informando da deten<;iio de dois
membros da Associa).&o Goe~a pelas autoridades
polidais de Bombaim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N.

0

162

151.- Nova Delhi. 6 de Fevereiro de 1949.

Do Mlnlstro de Portugal em Nova Delhi ao Minlstro dos NegOclos
Estrangeiros:
Telegrama n.o 18. infonnando acerca das respostas dadas
pelo Deputy Minister dos Neg6dos Estrangeiros
indiano, Sr. Keskur, relativamente a perguntas
sobre Goa, que lhe haviam sido feitas no Fariamento, e hem assim de dois esclarecimentos dados
pelo Primeiro Ministro Nehru acerca do mesmo
assunto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

162

442
N.o 152 -Nova Delhi, 9 de Fevereiro de 1950.
Do Mlnlstro de Portugal em Nova Deihl ao Mlnlstro dos NegOclos

Estrangelros:
Telegratna n.o 20, referindo um artigo publicado no jornal (<Atom», que noticia a prisllo de dois membros
da ~Goa11 Association» de Bombaim, acusados de
actividades anti-indianas

!63

N." 163- Lisboa, 9 de Fevereiro de 1950.

Do Mlnlstro dos Neg6elos Estrangelros ao Mlnlstro de Portugal
em Nova Deihl:
Telegrama n.o 9, enviando instnH;5es ao Ministro de
Portugal em Nova Delhi nO sentido de ser dirigida
uma Nota ao Minist6rio dos Neg6dos Estrangeiros
indiana pedindo a liberta<;iio dos dois membros
da (<Goan As..sodatiom detidos pelas autoridades
de Bombaim ........................... .

!64

N." 154- Lisboa, 9 de Fevel:eiro de 1950.

Do Mlnlstro dos Neg6clos Estrangeiros ao Mlnistro de Portugal em
Nova Delhi:
Telegmma n.n 10, dando conhecimento de nma couversa
havida entre o Director Geral dos Neg6dos PoHticos
do Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros e o Ministro da fndia em Lisboa, acerca da posiyiio do Govema Portugues relativamente aos territ6rios de
Goa, Damao e Diu.,.,........................

165

N.n 155-).,\"ova Delhi, 10 de Fevereiro de 19i)0.

Do Mlnistro de Portugal em Nova Delhi ao Mlnlstro dos Neg6cios
Estrangelros:
Telegran1:.1. n.o 21. informando acerca de declanu;Oes
proferidas por Nehru, no Parlamento Indiat1o, relativameute a Goa.
. ...... , . . . . . . . . . . . . . . . . . .

166

N.o 156-Nova Delhi, 11 de Fevereiro de 1950.

Do Mlnlstro de Portugal em Nova Delhi ao Minlstro dos Neg6clos
Estrangelros:
Ofido n." 65, remetendo c6pia de uma Nota "entregue
pelo Ministro de Portugal em Nova Delhi uo Foreign Secretary, pediudo a libertayiio dos dois goeses
presos pela Policia de Bombalm. . . . . . . .

llll

N." 157 -Lisboa, 11 de Fevereiro de 1950.

Do Minlstro da Unliio Indiana em Llsboa ao Secretllrlo Geral do
Mlnlsthlo dos Neg6clos Estrange!ros:
Carta, infonnando da transnllssiio a Nova Delhi do
desejo do Govenw Portugu:es no sentido de serem
libertados os dois goeses detidos em Bombaim

169

446
N.<>

\76~Lh;boa,

2-L de Fevereiro de 19i)0.

Do Mlnlstro dos Neg6clos Estrangelros ao Ministro de Portugal em
Nova Deihl:
Telegrama n.o 22, aprovando a atitude do Ministro de
Portugal em niio aceitar a c6pia do Memorandum
a que se refere o telegrama N.<> 46 de Nova Delhi, e
solidtando o resume do mesmo . . . . . . . . . . . . . . . .

183

N.<> 177--Nova Delhi. 25 de Fevereiro de 1950.

Do M!n!stro de Portugal em Nova Delhi ao Mlnistro dos Neg6clos
Estrangelros:
Telegrama n.o 47, informando acerca dos termos do memorandum que fora mostrado ao Ministro de Portugal pelo «Foreign Secretary>l da UnHio Indiana.
acerca da abertura de negodru;:Oes relativamente
ao futuro dos territOries portugueses na fndia..

183

N.<> 178- Lisboa, 27 de Fevereiro de Hl50.

Do M!nlstro dos NegOclos Estrangelros ao Mlnistro de Portugal
em Nova Delhi:
'felegrama n.o 23, informando da entrega ao Ministro
dos Neg6dos Estrangeiros do memorandum cuja
c6pia fora mostrada ao Dr. Vasco Garin pdo ~Fo
reign Secretary~ da Uniiio Indiana, e da resposta
negativa dada as propostas nde fonnuladas. . . . . .

184

N.o 179--Li::;boa, 27 de Fevereiro de 1950.

Apontamento da conversa do Min!stro dos Neg6clos Estrangeiros
com o Ministro da Unliio Indiana em Llsboa . . . . . . . . . . . .

185

N.o ISO- Lisboa, 27 de Fevereiro de 1950.

Da

Lega~iio

da Unliio Indiana em Llsboa ao Minlsterlo dos Neg6clos Estrangelros:
Aide,memoire. inddindo sobre o tern.a de abertura de
negoda<;Oes entre o Governo de Portugal e da
Uniiio Indiana acerca do futuro dos territ6rios
portugueses na fndia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

187

N.o 181- Lisboa, 28 de Fevereiro de 1950.

Do Minlstro da Uniiio Indiana em Llsboa ao Seerehir!o Geral do
Minlsterio dos Neg6cios Estrangeiros:
Carta. infonna.udo das raz6es pelas quais dois goeses haviam sido presos pela Polkia de Bombaim . . . . . .

190

N.<> 182-Nova Delhi, 2 de Maro;o de 1950.

Do Minlstro de Portugal em Nova Delhi ao Mlnlstro dos Neg6elos
Estrangeiros:
Aerogrmna n.o 23, acerca do adiamento do plebiscite a
realizar nos estabeledruentos franceses na fndia, e
das razOes de tal facto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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445
'X. 0 170 . ~ . Lisboa, 24 de Feqcoreiro de 1930.
Do Presidente do Conse!ho ao COnSul de Portugal em Nairobi:
Telegmma n.o l. solicitando seja transmitido a t:oum~
nidade goesa de :vromba<;a o apre<;o do Governo
Portugues pela sua atitude patri6tica manifestada
na reuniiio de 12 de Fevereiro de lflSO.
X

o

171-- Lisboa, U de Fevereiro de Hl30.

Do Presldente do Conselho ao COnsul de Portugal em Nairobi:
Telegrama n. 0 2, solidtando sejam signiiicados a colOnia
portuguesa de ?\ airobi os agradedmentos do GO··
verno Portugues pela stH\ atitude de lealdu<le a Por·
tugal
X.o

178

172~Lisboa,

1iS

24 de Fevereiro de 19:>0.

Do Presidente do Conselho ao Ci\nsul de Portugal em Dar-Es-Salam:
Telegrama solucitando sejam transmitidos a colOnia
portuguesa do Tanganica os agradecimentos do
Goveruo Portugues pelas maniiesta~Oes da sua
lealdode a Portugal

179

N. 0 178 ·- Lisboa, 2•t de Fevereiro de l9i50.

Apontamento da conversa do Director Geral dos Neg6c!os Politicos
do M!nlsterio dos Neg6cios Estrangeiros com o Ministro da
Unliio Indiana em Lisboa:
Conversa durante a qual o J)..Iinistro Indiana salienton
ter recebido instrw;-.i':ies do sen governo no sentido
de prop6r a abertura de negocia<;Oes imediatas
para a discussiio do futuro dos territOries portugiesas na fndia

179

X.o 174·- ·:--;ova Delhi, 24 de Fevereiro de HlJO.
Do Ministro de Portugal em Nova Delhi ao Ministro dos Neg6cios
Estrangelros~

Oficio n.o 18, comentando os posshds intentos do Govemo da Uni.iio Indiana perante o proble.ma de
Goa.
:::\. 0

lBO

li-5- ::<ova Delhi, 24 de Fevereiro de lDiJO.

Do Minlstro de Portugal em Nova Delhi ao Ministro dos Neg6cios
Estrangelros:
Telegrarua n. 0 46, acerc:a de uma convet~a entre o M.inistro de Portugal em Nova Delhi eo dc'oreign Secretary», durante a qual o Senhor Menon pretendia
entregar ao Ministro de Portugal a c6piu de um
Slemorandum do Go\'erno indim10 que fora entre·
gue em Lisboa, acerca de abertur;< de conversa<;Oes
relativamente ao futuro dos territOries poti;ugueses
na fndia

181

444
N,o 164 ~Nairobi_ 15 de Fevereiro de 1950.
Do COnsul de Portugal em Nairobi ao Mlnlstro dos NegOclos

Es~

trangelros:
Telegrama n. 0 2, dando conta de uma manifesta<;iio de
lealdade a Portugal por parte da conumidade
goesa de Momba~, em face das declara<;:Oes de

Nehru relativamente a

Goa., ..... , . .

......

173

N. 0 165-Nairobi, 16 de Fevereiro de 1950.
Do Cllnsul de Portugal em Nairobi ao Presldente do Conselbo:
Telegrama n.o 3, transcrevendo a mensagem entregue
no Consulado de Portugal em Nairobi por uma delegay1io da comunidade goesa em Motnba<;:a....

174

N.o 166-Na:irobi, 16 de Fevereiro de 1950.
Da ColOnia Portuguesa em Nairobi ao Presldente do Conselho:

Mensagem, manifestando absoluta confians;a no Presidente do Conselho, e lealdade ii. Bandeira Nacional

175

N.o 167-Nova Delhi, 17 de Fevereiro de 1950.
Do Minlstro de Portugal em Nova Deihl ao M!nlstro dos NegOclos
Estrangelros:

Aerograma n.o 14, relativo a uma conversa hav:ida entre
o Ministro de Portugal em Nova Delhi e o Encarregado de Neg6cios dos Estados Unidos na capital
da Uniio Indiana, acerca das declara<;ties de Nehru
a respeito de Goa, e da fonna como o Governo Portugues tem actuado perante o asssm1to. . . . . . . . . .

17 5

N.o 168-Nova Delbi, 18 de Fevereiro de 1954.
Do Mlnistro de Portugal em Nova Delhi ao Mlnlstro dos NegOcios
Estrangelros:

Oficio 11. 0 71, remetendo c6pia de uma Not-a env:iada
pelo :MiuistCrio dos Assuntos E::rternos da UnHio
India11a a Legayiio de Portugal_ acerca da libertayiio dos goeses que hav'iam sido detidos pela policia
de Botnbainl ................ , . . . . . . . . . . . . . . . . .

176

N.o 169- Li.sboa, 23 de Fevereiro de 19i:i4.
Do SecretArlo Geral lnterino do Mlnish!rlo dos Neg6clos Estrangelros ao Mlnlstro da fndla em Llsboa:

Carta, agradecendo a aten<;iio do ~Iinistro da fndia no
assunto relativo a liberta.,;:iio dos goeses presos em
Bomba.i.m._ e solicita11do iniorma<;Oes acerca dos
motivos da deten.,;:iio dos mesmos ............ ,.

177

443
::\'.0 158- Nova Delhi, 12 de Fevereiro de 1!)50.

Do Mlnistro de Portugal em Nova Delhi ao Ministro dos NegOclos
Estrangeiros:
Telegrama n. 0 29, relativo as declarao;:Oes feitas pot
Nehru, no dia 9 de Fevel·eho, acerca de Goa..

169

N.o li'i9- Nova Delhi, 13 de Fevereiro d" 1950.

Do Ministro de Portugal em Nova Delhi ao Mlnistro dos Neg6cios
Estrangeiros:
Telegrama n. 0 32, informando que os goeses presos em
Bombairu haviam sido libertados

X.o

160-~:Nairobi,

170

14 de Feverdro de 1050.

Do COnsul de Portugal em Nairobi ao Mlnlstro dos NegOcios

Es~

trangeiros:
Telegrama n.<) l, acerca de repercussiio que tiveram em
jon1ais indianoo as dedarao;:Oes do Primeiro Minis·
tro Kehru relativama1te a Goa, e da l"t'ac<;iio da
col6nia indo-portuguesa de Nairobi perante as
me~mas

x_o 161,

~

170

T,isboa. 15 de Fevereiro de 19,)0.

Do Minlstro dos Neg6cios Estrange!ros ao M!nistro de Portugal em
Nova Delhi:
Telegrama 11. 0 16. informando da reaco;&o da opiniiio
pUblica portuguesa ew face das declarao;Oes profcridas por Nehru acerca de (',.oa.

171

No 162 ---Nova Delhi, 15 de Fevereiro de 1950.

Do Ministro de Portugal em Nova Delhi ao Mlnistro dos Neglic!os

Estrangeiros:
Aerograma n.o 13, relativo a uma conversa entre o Ministro de Portugal em Nova Delhi e o «Foreign Secretary>> do Govemo indiano, durante a qual se
aludiu a liberta<;fio dos dais goeses que haviam sido
detidos pela Policia de Bombaim, e foi di~cutido o
problema de Goa

172

N.o 163- Dar-Es-Salam, 15 de Fever.,.iro de 1960.

Do Encarregado do Consu!ado ·em Dar-Es-Salam ao Presidente do
Conselho:
Offdo, infonnando da reacyiio da colOnia portuguesa no
Tanganiza perante as declarat;-5es de Nehru acerca
da integras:iio de Goa na Uniiio Indiana,.

173

447
);',o 183 -"-Lis boa, 4 de l\hryo de WJO.

Do Ministro dos NegOclos Estrange!ros ao Embaixador de Portugal
em Washington:

Aerograma n.o 2, acerca dos Ultimos desem\·olvimentos
da questao de Goa. , .

192

N.o 184- Hong·Kong, 4 de Maryo de 1950.

Mensagem dos lndo·portugueses residentes em Hon-Kong dirigida
ao Presidente do Conselho:
Mensagem repudiando mna eventual integrayiio dos
territ6rios portugueses da fndia, na Unifio Indiana
e manifestando o desejo de manterem a nacionalidade portuguesa

194

N.o 185-Nova Delhi, 6 de Maryo de 1930.

Do Ministro de Portugal em Nova Delhi ao Mlnlstro dos NegOcios
Estrangelros;
Ofkio n.o 97, remetendo c6pias de mna nota enviada
pelo .MinistCrio dos Assuntos Externos indiana
a Lega9:io de Portugal, acerca da prisio de dois
goeses em Bombaim

195

N. 0 186--Nova Delhi, 10 de Man;o de 1950.

Do Ministro de Portugal em Nova Delhi ao Minlstfrio dos Neg6cios
Estrangelros:
Telegrama n.o 66, dando conta de uma conversa havida
entre o Ministro de Portugal e o Senhor Bajpai,
acen:a da posiyfio portuguesa relativamente a questao de Goa

HW

:N_o 187- Nova Delhi, 16 de Mart;o de 1950.

Do Mlnlstro· de Portugal em Nova Delhi ao Mlnistro dos Neg6cios
Estrangeiros:
Telegrama n.<> 73, aludindo a um artigo publicado na
na imprensa indiana sob o titulo ~Possess5es portuguesas na fndia», no qual se faz referenda a comunic:a<;Ao feita pelo Governo Indiano ao Govemo
Portugues relativamente ao futuro dos territOries
portugueses de Goa, Damiio e Diu. e a reac<_<iio
portugue~a p<>.rante as propostas indianas.

!DfJ

N.O 188 -Nova Delhi, 16 de Mart;o de 1950.

Do Mlnlstro de Portugal em Nova Delhi ao Minlstro dos Neg6cios
Estrangelros:
Telegrama n.o 74, informando acerca de l.JJll protesto
fonnnlado pelo Governo do Paquistao ao Govenw
da fndia em v:irtude de notidas defonnadas publicada-s na imprensa indiana.

l 07

448
N.o 189- Xairobi, 17 de Maryo de 19.50.

Do COnsul de Portugal em Nairobi ao Mlnistro dos NegOclos
trange!ros:

Es~

Tclegrama n.o 3, acerca da impresiio causada pcla publicayiio em jornais de Nairobi de uma notida segundo a qual o Governo Indiana teria iniciado negodao;Oes com o Governo Portugues sobte o caso
de Goa . . . . . . . . . . . . . .

197

N.o 190-Lisboa, 17 de Maryo de 1950.

Do Minlstro dos Neg6cios Estrangelros ao C3nsu! de Portugal em
Nairobi:

Telegrama n.o 3, infonnando de que o Ministro da fndia
em Lisboa fizera a entrega de um Memorandum do
seu Governo pedindo a abertum de conversas
sobre a integrayiio dos tetrit6rios portugueses da
fndia na Uniful Indiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

198

N.o 191-Nova Delhi, 17 de Matc;o de 1950.

Do Mlnlstro de Portugal em Nova Deihl ao Mlnistro dos Neg6clos
Estrangelros:
1'elegrama n.o 76, comunicando que a imprensa indiana
publicara ter o Governo Portugues anrmciado oficialmente a resposta ii. Nota indiana e que este niio
havia side dada a pUblico ~porque deveria ser considerado documento secreto~
.. .. .. . ... .. .
N." 192- Lisboa, 17 de

Mar~o

198

de 1950.

Do Mlnlstro dos Neg6c!os Estrangeiros ao Mlnlstro de Portugal
em Nova Delhi:
Telegrama n." 35, dando esclarecimentos acerca do
assunto narrado no telegrama n." 76, da Lega<;iio
em Nova Delhi . . . . . . . . . . . . .
...........

199

N.<> 193 -Nova Delhi, 18 de Mar<;o de 1950.

Do Mlnistro de Portugal em Nova Delhi ao M!nlstro dos Neg6c!os
Estrangelros:
Telegrama n.o 79, informando de que durante uma exposi<;iio de politica externa indiana feita no Farromento por Nehru, o Pthneiro :MinistTo da Uniil.o
Indiana niio fizera qualquer referenda a questao
dos territ6rios estrangeiros na fndia . . . . . . . .

199

449
K.o 194 ~ Lisboa, 18 de Maro;:o de 1950.

Do Mlnlstro dos Neg6clos Estrangeiros ao Ministro de Portugal em
Nova Delhi:
Telegrama n.o 36, enviando instrw;Oes a Lega<;il.o de
Portugal em Delhi no sentido de serem dadas deter~
minadas respostas ao Goveruo da fndia relativamente
a assuntos pendentes com aquele pais, demonstrando a boa vontade do Goveruo PortuguCs na
resolw;:ao dos mesmos ....................... .

N.o

l95~Lisboa,

199

20 de Man;o de 1950.

Circular do Mlnlstro dos NegOcios Estrangelros a todas as Mlss6es
Dlplom!\tlcas:
Circular acen:a dos Ultimos desenvolvimentos da questiio de Goa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200

N.o 196->Jova Delhi, 21 de Man;o de 1950.

Do Ministro de Portugal em Nova Delhi ao Minlstro dos NegOclos
Estrangelros:
Ofkio n.o 147, remeteudo o recorte de urn artigo publicado no jorual «Hindustan Times», no qual se diz
que a recente Nota do Governo Indiana aceJ:ca do
futuro dos territ6rios portuguese~ na fndia niio era
um ultimata, contendo antes a :mgestiio da resolu~ao de um plebiscita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N.o 197-- Nova Delhi. 22 de

Mar~o

202

de 1950.

Do M!n!stro de Portugal em Nova Delhi ao Mlnlstro dos Neg6c!os
Estrangeiros:
Telegrama n,<) 83, inforrnando de que um jorual indiana
anunciara. em telegrama de Lisboa, que «fonte~
diplom>itic:as bem informadas> teriam declarado
que a recente Nota indiana uiio continha um ultimata, sendo o seu ponto principal a sugestiio de
um plebiscita
.............................

202

N.o 198- Nova Delhi, 23 de Maro;o de 1950.

Do Mlnlstro de Portugal em Nova Deihl ao Min!stro dos Neg6clos
Estrangelros:
Aerograma n.o 39, relative a uma conversa entre o Ministro de Portugal em Delhi e o ~Foreign Se<:rctary* da Unifio Indiana acerca das re$postas dadas
pclo Governo P01tuguCs ao Goveruo da india a
respeito de deterruinados assuntos pendentes a que
aludia o telegrama de Lisboa n.o 36, de IS de Marc;:o
de 1950 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

203

450
X.o lUll- ::\o\·a Delhi, 23 de

Mar~o

de 1950.

Do Ministro de Portugal ent Nova Delhi 8o Ministro !los NegOcios

Estrangeiros:
Telegrama n.o 83, comunicando que, segtmdo os jornais
indianos tern sido Foficialmente» infonnado que o
Go\·erno da fndia na sua Nota ao GoYento Portugu&s havia sugerido que o futuro dos territ6rios
portugue~es da fndia devia ser resolvido mediante
negocia~Oes e nOo tinha sido levantado a hipOte~e
de um plebiscite

203

N.o 200 -Nova Delhi, 23 de Man;o de 1950.
Do Mlnlstro de Portugal em Nova Delhi ao Ministro dos NegOcios
fstrangeiros:
Aerograma n.o ·10, alucliudo a uwa notida relativa a
eventual realizac;:ao de um plebiscite acerca do futuro de Goa

204

N.o 201- Lisboa, 27 de Marc;:o de 1950.
Do Pjesidente do Conselho ao COnsul de Portugal em Hog~ Kong:
Memagem tran\>mitindo os agradecimentos do Governo
a comunidade ir1do-portuguesa de Hong-Kong pela
atitucle patriOtka manifestacla na mensagem dirigida ao Presidente do Conselho

205

NY 202-

~airobi,

6 de Abril de l9i'i0.

Do COnsul de Portugal em Nairobi ao Ministro dos Neg6cios Es~
trangeiros:
Telegrama n.o J. transmitinclo os tennos de Ulllll. resolns:iio da (<Comunidade Goesa de :\1omba<;a'> mm;ifestando lealdade ao Governo Portu1:,m6s.

205

N.o 203 -Nairobi, tide Abril de 1930.
Do COnsul de Portugal em Nairobi no Mlnistro ,dos NegOc!os Es~
trnngeiros:
Telegrama n.o 3, acerca de noticias publicadas em jornais indianos aludindo ao apoio dado por alguns
goeses de Momba<;a a~ actividades anti·portuguesas de Anthony D'J\Iello, e bem assim referindo as
maniiestas:Oes patri6ticas da colOnia goesa em
X airobi durante os festejos c:omemorativos daquela
ddade

206

N.o 204 -l"'ova Delhi, 17 de Abril de 1950.
Do Ministro de Portugal em Nova Delhi no M!nistro dos Neg6cios
Estrangelros:
Telegrama n.o M. dando conta do contet'ldo de uma conversa havida entre o ~1inistro de Portugal e o Sr. Roberts, do Alto Comissariado Brit:ftnico ent" Delhi.
designadamente acerca da questao de Goa.

20i

451
N.<> 205-Nova Delhi, 28 de Abril de 1950.

Do M!nistro de Portugal em Nova Delhi ao Ministro de Portugal
Do M!nistro de Portugal ern Nova Delhi ao Mlnistro dos Neg6clos
Estrangeiros:
Aerograma n.<> 56, sugerindo seja aguardada mna ocasiiio
mais conveniente para ser dada uma resposta a
~ota enviada a Legay8.o pelo Go\'e:rno Indiano . .

209

:':'l'.o 206-:::\ova Delhi, 23 de )fa\o de 1950.

Do Ministro de Portugal em Nova Delhi ao Mlnistro dos Neg6cios
Estrangeiros~

Telegrama tl. 0 115, informando a<:erca de uma dedarao:;iio proferida por Nehru em confer&ncia de hnprensa relath·a a conversao:;Oes com os Goven10;;
frances e portugues relativamente aos territOries
estrangdros na f;tdia

210

:>J.o 207-- Washington, 24 de :Maio de HMO.
Do Encarregado de Neg6dos de Portugal em Washington ao Ml·
nistro dos NegOcios Estrangeiros:
Telegrama n.o 117, transmitindo os tennos de uwa
carta, dirigida ao Secretario de Estado Dean Acheson
pelo Repre~entante Martin, acerca de Goa .

:HO

N.<> 208- Washington. 24 de Maio de 1950.
Do Encarregado de NegOcios de Portugal ao M!nlstro dos NegOclns
Estrangeiros:
Telegrama n.o 118, informando que o Repre~entante
Martin fizera in~erir a sua carta dirigida a Acheson
no jornal oficial do Congre;;so. e reproduzindo uma
declara<;iio feita a hnprensa p<'.la Embai:x:ada da
fndia ern \Vashington acerca de Goa..
N.o

209~:::\'ova

212

Delhi_ 3 de Junho de Hl50.

Do Minlstro de Portugal em Nova Delhi ao Min!stro dos NegOcios
Estrangeiros:
Aerograma n. 0 7i, acerca cla cartn. dirigida por Jack Me
Fall, Assistente do Secretaria de Estado Xorte·1\.m.ericano para os assuntos tla CO.mura dos Representantes, ao Senador joseph \V. Martin, Presidente daqttela Camara. relativo ao futuro de Goa

212

N.O 210~Nova Delhi, 5 de Junho de U.150.

Do Mlnlstro de Portugal em Nova Delhi ao Ministro dos Neg6cios
Estrangelros:
Aerogramu n." 70. acerca de repercusiio da cart:<
rl.e Jack 1kFall ua imprensa indiana

21·1

452
::\." 2ll ··- Lisboa, G de Junho de 1950.

Do M!nistro dos Negiicios Estrangeiros ao Ministro de Portugal em
Nova Delhi:

TE"legrama n.o 64. perguntaudo se a Embai'Xacla dos E~~
tados t'nidos da America em :>io\·a Delhi jA hnYia
fomecido <1 Legal?iio de Portug&l o te..xto completo
da resposta do Seo.:ret:irio de Eo;tado ~\.f!sistente
a carta do Representante ::Vlurtin.

215

Ko 212- Delhi, 7 de Junho de 19:30.
Do Ministro de Portugal em Nova Delhi ao Minlstro dos NegOcios

Estrangeiros:
Telegramo. n.O 127. infonnanclo de que a Legat;iio po:;suia o texto integml da cart a do Secretdrio de Es.
tado Assistente ao Representante Martin.

216

N. 0 213-.. ~Nova Delhi,$ de Junho de HJUO.
Do Mlnlstro de Portugal em Nova Delhi ao Minlstro dos Neg6cios

Estrange!ros;
Telegrama n.O 128, referindo a;; tritka~ feit:\s pelo I::m~
baixador clos Estados Unidc»: em Xova Delhi a de~
terminadas passagens da carta reierida no telegrama n.O 127, da Legao;&o em X ova Delhi.
:::\,<>

214~:\ova

216

Delhi, 8 de Junho de 1950.

Do Minlstro de Portugal em Nova Delhi ao Minlstro dos
Estrangelros:

NegOcio~

Oiicio

ll.o l)l, relativo a mua ..:onversa -ha\·iJa .::om o
Embai..'Cador dos Estados tJnidos em Xova Delhi,
designadamente a~.:erca do texto da carta de :.McFall
ao Representante ~lartin

X.<> 215 ·--

\\'a~hir1gtou,

217

Fi de Junho de 1950.

Do Embaixador de Portugal em Washington ao Ministro dos
g6clos Estrangelros·.

Ne~

Telegrama n.o 137, acerca da distribuiyao a imprensa,
pelM serviyos de informayao da Embaixada in~
diana em \Vashington, de um resnruo da questao
de Goa

~18

:;:\,o 216- Lisboa, li:i de JUllho de HJ00.

Memorial entregue pelo Mlnlstro dos Neg6cios Estrangeiros ao
Mlnlstro da Un!iio Indiana em Lisboa:
Confirmando, as dedurao;Oes feitas pelo ~Iinistro dos
Xeg6cios Estrangeitos ao Ministro da fndia em
Lisboa em 27 de Fevereiro de 1950

219

453
X.o 217-- Xont Delhi, 22 de jtmho de 1950.

Do Mlnlstro de Portugal em Nova Delhi ao Mlnlstro dos Neg6cios

Estrangelros:
Telegrama n.o 135, acerca da transcriy:lo, pelos prindpais jornais de Delhi, d<' nma carla do Sr. McFall.
frisando as partes que se re>"elavam mais desagradaveis para Portugal
:\.0

218--.Xova Delhi, 22 de Junho de 19;)0.

Do Ministro de Portugal em Nova Delhi ao Mlnistro dos Neg6dos
Estrangelros:
Ofido n. 0 99, aludindo a poosivel inspiray&o oiicial do:;
artigos publkados na imprensa indiana a qne fazia
referenda o telegrama n.o 135 de :\ova Delhi
).,",o

222

219~·:::-,:ova

2:23

Delhi, 2G de Junho de 1%0.

Do Mlnistro de Portugal em Nova Delhi ao Minlstro dos Neg6cios

Estrangelros:
Telegrama n.o 102, in:t'ormando de que o Emllaixador
dos Estados l~nidos e111 Xova Delhi havia escrito
para V\Tashington a prop&Jito da carta do Sr. Me
Pall .

223

X.o 220- Lbboa, 28 de Junho de Hl50.
Do Adjunto do Director Geral dos NegOclos Politicos ao Ministro
de Portugal em Nova Delhi:
.\.erograma n.o D-13. t:ransmitindo htstruyOe~ acerca do
momenta em que deveriam ser feitas diligendas
J'ormais junto do Govento indiano em face das pro\'ocay6es dirigidas contra Portugal.
.::\. 0

22l~Xova

22-J.

Delhi, "ide Julho de l9:i0.

Do Ministro de Portugal em Nova Deihl ao Ministro dos NegOcios
Estraugelros:
Oficio n.o 112, infonuaudo do eu·do de uma carta particular a 3.Ic Fall. dando esdarecimentos acerca da
posiyiio portuguesa relativamente a questiio de
Goa, e salientando ni:i.o existirem raz5eo; juridicas
nem mora\s para a realizayiio de um plebi~cito

2.24

X.o 222--Lisboa, 10 de Julho de l95U.

Do Minlstro dos NegOcios Estrangeiros ao Mlnlstro de Portugal
em Nova Delhi:
Telegrama n.o 73. informando do tenuo das negodayOes
com a Santa Sci relativamente ao Padroado Porgugues na india e enviando instnty6es para que a
Legay:lo de conhecimento ao GoYerno indiana das
linhas gerais do novo acordo, antes de se proceder
a sua assinatura

225

454
;:-.; o 223 ·-·- Lisboa, 10 de Jullw de 1950.

Do Minlstro dos NegOcios Estrangeiros ao Embalxador de Portugal
no Vatlcano:
Telegrama n.<> 16. comunicando a Embaixada em Roma
o envio de instruo~6es a I,egar;B.o em ::\o\·a Delhi
para que Iossem trausmitidas ao Goyento indiauo
as !i11has gerais do acordo referent<: ao Padroado

226

X o 224- ::\oya Delhi. 12 tle julho de 1050.

Do M!nistro de Portugal em Nova Delhi ao Mlnistro dos Neg6cios

Estrangeiros:
Telegrama n.o l;)J. w:erca da entrega de um ::'\iemorandum relatiYo ao Padroado ao ~Foreign Secretar;>•)
do Governo Iudiano.
::\.o

225~.:\o\"a

22ti

Delhi, 12 de Julho de 1960.

Do Minlstro de Portugal em Nova Delhi ao Mlnlstro dos NegOcios
Estrangelros:
Tdegrama n." 11~. acen:a da er1tregr>. ao \<Foreign Se·
cretary>1 do Govemo da Uniiio Indiana, de urn memorandum sobre as ntgociao;:Oes relativas ao Padroado, e bem assim da c:onversa havida Entre o
:Sr. J.!euo;.l e o J..!inistro de Portugal nessa ocasiiio

227

No 226- .:\ova Delhi, 12 dt Julho de 1930.

Memorial da Lega~iio de Portugal em Nova Delhi ao Ministirlo
dos Assuntos Externos da Uniiio Indiana~
Relativo ao ac:ordo a c:elebrar c:olll a 0anta Sd sobre
o Padroado 'Portuguf:s na fndia .
;:..;· o 2.27- Lis boa, 13 de Julho de lD.JO.
Do Min!stro dos Neg6cios Estrangeiros ao Embaixador de Portugal
no Vaticano:
Telegrama u.o 17. anu11dando o envio dos plenos poderes para ru;sinatura do acordo sob1·e o Padroado.

230

N.o 228- Daluan, Sandi Anibia. 13 de Julho de 1%0.
Mensagem dos indo-portugueses residentes na Arhbia Saudita ao
Presidente da Reptibl!ca

230

N.o 229-Nova Delhi, 15 de Julho de 1950.
Do Ministro de Portugal em Nova Delhi ao M!nistro dos Neg6clos
Estrangeiros:
Telegraroa n.o 1.52, transroitindo o texto de uma Xotn
entr<:gue pelo ~Foreign Secretary') iudiru1o ao Ministro de Pol"tugal enl X ova Delhi contendo a resposta
dada pelo Gov-emo cla Uni8.o Indiana a Xota <la Lega~ao relativa a conclusao das negoda~Oes entre
n Govt·rno Portngues e a Santa St pnw introrlu:r.ir
::1ltenu;Oes no Padroado

2:H

455
:::;;,o

230~)."0\·a

Delhi, 13 Ue juiho de 1950.
3femorial do :.linisttrio dos ~\.&suntos Externo~ da l:'niiio
Iudiana a Legaqiio de Portugal em Kova Delhi,
acerca da coudusiio das negodas;Oes entre o GoYerno de Portugal e a Santa se para modificayao
do Padroado. e solieitando nma cOpia do acordo..

X." 231

~

2::!3

\"aticano, Vi de jnlho de JU60.

Do Embaixador de Portugal no Vaticano ao Mlnistro. dos NegOcios
Estrangeiros:
Telegrama
den~s
~-"

ll."

para

215, acusando a recepyiio dos plenos poas~inatura do acordo sobre o Padroado

234

232-Lisboa, 17 de julho de 1D50.

Do Mlnlstro dos NegOclos Estrangeiros ao Embaixador de Portugal
no Vaticano:
Tel~Cgrama

des~e
~.o

233

N.o 2:34

~

n.o 1::>, enviando iustru<;Oes para que proceassinatura do acordo sobre o Padroado.

a

Te-xto do :\.cordo entre a Santa :-;e e a Rept'1Ulica Portnguesa.

~Us boa,

234

2a4

22 de Julho de 1950.

Do Ministro dos Neg6cios Estrangeiros ao Minlstro de Portugal em
Nova Delhi:
Telegrama 11. 0 iS, envia.ndo instrut;Oes para a elaborat;iio de mn J.Iemorandum a entregar ao Governo
india no, em resposta a uma Xota enviada a Legat;<io
acerca da redelimitar;ao da arquidiocese de Goa.
:r:;.o 233- ::\ova Delhi.

·2~-

:.!;:!IJ

de Julho de HJ50.

Do Ministro de Portugal ent Nova Delhi ao Ministro dos NegOcios
Estrangeiros:
Telegrama n. 0 150, informando da entrega ao «Fordgn
Secretarp da t:niii:o Indiana do novo Memorandum com os esdaredruentos, acompanhado do
texto do acordo entre o Govemo Portugue~ e a
Santa se relativamente ao Padroado.
x.o 236- ::\ova Delhi, iJ de ...\.gosto de

23i

19.~0.

Do Ministro de Portugal em Nova Delhi ao M!u!stro dos NegOcios
Estrangelros:
Telegrama n.o 169, transcrevendo o texto de um comunicado que o Bureau de infonnat;Oes da impreu:;a
do Go\'erno indiano prepamu, e que deverS. ser ptlblkado na data do aniversB.rio da independEmda
da l;nifw Indiana. m~erC'a das «po~~c·ss(J{'S <'Stran-·
geiras Ila fndia,,

23j

456
);,o 237 ·--Nova Delhi_ i de _'\..gosto de 1950.

Do Minlstro de Portugal em Nova Delhi ao Ministro dos Neg6cios
Estrangeiros:
Telegrama n.o 170. informa11do de determinadas perguntas a serem feitas a Xehn1 no deconer de uma
pr6xirua sessao do Parlamento indiano acerca da
utitude do Go\•emo indiauo perante o~ territorio~
238

portuguese~

~.o

238 -·-.X ova Ddhi, \J de Agosto de 1050.

Do Ministro de Portugal em Nova Delhi ao Ministro dos NegOclos
Estrangeiros:
Oficio u.o 300, rementendo t:6pia da o.:arta ew;iada em
;)U dt Junho de H/50 pelo ::\.linistro de Portugal em
::\ova Delhi ao Senhor Jack J.lc Falt q_Assistant Secretary of Stat for Congressional ..Vfair,<;;~.

238

.x.o 239·---Xova Dellii, 15 de Agosto de 19,)0.

Do Mlnistro de Portugal em Nova Delhi ao Ministro dos Neg6cios
Estrange!ros:
Telegrama n.o l7ti, acerca das respostas dadas pelo Deputy Minister Dr. Keskar no Parlaruento indiano
a pergnntas que lhe foram :l'ormuladas sobre o futuro de (',.oa
)Jo 24U--~om

Delhi, lti de :\.gosto Ue Hl0\l,

Do Mlnlstro de Portugal em Nova Delhi ao Mlni5tro dos Neg6cios
Estrangelros:
Oficio n. o JO-t transmitindo o texto da resposta escrita
do ~Deputy 1Iinisten Dr. Keskar no Par1aruento
indiano acerca do futuro de Goa.
:::.J.o 2-ll

~::\on!

Delhi, 17 de

Ago~to

242

-~ova

2+2

de 18-iO,

Do Ministro de Portugal em Nova Delhi ao Ministro dos Neg6cios
Estrangelros:
Telegrama u.o U4, informa.ndo da recep~ao e transcn~·
vendo o texto de urua carta enviada por Jack ;)1<.:
Fall ao :\Iinistro de Portugal em ~ova Delhi em
resposta <i.quela que o Dr. Garin lhe dirigiu e cuja
c6pla fora enviada a Lisboa a coberlo do ofido
n.O :WO, de 9 de Agosto de 1950, da Legar;J.o em
Delhi

x.o

.:2+1

243

Delhi, 19 de Agosto de Hl30.

Do M!nistro de Portugal em Nova Delhi ao Ministro dos Neg6dos
Estrangelros:
A.erograma u.o 13\i, acerca de uma conYersa havidtt com
o Embaixador dos Estados t}nidos na capital i.ndiaua

2H

457
X,o 243

~Lis boa.

12 de f'etemhro de Hl:iO.

Do Director Geral dos Neg6cios Politicos do Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros ao Ministro de Porlugal em Nova Delhi:
Telegr;tma 11.o 22. ~olidtando infonna<;Ocs acerca de
quais seriam os £undamentos em que o Vice ~[inis
tro dos :\eg6dos Estnmgeiros da 'Cniiio Indiana.
Dr Keskar. se baseon p:ua afinnar que o Go\·emo
da fudia ja expressara o sen desagrado pemnte o
teor do ::iiemorandum portngues de 1-'i de .\gosto
de Hl.'iO

2-i.\

X. 0 2H ...... _::\ova Delhi. 18 de Setemhro de 1(},)0.
Do Minlstro de Portugal em Nova Delhi ao Ministro dos Neg6cios

Estrangeiros:
Telegrama n." 1\H. infonnando da aproYa<;Uo pelo
~\\'orking Connnittee•l do partido do Congre:;~o. da
linha geral da politica e".:terna do Goven1o indiano
e da resoluo;iio ~obre n~ pos~essOes estran_geiras.
Xo 2.f.J

~~Xova

Delhi. 22 de Setembro de l!l:\0.

Do Ministro de Portugal em Nova Delhi ao Minlstro dos NegOdos
Estrangelros:
1'elegrama u.o 190. referindo as dedara<yOes profer\dus
por XehiU na sess.'io plenAria do partido do Cor!gresso. rH:erca das po~ess5es coloHiais na fndia,
X

0

24-G

NG -·-:Nont Delhi, 21 de Setemhro rle Ut,ll).

Do Mlnlstro de Portugal em Nova Delhi ao Minlslro dos NegOeios
Estrangeiros:
1'elq,r:ramu n.n 200, transmitindo o pareter du Lcgao;ao
a respeito da~ declara<;Ots feitas pelo Dr. Kcskar
no Parlamento indiano, acerca do futmo de Goa
N.o

24-5

24i-~ova

Delhi.

ij

246

de Setembro de 1950.

Do Mlnlstro de Portugal em Nova Delhi ao Mln!stro dos NegOcios
Estrangelros:
1'elegrama n.o 206, informando da publicao;B.o. pelo~
jomais de X ova Delhi. de uma mensage:m de Xehw
ao ~llnlstro dos XegOcios Estrangelros de Portngal

247

K. 0 248 ..... _::\ova Delhi, i de Outubro de Hli)(l,

Do M!nlstro de Portugal em Nova Delhi ao Mlnlstro dos NegOcios
Estrangelros:
1'elegruma n,o 201, acerca de um apelo Jano;ado pelo Setretii.rio do «Foreign Office,>. Departamento tlo
qJJI India Congress Committee~, Sr. Raj Kltmar. para
que os goeses laucem um movimento para libertar
Goa..

24i

458
);' o 249- Lis boa. 7 de OutuLro de lD:JO.
Do Minlstro dos NegOcios Estrangeiros ao Ministro de Portugal em
Nova Delhi:

1'elegrama n.o 110. solidtando esclarecimentos acerca
de um telegrama de ~ehru cujo suposto texto a imprensa portugnesa publicou e que nl'i.o havia sido
recebido pelo Governo Portugues

24S

X.o 250--:Nova Delhi, 8 de Outubro de 1!}!)0.

Do Ministro de Portugal em Nova Delhi ao Mlnistro dos Neg6cios
Estrangeiros~

Telegrama n. 0 209, informando de que a mensagem referida no telegrama n.o 110 de Lisboa. fora transmitida por interm€dio da Lega<;il.o da India em Lisboa

248

N.<> 2fH- Lisboa, 9 de Outnbro de 1950.

Do Minlstro dos Neg6cios Estrangeiros ao Ministro de Portugal
em Nova Delhi:

lelegrama n. o 1 I 2, solicitando infonna90es acerca do
Senhor Raj Kumar e da natureza do departamento
do «All India Congress Committee~..

248

N.<> 252- I.,isboa, !0 O.e Outubro de 19;)0.

Do Minlstro dos Neg6cios Estrangeiros ao Ministro de Portugal
em Nova Delhi;

Telegrama u.o 113. solidtando esclarecimentos acerca
da mensagem de Nehru a que se refere o telegrama
n.o 20n de Delhi
N.o 2i13 ·-Nova Delhi,

l()

249

de Setembro de 1\)30.

Do Ministro de Portugal em Nova Delhi ao Miulstro dos Neg6clos
Estrangeiros:

Telegrama n. 0 210, transmitindo as informa<;Oes solidtadas no telegrama n.o 112 de I.isboa. acerca ao
Senhor Raj Kllffiar e do <<All India Congress Committee»
N.o 2•"\4 --::'\ova Delhi, 7 de :::-Jovembro de 1fl,)O.

Do Ministro de Portugal em Nova Delhi ao Minlstro dos Neg6cios
Estrangelros:

Aerograma n.o 178. acerca de uma conversa havida com
o Senhor Chopra, encarregado das quest5es portuguesas no 11inisttrio dos Assuntos Externos
indiano

2:)0

459
X.o 2:>5--::::\o\"ll. Delhi, ln de ::::\o'l·('l\lhro de 10:)0.

Do Ministro de Portugal em Nova Delhi ao Ministro dos NegOclos

Estrangeiros:
Ofido n. 0 ;,-t;;, remetendo mn recorte do ~The Hindu~t:;lll
Times• que insere parte do texto da resposta escrita
dada ao Parlmuento pelo Priu:eim )!in\stro. Xehrn.
relati\"O 1\ fndia Portuguesa .

2.'\2

::-J.o 2.!6--::\oya Delhi, 20 de Xo'l·embro de ]f):JO.
Do M!nistro de Portugal em Nova Delhi ao Minlstro dos NegOcios

Estrangeiros:
Teltgrama tl." 11+. aeerca <las dedarao;:Oes proferidas
por Xehru. no Parlal!lento. relativmnentt a Goa.
e bem a~sim solJre algumas infonnay6es colhidas
pelo Embaixador do Brasil em Delhi jnnto do poli"
tko indiana Joachiw .-\h'a. a respeito da posi<;iio
do Go\·emo indiana perante Goa
:\'".o

~->7

··- :'\oya

Delhi,

(j

Z!i2

de De1.embro de lH::-11.

Do Ministro de Portugal em Nova Delhi ao Ministro dos Neg6cios
Estrangeiros:
'felegrama n. 0 232, referindo as afinua90es proferida~
por ::\ehru em Ui.ll discurso que pronlllldou·, iuaugurando o debate parlarnentar da politica e:..:terna.
<teerC'a das possess6E'S estrangeiras na india.

:!il3

N.o 258- ?\oya Delhi, 7 de Dezemhro de l !).\0.

Do Mlnistro de Portugal em Nova Delhi ao Ministro dos Neg6clos
Estrangeiros:
Telegrama n.o 233, transnevendo o texto em inglCs do
discurso de ::\ehrn a que se refere o telegrama
n.o 232, de Delhi
~.o

2.')4

25fl ·-Xova Delhi. 3 de Fevereiro de HJ,)l.

Do Mlnistro de Portugal em Nova Delhi ao Ministro dos Neg6cios
Estrangeiros~

Teltgrama n.o I;. acerca das pal::n:ras dirigida..<; por Nehru
a <rdois representantes>) do poYo goes relativamente
a atitwle do Go\·emo iuOiano E"m face da questiio
de Goa

2i);)

X.o 260- Lisboa. 21 de )·[ar<;o de 1931.

Do Ministro dos Neg6cios Estrangelros ao Miuistro de Portugal
em Nova Delhi:
Telegrama, acerca do consume de bebidas alco6licas
em Goa, Damao e Diu

2:16

460
::\ o 261

~

Lisboa, 2-1 de .Mar yo de 1951.

Do Secretlirlo 6eral dos MlnistCrio dos Neg6cios Estrange!ros ao
Mln!stro de Portugal em Nova Delhi:
Telegrama 11. 0 ll, transcrevendo parte de uma declara9ao do Govemador Geral do Estado da fadia
acen~a das dificuldades imposta;; pelas autoridades
indianas ao desenv-oh<imento d~ uma politica de boa

colabora<;il.o
~.o 262~Nova

2i'i6

Delhi, 24 de Mar<;o de 1951.

Do Ministro de Portugal em Nova Deihl ao Mlnlstro dos Neg6cios
Estrangelrtls:
Oflcio n.o 131. remetendo o recorte de urn artigo pnblicado na imprensa indiana que contem o texto da.s
declara<;Oes proferidas em Bombaim pelo Dr. Keskar. sobre as possessOes esttangdras na fndia.

257

N.n 263 -Xova Delhi, 26 de Mart;o de 1951.
Do Ministro de Portugal em Nova Delhi ao M!nlstro dos Neg6c!os
Estrangeiros:
Telegnuna n.o 27, resumindo as dedara<;:Oes pronundadas por Keo;kar. «Deputy l\:finister» dos Neg6dos Estrangeiros da Uniiio Indiana, acerca de Goa
e outras ~possess6es estrangeiras~, durante uma
recepy&o que teve Iugar em Bombaim.

2:i8

N.o 264.-Nova Delhi, 29 de Maryo de 1951.
Do Mlnlstro de Portugal em Nova Deihl ao Mlnistro dos Neg6cios
Estrange!ros:
Telegrama u.n 28, fazenclo referenda as afinnayOes de
~ehru, acerca das possessOes estrangeiras na fndia.
durante o debate parlamentar sobre o oryamento
do Ministhio dos Neg6dos Estrangeiros indiano

z,i8

N.o 21)5- Nova Delhi. 30 de :\Ian;o de 1951.
Do Mlnistro de Portugal em Nova Delhi ao Ministro dos Neg6clos
Estrangelros:
Aerograma n.o 28, comentando as declarao;:Oes de ::\ehru
acerca das possessOes estrangeiras na fndin a que
fazia alusiio o telegrama n,o 28, de Delhi., .

250

N.o 266 ·- Lisboa, 6 de Abril de 1051.
Do M!nistro dos Neg6clos Estrangelros A Lega~iio de Portugal em
Nova Delhi:
Telegrama n.o 19, transmitindo a concordfincia do 1-Iinisterio no sentido de niio deverem ser feitos reparos
declru:ayOes do Dr, Keskar sobre os territ6rios portugueses na fndia. .

as

261

461
X.o 267-Xova Delhi,

l·~

de Abril de 19.31.

Do Mlnlstro de Portugal em Nova Delhi ao Miuistro dos Neg6cios
Estrangelros:
Ofido n.o 162, remetendo recortes de artigos publicados
na imprensa indiana, contendo a noticia de que o
Governo Indiauo deddira suspender a emissi'i.o de
fad1idades em carubiais a fndia Portugnesa.

261

::;\." 268- Paris, 26 de Junho de 1961..

Do Embalxador de Portugal em Paris ao Ministro dos NegOclos Estrangelros:
Oficio n.o 923/385, remetendo um exemplar do livre
«Voyage aux Indes>J, de Artdre Siegfried, no qual se
insere urn artigo dedicado a Goa e. de uma mnueira
genU. a aco;:ao colonizadora de Portugal.

262

N. 269 -Lisboa, a de Julho de 19.31.
Informao;i'i.o do Govemador Geral do Estado da fndia

262

K_o 270- X ova Delhi, 18 de Setemhro de 19M.

Nota verbal entregue pelo Minlst!\rio dos Assuntos Externos da
Unlao Indiana a Lega~o de Portugal em Nova Deihl'.
Nota n.° F. 6 (63) ~ Eur. lf5t acerca da questiio de
redelimita<,-Uo da Arquidiocese de Goa .
:::\. 0

271

~

264

Lishoa, 21 de Setembw de 19.31.

Do SecreUtrio Gerai do Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros
Embaixada de Portugal no Vatlcano~

a

Telegrama n.o 47, informando de qne o Governo indiano
havia dirigido a Illternuudatura e i Lega<;iio de Portugal em Ndva Delhi notas em terrnos auilogos referindo-se ao artigo 6 do Acordo de 18 de Julho de
1900 e manifestando a opi.niiio segundo a qual tent
chegado a ocasiiio de se proceder U nova delimittu;Eo
da arquidiocese de Goa. Solidta seja dado a conhcccr,
por intermCdio de Monsenhor Tardini. a atitudc do
Vatkano em relayiio il. Nota indiana.

2D6

N.o 272 -Roma, 25 de Setembro de 1951.

Do Embalxador de Portugal no Vaticano ao Ministro dos Neg6cios
Estrangelros:
Oficio n.o 188, sobre uma conversa com Mons•mhor Tardini acerca da revisi'i.o dos limites da arquidiocese
de Goa, e sobre a Nota indiana relativa a essa queg~
tao

2f\7

462
N.o 273

~

:t'iova Delhi, 26 de Man;o de Hl-52.

Nota verbal da Lega~iio de Portugal em Nova Delhi ao Minlstro
dos Assuntos Externos da Uniiio Indiana:
:\'ota n.<> 61 referindo-'ile a proposta do Governo indiana
no ,;entido de ser alterada a delimitayao da arquidiocese de Goa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

268

N.o 274--·Xova Delhi. 21 de Maio de 1952.

Nota verbal do Ministerio dos Assuntos Externos da Uniiio Indiana
A Lega~iio de Portugal em Nova Delhi:
:Nota verbal respondendo a nota da I..egayao n.o 61, de
26 de Maryo de 1952, e manifestando a urg~nda de
se proceder a uma nova delimitao;ao da arqui·
diocese de Goa
............... , .. , . . . . . . . . .

269

N.<> 271)- Roma, 8 de Ju1ho de Hlii2.

Do Embalxador de Portugal no Vatlcano ao Minlstro dos NegOcios
Estrangelros:
Offcio n.o 160, acerca de uma conversa com Monsenhor
Sericano relativa ao problema da arquidiocese de
Goa.

271

N.<> 276 ---Nova Delhi, 15 de Julho de 19;52.

Nota verbal do Mlnisterio dos Assuntos Externos da Unliio Indiana
il Lega~iio de Portugal em Nova Delhi:
Nota n.o 63- Eur. 1, solicitando uma resposta ao Memorin.l do Ministerio dos Assuntos Extemos Indiano
Oe 20 de Maio de HJ.52, sobre a re-delimita<;iio da
arquidiocese de Goa

273

N.<> 277- Nova Delhi, 18 de Agosto de 1%2.

Nota verbal da Legayiio de Portugal em Nova Delhi ao Ministro dos
Assuntos Externos da Unli'io Indiana:
Nota n.o 157, expondo os pontos de vista do Governo
PortuguCs relativamente ao problema de re-delimita<;iio da arquidiocese de Goa . . . . . . . . . . . . . . . .
N.

0

273

278 -Lisboa, 25 de Novembro de 1952.

Circular do Mlnlsterio dos Neg6cios Estrangelros a todas as MlssOes
Dlplomlltlcas e Consu!ares~
Circular n.<> ll, informando acerca das pretensOes indianas sobre Goa, e solicitando a transmi<JSil.o a Secretaria de 'Estado dos resultados das dilig~ncias
efectuadas atraves da imprensa ou localmente, por
parte dos meios oficiais e das diversas camadas de
popula<;il.o, e bern assim averiguar as reacyOes daqueles meios e da opiniil.o pt'l:blica local, quanto a
questao de Goa ............ , . . . . . . . . . . . . . . . . .

275

463

xo

279~Nova

Delhi, 9 de Janeiro de HJ?:i3.

Nota verbal entregue pelo Ministro dos Assuntos Externos da Un!iio
Indiana It Lega~iio de Portugal em Nova Delhi:
Nota n." D. 6269- Eur. l/:1:2, solidtando urg(;!lda nu
soluo;:Jo do problema de re-de!imltayiio da arquidiocese de Goa

279

N. 0 280-- Lisboa, 14 de Janeiro de 1953.

Nota verbal da Lega','iio da Uniiio Indiana em Lisboa ao Mlnlstro
ao Mlnistro dos Neg6cios Estrangelroa:
Wota n.o 101-(P.) ......:..l/53. sugerindo a r<:alizn<;ii.o de !l<C.gociao;:Oes entr<: os governos da Uniilo Indiana e de
Portugal no sentido da transferencia dire<:ta da so ..
berania dos territ6rio~ de Goa. Damiio e Diu para
a Uniiio Indiarm
...... , .
NY 281

~

281

Lisboa, 15 de Janeiro de 19;)3.

Do Minlstro dos Neg6cios Estrangeiros ao Minlstro de Portugal
em Nova Delhi:
Telegrama n.o 4, acen:a da ::\ota da Legao;:iio da fnclia
em Lisboa sugerindo a abcrtura de negoda<;Ocs
para a trausferencia da soberania portuguesa em
Goa, Damiio e Diu, para a Uniiio Ini!iana.

28:1

N.o 21'2-Nova Delhi, 20 de Janeiro de lD!J3.

Do Ministro de Portugal em Nova Delhi ao Minlstro dos Neg6dos
Estrangelros:
Tdegrama n." 7, acen:a do processo de procurar saber
as verdadeiras inteny5es do Goveruo ini!iano com
a sua Nota acerca da questiio de Goa..
::\. 0

28U

28B- Lisboa, 2 de Fevereiro de HJ53.

Do Minlstro dos NegOcios Estrangelros ao Ministro
em Nova Delhi;

:::\." 284

~

de

Portugal

Telegrama n. o 9, instruindo a Legao;:iio no sc11tido de ser
revelado ao Alto Comissido bribl.nko e ao Embai ..
xador da Fran<;a em Nova Delhi, o conteU.do da
Nota Indiana de l4 de Janeiro de 1.953.

286

Relato de conversas do SecretArio Geral do ]rlinisterio dos Neg6 ..
dos Estrangeiros com os Embaixadores do..s Estados t:uidos
e da Grii - Bretanha e corn o Conselheiro da Embaixada da
Fran<;a, em 4 de Fever<:iro de 1953, como fi.tn de lhes comu~
nicar a Nota Indiana, de l4 de Janeiro ile Hl53, relativa a Goa

2il7

464
X.o

28,~, ~·-::\ova D~lhi.

U de Fevereiro de lf,li'\3.

Do Ministro de Portugal em Nova Delhi ao Ministro dos NegOcios
Estrangeiros~

Aerograma n.o A-17, acerea da uma eon versa como Em~
baixador da Fr1m9a em X ova Delhi, sobre a atitude
indiana em face dos estabeledmentos franceses na
fndia.N"a referida entrevista foi dada a saber ao
Embai;:;:;ador da Fran9a a Nota Indiana de 14 de
Janeiro de HJ53

28D

::-J.o 280- Lisboa, 9 de Fevereiro de 1953.
Do Minist6r!o dos Neg6c!os Estrangeiros il Embaixada de Portugal
no Vaticano:
Telegrama n.o 11. transmitindo instruyOes acerca da
maneira como devtd. ser apresentado a posi9iio por~
portuguesa relativamente As Kotas Indianas de U
e 14 de Janeiro de 1953.

291

N.<> 287-No,;.-a Delhi. lOde Fevereiro de 1953.

Do Mlnlstro de Portugal em Nova Delhi ao Mhtistro dos Neg6cios
Estrangeiros~

Aerograma n,Q A~20, acerca de mu entrevista com o
Alto Comissario britUnico ern Nova Delhi, durante
a qual foi dado a co:nhecer a este Ultimo o texto da
Nota indiana de 14 de Janeiro de 1953.

2\ll

N.o 288-- Lisboa, 17 de Fevereiro rle 19!!3.
Do Mlnlstro dos Neg6cios Estrangelros a LegaHiiO de Portugal
em Nova Delhi .
Aerograma n.o 5, transmitindo o apontamento de uma
<:onversa havida em 14 de Janeiro de 1953 entre
o Encarregado de KegOdos da UniUo Indiana em
Lisboa e o Secretario Geral do Ministtrio dos )iegO~
cios Estrangeiros, durante a qual o representante
diplomiitico indiauo, de acordo com llS instruyOes
que recebera do seu Goveruo, insistia pela abertura
de negoda<;Oes sobre o futuro das «possessQes por~
tuguesas na fndia>1.

293

N. o 289 -Nova Delhi, 31 de Mar yo de 1953.

Nota verbal entregue pe!o Ministerio dos Assuntos Externos da
Uniiio Indiana a Lega~iio de Portugal em Nova Delhi:
xo D 1337-- Eur. li-53, insistindo no sentido de se pro~
ceder a re·delimita.s-Uo da arquidiocese de Goa . .

294

465
X,o 290 -:::\ova Delbi, IO de Abril de l95:J.
Do Mlnistro de Portugal em Nova Delhi ao Ministro dos Neg6cfos
Estrange!ros~

Telegram a n. o 34, acen:a da uma dedara<;iio proferidu
no Parlamento indiauo pelo Deputy Minister Chanda.
segundo a qual o Governo Portugues ainda niio respondera i Nota Indiana propondo negocia<;>Oes para
a transferencia da sobemnia de Goa. Daw.iio e J)iu
para a Unifio llldiana.

20i\

N.o 291-Xova Delhi, 20 de .,\bril de 1953.
Nota verbal do Minlstro de Portugal em Nova Delhi ao P'rimciro
Mlnlstro de Minlstro dos Assuntos Externos da Un!iio Indiana
::\ota n.o 56, refutando a dedaray;1o feib por Nehru no
Parlamento Indiano acen;(l de uma eYentual utiliza9iio dos territ6rios portugueses na fndia como
base para operayOes nudeares assodadoo a OTA):

2%

N. 0 292-Lisboa, 1 de :Maio de 1952.
Nota verba! da Lega!(l'iO da Uniiio Indiana em Llsboa ao Min!sterlo dos Negliclos Estrangelros:
:::\.

0

l\. 0 292 -Lisboa, 2 de

Pol. (P.) -l/-53, na qual o Governo Indiano informa
o Governo Portugues de que a manuten~&o da representa<;iio diplom<itica da India em Lisboa estava
condicionada a abertura de negocia<;Oes entre os dois
goYernos acerca do transferCnda dasoherania sobrc os
territ6riosde Goa, Damiioe Diu, para a l.'nitio Indiana
~'Iaio

207

de 1953.

Do Mlnistro dos Neg6cios Estrangeiros ao Minlstro de Portugal em
Nova Delhi~

Telegranm n.O 21, informando de uma conversa havida
entre o Secretario Geral interfno e o Encarregado
de Neg6cios da fndia em Lisboa, dnraute a qual
o repre<Jentante diplom6.tico indiana insistiu, sob
instru<;Oes do seu governo, por uma resposta portuguesa a Nota indiana de 14 de Janeiro. 0 te!egrama
inl'onna espedalmente da entrega, ao Secretario
Geral de uma nova Nota do governo indiana arentuando ser o ingresso dos territ6rios portugueses ua
Uniiio Indiana a Uniea solu~ao para o probkma
embora mentendo-se os direitos culturais das populayOes daqueles territ6rios; se o Govemo Portugu~s se 11egasse a entrar em negociayOes acen:a do
problema, a Lega~ao da fndia em Lis boa deixad. de
revelar a utilidade para que fora criada. Solidta-se
no mesmo telegrama, as impressOes do ),{inistro (\t:
Portugal em Delhi acerca do convenienda de en.
c<>nar a Legayiio Portuguesa no caso de a Legayao
da fndia em Lisboa cessar as sua..s fun96es.,.
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466
N" 2(]4 -· I.isboa. 4 de Maio (le lf\;)3.

Do Ministro dos Neg6clos Estrangeiros para as Embalxadas de
Portugal em Londres, Rio de Janelros, Madrid, Vaticano e
Washington:
Telegrama ?\." C-24 infonnando do conteUdo da Kota
Indiana de 1 de Maio de 1953.
N.<> 296- Nova Delhi, 4 de Maio
Do Minlstro de Portugal
Estrangeiros ·.
Telegrama n.o
mantida a

300

de 1953.
em Nova Delhi an Ministro dos Neg6clos
46, acentuando a conveniCnda de ser
I,egao;i'io de Portugal em Nova Delhi.

~-101

::>1"." 296-Nova Delhi, 4 de Maio de 1953.
Do Ministro de Portugal em Nova Delhi ao Mlnistro dos Negdcios
Estrange!ros:
Telegrama n.<> 47, de uma entrevista como Sr. Patma~
nahabau. durante a qual este llltimo frisou nao
haver o prop6sito por parte do Governo indiana,
de um corte de relay5es com Portugal.

302

N." 297- Lisboa, 4 de Maio de 1953.
Do Ministro dos Neg6clos Estrangeiros ao Embalxador de Portugal
em Paris:
Telegrama n.<> 58, inl'onnando do teor da Nota Indiana
de 1 de Maio de 1053, e solidtiUldo ao Embaixador
de I'ortugal em Paris que infonne a Secretaria de
Estado da eventual dilig&nda semelante junto
do Goveruo frances por parte do Govemo indiano

303

N.o 298- Paris, 5 de Maio de 1953.

Do Embalxador de Portugal em Paris ao Mlnlstro dos Neg6cios
Estrangeiros:
Telegrama n. 0 33. solidtando infonna9iio acerca daresposta que o Govenw Portugues tenciona dar 8.
Nota J;ndiana

303

N.o 299- Lisboa, 6 de Maio de 1953.

~-"

Do Ministro dos Negdcios Estrangeiros ao Embalxador de Portugal
em Paris:
Telegrama n." 39, transmitindo a resposta ao telegrama
n.o 33 de Paris.

304

:-100-""N:ova Drlhi, 14 de Maio de 1953.
Do Mlnlstro de Portugal em Nova Delhi ao Min!stro dos Neg6cios
Estrangeiros:
Aerograma n." A~53 acerca da consversa havida com o
Alto Comiss:irio Brit§.nico em Delhi. e belll assim
com o seu adjunto durante as quais lhes foi dado
a conhecer o teor da Nota indiana de 1 de :Maio
de 1963

~-104

-let)?
X.o 301- I,isboa, 15 de

~hio

de 1953.

Nota verbal do Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros i\ Lega~lio
da Unliio Indiana em Lisboa:
X.o 2, Proc. 337,2 (4·1} respondendo a~ Xotas indiana,;
de 14 de Janeiro e 1 de :Maio de 1953..

30•5

X.o :J02 -"-X ova Delhi, 20 de I\faio de 1953.
Do Ministro de Portugal em Nova Delhi ao Ministro dos Neg6cios
Estrangelros:
Aerograma ri.o _\-57, informando de uma con versa com
o Embaixador amerkano em :\ova Delhi, durante
a qual foi dada a conhecer ao Sr. Allen o conjnnto
dus notas troeadas entre os Governos de Portugal
e da Uniiio Indiana sobre a questiio de Goa.

300

x_o 3U3- Lb;boa, 21 de ::J,faio de Hl;J3.

Nota do Encarregado de Neg6clos da Unlilo Indiana em Llsboa
ao Ministro dos NegOclos Estrangeiros:
:\:o. Pol. (1'.) -·- l/53, anunciaudo a d<::dsilo do Govemo
da t:niao Indiru1a de eucerrar a sua Lega<;Uo em
Lisboa.

307

X.o 304 ·-·Lisboa, 22 de ).laio Uc HJ5:J.

Do M!nistro dos Neg6cios Estrangeiros ao Ministro de Portugal
em Nova Delhi:
Telegrama n. 0 29, comunicando o encenamento da Legayiio da l'niio Indiana em Lisboa.

:30\l

::J.o 305- I,isboa, 2ti de )Iaio de l9ii3.
Nota do Encarregado de NegOcios da Uniiio Indiana ao Ministro
dos NegOcios Estrangelros:
Xo. Pol. (P.)- l/33, cormmk«ndo a Uata do <:ncerramento da Legayiio Indiana em Lisboa.

30 0

N.o

306~Lisboa.

3 de Junho de 1053.
Do Presidente do Conse!ho ao Ministro de Portugal em Nova Deihl:
Telegrama 11.o 32, infonaauclo de que o Governo Portuguf:s se adw. prepan1do para em fins de Setembro
a proceder a re-delimita9iio da arquidiocese de Goa

310

X.o 30i- Xota oficiosa do ::Vlinistro dos Xeg6cios Estrangeiros di,.;tril!Uida
a Imprensa em lU Je Junho Je 1933.

311

);_o 308 -Lisboa. 0 de Junho de 1963.
Do Mln!stro dos Neg6cios Estrangelros ao Ministro de Portugal
em Nova De!h!:
Telegrama n. 0 34, enviando o te;-;:to de urna Not<! a ser
entregue no ).Iini&ttrio dos Xeg6cios Estrangeiros
Ja Uniao Indiana, acerca da re .. delimitayil.o da arquidiocese de Goa.

312

v

468
:X.u :.\U\l ··-·::\ova Delhi, ll de Junho de ll:J53.

Nota verbal da Lega~i\o de Portugal em Nova Delhi ao Ministro
dos Assuntos Externos da Unliio Indiana~
::\ota n.o 81. iniorm.ando o GovenlO da t;niiio Indiana
de que o Governo Portugues esta na disposiyiio de
no mes de Setembro de 19!!3, conduir com a Santa
se o acordo destinado a efectuar a nova delimita<;iio da arquidiocese de Goa
:::\." 310

~Washington,

1.2 de Jnuho de l9.'J3.

Do Embaixador de Portugal em Washington ao Min!stro dos
gOcios Estrangeiros:

Ne~

Ofkio n.o ;JU3. a.::erca da pequena repen:ussiio que t~C'\"e
na imprensa 11orte-americana a dedsiio do Govemo
da fndia de encerrar a sua I,ega<;iio em I3sboa.

N.<> 3ll

~

313

314

Bombairu, 14 de Junho de 1933.
Do COnsul de Portugal em Bombaim ao Ministro dos NegOcios
Estrangeiros~

Telegrama n.O 31, a<.:ocrea Ua realiza<;<io de tuna uumifes ·
ta<;ilo anti-portuguesa <'lTI frente do Cons1.1lado de
Portugal em Bombaim

31-1

xo 312 -··Goa, 17 de junho de 1953.

Mensagem da imprensa indo~portuguesa de Goa ao Minlstro dos
gQcios Estrangeiros:

Ne~

Mensagem apoim1do a dedara<;<'io do ::.lliulstro dos Xtg6cios Estrangeiros relativa it pretensil.o do GoYerno Ua Uni~o Indiana de absorver os territ6rios da
fndb Portnguesa

315

xo 313- ){ova Delhi, 24 de Junho de l\;15;3.

Nota verbal do Ministerio dos Assuntos Externos da Uniao Indiana
il Lega~iio de Portugal em Nova Delhi·.
Xota o Xo. D ~ l337Eur ~ Ij,)3, relativo
da arquidiocese de Goa

a dt:limita<;<lo
3L5

No 314- Bombaim. 2i:i de Junho de 19;33.

Do COnsul Geral de Portugal em Bombaim ao Ministro dos Neg6cios Estrangelros~
Telegn:una n.n 34. informando da violente eanrpanha
entre Portngal. atrav?s da n\dio <' imprensa indiana

31\l

469
X.o 315- Londres, 30 de Julho de 1953.
Do Embalxador de Portugal em Londres ao Mlnistro dos NegOclos
Estrangeiros:
Ofido n.<) ::;oo, Proc. 3P,A. remetendo mu re<.:orte do jornal ~The Manchester Guardian>) contendo a carta
dirigida pelo Embaixador de Portugal 8.quele peri6dico com referenda a um telegrama da fndia anterionnente publicado no mesmo jomal.

317

x.o 316 ·-· Vaticano, 25 de Setembro de 1953.

Do Encarregado de Neg6cios de Portugal no Vaticano ao Ministro
dos Neg6clos Estrangelros:
Telegrama n. 0 120, informundo da realizat;:lo do acordo
por troca de notas relativas a redelimitat;:lo da
Arquidiocese de Goa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 0 317- Nota oflclosa do Ministerio dos Neg6clos Estrangeiros destinada
;\ imprensa em 27 de Setembro de 1953~
Xota ofidosa, relativa ao a<.:ordo entre o Govemo Por·
tugues e a Santa SC acen::a da redelhnitayfio da
:<rquidiocese de Goa..........................

318

3IU ·

:>i_o 31B -- XoYa Delhi, 28 de Setembro de IU53.
Nota verbal da Lega~iio de Portugal em Nova Delhi ao Mlnlsterlo
dos Assuntos Externos da Uuiiio Indiana:
Nota N.o 126, comunkaudo o "\cOrdo celebrado entre
Portugal e a Santa se ...................... , .

319

N." 319- Nota verbal do Mlnlst!!rio dos Assuntos Externos da Unliio Indiana
il. Lega~iio de Portugal em Nova Deihl;

"'X." 5550-Eru. If53, iufonnando de que o Governo da
fudia tomou nota do reajustamento dos lhnites da
arquidior.ese de Goa

;).20

N." 320-- Lisboa, 27 de junho de HJ53.
Circular do Ministirlo dos Negdcios Estr<tngeiros a todas as Mis·
sOes Dlplomaticas e Consulares~
Circular n.o 13, acerca do emcerramento da I .. ega<;iio da fndia <::m
Lisboa ............................... , ... . . .

321

N.o 321-Nova Delhi, 2 de Dezembro de Hl53.
Nota verbal da Legaoylio de Portugal em Nova Deihl ao Minlstirio
dos Assuntos Externos da Unllio Indiana:
X.o 144·, acerca da proibioyfio ,pelas autoridades indiaH,\S,
do tninsito do Governador do Distrito de Dam;\o,
dos funciou!irios europeus e Uo autom6vel da poli"
cia portuguesa atraves do terrii.6rio indiauo entre
IJamiio e :\:agar Aveli. a Jneuos que cstejam munidos de passaportes com yisto iudiuno.

:122

470
::\. 0

:l22 --::\o1·a Delhi. ll de Dezembro de 1953.

Nota verba! !la Legaij![O de Portugal em Nova Delhi ao Mlnisti!rio
dos Assuntos Externos da Uniiio Indiana:
);_o 146. acc,rca de dificuldades \mpostas pelas autoridades indianas ao tri'ulsito de \·eiculos o£iciais portugnc:;se;; entre Dam<\o t! :\agar ~'l.vali.

323

::\ova DdhL 23 de Dezembro de 195;).

Nota verba! do Ministerio dos Assuntos Externos da Uniilo Indiana
11. Lega~ilo de Portugal em Nova Delhi:
::\. 0

D. 6836 ~ Eur. l/53, fazendo referenda a Nota
n. 0 144, Je 2 de Dt7.embro de Hl,':i3. da Lega<;::io de
Portugal, e reiteranclo a il\!cessidade de que todo.s
os funcion,hios p011:ugueses tllropens em tniusito
por territ6rio indiana estejam na posse de vistos de
trB.nsito iudianos v.ilidos.

325

N.o 324-- Bombaim, 2::l de Dezembxo de 1953.

Do COnsul Geral de Portugal em Bombaim ao Ministro dox Neg6cios Estrangeiros~
Ofido n.o 270. Proc. 12-ll/53, ilnformando da irrita<;::'i.o
manifestada pda opiniJ.o pliblica uos meis goe:;e~ dt:<
Rombai~n. em face da atitude das autoridades indim.las de restringirem o 111o1-imento de pessoas e
heus. entre territ6rios portuguese;;, ntran\s do
territ6rio indiano .
~-"

:125

~

328

Bombaim, ll de Janeiro de HJ5..J.

Do COnsul de Portugal em Bombaim ao Ministro dos Negiicios Estrangeiros~

Oficio n.U I, remeteudo o 1·ecorte de um artigo publicado
ua impreusa indiana acerca das dificuldades im~
postas pelas _-\.lf§.nclegas de Hombaim aos viajautes
que ali desembarcam Yindos de Goa.
X.o ."i2li

-·~);ot·a

329

Delhi. JS de Jaueiro de l\JiJ-1.

Nota verbal da Lega~tiio de Portugal em Nova Delhi ao Miu!sterio
dos Assuntos Externos da Uni1io Indiana~
Xota 11. 0 ll, esdarecendo alguns incidentes qne poderiam ter levado as autoridades da "Cnhlo Indiana,
a pensa1· que cr:rtos funcionfu.-ios portugueses, ao
atravessarem territcirio indiano, teriam clerespei~
tado os regulamentos indiauos aplkiiveis a esse
tr.:\nsito
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471
);"_o :l27- :>:onl Ddhi, :IIJ de Janeiro de 1954.
Nota da Lega~i'io de Portugal em Nova Delhi ao Ministlirio dos
Assuntos Externos da Un!i'i.o Indiana·.
X.o 12, rroc. 7, i, acerca da r<Ccusu de tow.:ess:lo lle vistas.
por p2.rte das autoridades ind\anas, a fundon>irios
portugneses. no sEntido de estes t'tltimos poderem
utnn·essm· territOrio indiana a fim de se deslocarem
::\agar<\veli

;J-t,u

X.o 328- Lisboa, :!i de Janeiro Ue 1954-.
Do Ministro dos Neg6clos Estrangeiros ao Ministro de Portugal em
Nova Delhi:
Telegrama llY 11, solidta.ndo inion11a~·Des a\:en:a du
pnttira de uma diligCnda da Legac;ao de Portugal
junto do )iiuistro dos Assuutos Extenws da 'L'ni:'io
Indiana. relativanwnte 8. recnsa de coucessiio Je
vistas a J'uncion:irios portugueses .

3.fl

:::\.0 :J2\J- ::\ova Delhi. 8 de Fe,.-creiro de l()!.i.J-.

Nota verbal do MinistCrio dos Assuntos Externos da Uniiio Indiana
a Lega~iio de Portugal em Nova Delhi:

X,n :33U

-·~

xo D. t\35 .. -·- Enr. I(5·L inform.ando Ua proibi<;iio do
trUnsito. atraves de ttrrit6rio da Uniiio Indiana. de
onnas e muuio;Oes de e para territ6rios portltgues~'S
na indi<~

J42

Lisboa, B de Fevereiro de 1954.
Do Ministerio dos NegOcios Estrangeiros i1 Lega~ilo de Portugal em
Nova Delhi:
Tdegrama 11,o li. anunc:iaudo o envio de instry6es pam
a elaborayi.'io de'! nma ::\ota. a 011tregar p0la Lega,_;Ii.o
ao 1Iinisterio dos :\ssnntos Externos da india,
a<;:en:a da quesUio relativa ao tr§nsito de funciontirios portngueses atraves de territ6rio indiano.

:H:>

::\.0 :!31-- ::-Jont Delhi. 5 de .Fevr'!reiro de HJ54.

Do Ministro de Portugal em Nova Delhi ao Ministro dos NegOclos
Estrangeiros:
Aerograma n.o A-21, acen:a de uma pr6:ximu entrevista
entre o )linistro de Portugal 1' o SecrtUrio Geral
do :Hinisterio dos .-\ssuntos Extemos indianos, Sr:nhor Pillai. durante a qual ser{t abordado a questiio
de Goa

344

X.o 332 ~ Lishoa. K de Fe\·ereiro de'! 1954.
Do M!n!stro dos NegOcios Estrangeiros ao Min!stro de Portugal
em Nova Delhi:
Telegrama n.o 21, solicitando o envio de nma prova do
negativo de fotografias publicada~ 110 jomal <<Tndi~n
ExpresS>! de 23 de Janeiro d,~ lft:J.t..

345
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)J.o 333 --Nova Delhi. ll de Fevereiro de 1954.

Nota verbal da Lega~iio de Portugal em Nova Delhi ao Minlsti\rio
dos Assuntos Externos da Uniii.Q Indiana:

)\ota n.<> 25, expondo os pontos de vista do Goveruo
Portugues em face das restri90es impostas pelas
antoridades indiana." ao trfulsito de fundonArios
portugueses. atraves de territ6rio indiano, e solodtando que esse transite seja restabdeddo.
N.o

334~Nova

3-!•3

Delhi, ll de Fe\"ereiro de l9ii4.

Nota verbal da Lega10iio de Portugal em Nova Delhi ao Ministerio
dos Assuntos Externos da Unii'io Indiana:
Nota n,<) 26. Proc. ,, 1 acen.:a do problema de concessiio
de vistos de tril.nsito indianos a funcion!irios portugueses

351

N.o 335- Lisboa, 11 d..: Fevereiro de 1954.

Do Minish!rio dos NegOcios Estrangeiros i1 Lega'tiiO de Portugal
em Nova Delhi:
Telegrama n.o 22, transmitido a concord<lncia da Secretaria de Estado na realiza<;i'io de uma entrevista
entre o Mini~tro de Portugal em Delhi e o Secret:irio G<:'.ral do Ministerio dos Assuntos Exteruos
indiana, Senhor Pillai

352

N.<> 336-Nova Doclhi, l lie 3.1art;o de 1954.

Do Minlstro de Portugal em Nova Delhi ao Secret:irio do MlnisterJo
dos Assuntos Externos da Uniilo Indiana:
Carta u.o 31, acerca de rumores chegados ao conhecimento da Lega<;B.o de Portugal em Delhi, segundo
os quais elem<"Jltos anti-portugueses de Bombaim
se propunham orga.uizar ma.uifesta<;Oes na fronteira
de Goa

353

N. 0 337- Nova Delhi, 12 de Mar<;o de 19!14.

Do Ministro de Portugal em Nova Delhi ao Secretario do Mlnlsdos Assuntos Externos da Unliio Indiana:
Carta, solicitando providhldas no lklltido de serem evltadas certas actna<;Oes, por parte das aut.oridades
imlia:nas, co:nsideradas contnirias aos prlndpios da
boa colobora~i'io e vizinhan<;a

31'i4

473
K.o 338- Lis boa, ~2 de )lan;o Je 1934.
Do Minlstro dos NegOcios Estrangeiros ao Ministro de Portugal em
Nova Delhi:
Tdegrama n." 4':1, Jouvaudo a m:~il.o desenYolYida pela
Lega~iio e informando designadamente, do envio
de instnu;Oes a Embab:ada em \Vashington no sen~
tido de o Embaixador se deslocar a Ottawa a fim de
pratkar jnnto do GoYerno canadiano diligCndas de
reparo pel as dedanu;Oes feitas pelo Primeiro Minis·
tro do Canada

X.<> 339

-~-

Lisboa, 3 de ~-\.bril de 1964.
Circular do Director Geral dos Neg6cios Politicos do Ministerio dos
NegOcios Estrangeiros a todas as MlssOes Dip!omaticas e Con~
sulares:
Circular i\ .0 i da lllais rec<:nte evoluo;:ilo das relay bel; entre
Portngal e a {;nillo Indiana a prop6sito do problema
dos territOries portugueses na fndia.

355
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.X.<> 340- Waslmngton. \.1 de Abril de 1964.

Memorial entregue pelo Embalxador de Portugal em Washington
ao Secretiirio de Estado dos Negbcios Estrangelros norte-ame~
ricano:
Jd<:mor(al n.o ·±l, relativo a uma conversa entre o Embaixador de Portugal em Washington e o Secret!i.rio
de Estado dos Xeg6dos Estrangeiros, acerca das
rela<;6eS entre Portugal e a Uniiio Indiana.

3:j9

x.o 341- )Itmorial tntregue p<':lo Miuistro de Portugal e1n Ottawa ao Jl.:Unistro dos Xeg6dos Estrangeiros do Cunud~'t. m:en::a das rela~<X:s
entre P01tugal e a tJni::io Indiana

365

··~

Discurso proferido pelo Presidente do Conselho. Prof. Doutor
~\.11t6nio de OJit·eira Salazar. em 12 de .-\.bril de 1954, ao nli·
crofone de Emissora Xadonal

36U

Lisbm1, 2~ de Abril de 1954.
Do Ministt\riO· dos Neg6cios Estrange!ros a Lega~iio de Portugal em
Nova Deihl~
'Telegrama n.o 1>2. informaudo de Hovas restriy6es irupostas pelas autor\dades indianus. ao tr&nsito de
viaturas entre Daru::io e Xagar-Avelo

378

X.o ;JH- Lisbmt, 24 de Abril de 1954.
Do Director Geral dos NegOcios Politicos ao Ministro de Portugal
em Nova Delhi:
~\eorogram.a u.o A-29, dando conhecimento de uma con·
versa havida no decurso de uma sessfio da :SA'TO
entre o Ministro dos Xeg6cios Estrangeiros portu~
gut':s e o do Canadi acerca da repercnssfio da~
dedarayO<...,; proferidas pelo Primeiro ~Hnistro calla·
diano Sr. St. Laurent, em ~ova Delhi

;nil

::.\,<> 342

X.O

~143-

474
X o 345-- X ova Delhi, 24 de _-\..bril de 1934.
Nota verbal da Lega~iio de Portugal em Nova Delhi ao Ministro dos
Assuntos Externos da Unilio Indiana:

:\"ota Il.o 06, prote~tanto contra as medidcts hnpostas
pelas autoridades indianas de Bombain1 ao trfins\to
de vekulos entre Darnao e ="Tagar~:\xeli..
N,o 346-Nova Delhi, 2+ de Abril de

N.o 347

380

1!;1.~4.

Carta :X.o 57 do ::>linistro de Portugal em ::\oYa Delhi ao
«Joint Secretary>) do Ministerio dos ~-\..sssuuto~ Exter~
nos da Unii\o Indiana sugerindo que os yistos para
os fuudonftrios em serviyo em Damiio e :Xagar•_-\..yeJi
fossem concedidos respecth·amente pelos postos de
Vapi e I,avacha

3::il

dada a impreusa >2m :Paris pelo Ministro do;; Neg6cios
Estrangeiros, Dr. Paulo Cunha, em 26 de Abril de l!J.J--!, .

:383

-.Entrevi~ta

X.u 348- ::\ova Delhi, 27 U.e Abril de l\JJ4.
Do Ministro de Portugal em Nova Delhi ao Sccretario do Ministerio
dos Assuntos Externos da Uniiio Indiana:

Carta n. o ,1:3, Proc. 7, I. alndinclo a rum ores provenieute~
de Bombaim segundo o squais se estav-a preparanclo
uma agressao por parte de elementos indianos contra
nldeias portugue~a~ do distrito de Diu.
X.o 34\J-

X.o 300

n;>. entre\"i~ta que o Presidente do Conselho Prof.
Doutor AntOnio de Oliveira Salazar. concedeu em 27 de Abril
Je 11):)-t aos indo-portngueses residentes em Lisboa..

.'384

Dedar:u;Oe~ feita~

~Washington,

3.S4

.:; de fllauo de HJ54.

Memorial do Departamento de Estado norte-americano a EmbaJ.
xada de Portugal em Washington:

Memorial, acusa:ndo recepyii.o do :ilfemorial portugues
n,o 41, de 9 de Abril de 1954, entregue pelo Embai;;::ador de Portugal ao i<Cnder Secretary o.f State•),
acerca da situa9iio dos territorios portugueses na
india, e bem asl\iln de uma Nota posteriormente en~
viada pela Embaixada em 21 de Abril de 1954, acerca
do mesmo assunto

386

:\ o 351- AfinuayOe::; do Ministro dos :Xeg6cios Estrangeiros, Dr. Paulo
Cunha. nn entrevista que concedeu ao «1-futnal Brondcasting
Sy~tem» de ::-J~w Vork em l1 de /.!aio de JH54

387

475
:>:.o 302- Lbboa, 1:: de

~Iaio

de J!l.">.J-.

Circular da Direc\ao Geral dos Neg6cios Politicos do Mlnlstiirio
dos Neg6cios Estrangeiros a todos as M!ssOes Dlp!omaticas
e Consulares:
Circular n.o l.i, acerca de llln inddente susdtado pelo
COnsul Honoraria do Brasil em Bombaim, e da posi<;<'io do Go,·emo Brasileiro em rel<u;iio ao problema
resultante das pretens5es da "Cniiio Indiana sohre
os territ6rios portugueses na fn<1ia,

:JS0

X.O 353 -·:Xova Delhi, 1i de :.1-Iaio de HJ54.

Do Mln!stro de Portugal em Nova Delhi ao Min!stro dos Neg6cios
Estrangeiros:
Oficio n. o -409, relatho a um artigo publicado no \<Current»
de Bombaim em que o autor, D. F. Karaka, se refere
ao caso de Goa, comparando-o com a questi:'io de Hyderahad

392

:X.<> 3.54- Lisboa. 20 de 'Malo de HlJ+.

Do Minlstro dos Neg6cios Estrangeiros ao Ministro de
Nova Delhi:

Portug~!

em

Toclegrama n.o 6/, ,.;olicitando ao )!inistro de Portugal
que coutacte o _-\.!to Cotlliss<irio britUnico eo Eiubai'X'ador clos &tudo 'Cnidos em Delhi antes que este•>
entreguem uma resposta ao Governo indiano quanta
interpreta<;iio do Art. 4 do Facto do Atl§.ntico.

:)93

.N.<> 35:3- I,isboa, 3 de Julho de l9:3·:t

Do Ministro dos Neg6clos Estrangeiros ;\
Nova Delhi:

Lega~iio

de Portugal em

Telegrama n,<> 83, infonnando do envio de um comunicado aos jowais portugueses, c:oufirmando a entrega
de mna nota de protesto do Governo indiana na Lega<;il.o de Portugal em Delhi. reladonada com os
m:ontecimentos verificados em Goa no dia 18 de
Junho de 1954, e b<>.m assim esclarecendo v:irios
pontos reladonados com a entrega e o teor do referida nota do Govemo illdiano
~."

304

356 --· Comunlcado do Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros, publ!cado
na !mprensa em 3 de Ju!ho de Hl54
Comunicado a comentar a Nota do ~iinistfrio dos Xeg6dos Estrangeiros da Uni§o Indiana de 26 de Junho
de 1954, protestando contra as omedidas de repressiiN tomadas em territ6rios portugueses da fndia por
ocasiB.o da manifesta<;l1o ocorrida em Goa em I 8 de
Junho de 1954,.

395

476
~·"

3.'i7 -- :Xova Delhi, G de Julho de HIJ·i.
Nota verbal da Lega(,'lio de Portugal em Nova Delhi ao Minlsterio

dos Assuntos Externos da Unliio Indiana:
1\ota n.o 83. protestanto contra a e:xpuls8.o do Senhor
Pompeia Viegas, membro da comunidarle goesa de
Bombaim. de territ6rio indiano . . . . . . . . . . . . .

:1913

?:\." 3ti8 -·- Lisboa, 9 de Julho de 1954.

Do Mlnlstro dos Neg6clos Estrangelros ao Mlnlstro de Portugal em
Nova Deihl:

Telegrama n.<> 89, enviando instru90es ao ~linistro de
Portugal em Delhi para que promova uma deligenda verbal junto das autoridades indianas, informalldo-as de que a manterem-se as medidas de descrimina9Uo para o tr:insito de ddadiios portugueses
por territ6tios indiana, o Governo portugnes ver-se-ia compelido a reconsiderar as fadlidades de
trfulsito concedidas, em territ6rios portugueses, a
nacionais indianos . . . . . . . . . . . .

N.o 3i'i9

~

398

Lisboa. 10 de Jnlho de 1954.

Do Secretlirlo Oera! dos M!n!sterio dos Neg6cios Estrangeiros ao
Mlnlsh!rio de Portugal em Nova Deihl:
1'elegrama n.o 91, acerca do encerramento das .fronteiras
indianas a passagem de viveres para territ6rios portugueses
........... ................
No 360- Lisboa,

399

1 de Julho de 1954.

Do Mln!stro dos NegOcios Estrange!ros ao Embaixador de Portugal
em Londres:
1'elegrama n. 0 119, transcrevendo informao:;Oes recebidas
do Governo Gerul de Goa, por intermedio do Minisrio do Ultramat, segundo as quais, o Govemador
de Damiio teria sido impedido de seguir para Nagar-Aveli. e terem sido colocados fortes efectivos militares indianos entre Damao e Xagar-_·\Yeli o que deixa snpor uma iminente aco:;ao m.ilitar contra aqneles
territ6rios
..............................

:399

N.o 361- Lisboa, 22 de Julho de 1954.

Do M!n!stro dos Neg6clos Estrange!ros ao Encarregado de Neg6clos
de Portugal em Nava Deihl:
Telegrama n.o 95, informando a Lega<;:io dos J'actos ocortidos em Damao, de acordo com infon:ua90es recebidas do Govemo Geral de Goa . . . . . . .

400

477
);_o 362-Lisboa, 22 de Jnlho de J9:J..J..

Do Ministro dos Neg6cios Estrangeiros ao Embaixador de Portugal
em Londres:
Telegrama n.o 123, infonnando de que segundo as agendas notkiosas. o enclave de Dadra fora tomado
por «nacionalistas~ que teriam hasteado a handeira
da Fnii".o Indiana uaquele territ6rio.

402

N." 363- Comnnicado do Ministerio Jos NegOcios Estrangeiros, publkado
na imprensa em 22 de Ju!l<o de 1954, acerca de factos graves
verificados nas regi6es que cin:undam os territ6rios portugoeses do distrito de Damiio.

403

~-"

364- Londres, 2:~ de Julho de Hl?\4,
Do Embaixador de Portugal em Londres ao Mlnisterio dos Neg6clos

Estrangeiros:
Telegrama U. 0 100. informando da entrevista com o
:Vlinistro de Estado Selwyn Lloyd durante a qual
aquele membra do govemo britfulico foi posto ao
corrente da situas-iio no Estado Portnbmes da fndia
e designadament e acerca da ocupas-io iddiana de
Dadni .

404

N.<> 365-Lisboa, 23 de Julho de 1954.

Do Mi11tstro dos Neg6cios Estrangeiros ao Encarregado de Neg6·
clos de Portugal em Nova Delhi:
Telegram a n." 07. enviando instm<;Oes para que
seja feito vigoroso protesto junto do Govemo indiana por motivo de ocupa<;;\o rle Darlni.

405

N,<> 366- Lisboa, 23 de Jnlho de 1954.
Do Ministro dos Neg6cios Estrangeiros ao Encarregado de Neg6cios
de Portugal em Nova Delhi:
Telegrama u.o 98, solkitaudo que a Lega<;io envie ao
Consulado em Bomh~l.im os informas:Oes constantes
do telegrama u.o 97, de Lisboa.

405

N. 0 367 -Lisboa, 23 de Julho de 19.54.
Do Minlstro dos Neg6clos Estrangetros ao Ertcarregado de Neg6·
cios de Portugal em Nova Delhi:
Telegrama n.o 99, enviando o texto de uma ::_\iota a dirigir pela Lega<;Jo ao MinistCrio dos ::_\feg6dos Estrangeiro~ indi<inos, protestando contra o ocnpa<;i'io do
territOrio portugues de Dadr&, e dedarando que a
situa.,-:ao de usurpa<;i'io violeuta verificacla em nada
pode prejudicar a soberania de Portugal em rela1.<<lo
iquele territ6rio, pelo que se pede ao Goveruo
da Uni::'io Indiana que faculte is fon;as armadas
e autoridades portuguesa..<; de Damao o tr.1nsito
para Dadt:i

406

478
?\.<> 368 -· Lishoa. 2:3 de Jullw de ln:;4_

Do Ministro dos Negticios Estrangeiros ao Encarregado de NegOclos de Portugal em Nova Delhi:
'fele;,>rama n.o 100, solidtando infonne a Senetaria de
Estado da entrega das notas de protest a e desig:ua.
damente da indicada no telegrama n.o 9H de Lishoa

4-07

:x,o 360 -- Lisboa, 2:3 de Julho de Hl•J4.

Do Ministro dos NegOcios Estrange!ros ao Embaixador de Portugal
em Londres:
Telegrama n.o 126, anunciando o env:io a Uga9iio do
comunicado do I\IinistErio do,;; Keg6cios Estrangeiros
a publicar nos jomais em 23 de Julho de 19.'54, e salientando que o mesmo seja publicado em Xo\·a
Delhi

4-07

:\.<> 370 ·- Comunicado do MinistErio dos Xeg6cios Estrangeiros pnblicado

na imprensa em 23 de julho de 1954. Comunicado acerca dos
acontecimentos verificados em Dadn\.. .

408

xo 371- Washington, 23 de Julho de 1954.

Memorial entregue pelo Embaixador de Portugal em Washington
ao Secretlir!o de Estado dos Estados Unldos da Amt\rica;
)!emoranclum 11. 0 7\l, dando conta do ab.que e ocupa~iio de Dadnl.

409

N,<> 372 -· :::\'oya Delhi. 24 de Julho de l!J5J.

Nota verbal da Lega~iio de Portugal em Nova Deihl ao Minlstt\rlo
dos Assuntos Externos da Uniiio Indiana~
~ota

n.o DS, contendo o ew\rgico protesto do Govemo
Portugues contra a agre&;iio e ocupa~il.o de Dadra,
preparado por elementos apoiados pelas autoridades
indiana.<;, e provindos do territorio da Uni?io Indiana,
e hem assim solidtando faci.lidades de trfuto;ito para
que tropas portuguesas se possam deslocar a Dadn\
a fim de ai ser estabelecida a ordem

4ll

N_o 373- Lisboa, 24 de Julho de 105-f..
Palavras pronundadas pelo Presidente da Reptiblica
sobre o caso de Goa

x.o

413

374- Lisboa, 25 de Julho de 1954.

Comunicado do Minist\\rio dos Neg6dos Estrangeiros
publicado na impreno;a em 21} de Julho rle 19.~4
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ERRATAS
CHAMA.SE A ATEN<;AO
IMPORT ANTES:
P.~G.

PARA

OS

SEGU!NTES

OKD~ ~f. LE

LI~HA

------··

27
28

35
117
127
135
139

138

MAIS

U':lA·Sl:

-

]52
153
153
15'1

ERROS

'

28

insufiente

1
10
22

S. S."
wja garantido
judavam

<ljudavam

15 e 22
19
7

reciproco
through
Senhos

14

Ganas

22

imeediately
emigrantes
propagated

retribuo
although
Senhores
Goc.ns
immdiately
emigrants
propagated

30
11
25

I

accepted

I

insuiiciente

I
I

I

v

S.'

sejam sJarantidos

ilCC~pted

N. B.- 1) A nota no lim da pitgina 17 correspondc a chamada (; j na linha
5 do texto. 2) Ni!o tem efeito a nota no lim da p§.gina 88.
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