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((A todos estes aetas o Governo Portugues nao tem
respondido com o menor acto de retaliayao, mesmo onde
essa retalia9ao seria particularmente dolorosa para a
Uniao Indiana; limita-se, dentro do seu territ6rio, a organizar a defesa e a contrabater os efeitos das piores
providencias tomadas pela Uniao Indiana contra as

.
dos goeses".
pessoas, os bens, os tnteresses

Do artigo do Presidente do Conselho,
Dr. Antonio de Oliveira Salazar, publicado na revista "Foreign Affairs"
em Abril de 1956

ADVERTENCIA
Pede-se a aten<;ao do leitor para os seguintes erros gnificos na
pagina x:
L. 2: Onde se

ze <<padfico de

que>>, leia-se <<padfico, de que>>

L. 4: Onde se le <<ao Mundm>, leia-se <<no Mundo>>
L. 35: Onde se le <<causas pobres>>, leia-se <<causas nobres>>

NOTA

PREVIA

I

Abrangeu o primeiro volume deste Livro Branco o periodo que fica
entre I947 e os meados do ana de I954· Foi a fase da pressao politica da
Uniiio Indiana: tentou Nova Delhi persuadir Portugal a negociar a entrega
de Goa, entendendo-se que negociar significava, como fd foi acentuado, a
cedencia plena e absoluta da soberania, consentindo o Sr. Nehru q~te pudesse
ser objecto de discussiio bilateral o calenddrio dentro do que deveria efectuar-se
a transferencia. Nada mais. Nesses esforyos falhou, evidentemente, a Uniiio
Indiana. Entrou-se entiio na segunda fase: a da ameac;a, intimidac;ao
e principia de agressao. Foi o periodo dos incidentes de fronteira, provocados pela Uniiio Indiana; da propaganda e guerra de nervos, conduzidas
numa continua agitayiio internacional contra Portugal; do bloqueio e das
incursoes contra Goa e das brutais perseguiyoes as comunidades goesas que
viviam em territ6rio da Uniiio Indiana; e, finalmente, de agressiio a Dadrd e
a Nagar-Aveli, que a Uniiio Indiana consentiu, encorajou, apoiou e
auxiliou, devendo considerar-se, moral, poUtica e legalmente, responsdvel
pelo ataque. Todos estes aspectos preencheram o segundo volume deste
Livro Branco, que nos conduziu ate ao Outono de I955· E concluiu-se
agora a compilayiio do terceiro volume. Abrange este o periodo decorrido
de Setembro de I955 ate principios de I96o. Se a fase inicial correspondeu a da pressao politica bilateral e se a segunda fase foi a da ameac;a
e intimidac;ao, poderd dizer-se que a terceira fase, documentada no presente
volume, foi a do debate internacional do problema de Goa. Foi a Uniiio
Indiana vencida nas duas primeiras. Tambem o seria na terceira fase.
II

Numerosas foram, neste periodo, as vicissitudes das rela9iJes luso-indianas. Em permanente agitayiio externa, Nova Delhi tentou mobilizar
o apoio das potencias e das organizayiJes internacionais. N iio obstante as
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ilttsoes que na altura alguns ainda acalentavam quanta ao Sr. Nehru, e sem
embargo da a~weola de estadista imparcial, avisado e pacifica de que outros
teimavam ainda em roded-lo, niio foi todavia vidvel ao entiio Primeiro-Ministro indiana estntturar ao Mundo qualquer forya moral ott politica qzte
tomasse clara partido em seu favor e contra Portugal. Pelo contrdrio: na
szta carreira de agressor s6 encontrou frtlstrayoes o Sr. Nehru,. N iio viu a sua
tese subscrita pelos pa,ises latino-americanos, em qzte tantas esperanyas
depositava. Uma grande potencia, como os Estados Unidos, reconhecia o fundamento factual da posiyiio portttguesa. Foi esse o sentido do Comunicaclo
Cunha-Dulles, qtte resultou de conversa9fJes entre o entiio Secretdrio de Estado dos Estados Unidos, John Faster Dulles, e o entiio M inistro dos N eg6cios Estrangeiros de Portugal, Doutor Paulo Czmha. Na altztra produzi,~t
no Mundo sensa9iio aqttele doc,umento, e o Sr. Nehru teve de o tamar como
um doloroso e a margo repudio da sz1a atihtde. No mesmo sentido se pronuncioi£ o Tribzmal Internacional de ]usti9a da Haia, onde a posi9iio portugztesa, nos smts fttndamentos hist6ricos, sociol6gicos, politicos e legais, foi
explicada e defendida par um grupo eminente de furisconsttltos sob a chefia
do Prof. Dozdor Inocencio Galviio Teles. A senten9a que aquele alto 6rgiio
internacional pronunciou, ap6s longos e exattstivos debates contradit6rios
conduzidos pelas duas partes, niio terd dado a Portugal raziio em todos as
pormenores da stta petiyiio inicial. Mas niio sofre duvida de que nos dett
cabal satisjayao no fttndamental: reconheceu a plenitude legal e de facto da
soberania portuguesa em todos os territ6rios que constihtem o Estado da
1ndia Portuguesa: reconheceu a legitimidade de Portztgal em exercer os
direitos decorrentes dessa soberania; e reconheceu que a Uniao Indiana
estava obrigada a niio par entraves ao livre exercicio daqueles direitos. Esta
doutrina aplicava-a o Tribunal mesmo aos territ6rios de Dadrd e Nagar-Aveli, entao fd ocupados por agressores vindos da Uniao Indiana. Perante
esta decisao do Tribunal da Haia foi evidente o desespero do Sr. Nehru;
e aos pedidos de Portugal, transmitidos par intermidio do Governo Brasileiro, ott formulados funto das instiincias internacionais, no sentido de ser
dado cumprimento a senten9a, respondeu o Primeiro-Ministro como silencio
ou com o repudio da decisao de um alto 6rgao que ate entao o Sr. Nehru
sempre ajirmara respeitar e cufo respeito recomendava com o fervor de um
paladino de causas pobres. Desmascarou-se o Primeiro-Ministro, eo Mundo
compreendmt que o Sr. Nehru havia sido batido em mais um terreno.

III
Para albn dos aspectos atrds referidos, documenta este terceiro volume
a vit6ria portugztesa sobre o bloqueio a que a 1ndia quis sttfeitar Goa, mas
de que o Governo Portugues sottbe triunfar; descreve as pressoes verdadei-
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ramente indignas exercidas contra a comunidade goesa de Bombaim; sublinha os entraves de toda a ordem pastas pela Uniao Indiana ao trdfego
aireo e a navega9Cio maritima para Goa; e, par ultimo, fica assinalada
a actividade terrorista que o Governo do Sr. Nehru autorizou, foment au,
pagou e apoiou contra Goa e os seus habitantes. Neste particular, nao hesitou
Nova Delhi em recorrer aos mais despreziveis processos e meios. Nada disto,
contudo, afectatt a moral e o animo e o portuguesismo dos goeses- tanto
de Bombaim como de Goa. Tambim nesse terreno foi vencida a Uniao
Indiana.

IV
H averd ainda que narrar a fase da preparayao t do ataque militar
desencadeado contra Goa em Dezembro de I96I, e a ocupayao daquela, e os
sofrimentos do povo goes, e a liquidayao politica do Sr. Nehru. Esta materia
constituird um quarto volume deste Livro Branco, fd em compilayao no
Ministirio dos Neg6cios Estrangeiros.

Lisboa, 15 de Julho de 1968.
A. Franco Nogueira

DOCUMENTOS

N.o 694

Do Embaixador de Portugal no Rio de janeiro
ao Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
Of£cio n. 0

520

Rio de Janeiro, 10 de Setembro de 1955

Excelencia- Tenho a honra de junto enviar a V. Ex. a o texto de
urn comunicado distribuido pelo Itamaraty e publicado na imprensa de
ontem, anunciando ter o Brasil assumido, com a concordancia do Governo indiano, a protec<;ao dos interesses portugueses na Uniao Indiana.
Informa o Itamaraty nesse comunicado que foram assinados os
decretos restabelecendo o Consulado brasileiro em Calcuta e criando
urn Consulado em Bombaim.
Tive conhecimento de que o consul nomeado para Bombaim e o
Senhor Anibal Ferraz Gra<;a, que deve partir muito brevemente para
o seus posto.
Aproveito a oportunidade para apresentar a V. Ex. a os protestos
da minha mais alta considera<;ao.
Antonio de Faria
Anexo
<<Havendo o Governo da Uniao Indiana notificado o Governo de
Portugal, primeiro que decidira romper as rela<;oes diplomaticas e posteriormente as rela<;oes consulares entre os dois paises, o Governo Brasileiro aceitou, por solicita<;ao do Governo de Lisboa, encarregar-me da
protec<;ao dos interesses portugueses naquela Federa<;ao. Em conse-
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quencia, o Governo brasileiro fez a necessaria comunicac;ao ao Governo
da Uniao Indiana, o qual concordou em que passassem a actuar com
o referido objecto os funcionarios diplomaticos e consulares brasileiros
comissionados na fndia. Investido assim o Brasil dessa missao, o Ministro
das Relac;oes Exteriores propoe ao Presidente da Republica o restabelecimento do consulado em Calcuta, bern como a criac;ao de urn consulado em Bombaim, havendo sido assinados, para tal efeito, os necessarios
decretos. A Embaixada do Brasil em Nova Delhi foram enviadas as
devidas instruc;oes para o cabal desempenho das novas incumbencias
que lhe competem, assim como aos Consulados em Calcuta e Bombaim,
na presente emergencia.>>

N.O 695

Do Embaixador de Portugal no Rio de janeiro
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros
Telegrama n. 0

2I6

Rio de Janeiro, 24 de Setembro de 1955

0 Governo indiano, em resposta ao pedido de reconhecimento dum
consul do Brasil em Bombaim, fez saber ao Embaixador Falcao nao
concordar que o Governo Brasileiro criasse naquela cidade urn consulado de carreira, neste momento, apenas para se ocupar dos interesses
portugueses. 0 Secretario Geral disse-me que haviam sido dadas instruc;oes ao Embaixador em Nova Delhi no sentido de instar no pedido,
explicando que a criac;ao dum consulado de carreira e devida ao facto
de nao ter o Governo indiano concordado em que urn funcionario da
Embaixada de Nova Delhi se encarregasse da gerencia dum consulado
honorario ali existente.
Ontem, o Embaixador transmitiu o resumo duma carta recebida
do Subsecretario de Nehru explicando as razoes da recusa, das quais
se conclui que 0 Governo indiano nao deseja que OS cidadaos portugueses
tenham protecc;ao consular em Bombaim, apenas a permitindo em Nova
Delhi, onde, praticamente, nao existe colonia portuguesa. 0 Secretario-Geral informou imediatamente o Ministro Fernandes, ausente do Rio
ate meados da proxima semana. 0 projecto, com as instruc;oes, que vai
ser submetido ao Ministro indica que o acto do Governo indiano contraria 0 direito das gentes e a pratica internacional unanimemente aceite,
rnrstit1'i"il0 vi01::l.cao ilos direitos humanos dos portugueses residentes

na Uniao Indiana, acrescentando que, se o Governo indiano nao reconsiderar a sua atitude inamistosa para com o Governo Brasileiro, este se
vera obrigado a declinar o encargo que recebeu do Governo Portugues,
explicando publicamente as raz6es por que o fazia, o que nao podera
deixar de ter repercuss6es desagradaveis para a Uniao Indiana, inclusivamente nas Na<_;6es Unidas.
0 Secretario-Geral propunha-se chamar os Embaixadores da Inglaterra e dos Estados Unidos a fim de que os seus Governos aconselhassem
a Nehru uma atitude mais razoavel.
Comentei que era evidente que a Uniao Indiana deseja acima de
tudo que OS goeses de Bombaim nao tenham protec<_;ao consular, a fim
de exercer sobre eles maior pressao, ja que todas as tentativas ate agora
feitas para os levar para o seu lado tern sido infrutlferas.

A nt6nio de Faria
N.o 696

Do Ministro dos Negocios Estrangeiros
ao Embaixador de Portugal no Rio de Janeiro
Telegrama n. 0

IJI

Lisboa, 27 de Setembro de 1955
Rogo a V. Ex.a agradecer ai a reac<_;ao e esfor<_;os brasileiros para
o estabelecimento dum consulado de carreira em Bombaim, acentuando
que a sua eventual cria<_;ao assume para n6s uma importancia que e dificil de exagerar. A colonia goesa de Bombaim tem-se mostrado fiel
e resoluta; mas, constituida por gente emotiva, sabendo-se sujeita a toda
a especie de violencias e arbitrariedades, sentira com alarme a f8lta de
protec<;ao dos representantes do seu pais. V. Ex.a dira que o Governo
Portugues segue o desenvolvimento deste assunto com ansiedade e grato
apre<_;o pelos esfor<_;os desse Governo, que, conforme vejo no telegrama
de V. Ex.a, muito apropriadamente ressente como in::>mistoso para com
ele (e e um <<understatement>>) o gesto grosseiro de Nova Delhi. Alem de
importante, 0 assunto e urgente.
A agenda Reuter informou ontem que Nehru anunciara que a Uniao
Indiana faria, em breve, uma diligencia junto de <<uma potencia amiga>>
para esta se encarregar dos interesses indianos em Goa. Nada mais sabemos sobre este ponto.
Referenda ao telegrama de V. Ex.a n. 0 216 (1 ).
Pa~tlo
{1 )

Ver documento n.o 695.

Cunha
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N.o 697

Do Embaixador de Portugal no Rio de janeiro
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros
Telegrama n. 0 2I8
Rio de Janeiro, 27 de Setembro de 1955
Com referenda ao telegrama de V. Ex.a n.o 171 (1), na ausencia do
Ministro Fernandes procurei o Secretario-Geral, a quem comuniquei os
agradecimentos de V. Ex.a. Pedi-lhe depois que lesse o meu telegrama
n. 0 216 (2) para se certificar de que tinha transmitido fielmente as informa<_;oes que me havia dado e que ele confirmou.
0 Secretario-Geral informou-me ter ja falado com os Embaixadores
ingles e americano, que ficaram de telegrafar aos seus Governos no sentido desejado. Relativamente, porem, as instru<_;oes enviadas ao Embaixador Falcao, estas eram no sentido de o Embaixador procurar pessoalmente o Ministro dos Neg6cios Estrangeiros indiano, fazendo-lhe ver
a necessidade de modificar a posi<;iio indiana na questao dos consulados
em face das disposi<;oes de direito das gentes e pnitica internacional que
garantem a protec<_;ao consular, mesmo quando se trata de subditos dum
pais inimigo.
0 Ministro Fernandes tinha preferido omitir por agora a parte cominat6ria das instru<;oes, para tornar mais facil a anuencia de Nehru as
diligencias paralelas inglesa e americana. No caso duma recusa, serao
dadas instru<;oes ao Embaixador para dirigir uma nota de harmonia com
o projecto original.
Antonio de Faria
N. 0 698

Do Embaixador de Portugal no Rio de janeiro
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros
Aerograma n. 0 A-98
Rio de Janeiro, 1 de Outubro de 1955
Em aditamento ao meu telegrama n. 0 218 (3), o Itamaraty ainda
hoje nao tinha recebido qualquer resposta de Nova Delhi sobre o Consulado de Bombaim. 0 Secretario-Geral receava, porem, que os indianos
( 1)
( 2)

(3 )

Ver documento n.o 696.
Ver documento n.o 695.
Ver documento n.o 697.
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nao modificassem a sua decisao. Se assim suceder, a sua impressao era
a de que o Govemo Brasileiro, apesar de toda a sua boa vontade, nada
de pnitico poderia fazer para proteger os interesses portugueses na fndia.
Perguntava-me, se em tal hip6tese, o Governo Portugues concordaria em
que o Govemo Brasileiro renunciasse a missao que lhe fora confiada,
a fim de que a pudessemos entregar a outro Govemo amigo que estivesse
em melhores condi<;6es de defender os nossos interesses. Respondi que
nao estava habilitado a responder-lhe, tanto mais que tinha duvidas
que na pratica o Governo indiano reconhecesse a outro Governo maiores
facilidades. Perguntei, contudo, se o Governo Brasileiro tencionava nesse
caso publicar uma declara<;ao historiando os factos e a recusa indiana
como ha dias me tinha sido dito. 0 Secretario-Geral respondeu-me afirmativamente, acrescentando que se estudaria mesmo a possibilidade
de o Govemo Brasileiro fazer a tal respeito uma declara<;ao na O.N.U.,
se tal decisao viesse a ser julgada conveniente. A sua irnpressao e a de
que a decisao do Govemo indiano representaria, alem da viola<_;ao do
Direito Internacional e pratica intemacional, infrac<_;ao a Declara<;ao dos
Direitos do Homem votada na Assembleia da O.N.U. em 1940, em Paris,
e que julgava que a fndia teria tambem assinado. Nao tinha presentes
os termos daquela declara<;ao, mas conhecia bern a declara<;ao paralela
dos Estados americanos, na qual existiam varios artigos que a fndia
estava infringindo, como os que reconhecem o direito de emigrar e o direito de os emigrantes conservarem a sua nacionalidade de origem. Se,
como supoe, OS dois textos sao semelhantes, sera possivel afirmar que
a fndia esta infringindo a declara<;ao de 1948.
Tendo-lhe perguntado se ja havia recebido uma resposta as diligencias feitas ha dias junto dos Embaixadores da Inglaterra e dos Estados
Unidos, o Secretario Geral respondeu, confidencialmente, que o Embaixador americano lhe havia transmitido a reac<_;ao do State Department,
que se mostrava embara<;ado em intervir em materia que a fndia poderia
considerar do seu foro interno, apesar das possiveis repercuss6es de ordem
internacional. Nao tinham ainda recebido resposta do Embaixador da
Inglaterra, admitindo que seria mais facil que o Govemo Ingles, como
membro da Commonwealth, se prestasse a praticar a diligencia solicitada.
Fiquei de consultar V. Ex.a sobre a pergunta do Secretario-Geral acima
transcrita.

A nt6nio de Faria

8
N.o n99

Do Encarregado de Neg6cios de Portugal em Londres
ao Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
Telegrama n.0 49I
Londres, 3 de Outubro de 1955
0 Times da a noticia, do seu correspondente em Nova Delhi, sobre
o anunciado envio duma rnissao militar do Egipto a Uniao Indiana para
inquirir da possibilidade da compra de armamento. Diz tambem que
o Egipto aceitou tomar a sua conta os interesses da Uniao Indiana em
Portugal.
Lucena
N.O 700

Relato da conversa do Ministro dos Negocios Estrangeiros
com o Ministro do Egipto em Lisboa
Lisboa, 4 de Outubro de 1955
... Aproveitei a ocasiao para falar ao Ministro sobre a diligencia da
Uniao Indiana para incumbir o Egipto de assumir a protec<;ao dos seus
interesses junto do Governo Portugues, de que falam os jornais.
Respondeu que s6 conhecia o assunto, tal como n6s, por ve-lo relatado
na irnprensa. Nao tern por ora quaisquer instru<;6es do seu Governo.
Referi-lhe entao a posi<;ao melindrosa em que estamos a respeito do
caso. Nao temos naturalmente qualquer objec<;ao a que seja o Egipto,
na<;ao amiga, a assumir a protec<;ao dos interesses indianos; mas a estranha atitude da Uniao Indiana quanto a aceitar que o Brasil exer<;a
a protec<;ao dos interesses portugueses (atitude que culmina na oposi<;ao
ao funcionamento de consulados brasileiros nas cidades em que vivem
comunidades portuguesas de Goa) obriga-nos a caminhar devagar.
Convem, pois, que, por meio desta conversa particular, o Ministro
fa<;a ciente o seu Governo do embara<;o objectivo em que nos encontramos,
e que talvez aconselhe a sobrestar o Egipto em diligencias oficiais enquanto
a rnencionada atitude indiana nao se esclarecer favoravelmente. Fodera
porventura o Egipto procurar concorrer para tal esclarecimento, no sentido das praxes internacionais sobre protec<;ao de interesses.
0 Ministro do Egipto tomou nota desta conversa particular e ficou
de a comunicar ao Governo do Cairo.
Paulo Cunha
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N.O 701

Do Ministro dos Negocios Estrangeiros
ao Embaixador de Portugal no Rio de janeiro

Telegrama n. 0 I77
Lisboa, 5 de Outubro de 1955
Como ja disse a V. Ex. a no meu telegrama n.o 171 (1 ),
o Governo Portugues segue com ansiedade as diligencias desse Governo
para por a funcionar os seus consulados em Bombaim e Calcuta. Sem
menosprezar os efeitos que produzirao no mundo dvilizado e particularmente nas Na<_;:6es Unidas as denuncia<_;:6es a que se refere o aerograma
n. 0 A-98 de V. Ex. a e), e indispensavel esclarecer esse Governo, sem a
minima possibilidade de duvida, que o nosso objectivo essencial e o estabelecimento daqueles consulados brasileiros. A sua substitui<_;:ao e dificil,
e a nova solu<_;:ao que acharmos sera sempre imperfeita. Confiamos portanto na amizade e boa vontade desse Governo para tentar com persistencia demover Nova Delhi de atitude tao contraria a pratica internacional civilizada. Argumentos nao faltam, mesmo sem contar com aqueles
que esse Governo certamente usara para se desafrontar. S6 perante urn
definitivo non volumus dos indianos e que consideraremos 0 partido
a tirar de decisao tao prejudicial aos nossos interesses. Se tivermos de
chegar a esse ponto, os caminhos referidos no seu aerograma parecem,
entre outros, os indicados.
Como ja disse a V. Ex.a, o assunto e importante e e urgente. Pe<_;:c
para me manter ao corrente pela via telegrafica.
CONFIDENCIAL-

Paulo Cunha
N.O 702

Do Embaixador de Portugal no Rio de janeiro
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros

Telegrama n. 0

224

Rio de Janeiro, 6 de Outubro de 1955
Dei conhecimento ao Secretario-Geral do conteudo do telegrama de
V. Ex.a 11. 0 177 (3).
Ver documento n.o 696.
Ver documento n.o 698.
(3) Ver documento n.o 701.
( 1)
( 2)
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0 Itamaraty tinha recebido uma comunica<;ao por via aerea do
Embaixador Falcao dizendo que falara com Nehru, o qual mantivera
a sua posi<;ao contn:lria a abertura dum Consulado em Bombaim. Posteriormente a esta comunica<;ao o Ministerio das Rela<;6es Exteriores recebera duas informa<;oes que considerava susceptiveis de modificar a posi<;ao indiana.
Em primeiro lugar, o Embaixador da Inglaterra lera ao Secretario-Geral um telegrama do Foreign Office em resposta a diligencia referida
no meu telegrama n.o 216 (1): <<You may everything will be done to help>>.
Como a diligencia feita junto do Embaixador ingles mencionara a necessidade em que o Brasil se veria se tivesse de renunciar ao encargo recebido de explicar publicamente o que se tinha passado, levando possivelmente o assunto a tribuna da O.N.U., o Secretario-Geral considerava a respasta muito animadora.
Outro facto que poderia representar influencia favoravel foi a noticia recebida de Delhi de que a Uniao Indiana teria pedido ao Egipto que
representasse os seus interesses em Portugal, para o que, segundo constara ao Embaixador Falcao, o Egipto ia abrir consulados em territ6rio
portugues. Se a informa<;ao for verdadeira, o Embaixador Falcao sugeria
que o Govemo Portugues tomasse o seu assentimento dependente da concordancia indiana aos consulados brasileiros em Bombaim e Calcuta.
(Foram dadas instru<;6es neste sentido ao Embaixador Lira).
Pedi audiencia ao Ministro Fernandes, que ja regressou do Rio, a fim
de acentuar o nosso interesse neste assunto.

Antonio de Faria
N.o 703

Do Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros
ao Embaixador de Portugal no Rio de janeiro
Telegrama n. 0 I78
Lisboa, 7 de Outubro de 1955
Como V. Ex.a muito bern sabe, temos todo o interesse em que o
Brasil possa tomar sobre si e realizar a efectiva protec<;ao dos interesses
portugueses. Por isso nao valera a pena precisar demasiado o alcance
e limites da nota de 29 de Agosto (2): fazendo-o, podemos correr o risco
( 1)
( 2)

Ver documento n.• 695.
Ver documento n.• 688 no volume II.

u
de os indianos, para evitarem para eles situac;oes embarac;osas, tornarem
impossivel a protecc;ao brasileira, designadamente nao autorizando a abertura de consulados.
Nesta conformidade, rogo a V. Ex.a responder agradecendo a nota,
cujo significado muito apreciamos, no sentido de colaborac;ao e espirito
pragmatico que estao na base dela, atinentes em conseguir, dentro dos
limites que considera possiveis, a defesa efectiva dos interesses portugueses. Convem, todavia, precisar que entendemos estar dentro da pratica de urn Governo aceitar e zelar pelos nossos interesses a simples transmissao duma comunicac;ao que eventualmente desejarmos fazer chegar
ao Governo indiana. Consideramos que tal transmissao nao significa
o endosso pelo Governo que a faz, nem vemos que possamos, sem ferir
o Governo Brasileiro, pedir os bons oficios doutro Governo para esse
efeito.
N estrangeiros
N.o 704

Do Ministerio dos Negocios Estrangeiros
ao Embaixador de Portugal no Rio de janeiro
Telegrama n. 0 I79

Lisboa, 7 de Outubro de 1955
RESERVADO- 0

Ministro Camara Canto perguntou ontem se o Governa Egipcio ja £izera qualquer pedido para assumir a representac;ao dos
interesses indianos. Foi-lhe respondido que nenhuma diligencia fora ainda
praticada, mas que Sua Excelencia o Ministro, ao receber recentemente
o Ministro do Egipto em Lisboa, tomou a iniciativa de lhe dizer que lera
umas noticias nos jornais sobre o assunto e, embora a titulo pessoal,
queria avisa-lo de que a Uniao Indiana estava dificultando, contra toda
a pratica internacional, a abertura de Consulados brasileiros em Bombaim
e Calcuta; era 6bvio, portanto, que, enquanto a Uniao Indiana nao acedesse
aos pedidos brasileiros no sentido de ficarem em condic;oes de exercer
efectivamente a protecc;ao dos nossos interesses, estava indicado que
o Governo Egipcio nao apresentasse qualquer pedido para representar
entre n6s os interesses da Uniao.
0 Dr. Camara Canto agradeceu efusivamente. Durante a conversa
subsequente, ficou-se com a impressao de que recebera informac;oes em
sentido diverso e que a Embaixada ou ate o Itamaraty estariam talvez urn
pouco agastados por o Governo Portugues haver aceite o pedido egipcio
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antes de estarem resolvidos os assuntos pendentes entre o Brasil e a Uniao
Indiana.
A face do exposto, V. Ex.a ajuizani sobre a conveniencia de aludir
nesse Ministerio a declarac;ao feita por Sua Excelencia o Ministro ao Representante do Egipto.
N estrangeiros
N.o 705

Do Embaixador de Portugal no Rio de janeiro
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros
Telegrama n. 0

226

Rio de Janeiro, 8 de Outubro de 1955
Aditamento ao meu telegrama n. 0 224 (1 ) o Secretario-Geral acaba
de telefonar-me para me dizer que o Ministro das Relac;oes Exteriores
o encarregara de me dar conhecimento dum memorandum ontem recebido da Embaixada de Inglaterra. Para nao demorar sendo hoje sabado,
lia-mo pelo telefone. 0 Alto Comissario Britanico na Uniao Indiana £izera
uma diligencia a urn alto nivel no Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros,
indiano, tendo-lhe sido dito que na opiniao do Governo da India e em
vista do sentimento ali existente, a abertura dum Consulado do Brasil em
Bombaim deveria ser adiada por agora. Entretanto, o Governo indiano
teria prazer se o Governo do Brasil designasse urn funcionario da sua
Embaixada em Nova Delhi, que poderia visitar Bombaim tantas quantas
vezes quisesse.
0 Alto Comissario era de opiniao de que nao se tratava de uma
atitude de mera obstruc;ao do Governo indiano, afigurando-se-lhe que
seria sincero o seu receio de reabertura neste momento dum Consulado do
Brasil que pudesse reacender os sentimentos da populac;ao local que nao
tinha ainda esquecido o epis6dio da demissao do antigo consul honoraria.
0 Alto Comissario aludiu a decisao indiana de encarregar o Egipto
para representar os seus interesses em Portugal, pensando que o eventual
pedido de abertura dum consulado egipcio em Goa nos daria a oportunidade de tornar a sua concessao dependente da reabertura dum Consulado brasileiro em Bombaim.
Relativamente a sugestao indiana de urn Secretario da Embaixada
visitar Bombaim o Secretario-Geral comentou que os indianos ja a haviam
feito ao Embaixador Falcao, tendo o Itamaraty julgado que nenhum
objecto u.til poderia ter.
A nt6nio de Faria
(1) Ver documento n.o 702.
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N.o 706

Do Ministerio dos Negocios Estrangeiros
ao Embaixador de Portugal no Rio de janeiro
Telegrama n. 0

I8I

Lisboa, 12 de Outubro de 1955
Em referenda ao 226, (1) afigura-se a esta Secretaria de Estado que
haveria toda a vantagem em que esse Governo repetisse pela mesma via
e directamente a diligencia junto do Governo indiano para a abertura
de consulados brasileiros que se funda na pratica normal entre os Estados
com rela<;oes diplomaticas. A insistencia pode nao dar resultado imediato,
mas certamente servira para marcar com firmeza, o interesse desse Governo, eo seu repudio pela atitude que alem do mais e em si mesma acintosa para o Governo Brasileiro. Mas sem prejuizo daquela insistencia, que
significa que a. questao se mantem aberta, julgamos que a sugestao indiana para visitas frequentes a Bombaim por urn funcion:irio da Embaixada do Brasil em Nova Delhi tera para nos interesse, desde que o Governa indiano nao restringisse a permanencia em Bombaim daquele funcionario e nao pusesse embara<;os a sua actua<;ao na protec<;ao dos interesses portugueses (abrangendo, necessariamente, a sua pnitica em local
adequado aos actos consulares) em que seria investido pela missao que
tern a seu cargo de defesa dos interesses portugueses. Nao se tratando
pois (repito, por agora) da cria<;ao dum consulado brasileiro, nao parece
que esta solu<;ao temporaria viesse a suscitar na popula<;ao indiana os
sentimentos a que o Alto Comissario Britanico aludiu.
Ao transmitir a esse Governo a sugestao que antecede, rogo que manifeste desde ja os nossos agradecimentos pelo esfor<;o que eventualmente
representara a estada em Bombaim dum funcionario diplomatico e pessoal anexo, cujos actos em rela<;ao as nossas autoridades terao o valor
e o alcance de actos consulares.
Como se torna indispensavel fazer chegar ao conhecimento dos milhares de goeses em territ6rio indiano e particularmente em Bombaim
os esfor<;os estao sendo empregados para lhes assegurar protec<;ao, rogo
a V. Ex.a perguntar ai se ha objec<;ao em que a Radio de Goa anuncie
estarem prosseguindo as negocia<;oes para a abertura de consulados
Brasileiros em Bombaim e Calcuta, a guarda dos quais ficarao OS interesses
portugueses, e que tanto o Governo Portugues como o brasileiro estao
empregando os seus melhores esfor<;os nesse sentido.

N estrangeiros
(1)

Ver documento n.• 701'5.
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N.o 707

Do Embaixador de Portugal no Rio de Janeiro
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros
Aerograma n. 0 A-I03
Rio de Janeiro, 13 de Outubro de 1955
Em referenda ao telegrama de V. Ex.a n. 0 178, (1 ) foi feita M. dois
dias uma diligencia junto do Secretario-Geral tendo entregue uma nota
de resposta nos termos indicados.
Expliquei verbalmente que, no caso de ser aceite integralmente
a tese brasileira, o Governo Portugues nao teria maneira de fazer chegar
qualquer comunica<;iio ao Governo indiano. Consideravamos que a simples
transmissao nao significa o endosso pelo Governo que a fez, nem viamos
que pudessemos, sem ferir o Governo Brasileiro, pedir bons oficios a outro
Governo para esse efeito.
Pareceu-me preferivel omitir na nossa nota esta Ultima frase, tanto
mais que a nossa primeira diligencia haviamos perguntado ao Governo
Brasileiro se considerava o canal apropriado para a transmissao do projecto, o que logicamente pode ser interpretado como significando que
tinhamos, tambem, duvidas a tal respeito.
0 Secretario Geral aceitou sem dificuldade o nosso ponto de vista.
Reconhecia que havia necessariamente comunica<;6es que podiam e deviam
ser transmitidas sem inconvenientes. No caso presente concordei em que
nao havia inconveniente na sua transmissao por o protesto ja ter sido
feito publicamente.
Antonio de Faria
N. 0 708

Do Embaixador de Portugal no Rio de Janeiro
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros
Telegrama n. 0 229
Rio de Janeiro, 13 de Outubro de 1955
Em aditamento ao meu telegrama n. 0 226, (2) o Secretario Geral
mostrou-me ontem urn memorand~tm ingles cujo Ultimo periodo e ligei(1) Ver documento n.o 703.
Ver documento n.o 705.

( 2)
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ramente diferente do que havia compreendido ao telefone. Corrijo agora
as informa<_;oes que trasmiti: 0 Alto Comissario aludiu a dedsiio indiana
de encarregar o Egipto para representar os seus interesses em Portugal
sugerindo que se e quando o Egipto pedir a abertura dum consulado em
Goa o Brasil teria a oportunidade de levantar de novo a questiio do Consulado de Bombaim.
0 memorandum diz tambem que nenhuma objec<_;ao existe a abertura de consulados em Calcuta ou Madrasta.
0 Embaixador do Brasil no Cairo informou que o Egipto nao tendona por agora criar consulados em territ6rio portugues, embora o Itamaraty nao atribua valor definitive a esta informa<_;ao que foi obtida em
resposta a uma pergunta directa do Embaixador e talvez possa ter sido
a consequenda da nossa primeira reac<;iio aconselhando o Egipto a nao
apresentar o pedido, enquanto nao fossem autorizados os consulados
brasileiros.

A nt6nio de Faria
N.O 709

Do Embaixador de Portugal no Rio de janeiro
ao Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
Telegrama n. 0

230

Rio de Janeiro, 13 de Outubro de 1955
Em referenda ao telegrama de V. Ex.a n.o 181 (1), serei recebido
amanha de tarde pelo Ministro das Rela<_;oes Exteriores. No estado de
espirito em que ontem o encontrei parece difidl que concorde com nova
diligenda imediata, vista o Embaixador Falcao ter ja feito, conforme
comuniquei no meu telegrama n. 0 224 (2 ), uma diligenda pessoal junto de
Nehru, que recusou firmemente a abertura dum consulado brasileiro
(tendo mesmo acrescentado, segundo ontem me foi dito, que o recusaria
a qualquer outro pais para o mesmo fim).
Relativamente a parte final do telegrama de V. Ex.a sobre a publica<_;ao nos jornais de Delhi da recusa indiana a abertura dum Consulado
em Bombaim, parece tamar ofidal a notida de Radio Goa nos termos
desejados. Farei contudo a diligenda ordenada, a nao ser que receba novas
instru<_;oes.
A nt6nio de Faria
( 1 ) Ver documento n.• 706.
(B) Ver documento n.o 702.
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N. 0 710

Do Embaixador de Portugal no Rio de Janeiro
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros
Telegrama n. 0

2JI

Rio de Janeiro, 13 de Outubro de 1955
Segundo informa<;6es ontem obtidas no Itamaraty, foi publicado
pelos jornais de Nova Delhi que o Governo i11dia11o havia recusado o pedido brasileiro de abertura dum Consulado em Bombaim. 0 Mi11istro
Fernandes, com quem me avistei, co11sidera ai11da possivel que o Egipto
venha a pedir a abertura dum Co11sulado em Louren<;o Marques ou em
Goa, o que permitiria sair do impasse actual.
E11treta11to parecia-lhe preferivel aguardar os desenvolvimentos.
Mostrou-se pouco i11cli11ado a fazer por agora qualquer declara<;ao publica
sobre a abertura dum Co11sulado em Bombaim por julgar que poderia
afastar a possibilidade do Governo india11o reco11siderar a sua posi<;ao.
N6s poderiamos come11tar a recusa publicame11te em Lisboa, critica11do
a i11justificavel decisao do Governo i11diano. Se as 11ossas Miss6es em
Lo11dres e Washington obtivessem que a impre11sa desses paises comentasse desfavoravelme11te a atitude de Nehru recusando aos portugueses
de Bombaim o tratame11to que a pratica i11ternacio11al reconhece aos
subditos dum pais inirnigo mesmo em caso de guerra, 11ao seria de excluir
que a opiniao internacio11al levasse o Governo i11diano a modificar a sua
decisao.
0 Mi11istro partia do pri11dpio de que o Governo Portugues desejava
que o Brasil pudesse ai11da obter a protec<;ao dos nossos interesses, o que
co11firmei. S6 110 caso do Brasil ter de re11u11ciar a tal protec<;ao seria,
a seu ver, de admitir que houvesse uma declara<;ao publica por parte deste
Governo o que 110 actual estado de espirito do Mi11istro das Rela<;6es
Exteriores e de prever que seja basta11te mais atenuada do que se depree11dia das palavras do Secretario-Geral, o qual assistiu a parte da conversa
e confirmou as informa<;6es que tra11smiti a V. Ex.a.
Pareceu-me co11veniente nao utilizar, desde logo todos, os nossos
argumentos, tanto mais que nao se tratava duma discussao sobre qualquer caso concreto e urgente mas apenas de uma simples troca de impress6es. Lembrei, porem, ao Itamaraty que publicou em nove de Setembro
(meu oficio n. 0 520) (1) urn comunicado anunciando a cria<;ao dum Con( 1)

Ver documento n.o 694.

17

sulado em Bombaim para proteger os interesses portugueses. Parecia
dificil pretender que a recusa indiana nao envolve urn certo desaire para
este Govemo, sendo apenas inamistosa para Portugal.

Ant6nio de Faria
N.O 711

Do Embaixador de Portugal no Rio de janeiro
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros

Telegrama n. 0 233
Rio de Janeiro, 14 de Outubro de 1955
Em referenda ao telegrama de V. Ex. a n. 0 181 (1 ), foi feita hoje, junto
do Ministro Raul Fernandes, a diligencia de harmonia com as instru<_;oes
de V. Ex. a. A diligencia nao poderia ter sido mais bern sucedida. 0 Ministro, que estava muito bern disposto, nao via objec<_;ao a que a Radio
de Goa informasse que o Governo Brasileiro continua diligenciando a abertura dum Consulado em Bombaim. Tambem prometeu dar instru<_;oes
a Embaixada em Delhi no sentido desejado. Ia mesmo redigir com o Secrehirio-Geral uma nota a ser enviada ao Governo indiano. 0 Ministro
tinha duvidas que os indianos consentissem uma permanencia demorada
em Bombaim de urn funciomirio da Embaixada de Delhi, mas reconhecia
que a diligencia devia ser feita mesmo para esclarecer o alcance da sugestao. Hoje mesmo tinha enviado instru<_;oes a Delega<_;ao na O.N.U. para
fazer uma diligencia junto do Delegado indiano Menon para a abertura
de urn Consulado em Bombaim. Menon tinha feito ha dias urn discurso na
Assembleia Geral elogiando o Brasil por ter autorizado a vinda a este
pais de alguns prisioneiros da Coreia que ninguem queria aceitar. 0 Ministro julgou que se devia aproveitar a oportunidade para procurar obter
a interven<_;ao de Menon.
A fim de facilitar as instru<;oes a enviar a Delhi, deixei com o Ministro
a panlfrase do telegrama de V. Ex.a, que levava comigo. Agradeci a Raul
Fernandes o pronto assentimento ao nosso pedido. Falara ontem com
o Secretario-Geral, pedindo-lhe que preparasse o terreno para a nossa
diligencia.

A nt6nio de Faria
( 1)

Ver documento n.• 706.
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N.O 712
Do Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
ao Embaixador de Portugal no Rio de janeiro

Telegrama n. 0 I84
Lisboa, 15 de Outubro de 1955
Em referenda ao seu telegrama n. 0 231, (1) pe<;o que confirme se,
como depreendo, o Itamaraty acha bern que publiquemos urn comunicado
vergastando a recusa dum Consulado em Bombaim. Em verdade, nao ha
outro meio de fazer urn comentario publico em condi<;6es de impressionar a opiniao publica dos outros paises.
Pa~tlo Cunha

N. 0 713
Do Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
ao Embaixador de Portugal no Rio de janeiro

Telegrama n. 0 I85
Lisboa, 16 de Outubro de 1955
Estao chegando ao Governo de Goa repetidos pedidos de nacionais
indianos para obten<;ao dum visto de entrada em Goa, sobretudo com
o fim de visitar indianos presos. Responde-se, sistematicamente, que os
vistos serao dados liberalmente mas s6 por urn consulado brasileiro em
Bombaim.
Paulo Cunha
N.o 714

Do Embaixador de Portugal no Rio de janeiro
ao Ministro dos Neg6cios Estrangeiros

Telegrama n. 0 238
Rio de Janeiro, 17 de Outubro de 1955
Com referenda ao telegrama de V. Ex.a n.o 184, (2) telefonei ao Secretario-Geral que me confirmou que o Itamaraty nao tern objec<;ao
(1)
( 2)

Ver documento n.• 710.
Ver documento n.o 712.
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a que se publique urn comunicado referindo as noticias publicadas em
Nova Delhi. Desejariam que nao se fa<;a referenda a comunica<_;ao proveniente do Rio, pois receiam que possa prejudicar as diligencias que
o Governo Brasileiro esta efectuando directamente junto do Governo
indiano. No sabado passado foram enviadas instru<;oes ao Embaixador
Falcao, anunciadas pelo meu telegrama n. 0 233, (1) alem das que foram
transmitidas a delega<_;ao junto da O.N.U.
Na minha Ultima audiencia como Ministro Raul Fernandes, ao agradecer-lhe a sua pronta concordancia aos nossos dois pedidos, nao deixei
de lhe dizer que a sua reac<;ao dois dias antes me deixara bastante desanimado. Fernandes respondeu-me que nao tinha razao, pois que, se
fizesse uma declara<;ao publica censurando a India, precipitaria o rompimento sem que n6s tivessemos quem la representasse os nossos interesses. Se desejamos que o Brasil possa exercer aquela fun<_;ao, teriamos
de adoptar uma atitude mais conciliat6ria, embora reconhecesse que
a posi<_;ao indiana era inteiramente injustificavel.
Falarei amanha mais demoradamente com o Secretario-Geral que
hoje nao podia receber-me. Talvez seja preferivel aguardar aquela conversa antes de se decidir a publica<_;ao do comunicado.

Antonio de Faria
N.o 715

Do Embaixador de Portugal no Rio de janeiro
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros
Telegrama n. 0

240

Rio de Janeiro, 18 de Outubro de 1955
Aditamento ao meu telegrama n. 0 238 (2). 0 Secretario-Geral deu-me
hoje conhecimento das instru<_;oes enviadas a Embaixada em Nova Delhi
para que dirija ao Governo indiana a nota que a seguir resumo: Referindo-me a comunica<_;ao verbal que Nehru fez ao Embaixador em 30 de
Setembro recusando a abertura dum Consulado em Bombaim. 0 Governo
Brasileiro lamenta aquela recusa que vai contra a pratica internacional
e nao lhe permite exercer eficazmente a fun<;ao de protec<_;ao dos interesses portugueses que com o assentimento da fndia o Brasil aceitou,
manifestando a esperan<_;a em que o Governo indiana venha ainda a reconsiderar a sua posi<;ao. Entretento o Governo Brasileiro tomou em con( 1)
( 2)

Ver documento n.o 711.
Ver documento n. 0 714.
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sidera<_;ao a afirma<;ao de que o Embaixador do Brasil ou um funcionario
da Embaixada poderiam ir a Bombaim quando desejassem. Nao havendo
na India disposi<_;oes que restrinjam o movimento dos diplomatas ali acreditados, o Govemo Brasileiro desejaria saber, para averiguar o alcance
desta sugestao, se o secretario que for enviado a Bombaim podera receber
e ouvir os cidadaos portugueses ali residentes e eventualmente entrar
em contacto com as autoridades locais para a protec<_;ao dos seus interesses, bem como visitar o Consulado de Portugal para verificar o estado
dos arquivos. 0 Secretario-Geral disse-me que tinha parecido conveniente redigir a nota desta maneira e nao na forma por n6s sugerida,
pois correr-se-ia o risco de os indianos responderem que ja haviam comunicado nao ser autorizada a abertura do Consulado, que era praticamente ao que corresponderia o pedido na forma indicada no telegrama
n. 0 181. Em face da enorme vaidade de Nehru e do seu feitio impetuoso,
o Secretario-Geral tinha a impressao de que seria mais facil obter uma
resposta favoravel a forma adoptada. Se assim acontecesse, seria ja um
prindpio e depois se trataria de obter outras concessoes.
Relativamente ao comunicado a publicar em Lisboa, confirmou
o que ontem me disse pelo telefone (Telegrama n. 0 238), (1) acrescentando
que, no caso de julgarmos conveniente fazer tal publica<;ao, poderiamos
acrescentar saber que o Govemo Brasileiro continuava diligenciando
uma autoriza<;ao para a abertura dum Consulado a fim de poder desempenhar a fun<;ao de protec<_;ao que aceitara com o assentimento do Govemo indiano.
Perguntou-me, porem, se julgavamos oportuno publicar o comunicado, enquanto nao se conhecia o resultado da diligencia ordenada ao
Embaixador Falcao e da que ja deve ter sido feita pelo Delegado brasileiro nas Na<;6es Unidas junto de K. Menon.
Na verdade, quando Raul Fernandes sugeriu o nosso comentario
condenat6rio da atitude indiana, nao se tinha ainda pensado naquelas
diligencias, cujo exito o Secretario-Geral receava que poderia talvez nao
ser facilitado com aquela publica<;ao neste momento.
Dei conhecimento do conteudo do telegrama n. 0 185 (2 ) que o Secretario-Geral prometeu transmitir a Embaixada em Nova Delhi. Concordon inteiramente com a nossa resposta, que poderia ajudar a uma
resolu<_;ao favoravel.

Ant6nio de Faria

( 1)
( 2)

Ver documento n.o 714.
Ver documento n. 0 713.
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N. 0 716

Do Ministro de Portugal em Karachi
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros
Telegrama n. 0 I7I
Karachi, 21 de Outubro de 1955
CONFIDENCIAL- Chegam-me persistentes rumores de que a comunidade goesa de Bombaim come<;a a desencorajar-se, sentindo-se desamparada e mostrando sinais de impaciencia em virtude da £alta duma entidade que tome o cargo dos interesses consulares. Varios necessitam de
passaportes, outros procura<;6es, etc. Nao sendo possive1 ao Brasil nomear
urn Consul, p~r nao lhe ter sido consentido pelo Governo indiana, talvez
a sua Embaixada pudesse continuar a proteger os nossos interesses em
Nova Delhi, eo Consul de outro pais em Bombaim proteger a nossa comunidade ali. Reputo muito urgente p6r em pratica esta ou outra solu<;ao.

Alvaro B. Laborinho
N. 0 717

Do Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros
ao Embaixador de Portugal no Rio de Janeiro
Telegrama n. 0 I88
Lisboa, 22 de Outubro de 1955
Em referenda ao telegrama n. 0 240 (1) concordamos em nao publicar
qualquer comunicado sobre a questao do Consulado de Bombaim antes
de ter conhecimento do resultado da conversa do Embaixador do Brasil
em Nova Delhi. Isso mesmo foi aqui dito ao Embahador Heitor Lira
no passado dia 20.
N estrangeiros
N.o 718

Do Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros
ao Embaixador de Portugal no Rio de Janeiro
Telegrama n.0 I9I
Lisboa, 24 de Outubro de 1955
Informa<;6es-recebidas revelam que a comunidade goesa de Bombaim
come<;a a desen~orajar-se, sentindo-se desamparada e mostrando sinais
( 1)

Ver documento n. 0 715.
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de impaciencia em consequencia da falta duma entidade que tenha a
cargo a sua protec<_;:ao consular. Trata-se de individuos em regra de nivel
cultural pouco elevado e por isso mesmo mais facilmente impressionaveis. Rogo a V. Ex.a levar estes factos ao conhecimento do Itamaraty
e averiguar se o Embaixador Falcao ja fez as diligencias referidas no telegrama n.o 238. (I)

N estran geiros

N. 0 719

Do Ministro de Portugal em Karachi
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros
Oficio n.o 585
Lisboa, 26 de Outubro de 1955

Excelencia- Tenho a honra de remeter juntamente a V. Ex. a, os
recortes dos jornais da Uniao Indiana, de ontem, 21 do corrente, com
noticias que se prendem com a nossa provincia de Goa.
0 Times of India da-nos a noticia de que, segundo fontes politicas
de Nova Delhi, nao sera possivel ao Egipto abrir um Consulado em Goa
para protec<_;:ao dos interesses da Uniao Indiana derivado do facto dos
indianos terem rejeitado o pedido brasileiro de abertura de urn Consulado
em Bombaim para proteger os interesses portugueses. A mesma noticia
diz que os papeis importantes da extinta Lega<_;:ao da fndia em Lisboa
come<_;:aram ja a ser transferidos da Lega<_;:ao do Egipto em Lisboa para
o Ministerio dos Neg6cios Externos indiano e acrescenta que o mesmo
Ministerio, ao rejeitar o pedido brasileiro, <<appears to have taken the
line>> de que Portugal nao tern interesses a proteger em Bombaim e que
OS goeses que la Vivem nao necessitam qualquer protec<_;:ao portuguesa.
Aproveito o ensejo para reiterar a V. Ex.a, Senhor Ministro, os protestos da minha mais alta considera<_;:ao.
Alvaro Brilhante Laborinho

( 1)

Ver documento n.o 714.
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N. 0 720

Do Embaixador de Portugal no Rio de janeiro
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros
Telegrama n. 0 243
Rio de Janeiro, 26 de Outubro de 1955
Referenda aos telegramas de V. Ex.a n. 0 188 (1) e 191. (2) 0 Secretario-Geral deu-me conhecimento dum telegrama acabado de receber de
Delhi trasnsmitindo o resumo da nota do Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros indiano em resposta a r.uta lna.sileira resumida no meu telegrama
N.o 240. (3 ) Segundo o Embaixador Falcao, a nota e redigida em termos
corteses e alude ao pedido feito ao Egipto para a protec<;ao dos interesses
indianos em Portugal e <<possess6es portuguesas na India>>, dizendo que
o Governo indiano esta disposto a concordar com as facilidades pedidas
mediante reciprocidade. Assim, estaria de acordo em permitir que um
funcionario da Embaixada do Brasil visite o antigo Consulado de Portugal em Bombaim, examine o arquivo e se entenda, directamente, com
o Governo do Estado para a protec<;ao dos interesses portugueses, desde
que o Governo Portugues concorde em conceder facilidades redprocas
ao funcionario diplomatico da Embaixada do Egipto em Delhi para visitar Goa, Damao e Diu sempre que for necessario, avistando-se com os
cidadaos indianos nesse territ6rio e comunicando com as autoridades
locais no que se refere aos interesses indianos.
0 Secretario-Geral pedia-me para dar conhecimento a V. Ex.a do
resumo da referida nota que o Itamaraty se inclinava a considerar mais
animadora as anteriores comunica<;6es indianas, desejando conhecer
a reac<;ao do Governo Portugues. A sua primeira impressao, que ainda
nao submetera ao Ministro Fernandes, seria a de que, caso concordassemos, responder ao Governo indiano que o Governo Brasileiro ia consultar o Governo Portugues, afigurando-se-lhe contudo preferivel, se
o Governo indiano concordasse na abertura do Consulado Brasileiro em
Bombaim, fazer tambem uma sugestao para a abertura dum Consulado
do Egipto em Goa. Inclinava-se mais para uma interlocut6ria nesse sentido do que para uma comunica<;ao mais positiva da nossa parte.
Ontem tinha sido recebido um telegrama do Embaixador Falcao
informando que o Embaixador da Belgica lhe dissera ter recebido uma
( 1)

( 2)
( 3)

Ver documento n.o 717.
Ver documento n.o 718.
Ver documento n.o 715.
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informac;ao do seu Consul em Bombaim de que o proprietario da casa
do nosso Consulado o avisara constar-lhe que o Governo do Estado ia
requisitar a casa para ali instalar uma repartic;ao publica. 0 Consul da
Belgica e detentor das chaves do nosso Consulado na ausencia do Decano
do Corpo Consular, o Consul da Sufc;a. 0 Secretario-Geral pensava aproveitar a oportunidade para levar a informac;ao ao conhecimento do Governo de Delhi manifestando a esperanc;a de que nao tenha fundamento.
Se o tivesse, mais uma razao para que os indianos autorizassem desde ja
a abertura do Consulado do Brasil. No caso do Governo indiano nao se
decidir ainda a dar tal autorizac;ao, o Secretario-Geral pensava sugerir
que urn funcionario da Embaixada do BrasH pudesse receber na sede do
nosso Consulado os cida.daos portugueses, pois nao podia recebe-los na
rua, sugerindo igualmente, se V. Ex.a concordasse, que o funcionario
egipcio poderia servir-se da casa do antigo Consulado da India em Goa.
Fiquei de solicitar uma resposta urgente a V. Ex.a para estas sugest6es a fim de nao demorar a resposta a Nota indiana.
A nt6nio de Faria

N. 0 721
Do Ministerio dos Negocios Estrangeiros
ao Ministro de Portugal em Karachi
Telegrama

Lisboa, 28 de Outubro de 1955
Referenda ao telegrama de V. Ex.a n. 0 171. (1) Com a colaborac;ao
do Itamaraty estamos fazendo toda a possivel pressao no sentido de conseguir que a Uniao Indiana aceite urn sistema que permita que o Brasil
assegure protecc;ao a colonia goesa de Bombaim.
Para informac;ao de V. Ex. a: Fizemos antecipadamente saber ao
Ministro do Egipto em Lisboa que nao viamos possibilidade de ser considerado favoravelmente o pedido de representac;ao dos interesses indianos sem uma previa resoluc;ao favoravelno caso de Bombaim.
N estrangeiros

( 1)

Ver documento n.o 716.
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N. 0 722

Do Embaixador de Portugal no Rio de janeiro
ao Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
Telegrama n. 0 247
Rio de Janeiro, 29 de Outubro de 1955
Em aditamento ao meu telegrama N. 0 243, (1 ) o Embaixador da
Belgica em Delhi informou o Embaixador Falcao de que o proprietario
da casa do nosso Consulado em Bombaim tinha notificado o Governo
de Bombaim que requisitara o im6vel que deveria ser entregue no prazo
de quinze dias a partir do passado dia 21.
0 Secretario-Geral telefonou-me esta manha informando que iam
ser expedidas instru<;oes urgentes ao Embaixador Falcao para que dirija
uma nota ao Governo indiano acusando a recep<;ao da nota ha dias recebida e dizendo que o Governo Brasileiro se compraz em saber que o Governo indiano concorda em conceder as facilidades desejadas em Bornbairn para o funcionario da Embaixada do Brasil em caso de reciprocidade
de identicas facilidades em Goa para o funcionario da Embaixada do
Egipto. 0 Governo Brasileiro ja consultou o Governo Portugues esperando poder responder dentro de alguns dias. Chegou, entretanto, ao seu
conhecimento que o Governo de Bombaim tinha requisitado a casa do
Consulado de Portugal naquela cidade. Nao sabendo como conciliar tao
intempestivos prop6sitos com os termos de reciprocidade que o Governo
indiano propunha para a defesa dos seus pr6prios interesses em Goa,
o Governo Brasileiro espera que a noticia nao se confirme. No caso pon§m
de assim acontecer, apela para o espirito de compreensao do Goven1o
indiano exortando-o a facilitar uma nova casa para a instala<;ao do antigo Consulado de Portugal, na qual um funcionario da Embaixada do
Brasil seja autorizado a receber os cidadaos portugueses, prometendo
obter identicas facilidades em Goa para o funcionario da Embaixada
do Egipto.
Foi tambem recebido um telegrama de Falcao comunicando que
o Subsecretario dos Neg6cios Estrangeiros lhe dissera, antes de recebidas
as instru<;6es acima, que nada mais poderia fazer-se na questao do Consulado de Portugal em Bombaim, antes de comunicado a resposta do
Governo Portugues.

A nt6nio de Faria
( 1)

Ver documento n.• 720.
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N. 0 723

Do Embaixador de Portugal no Rio de janeiro
ao Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
Telegrama n. 0 249
Rio de Janeiro, 31 de Outubro de 1955
Em aditamento ao meu telegrama n. 0 247, (1 ) e tendo duvidas se
havia resumido com exactidao a ideia contida no ante penUltimo panigrafo daquele telegrama, perguntei ao Secretario-Geral que corrigiu da
seguinte maneira a parte final daquele paragrafo: <<Prometendo esfor<;ar-se para obter identicas facilidades para o funcionario da Embaixada
do Egipto que vier a ser encarregado de tarefa semelhante no territ6rio
portugues. As instru<;oes ja tinham sido expedidas quando me foi lido
o telegrama.
0 Secretario-Geral informou-me ter recebido urn telegrama do Embaixador Freitas Valle, Delegado na O.N.U., depois de uma conversa com
Menon. Este confirmou que o secretario da Embaixada em Delhi poderia
ir a Bombaim quantas vezes quizesse. Freitas Valle aludiu a necessidade
que o Egipto poderia ter em estabelecer urn Consulado em Mo<;ambique
para defender os interesses indianos, tendo Menon dito que consultaria
novamente o seu Governo. 0 Embaixador interpretava a reac<;ao de
Menon com algum optimismo.

A nt6nio de Faria
N.o 724

Do Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
ao Embaixador de Portugal no Rio de janeiro
Telegrama n. 0 I95
Lisboa, 2 de Novembro de 1955
Em referenda aos telegramas de V. Ex.a n. 08 243, 247 e 249, (2 )
julgo ainda necessaria, vantajosa e urgente nova diligencia brasileira
em Nova Delhi para abertura de urn consulado do Brasil em Bombaim
a troco da reciprocidade da abertura dum consulado egipcio em Goa.
(1) Ver documento n.o 722.
(2) Ver documentos n.o• 720, 722 e 723.
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A nossa garantia de autoriza<_;ao da instala<_;ao dum representante consular em Goa para a defesa dos interesses indianos seria um elemento
novo que justificaria a repeti<_;ao da diligencia brasileira, em alto nivel
as autoridades indianas. Nao se compreende - nem o jufzo mundial
compreendera- se busquem solu<_;6es complicadas, imperfeitas e inevitavelmente sujeitas a incidentes de toda a especie para um problema
que pode e deve ter solu<_;ao que, repito, e a normal mesmo entre Governos
em guerra. Em caso da nova diligencia nao surtir os efeitos desejados,
aceitamos (convem deixar bem explicito que o fazemos a titulo provisorio) a solu<_;ao antevista na nota indiana a que se refere o telegrama
de V. Ex.a 243 (1 ), desde que fique claramente entendido que o funcionario brasileiro pode:
a) demorar-se em Bombaim, com o seu pessoal tecnico, o tempo
que o seu Governo considerar necessaria para o born desempenho
da missao de que foi incumbido;
b) utilizar livremente o edificio em que esteve instalado o Consulado
Geral de Portugal, ou outro edificio apropriado, facultado pelo
Governo indiana (embora pago por nos) para nele receber sem
quaisquer restri<_;oes os individuos que normalmente se dirigiam
ao Consulado Geral; e

c) a faculdade de entender-se directamente com as autoridades do
Estado de Bombaim para a protec<_;ao dos interesses portugueses.
Pelo nosso lado assegurariamos a faculdade e facilidades identicas
ao funcionario egipcio que fosse a Goa, Damao e Diu zelar pelos interesses
indianos.
Esta modalidade (que somos compelidos a aceitar por nos ser recusada a solu<_;ao convencional) implicaria, necessariamente, a continua<_;ao do nosso arrendamento do Consulado Geral em Bombaim, ou o arrendamento de outro edificio apropriado; em contrapartida assegurariamos
o uso do edificio do Consulado indiano em Goa nas condi<_;oes existentes
ao tempo do seu encerramento, ou em edificio facultado por nos (embora
pago pelos indianos)- uma ou outra solu<_;ao conforme a que se chegasse
para o nosso interesse em Bombaim. Como e obvio, nao podemos aceitar
uma solu<_;ao na qual nao esteja assegurado o uso de edificio proprio onde
um funcionario brasileiro com o seu pessoal possa exercer livre e eficientemente a sua ac<_;ao. A hipotese (que nao nos repugna aceitar esteja no
pensamento das autoridades indianas, de um fundonario brasileiro se ver
(1)

Ver documento n.o 720.
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compelido a actuar num simples quarto de hotel e absolutamente inaceit:ivel: ela traria a mera aparencia de protec<_;ao consular a nossa colonia,
mas nao uma protec<_;ao efectiva e assidua, que e 0 que importa.
A imprensa indiana do dia 25 ultimo refere que o pedido brasileiro
foi rejeitado, comentando que o Ministro dos Negocios Estrangeiros indiana ao tamar tal decisao, <<parece ter tido o ponto de vista de que os
portugueses nao tern interesses que care<;am de ser protegidos em Bornbairn; OS goeses que ali vivem nao precisam de protec<;ao portuguesa
de nenhuma especie)>. E possivel, direi provavel, que esta interpreta<;ao
seja a correcta no sentido de os indianos terem o prop6sito de que a colonia portuguesa continue desamparada e que, por conseguinte, as autoridades indianas recusem ou tentem iludir qualquer solu<;ao que assegure
a colonia protec<;ao efectiva. Dentro desta probalidade, devemos estar
precavidos contra as tacticas dilatorias, e rejeitar firmemente qualquer
solu<;ao que nos dena realidade a aparencia e s6 a aparencia duma satisfa<;ao. Nao ha, pois, tempo a perder: se nenhuma das solu<;oes aqui propastas conseguir vingar, teremos que consertar com esse Govemo urn
plano de ac<;ao. Desde ja concebemos a publica<;ao dum comunicado
expondo ao Mundo a atitude indiana e as razoes que a ditaram. 0 que
antecede habilitara V. Ex.a a nova diligencia junto desse Govemo, na
qual deverao ser expresses como sempre os nossos agradecimentos pela
sua actua<;ao e perseven1ncia em tentar conseguir uma solu<_;ao que ao
mesmo tempo que assegure protec<_;ao efectiva a nossa colonia na fndia
e de satisfa<;ao a urn legitimo pedido brasileiro, constitua a repara<_;ao
moral que a este e devida. Quanta ao £alar sabre a segunda modalidade,
muito convem que V. Ex.a deixe perceber a convic<;ao em que estamos
de que o funcionario a designar da Embaixada Brasileira em Nova Delhi
estabele<;a de facto residencia em Bombaim. So nos interessa uma protec<_;ao efectiva a nossa colonia; o simulacra duma protec<_;ao consular
tira-nos a for<;a moral para urn protesto dirigido a consciencia intemacional e deixa desamparada, como esta, a colonia portuguesa. 0 assunto
requer a maxima vigilancia e 0 maior cuidado.
Paulo Cunha
N.O 725

Do Embaixador de Portugal no Rio de janeiro
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros

Telegrama n.0

252

Rio de Janeiro, 4 de Novembro de 1955
Entreguei ao Secretario Geral urn memorial baseado no telegrama
de V. Ex. a. Pedi-lhe que logo que o Ministro decida os termos da diligencia
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a fazer em Delhi, informe o Secretario Sampaio para conhecimento de
V. Ex.a
Acentuei que a melhor solut;ao seria, sem duvida, o estabelecimento
dum Consulado em Bombaim, embora seja de admitir que os indianos
nao queiram ir imediatamente para essa solu<;ao. Mas nao haveria inconveniente em prop6-la mais uma vez, tanto mais que tinhamos o facto
novo da aceita<;ao portuguesa dum Consulado do Egipto em Goa.

A nt6nio de Faria
N. 0 726

Do Ministro de Portugal em Karachi
ao Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
Karachi, 5 de Novembro de 1955

Excelencia - Como ilustrat;ao da atitude indiana em tudo quanto
diz respeito a Portugal, tenho a honra de comunicar a V. Ex.a que, tendo
feito ontem uma chamada telef6nica para a Embaixada do Brasil em Nova
Delhi, a fim de tratar de assunto urgente em rela<;ao ao despacho dos m6veis da nossa ex-Lega<;ao naquela capital, foi-nos dada a liga<;ao, mas,
logo que iniciei a conversa, esta foi perturbada por ruidos nitidamente
provocados com o fim de a impossibilitar, objectivo que na realidade foi
conseguido.
Trata-se de urn metodo caracteristico do pais dos satyagrahas, pois
qualquer outro que tivesse a intent;ao de evitar aquela liga<;ao intemacional teria adoptado 0 sistema simples, radical e honesto de nao a permitir.
Aproveito a ocasiao para reiterar a Vossa Excelencia, Senhor Ministro,
os protestos da minha mais alta considera<;ao.
Alvaro B. Laborinho
N.o 727

Memorandum da Lega~ao do Egipto em Lisboa
ao Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros
Lisboa, 7 de Novembro de 1955
Sur la demande du Gouvernement de l'Union Indienne, le Gouvernement de la Republique d'Egypte a accepte dele representer et de veiller
sur ses inten~ts au Portugal.
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L'attitude du Gouvemement Egyptien s'explique non seulement
par les usages intemationaux et par le fait que le Gouvemement Portugais a charge le Bresil de representer ses inten~ts en Inde, mais, surtout,
aussi en raison de la grande et reelle amitie que le Gouvemement Egyptien
nourrit a l'egard des deux Jays.
Le Gouvemement Egyptien serait d'avis que la competence de cette
Legation embrasse les inten~ts indiens tant dans la Metropole que dans
les Iles Adjacentes et dans les territoires portugais d'Outre-Mer, en Afrique.
Quant aux interets indiens existant ou qui peuvent existir a Goa,
Damao et Dio, ceux-ci seront administres et geres par les soins de notre
Ambassade a New Delhi.
Cette mission ne pouvant etre entreprise ni remplie sans l'accord ni
!'approbation formelle du Gouvemement Portugais, le Gouvemement
Egyptien saurait gre d'obtenir, au plus tot, son agrement a ce sujet. De
plus, vu la subtilite et l'extreme delicatesse de la nature d'une telle obligation, le Gouvemement Egyptien espere que cette Legation trouvera
aupres des Autorites Portugaises le bon accueil auquel elle a ete toujours
habituee et toutes les facilites necessaires a cette fin.

A pedido do Governo da Uniao Indiana, o Governo da Republica
do Egipto aceitou represenbi-lo e velar pelos seus interesses em Portugal.
A atitude do Governo Egipcio explica-se nao apenas pelos usos internacionais e pelo facto de o Governo Portugues ter encarregado o Brasil
de representar os seus interesses na India, mas tambem e sobretudo por
motivo da grande e verdadeira amizade que o Governo Egipcio sente para
com os dois paises.
0 Governo Egipcio seria da opiniao de que a competencia desta Lega<_;ao abrangesse os interesses indianos tanto na Metr6pole como nas ilhas
adjacentes e nos territ6rios ultramarinos portugueses de Africa.
Quanto aos interesses indianos existentes ou que possam existir em
Goa, Damao e Diu, estes serao administrados e geridos pela nossa Embaixada em Nova Delhi.
Esta missao, nao podendo ser efectuada nem cumprida sem o acordo
e a aprova<_;ao formal do Governo Portugues, o Governo Egipcio muito
agradeceria se obtivesse, o mais cedo possivel, o seu consentimento a este
respeito. Demais, dada a subtileza e a extrema delicadeza de uma tal obriga<;ao, o Governo Egipcio espera que esta Lega<;ao encontrara junto das
autoridades portuguesas o born acolhimento a que sempre esteve habituada
e todas as facilidades necessarias para este fim.
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N. 0 728

Do Ministro de Portugal no Cairo
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros
Telegrama n. 0 37
Cairo, 12 de Novembro de 1955
Este Governo comunicou-me ter encarregado o seu Ministro em Lis boa
de consultar V. Ex.a acerca do pedido feito pela Uniao Indiana ao Egipto
para este se ocupar das rela<;6es entre ele e Portugal.

Antonio Seves
N.o 729

Do Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
ao Embaixador de Portugal no Rio de janeiro
Telegrama n. 0

200

Lisboa, 13 de Novembro de 1955
1 - 0 Ministro do Egipto formulou em nome do seu Governo o pedido formal de aprova<;ao pelo Governo Portugues para o Governo do
Egipto representar e cuidar dos interesses da Uniao Indiana em Portugal.
Prop6e que a competencia da Lega<;ao em Lisboa abranja os interesses
indianos no Continente, Ilhas Adjacentes e territ6rios de Africa; e que os
interesses indianos em Goa, Damao e Diu sejam administrados e geridos
pela Embaixada do Egipto em Nova Delhi.
2 - Respondi que, conforme ja antecipadamente prevenira, a atitude da Uniao Indiana relativamente aos Consulados brasileiros estava
criando uma situa<;ao que me inibia de deferir aquele pedido. Essa atitude,
sendo ilegitima e gravosa para nos, representava tambem urn vexame
para o Brasil; e traduzia-se em recusar ao Brasil os instrumentos indispensaveis para poder de facto exercer a missao de representa<;ao dos
por nossos interesses. A aceita<;ao indiana desta representa<;ao era, portanto, enquanto mera aparencia e s6 se tornaria efectiva quando o caso
dos Consulados fosse satisfatoriamente resolvido. Assim, sem o embargo
de ter qualquer objec<;ao de prindpio quanto ao Egipto, nao posso pronunciar-me favoravelmente ao seu pedido sem conversar com o Brasil e
onsertar uma solu<;ao com este pais.
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3-0 Ministro do Egipto, dizendo compreender a situa9ao e dando
a entender que a aceita<;ao indiana de urn funcionario da Embaixada do
Brasil actuar demoradamente em Bombaim seria ja o resultado dos esfor<;os do Egipto, pediu entao que, em estrita reciprocidade de situa<;oes,
concedessemos desde ja precisamente o concedido pela Uniao Indiana:
em concordancia com o prindpio de representa<;ao pelo Egipto dos interesses indianos, reservando n6s o concordar sobre o modo de essa representa<;ao ser exercida ate o caso dos consulados se resolver.
4- Insisti em que nada podia adiantar sem a concordancia do
Brasil. E fiquei de responder-lhe em breve.
5 - Julgo que a melhor solu9ao seria obter o consentimento do
Brasil para dizer ao Egipto que as dificuldades indianas sobre os Consulados poem em crise a possibilidade de continuar a representa<;ao dos
nossos interesses pelo Brasil, e estao mantendo de facto a situa<;ao de eles
nao serem assistidos onde e como interessava que o fossem; e que por isso
nao parece possivel dar qualquer passo positivo sobre a aceita<;ao dos
interesses indianos enquanto a Uniao Indiana nao se reconduzir a conduta normal de aceitar que o Brasil instale os necessarios servi<;os de
caracter consular.
6 - Pe9o a V. E:x:.a que telegrafe urgentemente se esse Governo concorda ou propoe modalidade diversa.
7 - Esclare9o que, em qualquer caso, quando venha a aceitar a protec<;ao pelo Egipto, deverei ressalvar que, de facto, o Egipto se propoe
confiar a Embai:x:ada em Nova Delhi a protec<;ao dos interesses indianos
em Goa, Damao e Diu e que nao envolve que o Brasil deva fazer o mesmo
quanto aos interesses portugueses na Uniao Indiana, ressalvando-se
assim a reivindica<;ao de servi<;os consulares plenos em Bombaim e onde
mais foram necessarios.
Paulo Cunha
N. 0 730

Do Embaixador de Portugal no Rio de janeiro
ao Ministro dos Neg6cios Estrangeiros

Telegrama n. 0 263
Rio de Janeiro, 14 de Novembro de 1955
Em referenda ao telegrama de V. E:x:.a n. 0 200 (1 ), o Secretario-Geral
nao pode receber-me hoje devido a posse do novo Ministro e a necessidade

(1) Ver documento n.o 729.
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de po-lo ao corrente das quest6es pendentes. Foi marcada a entrevista
para amanha as quatro horas da tarde, mas, sendo feriado, e possivel que
seja adiada para quarta feira.
Sendo preferivel nao apresentar o caso por escrito, so poderei responder ao telegrama depois de ser recebido pelo s~cretario-Geral. Tenho
contudo a impressao de que, em face da reac<_;ao a proposito do telegrama
de V. Ex.a n.o 179 (1), o Itamaraty preferira que, em vez de uma recusa
susceptivel de se transformar em aceita<_;ao mediante determinadas condi<;6es, respondamos afirmativamente, mas condicionando a nossa aceita<_;ao. A posi<;ao deste Governo tern sido a de facilitar ao Governo indiano, sem perda de face, que possa evolucionar de uma recusa formal
para a aceita<_;ao dum estado de coisas que equivalha praticamente a existencia de Consulados.
Receio que, na hipotese duma reac<_;ao indiana desfavoravel quanto
a afirma <_;ao <<dificuldades indianas poem em crise a possibilidade de continuar a representa<;ao dos nossos interesses pelo Brasil>>, o Governo Brasileiro aproveite a oportunidade de se desembara<;ar do encargo que lhe
confiamos sem termos a certeza de que poderemos arranjar quem o possa
substituir com mais eficacia (2 ).
Em face do que precede, muito agradeceria a V. Ex.a que me comunicasse com urgencia se paragrafo 5. 0 do telegrama n. 0 200 (3 ) deve ser
mantido como esta ou devera ser levemente atenuado na sua forma.
Tendo conseguido telefonar esta manha, antes de recebido o telegrama de V. Ex.a, o Secretario-Geral disse-me que, conforme solicitado
no telegrama de V. Ex. a n. 0 195 (4 ), fora ordenada a diligencia a Embaixada em Nova Delhi, embora em termos menos firmes no que se refere
a cria<;ao imediata dum Consulado em Bombaim, porque a seu ver isso
levaria a uma recusa que desejam evitar. 0 Embaixador Falcao ainda
nao transmitira a resposta, tendo comunicado ha dias que recebera uma
nota do Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros indiano perguntando se o Governo Portugues aceitava ou nao a sua proposta constante do meu telegrama
n.o 243 (5 ). Foi-lhe respondido que a nossa resposta afirmativa estava implicita na ultima nota brasileira (redigida em seguida a comunica<_;ao constante
do telegrama de V. Ex. a n. 0 195) (6 ) e as comunica<_;6es anteriores. Na minha
proxima visita ao Itamaraty poderei esclarecer todos estes pontos.

Antonio de Faria
(1) Ver
Ver
( 3 ) Ver
( 4 ) Ver
( 5 ) Ver
( 6 ) Ver

( 2)

documento n.o 704.
paragrafo 5 do documento n.o 729.
documento n.o 729.
documento n.o 724.
documento n. o 720.
documento n.• 724.
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N. 0 731

Do Ministro dos Negocios Estrangeiros
ao Embaixador de Portugal no Rio de janeiro

Telegrama n. 0

203

Lisboa, 16 de Novembro de 1955
Em resposta ao telegrama de V. Ex.a n. 0 263 (1 ), concordo em que,
para a apresenta<;ao do problema ao Itamaraty, o paragrafo 5 do meu
telegrama n.o 200 (2 ) tenha a seguinte redac<;ao:
<<5) Julgo que a melhor solu<;ao seria obter o consentimento do Brasil
para dizer ao Egipto que nao podemos considerar como vigente
a representa<;ao brasileira para a protec<;ao dos nossos interesses
enquanto o Governo indiano recusar os meios para que essa protec<;ao se tome efectiva, em vez de simplesmente nominal, como
e 0 caso; e por isso nao parece possfvel, etc., etc.>>

Para que nao haja qualquer equivoco, esclare<;o que a recusa indiana
do Consulado brasileiro em Bombaim torna perfeitamente
legftima a nossa tese de que o processo de aceita<;ao por parte do Governo
de Nova Delhi do Governo brasileiro para assegurar a protec<_;ao dos nossos
interesses no territ6rio da Uniao nao esta conclufdo, e s6 o estara quando
o Governo indiano nao cercear -como o fez - os meios pelos quais tal
protec<;ao pode exercer-se. Logo que tais meios estejam, por qualquer
das formas expostas no meu telegrama n. 0 195 (3 ), devidamente assegurados, daremos imediatamente o nosso assentimento ao pedido egipcio e,
no campo pratico, consentiremos em facilidades identicas a favor dos
representantes egipcios as que, nos termos daquele telegrama, reinvidicarmos para os representantes brasileiros. Esta nossa seguran<;a, se for
julgada util, podera ser transmitida desde ja ao Governo de Nova Delhi.

a reabertura

Paulo Cunha

(1) Ver documento n.o 730.
( 2)

( 3)

Ver documento n.o 729.
Ver documento n.o 724.
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N.o 732
Do Embaixador de Portugal no Rio de janeiro
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros

Telegrama n. 0 267
Rio de Janeiro, 18 de Novembro de 1955
Em referenda ao telegrama de V. Ex. a n. 0 200 (1), conversei ontem
demoradamente com o Secrehirio-Geral do Itamaraty, tendo-lhe deixado
urn memorandum com a consulta do Governo Portugues sobre a resposta
a dar ao Govemo do Egipto.
0 Secretario-Geral ficou de consultar o Ministro, prometendo dar-me
uma resposta hoje. Acaba de ler-me ao telefone urn memorandum que
redigiu depois de ter falado com o Embaixador Macedo Soares. Embora
este nao o conhe<;a na sua parte final, por ter ido a S. Paulo, donde s6
regressa na segunda-feira, o Secretario-Geral considera fora de duvida
que o aprovara.
Referindo-se ao nosso projecto de resposta constante do paragrafo
quinto do telegrama de V. Ex.a, o Govemo Brasileiro considera-o superado pela evolu<;ao que o assunto tern tido. Com efeito, fundando-se no
aide-memoire de 4 do corrente desta Embaixada (redigido sobre o telegrama de V. Ex. a n.o 195 (2) o Govemo Brasileiro ja fez saber ao Govemo
indiano que o Governo Portugues concorda em conceder as Miss6es egipcias
em Lisboa e Nova Delhi as mesmas facilidades que o Governo indiana
prometa conceder a Embaixada do Brasil em Nova Delhi- isto e, na
questao da protec<;ao dos interesses indianos em territ6rio portugues
e a protec<;ao dos interesses portugueses em territ6rio indiano tera a mais
perfeita reciprocidade.
Havera, sem duvida, na opinHio do Govemo Brasileiro. mais vantagem
em manter uma atitude conciliat6ria, que vai produzindo os seus frutos,
do que assumir-se uma atitude negativa, que anularia as concess6es ja
obtidas e faria retroceder toda a questao desde o sen come<;o. Por outro
lado, nao e aventurado esperar que, nos termos em que a questao actualmente e posta, a experiencia acabe por convencer o Governo Egipcio da
inocuidade da missao de protec<;ao consular que lhe e confiada, se nao
puder dispor nos territ6rios portugueses dos meios pelos quais tal protec<;ao e tradicionalmente exercida.

( 1)
( 2)

Ver documento n.o 729.
Ver documento n.o 724.
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0 Secretario-Geral disse-me tambem que tinha recebido urn telegrama do Embaixador Falcao perguntando se j a haviamos respondido
a nota egipcia de 4 de Novembro. Tinha havido ha dias urn equivoco
num telegrama recebido de Nova Delhi. 0 Itamaraty julgou que se tratava duma resposta a proposta indiana (v. parte final do meu telegrama
n.o 263) (1), quando afinal se tratava duma nota egipcia entregue em
Lisboa. Falcao receava que, se respondessemos apenas por intermedio do
Brasil, os indianos ou os egipcios pudessem melindrar-se. Respondi julgar
que tinhamos toda a inten<_;ao de responder directamente e para isso
haviamos consultado o Govemo Brasileiro. Nao nos fora possivel faze-lo
mais cedo devido a minha visita ao norte e aos acontecimentos politicos
da semana passada.
A nt6nio de Faria
N.o 733
Do Embaixador de Portugal no Rio de janeiro
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros

Telegrama n. 0 268
Rio de Janeiro, 18 de Novembro de 1955
Em referenda ao telegrama de V. Ex.a n. 0 203 (2 ), conforme informei
pelo 267 (3), que com aquele se cruzou, entreguei ontem ao Secretario-Geral urn memorand%m redigido em forma de paragrafo do telegrama
de V. Ex. a n. 0 200 (4), no qual foi mantida a redac<_;ao do paragrafo quinto,
substituidas apenas por <<poderiam vir a afectar» as palavras <<poem em
crise>>.
Nestas condit;5es, e tendo ja transmitido a V. Ex.a a parte essencial
da resposta brasileira que ontem me foi antecipada pelo telefone, parece
preferivel aguardar novas instru<_;5es de V. Ex.a depois de recebido o meu
telegrama n. 0 267 (5 ), em vez de comunicar desde ja a ultima redac<;ao do
paragrafo quinto e prestar os esclarecimentos da parte final do telegrama
de V. Ex.a n.o 203 (6).

(1) Ver
Ver
( 3 ) Ver
( 4 ) Ver
5
( ) Ver
( 6 ) Ver
( 2)

documento n. 0 730.
documento n. 0 731.
documento n.o 732.
documento n.o 729.
documento n. 0 732.
documento n.o 731.
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Na minha ultima visita ao Itamaraty pedi ao Secrehirio-Geral que
me desse conhecimento dos termos do telegrama enviado a Nova Delhi
depois da minha diligencia de 4 de Novembro, na qual entreguei um memerand%m redigido de harmonia com as instru<;5es do telegrama de V. Ex.a
n.o 195 (1). A nao ser que tenha havido outro telegrama que eu nao
conhe<;a, fiquei com a impressao de que as condi<;5es das alineas a), b)
e c) do telegrama de V. Ex.a, embora implicitas na correspondencia anterior entre OS Governos Brasileiro e indiano, nao teriam sido repetidas
com a precisao desejada. Seria por isso conveniente que na nossa resposta
ao memorandum brasileiro ontem transmitido a V. Ex.a ou na respostaa nota egipcia se acentuem com a devida precisao aquelas condi<;oes
(embora na opiniao do Itamaraty a Uniao Indiana, impicitamente se
tenha comprometido a aceita-las).
A nt6nio de Faria
N.O 734

Do Embaixador de Portugal no Rio de janeiro
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros
Oficio n.o 648
Rio de Janeiro, 19 de Novembro de 1955
CONFIDENCIAL

Excelincia- Em aditamento as comunica<;oes, por outra via, desta
Embaixada, tenho a honra de junto remeter a V. Ex.a c6pia dos aide-memoires por mim entregues, em 4 e 16 do corrente, neste Ministerio das
Rela<;5es Exteriores, em cumprimento das diligencias ordenadas por
V. Ex. a relativas a representa<;ao pelo Brasil dos nossos interesses na UnHio
Indiana, na esfera consular.
Aproveito a oportunidade para apresentar a V. Ex.a os protestos da
minha mais alta considera<;i'io.
A nt6nio de Faria
Anexo I
Rio de Janeiro, 4 de Novembro de 1955
0 Governo Portugues tem tomado conhecimento com o maior interesse dos esfor<;os feitos pelo Brasil no sentido de conseguir uma soluc;ao
(1)

Ver documento n.o 724.
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que permita assegurar protecc;ao efectiva a colonia portuguesa de Bornbairn e agradece, muito reconhecidamente, toda a actuac;ao brasileira
nesta materia e a perseverancia com que tern diligenciado obter essa
soluc;ao.
Considera, no entanto, que seria de toda a vantagem a realizac;ao
urgente de uma nova diligencia brasileira em Nova Delhi para a abertura
de urn Consulado do Brasil em Bombaim, a troco da reciprocidade da
abertura de urn Consulado Egipcio em Goa. A garantia dada por Portugal
de conceder autorizac;ao para a instalac;ao dum representante consular do
Egipto em Goa, para a defesa dos interesses indianos, afigura-se ser urn
elemento novo que podera justificar a repetic;ao dessa diligencia, em alto
nivel, junto das autoridades indianas. Esta soluc;ao, que seria a normal
mesmo para Governos que se encontrassem em estado de guerra, teria
certamente o merito de evitar as dificuldades que eventualmente poderao
surgir na hip6tese de o Governo indiano insistir em soluc;oes necessariamente mais complicadas e susceptiveis de causar inconvenientes de
varia ordem que conviria evitar.
Na hip6tese de a nova diligencia atras referida nao sustir os efeitos
clesejados, concorda o Governo Portugues em aceitar, a titulo provis6rio,
a soluc;ao antevista na nota indiana (1), desde que fique claramente entendido que o funcionario brasileiro podera:
a) Demorar-se em Bombaim como seu pessoal tecnico o tempo que
o seu Governo considerar necessario para o born desempenho da missao
de que foi incumbido;
b) Utilizar livremente o edificio em que esteve instalado o Consulado-Geral de Portugal, ou outro edificio apropriado que seja facultado pelo
Governo indiano (embora pago pelo Governo Portugues), para nele receber
sem quaisquer restric;oes os individuos que normalmente se dirigiriam ao
antigo Consulado-Geral.
c) Entender-se directamente com as autoridades do Estado de Bornbairn para a protecc;ao dos interesses portugueses.
Portugal encontra-se na disposic;ao de assegurar, por seu lado, facilidades identicas ao funcionario egipcio que fosse a Goa, Damao e Diu zelar
pelos interesses indianos.
Esta modalidade, que o Governo Portugues seve na contingencia de
aceitar, por lhe ser recusada a soluc;ao convencional, implicaria necessariamente a continuac;ao do seu arrendamento do Consulado-Geral em
( 1)

Nota entregue

a Embabmda do

Brasil em Nova Delhi.
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Bombaim, ou o arrendamento de outro edificio apropriado; em contrapartida, seria assegurado o uso do edificio do Consulado indiano em Goa
nas condic;oes e:xistentes ao tempo do sen arrendamento ou o uso de outro
edificio facultado por Portugal (embora pago pelos indianos). Uma ou
outra soluc;ao podeni ser aceite, conforme a que se chegar, para a defesa
dos nossos interesses em Bombaim.
Como certamente se compreendera, nao pode o Governo Portugues
aceitar uma soluc;ao na qual nao esteja assegurado o uso de edificio proprio,
onde o funcionario brasileiro, como sen pessoal, possa exercer livremente
a sua acc;ao. A hipotese, que e de admitir esteja no pensamento das autoridades indianas, de o funcionario brasileiro sever compelido a actuar num
simples quarto de hotel, afigura-se nao ser aceitavel, pois traria apenas
uma mera aparencia de protecc;ao consultar a nossa colonia, e nao a protecc;ao efectiva e assidua, que e a que importa.
A imprensa indiana de 25 de Outubro findo refere que o pedido brasileiro foi rejeitado e comenta que o Ministerio das Relac;oes Exteriores
indiano, ao tomar essa decisao, <<parece ter tido o ponto de vista de que os
Portugueses nao tem interesses que carec;am de ser protegidos em Bornbairn; OS goeses que ali vivem nao precisam de protecc;ao portuguesa de
nenhuma especie>>.
Parece de admitir-se como possivel, e ate mesmo como provavel, que
esta interpretac;ao seja a correcta, no sentido de o Governo indiano ter
o proposito d.:: que a colonia portuguesa continue desamparada, recusando-se a aceitar, ou procurando iludir, qualquer soluc;ao que assegure
aquela colonia protecc;ao efectiva.
Preferivel sera, por conseguinte, ter-se sempre em vista a possibilidade
do recurso a tacticas de caracter dilatorio, que so poderao levar a soluc;oes
que na realidade apenas dao a aparencia, e so a aparencia, duma satisfac;ao.
Na hipote..,e de nenhuma das soluc;oes ate aqui propostas conseguir
vingar, necessaria se tornara concertar um novo plano de acc;ao, desde ja
concebendo o Governo Portugues a publicac;ao de um comunicado em
que seja exposta ao Mundo a atitude indiana e as razoes que a ditaram.
Tudo o que se deseja ever assegurada a protecc;ao efectiva dos interesses da colonia portuguesa de Bombaim, o que dificilmente sera possivel
conseguir sem a permanencia naquela cidade de um funcionario brasileiro designado para esse efeito. 0 simulacra de protecc;ao consular tiraria
a Portugal a forc;a moral para um protesto dirigido a consciencia internacional e deixaria desamparada, como esta, a colonia portuguesa.
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Anexo II
Rio de Janeiro, 16 de Novembro de 1955
1. 0 Ministro do Egipto em Lisboa formulou em nome do seu Governo
o pedido formal de aprova<;ao do Governo Portugues para o sen pais
representar e cuidar dos interesses da Uniao Indiana em Portugal. 0
Egipto prop6e que a competencia da sua Lega<;ao em Lisboa abranja os
interesses indianos no Continente, Ilhas Adjacentes e Territ6rios da Africa
e que os interesses em Goa, Damao e Diu sejam administrados e geridos
pela Embaixada do Egipto em Nova Delhi.
2. Foi-lhe respondido que, conforme ja entecipadamente se prevenira,
a atitude da Uniao Indiana relativamente aos <:;onsulados Brasileiros estava a criar uma situa<;ao que inibia o Governo Portugues de deferir
aquele pedido. Acrescentou-se que essa atitude, ilegitima e gravosa para
Portugal e menos agradavel para o Brasil, traduzia-se numa recusa dos
instrumentos indispensaveis para poder de facto exercer a missao de representa<;ao dos nossos interesses, pelo que a aceita<;ao indiana dessa representa<;ao era por enquanto mera aparencia e s6 se tornaria efectiva quando
o caso dos Consulados fosse satisfatoriamente resolvido. Assim, sem
embargo de nao ter qualquer objec<;ao de principia quanto ao Egipto,
nao podia o Governo Portugues pronunciar-se favoravelmente sobre o seu
pedido sem conversar como Governo Brasileiro e combinar com este uma
solu<;ao para o assunto.
3. 0 Ministro do Egipto, dizendo compreender a situa<;ao e dando
a entender que a aceita<;ao indiana de urn funcionario da Embaixada do
Brasil em Nova Delhi actuar demoradamente em Bombaim seria ja resultado dos esfor<;os do sen pais, pediu entao que, em estrita reciprocidade
de situa<;6es, Portugal concedesse desde ja precisamente o concedido pela
Uniao Indiana: concordancia com o principia da representa<;ao pelo
Egipto dos interesses indianos, reservando-se concordar sobre o modo de
essa representa<;ao ser exercida ate o caso dos Consulados se resolver.
0 Ministro dos Neg6cios Estrangeiros respondeu que nada poderia
adiantar sem a concordancia do Brasil, tendo ficado de dar em breve uma
resposta.
4. Considera o Governo Portugues que a melhor solu<;ao seria a de se
dizer ao Governo Egipcio que as dificuldades levantadas pela Uniao Indiana no que respeita aos Consulados poderiam vir a afectar a possibilidade de continuar a representa<;ao dos nossos interesses pelo Brasil, mantendo-se de facto a situa<;ao de esses interesses nao serem assistidos onde
e como interessava que 0 fossem; e que, por isso, nao pareceria possivel
dar-se qualquer passo positivo sobre a aceita<;ao da protec<;ao dos interesses
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indianos enquanto a Uniao Indiana nao se reconduzisse a conduta normal
de aceitar que o Brasil instale os necessarios servi<;os de caracter consular.
5. Desejaria o Govemo Portugues saber se o Govemo Brasileiro concorda com esta resposta ou se tem qualquer modalidade diversa a propor.
6. Em qualquer hip6tese, quando venha a aceitar a protec<;ao pelo
Egipto, propoe-se o Govemo Portugues ressalvar que o facto de o Egipto
desejar confiar a sua Embaixada em Nova Delhi a protec<;ao dos interesses
indianos em Goa, Damao e Diu nao envolve que o Brasil deva fazer o
mesmo quanto aos interesses portugueses na Uniao Indiana, garantindo a
assim a reivindica<;ao de servi<;os consulares plenos em Bombaim ou em
outra cidade em que porventura forem necessarios.

N.o 735

Do Ministro dos Negocios Estrangeiros
ao Embaixador de Portugal no Rio de janeiro
Telegrama n. 0

206

Lisboa, 19 de Novembro de 1955
0 telegrama de V. Ex. a foi certamente
expedido antes de ter rece bido o meu n. 0 203 (1 ), que nao pode deixar d uvidas
sabre o minima das condi<;oes para darmos o nosso acordo ao pedido
egipcio. Para ja, importa que V. Ex.a se informe e me informe, urgentemente, se o Governo Brasileiro, ao fazer <<saber ao Governo indiano que o
Govemo Portugues concorda em conceder as missoes egipcias em Lisboa
e Nova Delhi as mesmas facilidades que o Govemo indiana promete conceder a Embaixada do Brasil em Nova Delhi>> (termos do telegrama de
v. Ex.a), estabeleceu que tal acordo e condicionado a seguran<;a de que
serao dadas pelo Govemo indiana as facilidades e permitidos os exerdcios definidos nas alineas a), b) e c) do meu n.o 195 (2).
Como V. Ex.a certamente compreendera, este ponto e fundamental,
e sem que sobre ele nos seja dada satisfa<;ao nao podemos responder afirmativamente ao pedido egipcio. Pe<;o a V. Ex.a fazer compreender af
aquilo que e a evidencia mesma: uma ac<;ao local consular nao e fundamental para os indianos, mas e-o para n6s; dai resulta que o Govemo de
Nova Delhi, uma vez representado pelo Egipto, como Portugal o esta neste
CONFIDENCIAL- URGENTE-

( 1)

( 2)

Ver documento n.o 731.
Ver documento n.o 724.
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n1:omento pelo Brasil, pode sem grave preJmzo para os seus interesses
recusar aos brasileiros os meios de ac<_;ao consular que para nos constitui
neste momenta a forma mais importante que pode assumir a defesa dos
-interesses portugueses em territorio indiana. Recomendo a V. Ex.a. que
siga atentamente a actua<;ao brasileira neste importante assunto, pais
:as ultimas informa<;oes de V. Ex. a deixam a impressao de que o Itamaraty
procura uma solu<;iio, qualquer solu<_;ao, independentemente dos seus
meritos. Temos, e certo, o recurso a outro pais amigo, mas isso mesmo
-nos ficaria vedado, se, sob a inocencia da <<reciprocidade>>, os interesses
-portugueses e indianos ficassem respectivamente a cargo da Lega<;ao do
Egipto em Lisboa e a Embaixada do Brasil em Nova Delhi- sem mais.
Este ponto de vista e tao importante que considero nao dever por
mim comunicar ao Egipto a aceita<;iio do proprio principia da sua representa<_;ao enquanto todo o problema do modo do exercicio da representa<_;ao brasileira nao estiver satisfatoriamente resolvido. Para govemo
-de V. Ex. a.: se a protec<_;ao do Brasil aos portugueses de Bombaim nao
poder exercer-se (e isso esta sendo urgente) com plena efectividade, deveremos encarar se nao sera preferivel que o Brasil declare desistir da sua
representa<_;ao (imputando naturalmente a culpa a Uniao Indiana), a fim
de a confiarmos a outro pais, que ja tenha agentes consulares naquela
ddade.
Pa%lo Cunha
N.o 736
Do Ministro dos Negocios Estrangeiros
ao Embaixador de Portugal no Rio de janeiro

'Telegrama n. 0

207

Lisboa, 20 de Novembro de 1955
Em referenda ao telegrama n.o 268 (1) de V. Ex.a, nao ha necessidade
.e alterar a redac<_;ao do paragrafo quinto que entregou. 0 meu telegrama
de ontem n. 0 206 (2) tera esclarecido V. Ex.a sabre a nossa posi<_;ao neste
momenta, isto e, nao responderemos a nota egipcia sem conhecermos que
garantias - explicitas, nao implicitas - foram dadas pelo Govemo in.diano para o exercicio da protec<_;ao consular aos portugueses no territorio
(1) Ver documento n. 0 733.
( 2 ) Ver documento n.o 735.
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da Uniao, particularmente em Bombaim. Convem ter presente que do
ponto de vista formal deve entender-se que o Governo Portugues nao se
pronunciou definitivamente sobre 0 pedido egipcio enquanto nao responder a nota em que este e formulado.

Paulo Cunha
N.o 737
Do Embaixador de Portugal no Rio de janeiro
ao Ministro dos Neg6cios Estrangeiros

Telegrama n. 0

2JI

Rio de Janeiro, 21 de Novembro de 1955
Com referenda aos telegramas de V. Ex.a n.os 206 (1) e 207 (2), falei
hoje como Secretario-Geral, a quem fiz a pergunta sobre a primeira parte
daquele telegrama, tendo deixado urn apontamento do nosso ponto de
vista redigido na parte comunicavel dos tres ultimos telegramas de V. Ex. a
0 Secretario-Geral reconheceu que a indica~_;ao das condi~_;oes mendonadas no meu memorandum de 4 de Novembro telegrama de V. Ex.a
n. 0 195 (3 ) nao teria sido feita de maneira tao precisa como desejariamos,
por considerar que elas estavam implicitas na nota indiana. Como o texto
desta nao tinha ainda chegado, pedi que me lesse o telegrama do Embaixador Falcao que a resumia, parecendo concluir-se da sua leitura que
{) Governo indiano pedia para o funcionario egipdo a posssibilidade de
receber livremente cidadaos indianos sem dizer expressamente que garantia
a mesma liberdade para o funcionario brasileiro em Bombaim. A nota
indiana parecia tambem falar apenas em visitas ao Consulado de Portugal
para verificar o estado dos arquivos, sem se dizer expressamente que
·o funcionario poderia utilizar o Consulado para receber os cidadaos portugueses que o procurassem.
Nestas condi~_;oes o Secretario-Geral sugeriu que o Governo Portugues
poderia, na sua resposta ao Governo Egipcio, indicar pormenorizadamente
aquelas condi~_;oes como indispensaveis para poder dar satisfa~_;ao ao seu
pedido.

A nt6nio de Faria
(1) Ver documento n. 0 735.
( 2 ) Ver documento n.o 736.
( 3 ) Ver documento n. 0 724,
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N.o 738

Do Embaixador de Portugal no Rio de janeiro
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros
Telegrama n.0 273
Rio de Janeiro, 22 de Novembro de 1955
Em aditamento ao meu telegrama n. 0 271 (1 ), o Secretario-Geral,
depois de fazer uma sugestao a parte final daquele telegrama, comentou
que se os indianos achassem divergencia entre a resposta brasileira a propasta indiana e a nossa, o Embaixador em Nova Delhi seria instruido
para explicar que a nota brasileira assentara nas linhas gerais do acordo
e de que as condi<;oes por nos exigidas eram uma logica implicita da decorrencia.
Relativamente ao terceiro panigrafo do telegrama de V. Ex.a
n.o 206 (2), as informa<;oes transmitidas a V. Ex.a. tinham apenas em
vista prevenir certas hip6teses que felizmente nao se verificaram. Na verdade nao tenho notado preocupa<;ao brasileira em procurar uma solu<;ao
independentemente dos seus meritos. Depois da alusao pessoal (nao perfilhada depois pelo Ministro Fernandes) que ha tempos fizera da eventualidade do Brasil desistir da representa<;ao dos nossos interesses, o Secretario-Geral nao voltou ao assunto. Tenho apenas notado a sua preocupa<;ao em fazer sentir que o Brasil esta apenas encarregado da protec<;ao
dos interesses nao tendo porem assumido a nossa representa<;ao politica
em Nova Delhi porque a isso se opoe a pratica intemacional ou pelo menos
no conceito do Secretario Geralna forma e maneira cmo tern sido exercida intemacionalmente a representa<;ao dos interesses estrangeiros em
caso de ruptura de rela<;oes diplomaticas. Tambem neste ponto pudemos
verificar a divergencia entre o antigo Ministro e o Secretario Geral que
acabou par fazer aceitar o seu ponto de vista.
A reac<;ao do Secretario-Geral foi inteiramente favoravel quando lhe
expliquei as razoes que nos impediam de aceitar a formula brasileira de
resposta a nota egipcia. Compreendeu perfeitamente as precau<;oes que
era necessaria tamar em face da hipocrisia e rna fe indiana.

A nt6nio de Faria

(1) Ver documento n. 0 737.
(2) Ver docmnento n. 0 7:35.
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N. 0 739

Do Embaixador de Portugal no Rio de janeiro
ao Ministro dos Neg6cios Estrangeiros

Oficio n.o 655
Rio de Janeiro, 22 de.Novembro de 1955
CONFIDENCIAL

Excelencia- Em aditamento ao oficio n. 0 648 (1), de 19 do corrente,
tenho a honra de junto remeter a V. Ex. a c6pia do aide-memoire por mim
entregue no Ministerio das Rela<;6es Exteriores ontem, dia 21, relativo
a questao da protec<;ao pelo Brasil dos interesses portugueses na Uniao
Indiana, na esfera consular.
Aproveito a oportunidade para apresentar a V. Ex.a os protestos da
minha mais alta considera<;ao.
~

Antonio de Faria
Anexo
0 Embaixador de Portugal recebeu instru<;6es do seu Governo para
procurar obter, com urgencia, do Ministerio das Rela<;6es Exteriores a
seguinte informa<;ao:
Se o Governo Brasileiro, ao fazer saber ao Governo indiano que o Governo Portugues concorda em conceder as missoes egipcias em Lisboa
e Nova Delhi as mesmas facilidacles que o Governo indiano promete conceder a Embaixada do Brasil em Nova Delhi, estabeleceu que tal acordo
e condicionaclo a seguran<;a de que seri'io dadas pelo Governo indiano as
facilidades e permitidos os exerdcios definidos nas alineas a), b) e c) do
aide-memoire da Embaixada de 4 de Novembro.
Para facilidades de consulta transcrevem-se aquelas alineas:
<<Na hip6tese de a nova diligencia atras referida nao surtir os
efeitos desejados, concorda o Governo Portugues em aceitar, a
titulo provis6rio, a solu<;ao antevista na nota indiana (2 ) descle que
fique claramente entendido que o funcionario brasileiro podera:

(1)

(2 )

Ver documento n. 0 734.
Nota entregue a Embaixada do Brasil em Nova Delhi.
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a) Demorar-se em Bombaim como seu pessoal tecnico o tempo
que o seu Governo considerar necessario para o born desempenho da missao de que foi incumbido;

b) Utilizar livremente o edificio em que esteve instalado o Consulado-Geral de Portugal, ou outro edificio apropriado que
seja facultado pelo Governo indiano (embora pago pelo
Governo Portugues), para nele receber, sem quaisquer restri<;6es, os individuos que normalmente se dirigiam ao
antigo Consulado-Geral;
c) Entender-se directamente com as autoridades do Estado
de Bombaim para a protec<;ao dos interesses portugueses.
Portugal encontra-se na disposi<;ao de assegurar, por seu lado,
facilidades identicas ao funcionario egipcio que fosse a Goa, Damao
e Diu zelar pelos interesses indianos.

Considera o Governo Portugues que este ponto e fundamental e, sem
que sobre ele seja dada satisfa<;ao, nao lhe sera possivel responder afirmativamente ao pedido egipcio. Deseja igualmente esclarecer que uma ac<;ao
local consular nao e fundamental para o Governo indiano, mas e-o para
o Governo Portugues, dai resultando que o Governo de Nova Delhi, uma
vez representado pelo Egipto, como neste momento Portugal o esta pelo
Brasil, pode, sem grave prejuizo para os seus interesses, recusar ao Governo
Brasileiro os meios de ac<;ao consular que para Portugal constitui este
momento a forma mais importante que pode assumir a defesa dos interesses portugueses em territ6rio indiano.
Este ponto de vista e tao importante que nao se julga o Governo
Portugues habilitado a comunicar ao Governo Egipcio a aceita<;ao do proprio prindpio da sua representa<;ao enquanto todo o problema de modo
de exerdcio da representa<;ao brasileira nao estiver satisfatoriamente
resolvido. A posi<;ao portuguesa poderia, com efeito, ficar prejudicada se,
sob a invoca<;ao menos precisa de <dnteira reciprocidade>>, os interesses indianos e portugueses ficassem, respectivamente, a cargo da Lega<;ao do
Egipto em Lisboa e da Embaixada do Brasil em Nova Delhi- sem terem
ficado devidamente esclarecidas as condit;6es acima.
Em face do que precede, nao podera, pois, o Governo Portugues responder a nota egipcia antes de conhecer as garantias explicitas dadas pelo
Governo indiano para o exerdcio da protec<;ao consular aos portugueses
no territ6rio da Uniao, particularmente em Bombaim.
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Logo que estejam devidamente assegurados, por quaisquer das forma&
expostas no memorandum de 4 de Novembro, os meios pelos quais podeni
ser efectivamente exercida pelo Governo Brasileiro a protec<_;ao dos interesses portugueses no territ6rio da Uniao Indiana, o Governo Portugues
dara imediatamente o seu assentimento ao pedido egipcio e, no campo
pra.tico, consentini em facilidades a favor dos representantes egipcios.
identicas as que, nos termos daquele memorandum, foram reivindicadas
para os representantes brasileiros. Esta mesma seguran<_;a, se for julgado
conveniente, podera ser transmitida desde ja ao Governo de Nova Delhi,
devendo, contudo, entender-se que, do ponto de vista formal, o Governo
Portugues nao se pronunciou sobre o pedido egipcio enquanto nao responder a nota em que ele e formulado.
N. 0 740
Do Embaixador de Portugal no Rio de janeiro
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros

Oficio n." 668
Rio de Janeiro, 26 de Novembro de 1955
CONFIDENCIAL

Excelencia- Em aditamento ao oficio n.o 655 (1), de 22 do corrente,
tenho a honra de junto enviar a V. Ex.a c6pia do memorandum deste Ministerio das Rela<_;6es Exteriores, do dia 17, que responde ao aide-memoire
por mim entregue em 16 do corrente, relativo a resposta a dar a nota
egipcia sobre a representa<_;ao dos interesses indianos em Portugal.
Conforme tive a honra de comunicar a V. Ex. a, por outra via, o texto
deste memorandum ja me havia sido adiantado ao telefone pelo Secretario-Geral do Itamaraty.
Aproveito a oportunidade para apresentar a V. Ex.a os protestos da
minha mais alta considera<_;ao.
A nt6nio de Faria
Anexo
Rio de Janeiro, 17 de Novembro de 1955
A Lega<_;ao do Egipto em Lisboa pediu ao Governo Portugues a necessaria aprova<_;ao para que o seu pais possa assumir a protec<_;ao dos inte(1)

Ver documento n. 0 739.
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resses da Uniao Indiana em Portugal. Segundo a nota egipcia, a referida
Lega<_;ao teria a seu cargo os interesses indianos no Continente, Ilhas
adjacentes e Territ6rios na Africa, enquanto que os interesses em Goa,
Damao e Diu ficariam a cargo da Embaixada do Egipto em Nova Delhi.
2. Antes de responder a Lega<;ao do Egipto o Governo Portugues
se digna de consultar o Governo Brasileiro sobre os termos em que tal
resposta poderia ser eventualmente formulada. Mas sugere que a melhor
maneira <<seria a de se dizer ao Governo egipcio que as dificuldades levantadas pela Uniao Indiana no que respeita aos Consulados poderiam vir
a afectar a possibilidade de continuar a representa<;ao dos nossos interesses
pelo Brasil, mantendo-se de facto a situa<;ao de esses interesses nao serem
assistidos onde e como interessava que o fossem; e que, porisso, nao pareceria possivel dar-se qualquer passo positivo sobre a aceita<_;ao da prote<;ao dos interesses indianos, enquanto a Uniao Indiana nao se reconduzisse a conduta normal de aceitar que 0 Brasil instale OS necessarios
servi<;os de caracter consular».
3. Pede-se aqui licen<;a para observar que este projecto de resposta
parece achar-se ja superado pela evolu<_;ao que vem tendo o assunto. Fundando-se com efeito no memorand~tm da Embaixada de Portugal, datado
de 4 do corrente, o Governo Brasileiro ja fez saber ao Governo da India
que o Governo Portugues concorda em conceder as Missoes diplomaticas
do Egipto em Lisboa e Nova Delhi, para o efeito acima indicado, as mesmas
facilidades que o Governo da Uniao promete conceder a Embaixada do
Brasil e Nova Delhi, ou, em outros termos: a questao da protec<_;ao do
:interesses indianos em territ6rio portugues e dos interesses portugueses
na Uniao Indiana coloca-se no pe da mais perfeita reciprocidade.
4. Havera, sem duvida, mais vantagem em prosseguir-se nesta atitude
conciliat6ria, que vai produzindo seus frutos, do que em assumir-se uma
atitude negativa, que anularia as concessoes ate agora obtidas e faria
retroceder toda a questao dos seus come<_;os.
5. Por outro lado, nao e aventurado esperar que, nos termos em que
posta a questao actualmente, a experiencia acabe por convencer o Governo
Egipcio da inocuidade da missao de protec<_;ao consular que assumiu, se
nao puder dispor, nos territ6rios portugueses, dos 6rgaos administrativos
atraves dos quais tal protec<;ao e tradicionalmente exercida.
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N. 0 741

Memorandum do Ministerio dos Negocios Estrangeiros
a Lega~ao do Egipto em Lisboa
Lisboa, 29 de Novembro de 1955
0 Governo Portugues muito lamenta nao poder, como seria seu
desejo, dar a sua imediata concordancia a que a representa<;ao e a protec<;ao dos interesses da Uniao Indiana em Portugal fiquem a cargo do
Governo da Republica do Egipto. E, ao fazer a presente comunica<;ao,
quer desde logo tornar bern claro que a sua posi<;ao resulta exclusivamente da atitude assumida pelo Governo de Nova Delhi em rela<;ao
a protecc;ao dos interesses portugueses no territorio da Uniao, por parte
do Governo Brasileiro. Com efeito, as restri<;cSes impostas a fun<;ao pretectora deste Governo, nomeadamente a recusa de aceitar as condic;cSes
que permitiriam o funcionamento efectivo de uma representa<;ao consular
do Brasil em Bombaim, equivalem a nega<;ao do prindpio, so aparentemente aceite, do conhecimento da ac<;ao protectora de urn terceiro Estado nos moldes tradicionais estabelecidos pelos usos internacionais,
mesmo a situa<;ao extrema e nao aplicavel do caso de guerra.
2. 0 Governo Portugues julga saber que decorrem presentemente em
Nova Delhi conversas entre as autoridades brasileiras e indianas a fim
de estas segurarem que urn funcionario da Embaixada Brasileira em,
Nova Delhi, acompanhado do pessoal tecnico que for julgado necessario
possa deslocar-se a Bombaim, onde permanecera sem restri<;ao de periodos de tempo, podera utilizar ali o edifido em que esteve instalado
o Consulado-Geral de Portugal, ou outro igualmente adequado para nele
receber livremente os individuos que normalmente se dirigiriam ao Consulado-Geral, e podera entender-se directamente com as autoridades do
Estado de Bombaim para assegurar a prote<;ao dos interesses portugueses.
3. 0 Governo Portugues, considerando embora como provisoria qualquer solu<;ao que se afaste das soluc;6es estabelecidas, mesmo em caso de
guerra, pelos usos internadonais, estaria, no entanto, disposto a considerar
que a garantia das faculdades e exerdcios atras discriminados corresponderia a aceita<;ao efectiva, pelo Governo indiano, do Brasil como pais
zelador dos interesses portugueses no territ6rio da Uniao.
4. Como e 6bvio, s6 a partir desse momento podera o Governo Portugues considerar o problema da defesa dos interesses indianos nos territorios portugueses, visto que s6 pelo facto de lhe serem impostas restric;6es se ve o Governo Portugues coagido a tomar a presente atitnde: reve-la-a gostosamente, logo que a ontra parte lhe permita.
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5. Se, e quando, o Govemo da Uniao consentir ao Govemo Brasileiro
o exerdcio efectivo da sua fun<;ao de protecc;ao, o Govemo Portugues
dara o seu pronto assentimento a que o Govemo da Republica do Egipto
represente e cuide dos interesses indianos nos territorios portugueses, nas
condic;oes que forem estabelecidas para o exerdcio da protecc;ao dos interesses portugueses, pelo Govemo do Brasil, nos territorios da Uniao Indiana. Nao somente a isso o levara o seu respeito pelas normas tradicionais
do convivio intemacional, como correspondera aos seus desejos de ver
acreditado junto de si, como protectora de interesses estrangeiros, uma
Nac;ao com a qual Portugal felizmente mantem estreitos lac;os de amizade.
6. Nestas condic;oes, nenhumas dificuldades serao levantadas a actuac;ao de urn agente da Embaixada do Egipto em Nova Delhi para o exercicio da protecc;ao dos interesses da Uniiio Indiana em Goa, com as mesmas
prerrogativas e privilegios que forem concedidos pela Uniiio Indiana
a actuac;ao de urn agente da Embaixada do Brasil em Nova Delhi para
protecc;ao dos interesses portugueses em Bombaim, no entendimento,
contudo, de que os assuntos a tratar pelo Govemo Egipcio junto do Governo Portugues serao sempre encaminhados pela via normal da sua
Legac;ao em Lisboa.

N. 0 74:2

Do Embaixador de Portugal em Washington
ao Ministerio dos Negocios Estrangeiros
Telegrama n. 0 258
Washington, 2 de Dezembro de 1955
Segue dentro de uma hora o texto do comunicado sobre os resultados
das entrevistas do Ministro dos Negocios Estrangeiros com o Secretario
de Estado. E muito importante e deve ser publicado nos jomais da manha
no dia 3. Seria conveniente avisar imediatamente a imprensa para reservar
espac;o.

Esteves Fernandes
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N.o 743

Comunicado Cunha - Dulles
Washington, 2 de Dezembro de 1955
In the course of the official visit of the Minister of Foreign Affairs of
Portugal to Washington, conversations took place between Dr. Paulo
Cunha and the Secretary of State, Mr. John Foster Dulles, and other
officers of the United States Government on matters of mutual interest
to both countries and on other issues of general interest to their respective
foreign policies.
The conversations were carried on in an atmosphere of excellent
understanding, and they have therefore made a considerable contribution to the strengthening of Portuguese-American relations. Among
other topics, problems of defense within the framework of NATO were
discussed. The interdependence of Africa and the Western World was
also emphasized.
Problems connected with the trade relations between the United
States and Portugal, and certain points relating the use of atomic
energy for peaceful purposes were also considered.
Various statements attributed to Soviet rulers visiting in Asia, which
included references to the policies of Western powers in the Far East and
allegations concerning the Portuguese provinces in the Far East, were
discussed by the Foreign Ministers. They consider that such statements
do not represent a contribution to the cause of peace. The two Ministers
whose countries embrace many peoples of many races deplored all efforts
to foment hatred between the East and West and to divide people who
need to feel a sense of unity and fellowship for peace and mutual wellare (1 ).
N.o 744

Do Embaixador de Portugal no Rio de janeiro
ao Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
Telegrama n. 0 277
Rio de Janeiro, 2 de Dezembro de 1955
0 Secretario-Geral deu-me conhecimento de que o Embaixador Falcao
recebera uma nota secreta do Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros de
(1)

Vera tradu<;ao no docmnento n. 0 748.
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Delhi dizendo que o Governo indiano se compraz em permitir que um fundonatio da Embaixada do Brasil visite Bombaim de tempos a tempos
e trate com as autoridades estatuais os assuntos relativos a protec<;ao dos
interesses portugueses.
0 Embaixador avistou-se depois com um funcionario do Ministerio
dos Negocios Estrangeiros a fim de pedir esclarecimentos sobre o alcance
da nota. Foi-lhe dito nao haver limite no numero de visitas nem na sua
dura<;iio, nao sendo, porem, permitido ao funcionario que resida permahentemente em Bombaim, por nao se tratar da abertura do Consulado.
0 ·funcionario brasileiro podera dispar da sede do antigo Consulado de
:Portugal, empregar auxiliares ali, receber cidadaos portugueses, praticar
actos de protec<;ao a colonia, tratando directamente com o Secretario-Geral do Governo do Estado. As autoridades judiciarias e administrativas
dara6 fe dos documentos emitidos por aquele funcionario, que o autenticara com o selo da Embaixada.
Foi-lhe sugerido que, depois da primeira viagem, a Embaixada apresen'te a indica<;iio das dificuldades havidas que serao estudadas. Quando
o Embaixador declarou que o Governo Brasileiro nao perde a esperan<;a
1
em que o Governo indiano num futuro proximo reconsidere a sua atitude
quanto a abertura dum Consulado, foi-lhe dito secamente que talvez nos
proximos meses tal poderia acontecer a luz da experiencia obtida com as
Viagens dos funcionarios brasileiros e egipcios. Foi-lhe dito tambem que
questao da requisi<;ao da sede do antigo Consulado de Portugal nao estava definitivamente resolvida, havendo somente o statu qzw.
·
0 Itamaraty instruiu o Embaixador para enviar ao Ministerio dos
Neg6cios Estrangeiros indiano urn memorandum com as declara<;6es que
ihe foram dadas verbalmente, pedindo a sua confirma<;iio para que conste
dos arquivos da Embaixada. 'l'ambem lhe foi recomendado que insista por
nma solu<;ao definitiva da casa do Consulado sem a qual o funcionario
egipcio em Goa nao poderia beneficiar das £acilidades correspondentes.
Agradeci as informa<;6es acima, tendo dito que ignorava ainda em
que termos o Governo Portugues havia respondido a nota egipcia, mas
segundo as Ultimas informa<;6es recebidas de Lisboa, de que lhe dera
conhecimento, (vide meu telegrama n. 0 271) (1) o Governo nao podia responder afirmativamente enquanto nao estivessem asseguradas determinadas
condi<;6es.
Muito agradeceria que me fossem comunicados OS ultimos desen\'olvimentos desta questao.

a

Antonio de Faria
(1)

Ver documento n.o 737.
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N.o 745

Do Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros
ao Embaixador de Portugal no Rio de Janeiro
Telegrama n.

0

2IJ

Lisboa, 3 de Dezembro de 1955
Referenda ao telegrama n. 0 277 (1). Com o despacho n.o 21, seguiu
o texto da resposta entregue ao Ministro do Egipto no dia 29 (2). Resumo:
0 Governo Portugues lamenta nao poder dar imediata concordancia ao
pedido egipcio por exclusiva consequencia da atitude do Governo indiano
em rela<;ao a protec<;ao dos interesses portugueses. Julga saber que as
negocia<;6es estariam em curso entre as autoridades brasileiras e indianas
a fim destas assegurarem que urn funcionario da Embaixada Brasileira
em Nova Delhi, acompanhado do pessoal tecnico julgado necessaria',
possa deslocar-se a Bombaim e ai permanecer sem restri<;ao de periodos
de tempo, possa utilizar o edificio do Consulado ou outro adequado para
receber livremente individuos que normalmente se dirigiriam a este e
possa entender-se directamente com as autoridades de Bombairn para
assegurar a protec<;ao dos interesses portugueses. Considerando embora
como provisoria que .qualquer solu<;ao se afaste das estabelecidas pelos
usos internacionais, o Governo Portugues estaria disposto a considerar
que a garantia das faculdades e exerdcios atras discriminados corresponderia a aceita<;ao efectiva pelo Governo indiano do Brasil como pais se:..
lador dos interesses portugueses. So a partir desse momento podera cont..
siderar o problema da defesa dos interesses indianos em Portugal. Se
e quando o Governo indiano consentir ao Governo Brasileiro o exerdcio
efectivo de fun<;ao protectora, o Governo Portugues dara assentimento
a que o Egipto represente os interesses indianos nas condi<;6es estabelecidas para o exerdcio da protec<;ao dos interesses portugueses. Nestas
condi<;6es nenhumas dificuldades serao levantadas a actua<;ao de um agente
da Embaixada do Egipto em Nova Delhi para exercer a protec<;ao dos
interesses da Uniao em Goa com as mesmas prerrogativas e privilegios
concedidos a actua<;ao dum agente da Embaixada do Brasil no entendimento de assuntos a tratar pelo Egipto junto de Portugal serao sempre
encaminhados pela sua Lega<;ao em Lisboa. Fim do resumo.

( 1)

( 2)

Ver documento n.o 744.
Ver documento n.o 741.
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Em face do telegrama 277 (1), parece que a Uniao Indiana aceitou
a parte fundamental dos nossos pedidos. Sendo assim, nada obsta a que
o Governo Brasileiro confirme, formalmente, as condi<;6es acordadas a fim
de que o sistema comece a funcionar, logo que a Uniao Indiana por sua
vez confirme por escrito a aceita<;ao das condi<;6es. Isto mesmo parece
ser ja da orienta<;ao do Governo Brasileiro.
N estrangeiros
N. 0 746

Do Embaixador de Portugal no Rio de janeiro
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros
Telegrama n. 0 279
Rio de Janeiro, 3 de Dezembro de 1955
0 Secretario-Geral acaba de ler-me ao telefone urn telegrama do
Embaixador Falcao comunicando ter sido chamado ao Ministerio dos
Neg6cios Estrangeiros indiano, onde lhe disseram que o Governo Portugues recusou autoriza<;ao ao funcionario egipcio para ir a Goa enquanto
nao for autorizada a abertura do Consulado Brasiliero em Bombaim.
Falcao nota que esta comunica<;ao nao estava de harmonia com as informa<;6es que recebera do Itamaraty.
Informa o Secretario-Geral de que as Ultimas informa<;6es que tinha
a este respeito eram as que constavam do meu memoranda de 21 de
Novembro (vide meu oficio n. 0 655 (2), nao tendo ainda recebido noticia
de ja termos respondido a nota egipcia. 0 Secretario-Geral ia preparar
uma resposta para enviar a Nova Delhi, pedindo-lhe que fosse ao
Itamaraty na segunda-feira para conversarmos sobre o assunto.
Antonio de Faria
N. 0 747

Do Ministerio dos Negocios Estrangeiros
ao Embaixador de Portugal no Rio de janeiro
Telegrama n. 0

2I5

Lisboa, 10 de Dezembro de 1955
0 nosso telegrama n. 0 213 (3) cmzou-se como
de V. Ex.a e deve ter sido recebido a tempo de o utilizar

CONFIDENCIAL4

n.o 279 ( )
Ver
Ver
(3) Ver
( 4 ) Ver

(1)

( 2)

documento
documento
documento
documento

n.o
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n. 0
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na conversa com o Secretario-Geral anuncia para o dia 5. Entretanto
deve V. Ex.a ter recebido tambem o texto completo da nota entregue
ao Ministro do Egipto em Lisboa. 0 Governo Brasileiro esta portanto
ha uma semana de posse de elementos que o habilitam a esclarecer completamente a nossa posi<;ao que, segundo as informa<;6es do telegrama de
V. Ex.a n. 0 277 (1), nao parece incompativel com as exigencias indianas
acerca da forma do Brasil exercer de momento a protec<;ao a nossa colonia
em Bombaim. Neste termos e atendendo aos graves inconvenientes da
prolonga<;ao da situa<;ao actual, rogo a V. Ex.a insistir com o maior
empenho junto desse Governo para que efectuem as necessarias diligencias
junto do Governo indiano no sentido da rapida entrada em vigor da protec<;ao dos nossos interesses (incluindo, evidentemente, a nossa colonia
em Bombaim) a cargo do Brasil. Rogo tambem a V. Ex.a informar desde
ja do resultado da sua conversa como Secrehirio-Geral em 5 do corrente.
N estrang eiros
N. 0 748
Da Direc~ao-Geral dos Negocios Politicos do Ministerio
dos Negocios Estrangeiros a todas as Missoes diplomaticas e consulares
Circular n. 0 JI
Proc. 936,2 {I25-D)
Lisboa, 10 de Dezembro de 1955
Para conhecimento dessa Missao e adequada utiliza<;ao local, transcreve-se o texto do comunicado con junto divulgado a pos a visita oficial
a Washington de S. Ex.a o Ministro dos Negocios Estrangeiros:
<<Durante a visita oficial do Ministro dos Negocios Estrangeiros
de Portugal a Washington, realizaram-se conversa<;6es entre o
Dr. Paulo Cunha e o Sr. John Foster Dulles, Secretario de Estado,
e outras personalidades do Governo Norte-Americana, sobre materias de interesse comum dos dois paises e outras quest6es de interesse geral para as respectivas politicas externas.
As conversa<;6es decorreram em atmosfera de excelente entendimento e constituiram apreciavel contribui<;ao para o entreita( 1)

Ver documento n. 0 744.
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mento das relac;oes luso-americanas. Versaram, entre outros assuntos, sobre problemas de defesa, nos quadros da organizac;ao do
Tratado do Atlantica Norte.
Foi sublinhada a interdependencia que existe entre a Africa
e o Mundo ocidental.
Mereceram tambem considerac;oes alguns problemas respeitantes as relac;oes comerdais entre Portugal e OS Estados Unidos
e certas materias relativas a aplicac;ao pacifica da energia at6mica.
Os dais Ministros dos Neg6cios Estrangeiros examinaram
algumas declarac;oes atribuidas aos governantes sovieticos durante
a sua actual visita a Asia, nas quais se incluem referencias a politica das potencias ocidentais no Extrema Oriente e afirmac;oes
relativas as provincias portuguesas na Asia. Reconheceram que tais
declarac;oes nao sao uma contribuic;ao para a causa da paz. Os
dois Ministros, cujos paises enlac;a muitos povos de muitas rac;as,
exploraram todos os esforc;os destinados a provocar 6dios entre
o Oriente e o Oddente e a criar dissidios entre povos que bern deveriam entender-se e ter relac;oes amigaveis, para bern da paz e da
sua prosperidade c'omum.

2. Muito conviria aproveitar as oportunidades mais adequadas para
acentuar a importancia e o significado do referido comunicado, salientando, em especial, os seguintes pontos.
a) A posic;ao que os Estados Unidos tomam sabre a importancia da
Africa para o Mundo ocidental. Ao facto da relevada circunstancia de o
comunicado confirmar a tese portuguesa sabre o continente africano,
apresentada dias antes na exposic;ao feita por S. Ex.a o Ministro no
American Press Club.
b) A qualificac;ao do Estado da fndia, de Macau e de Timor como
provincias portuguesas. Esta qualificac;ao foi conscientemente feita
e ganha maior relevo por estar em estreita correspondencia com as recentes; afirmac;oes de S. Ex.a o Ministro, na conferencia dada a imprensa.

c) A posic;ao tomada pelos Estados Unidos no sentido de censurar os
esforc;os tendentes a incitar a saida dos Portugueses de Goa e Macau;
d) A referenda ao facto de os dois paises enlac;arem povos de muitas
rac;as esta em termos que envolvem urn prindpio de apreciac;ao £avoravel para a actual estrutura dos nossos territ6rios ultramarinos. (Convira
ter presente a tal respeito que, na conferencia dada a imprensa, S. Ex. a
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o Ministro tinha defendido abertamente aquela estrutura. 0 comunicado
aparece assim em correspondencia com essa defesa);
e) 0 facto de o comunicado mencionar os assuntos de defesa dentro
do quadro da NATO, e nao com materias de puro interesse entre Portugal e os Estados Unidos.

Manuel Rocheta
N.O 749

Do Embaixador de Portugal no Rio de janeiro
ao Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
Telegrama n. 0 284
Rio de Janeiro, 12 de Dezembro de 1955
Referenda ao telegrama de V. Ex.a n.o 215 (1). Logo que recebi oresumo da nossa resposta a nota do Governo egipcio, comuniquei-aa o Secretario-Geral que ficou de telegrafar ao Embaixador Falcao que nada
havia nela que autorizasse a versao do Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros
indiano, referida no meu telegrama n. 0 279 (2). As instru<_;oes do Itamaraty
ao Embaixador foram no sentido de transmitir verbalmente a declarac;ao
acima, dirigindo igualmente uma nota repetindo os esclarecimentos · verbais que lhe haviam sido dados pelo Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros
indiano sobre as condi<_;oes consentidas se urn funcionario brasileiro for
a Bombaim e pedindo a sua confirma<_;ao. 0 Embaixador transmitiu ao
Secretario Politico do Ministerio indiano a informa<_;ao que desmentia
a versao atribuida a nossa nota, 0 que teria deixado 0 seu interlocutor urn
pouco em bara<_;ado sem que no entanto contestasse as suas palavras.
Ao retribuir a visita ao Embaixador do Egipto, este mostrou-lhe
o telegrama rcebido do seu Governo resumindo a nossa nota nos mesmos
termos do meu telegrama n. 0 279 (3 ), don de se conclui que tera havido
no Cairo on na Lega<_;ao do Egipto em Lisboa, errada interpreta<_;ao ou
traduc;ao da nossa nota.
Pedi ao Secretario-Geral que telegrafasse a Falcao u resumo desta,
enviando-lhe pelo correio aereo o texto completo. Insisti na necessidade
rapida da entrada em vigor da protec<_;ao brasileira em Bombaim. 0 Secretario Geral ficou de dar instruc;oes a Falcao para que enviasse urn Se( 1)
( 2)

( 3)

Ver documento n. 0 747.
Ver documento n.o 746.
Ver documento n.o 746.
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cretario a Bombaim, logo que recebesse a confirma<;ao escrita das condi<;oes por nos julgadas essenciais. 0 Secretario-Geral aludiu ao desejo
indiano de enviar rapidamente urn funcionario egipcio a Goa. Referiu-se
ao telegrama da France Press ontem publicado na Imprensa a este respeito em que se declara que o Governo indiano pediu ao Governo egipcio
para enviar urn dos seus representantes diplomaticos a visitar Goa para
se assegurar das disposi<;oes de internamento dos prisioneiros indianos
naquele territorio portugues e das condi<;oes de vida dos trabalhadores
indianos. 0 telegrama acrescenta que, segundo a imprensa egipcia, urn
membro da Embaixada do Egipto em Nova Delhi ira brevemente a Goa
satisfazer o pedido do Governo indiano.
0 Secretario-Geral sugeriu tambem a conveniencia desse Ministerio
eesclarecer a Lega<;iio do Egipto do exacto sentido da nossa Nota que na
sua opiniao tera sido ali mal traduzida.

Ant6nt'o de Faria
N.o 750
Do Ministro dos Negocios Estrangeiros
a Embaixador de Portugal no Rio de janeiro

Telegrama n. 0

2I7

Lisboa, 14 de Dezembro de 1955
Em referenda ao telegrama n.o 284 (1), nao e de supor que tenha
havido errada interpreta<;ao da Lega<;ao do Egipto, embora pudesse
talvez admitir-se que o resumo do memorandum que a Lega<;ao telegrafou
para o Cairo nao tivesse sido suficientemente explicito; mas o Ministro
do Egipto garante que o telegrama resumia fielmente o memorandum.
Este foi-lhe por mim entregue e traduzido verbalmente e por nos comentado, acrescentando o Ministro do Egipto, que esta ao corrente da questao
de Goa e nas nossas conversas nao esconde a simpatia pela posi<;ao portuguesa, embora oficialmente proceda em estricta harmonia com a politica
do seu Governo - o que parece excluir a hipotese de incompreensao ou
rna vontade da sua parte. Alias, pouco depois da recep<;ao do telegrama
da Lega<;ao do Egipto em Lisboa, o Governo Egipcio deve ter recebido
o texto integral do nosso memorandum (decerto correctamente traduzido) e este nao deixa lugar a duvidas.

(1) Ver documento n. 0 749.
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Em todo caso pedi ao Ministro do Egipto que viesse aqui hoje e na
presen<;a do Director-Geral dos Neg6cios Politicos chamei a sua aten<_;ao
para a necessidade de nao deixar prolongar o equivoco estabelecido por
Nova Delhi. 0 Ministro prometeu telegrafar hoje mesmo acentuando que
a posi<;ao portuguesa era a definida no nosso memorandum e que se aguardava s6 que o Governo indiano confirmasse por escrito a comunica<;ao
feita verbalmente ao Embaixador do Brasil em Nova Delhi acerca das
condi<;6es da ida a Bombaim dum funcionario brasileiro.
0 que, portanto, conviria fazer seria a Embaixada do Brasil em Nova
Delhi voltar a insistir numa resposta escrita a sua nota pois nao podem
pretender que ainda ali subsistem duvidas sobre a nossa posi<;ao depois
do telegrama do Ministro do Egipto que hoje deve enviar para o Cairo.
E evidente que o Governo Brasileiro pode fazer uso da informa<;ao da
vinda aqui do Ministro do Egipto, das suas explica<_;6es e da promessa de
telegrafar hoje mesmo ao Cairo para esclarecer a situa<;ao.

Paulo Cunha

N.o 751

Do Director-Geral dos Negocios Politicos
do Ministerio dos Negocios Estrangeiros
ao Ministro de Portugal na Haia
Oficio n. 0 9
Proc. n. 0 946,2
Lisboa, 15 de Dezembro de 1955
Tenho a honra de comunicar a V. Ex.a que e inten<;ao do Governo
Portugues propor uma ac<_;ao contra a Uniao Indiana no Tribunal Internacional de Justi<;a, dessa cidade.
Para efeitos de tal ac<;ao e V. Ex.a designado agente do Governo
Portugues junto do referido Tribunal. Como e ja do conhecimento de
V. Ex. a, seguem para essa cidade o Sr. Prof. Inocencio Galvao Teles, advogado de Portugal na referida causa, o Dr. Fernao Vaz Pinto, que coadjuvara aquele senhor, e o Prof. Eduard Hambro, que sera ouvido sobre
certos pontos.
Em anexo a este despacho e remetida a essa Lega<;ao a respectiva
peti<;ao inicial, cujo texto podera ainda sofrer as modifica<;6es que o
Sr. Prof. Galvao Teles aconselhe.
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Tenho a honra de solicitar a V. Ex.a que assine o texto final dessa
peti<;ao e no momento oportunamente indicado a entregue ao Secretario
do Tribunal.
A fim de facilitar o expediente deste assunto, segue tambem para
essa. cidade, como ja foi comunicado a V. Ex.a por outra via, a dactil6grafa D. Maria Amelia de Almeida.
Tenho a honra de solicitar a V. Ex. a que conceda aos referidos senhores
todas as facilidades necessarias ao born desempenho da sua missao.
111an%el Rocheta

N.o 752

Do Embaixador de Portugal em Washington
ao Secretario-Geral das Na\!oes Unidas
Washington, 19 de Dezembro de 1955
Mr. Secretary-General- Under article 36, paragraph 2, of the Statute
of the International Court of Justice, I declare on behalf of the Portuguese Government that Portugal recognizes the jurisdiction of this Court
as compulsory ipso facto and without special agreement, as provided for
in the said paragraph 2 of article 36 and under the following conditions:
1) The present declaration covers disputes arising out of events both
prior and subsequent to the declaration of acceptance of the optional
clause which Portugal made on December 16, 1920, as a party to the
Statute of the Permanent Court of International Justice.
2) The present declaration enters into force at the moment it is
deposited with the Secretary-General of the United Nations; it shall be
valid for a period of one year, and thereafter until notice of its denunciation is given to the said Secretary-General.
3) The Portuguese Government reserves the right to exclude from
the scope of the present declaration, at any time during its validity, any
given category or categories of disputes, by notifying the Secretary-General
of the United Nations and with effect from the moment of such notification.
I avail myself of this occasion to present to you, Mr. Secretary-General, the assurances of my highest consideration.

L. Esteves Fernandes
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Traduyilo
Senhor Secretdrio-Geral - Por virtude do artigo 36, paragrafo 2, do
Estatuto do Tribunal Internacional de Justi(_;a, declaro, em nome do Governo Portugues, que Portugal reconhece como obrigat6ria, ipso facto
e sem acordo especial, a jurisdi9ao deste Tribunal, conforme previsto no
referido panigrafo 2 do artigo 36 e nas condi(_;6es que a seguir se enumeram:
1) A presente declara(_;ao aplica-se aos diferendos com origem em acontecimentos tanto anteriores como posteriores a dedara(_;aO de aceita(_;aO
da <dausula facultativa>> feita por Portugal em 16 de Dezembro de 1920
ao aderir ao Estatuto do Tribunal Permanente de J usti9a Internacional.
2) A presente declara(_;ao entra em vigor no momento do seu deposito
junto do Secretario-Geral das Na(_;6es Unidas; sera valida pelo periodo de
um ano e seguidamente ate que uma notifica(_;ao de denuncia seja feita
ao referido Secretario-Geral.
3) 0 Governo Portugues reserva-se o direito de excluir do campo de
aplica(_;ao da presente declara(_;ao, em qualquer momento da sua vigencia,
uma ou mais categorias de diferendos por meio de uma notifica(_;ao dirigida ao Secretario-Gera1 das Na96es Unidas e que tera efeito a partir do
momento dessa mesma notifica(_;ao.
Aproveito a oportunidade para apresentar a V. Ex.a, Senhor Secretario-Geral, os protestos da minha mais elevada considera(_;ao.

L. Esteves Fernandes.
N.o 753

Do Embaixador de Portugal no Rio de janeiro
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros
Telegrama n. 0 287
Rio de Janeiro, 19 de Dezembro de 1955
Em referenda aotelegramade V. Ex.a.n. 0 217 (1), o Embaixador Falcao
-informou ter-lhe sido dito que o Governo indiano aguardava antes de responder a sua nota, alguns esclarecimentos que havia pedido. 0 Embaixador sup6e que terao sido pedidos ao Governo Egipcio.

Antonio de Faria
(1)

Ver documento n. 0 750.

62
N.o 754
Do Ministro de Portugal na Haia
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros

Telegrama n. 0 40
Haia, 22 de Dezembro de 1955
URGENTE - SECRETO - Confirmando a conferencia telefonica do
Prof. Galvao Teles com V. Ex.a, tenho a honra de comunicar o seguinte:
hoje, as dez e quinze, acompanhado do referido Prof. e do Dr. Fernao
Vaz Pinto, fiz entrega ao Secretario do Tribunal Internaciona de Justic:;a
da nossa petic:;ao inicial na quesHio contra a Uniao Indiana. 0 Secretario
disse que ia examinar a referida petic:;ao e depois acusaria por escrito a sua
recepc:;ao. Esclareceu que faria urn comunicado a Imprensa, mas, perguntado acerca do momento respectivo, declarou nao poder precisa-lo. Tambern nao precisou a forma como comunicaria a fndia a entrada da petic:;ao;
inas, pouco apos o meu regresso a Legac:;ao, telefonou dizendo que faria
essa comunicac:;ao por telegrama. Lembrou que talvez nao queiramos dar
conhecimento a Imprensa do pleito antes de a fndia ser citada. Nisto
deixou a impressao, que anteciparmo-nos neste ponto ao Tribunal nao
estaria no seu estilo.)> Em tempo: 0 Dr. Vaz Pinto entregou ao Secretario
a copia da petic:;ao que este solicitara, a fim de apressar o expediente. 0
Secretario declarou-lhe que nao tinha noticia da denuncia ou modificac:;ao
da declarac:;ao indiana e que tencionava expedir hoje o telegrama citando
a fndia. Tentarei obter a confirmac:;ao do envio desse telegrama e comunica-lo-ei a V. Ex.a.

Quartin B astos
N. 0 755
Do Ministro de Portugal na Haia
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros

Telegrama n. 0 42
Haia, 22 de Dezembro de 1955
0 Prof. Galvao Teles pede-nos para comunicar o seguinte: <<Confirmo a conferencia telefonica desta tarde em que comuniquei ter-me
telefonado o Secretario do Tribunal Internacional de Justic:;a anunciando
o envio, imediato, do telegrama de citac:;ao a fndia)>.

Qteartin Bastos
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N.o 756
Conferencia de imprensa dada
pelo Ministro dos Neg6cios Estrangeiros, Doutor Paulo Cunha

Lisboa, 22 de Dezembro de 1955
1. Pedi-lhes que viessem para uma dedara<;ao importante. Naturalmente, uma vez mais, trata-se da India: ou seja, de reparar alguns aspectos
do mal que os nossos vizinhos nos fazem na India.
0 facto fundamental e este: na qualidade de membro da Organiza<;ao
das Na<;oes Unidas, e, como tal, parte, ipso facto, do Estatuto do Tribunal
Internacional de Justi<;a, Portugal intentou hoje, perante a suprema instancia internacional, uma ac<;ao contra a Uniao Indiana.
Adiante explicarei em que termos.
2. Como e sabido, nos ultimos tempos tem-se falado muito da tensao
criada, pela Uniao Indiana, entre esse pais e a provincia portuguesa da
India. Estao no conhecimento de todos as campanhas tendenciosas, as
amea<;as, as declara<;oes incorrectas e provocadoras, as tentativas de invasao for<;ada, disfar<;ada de pacifica, 0 bloqueio economico, OS actos de
terrorismo, as prepotencias sobre os goeses que vivem na UnHio Indiana
e tantas outras pniticas que o Governo Portugues repetidas vezes denunciou e verberou.
Mas, enfim, tem-se falado sobretudo e continua a falar-se em diferentes modalidades de investida ilegitima desenhada contra os nossos territ6rios, e nao em modalidades de investida ilegitima ja consumada contra
eles. 0 Mundo esquece depressa os factos e assim - como a cada passo
bern recentemente verifiquei noutro continente - fica na impressao
fugidia e superficial de que ha apenas um estado de tensao e amea<;a, nao
um estado de efectiva viola<;ao e sequestro territorial.
3. Ora a realidade e bern outra. Tern estado na sombra, desde ha
algum tempo, os casos dramaticos da invasao e usurpa<;ao dos territ6rios
de Dadra e Nagar-Aveli- esses enclaves portugueses da costa de Malabar, como tais cercados inteiramente por territ6rio da Uniao Indiana,
um e outro situados na vizinhan<;a de Damao. E altura de trazer outra
vez para a luz esses casos de agressao e sequestro de territ6rios, a respeito
dos quais a viola<;ao frontal dos prindpios do Tibet e da Carta das Na<;6es
Unidas, por parte da Uniao Indiana, e verdadeiramente clamorosa. Trata-se de dominios portugueses, integrantes do territ6rio nacional e sob
incontestavel e incontestada soberania portuguesa: todavia, sequestrados,
por parte da Uniao Indiana, do exerdcio efectivo dessa soberania pelas
autoridades legitimas de Portugal.
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Importa recordar o que se passou, avivando mem6rias - e bern assim
sofrimentos, prejuizos e espoliac;oes. Assim melhor se compreendera o
alcance da comunicac;ao que vou fazer-lhes.
4. Em Julho de 1954 o territ6rio portugues de Dadra foi invadido
por elementos armados vindos da Uniao Indiana, ap6s rigoroso isolamento
e cuidada preparac;ao nos territ6rios indianos circundantes. Houve luta,
houve mortes, e a meia duzia de guardas goeses que defendiam Dadra
sucumbiram. Poucos dias volvidos, foi a vez de Nagar-Aveli. Ai a resistencia demorou mais, sem embargo de a guarnic;ao de policia portuguesa
tambem nao ser consideravel; mas do mesmo modo a forc;a do numero
levou de vencida a resistencia. E Nagar-Aveli ficou nas maos dos irresponsaveis bandos invasores.
Logo em 22 de Julho o Governo Portugues lanc;ara o alarme, s6 em
face dos preparativos de isolamento e agressao que se desenvolviam em
torno de Dadra. E desde entao, com constante insistencia, nao s6 protestou e reclamou providencias ao Governo da Uniao Indiana, mas formulou sucessivos pedidos concretos para que a Uniao Indiana facultasse
a passagem a forc;as armadas portuguesas ou, por ultimo, a <O:res delegados
nao armadas, que pudessem entrar em contacto com a populac;ao portuguesa presentemente isolada, a fim de ajuizar da situac;ao ocorrente>>.
A tudo a Uniao Indiana op6s formal negativa. Vale a pena relembrar o
comunicado do Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros de 29 de Julho de
1954, em que se resumiu a situac;ao e se tiraram as adequadas conclusoes.
E, poucos dias depois, nem sequer a proposta portuguesa de designa-c;ao de observadores de paises neutrais, para apurarem OS factos de violac;ao territorial ja ocorridos, p6de encontrar razoavel aceitac;ao por parte
do Governo de Delhi.
5. A partir desse momento a situac;ao nao se modificou (salvo quanto
a.'os abusos e prepotencias perpetradas no interior dos territ6rios pelos
elementos invasores): mantem-se a recusa intransigente de acesso a Dadra
e a Nagar-Aveli, mesmo a estrangeiros, e ninguem sabe ao certo que
la se passa - a nao ser que impera uma situac;ao de facto contraria a todo
{) direito e ate a toda a moral.
6. A Uniao Indiana, independentemente Cl.a sua responsabilidade
por fomentar e manter esta situac;ao, esta violando ostensivamente o seu
dever internacional, nitido e insofismavel, de facultar o acesso dos representantes da soberania portuguesa aos territ6rios que a esta soberania
pertencem.
7. Como reagir ? Como remediar ?
Posta de parte, por motivos 6bvios, a soluc;ao de forc;ar a passagem
do territ6rio da Uniao Indiana, que por born senso elementar nao .pode

o
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nem deve ser praticada, restava a solu<_;ao de levar o pleito a uma instancia internacional competente para o dirimir.
A instancia naturalmente indicada para a aprecia<;iio do caso era
o grande 6rgao jurisdicional da Haia. o Tribunal Internacional de Justi<;a, pe<;a fundamental da vida juridica internacional de hoje e essencial
na Organiza<_;ao das Na<_;oes Unidas.
Simplesmente, Portugal nao era parte no Estatuto Internacional
do Tribunal Internacional de J usti<;a - e a jurisdi<;ao deste Tribunal,
quando a ac<;ao e posta por um Estado que nao e parte, tem canicter
puramente voluntario, facultative, para o Estado contra o qual a ac<;ao
e posta. Este e livre de aceitar ou recusar a jurisdi<;ao.
Longamente se pensou e preparou a ac<_;ao de justi<;a internacional
destinada a fazer reconhecer formalmente o nosso direito de acesso aos
territ6rios sequestrados e a condenar a Uniao Indiana a consentir no seu
exercicio. Mas - omitindo muitos pormenores de tecnica juridica internacional que seria ocioso referir aqui- deparava-se com a dificuldade
decisiva de a sequencia da ac<;ao depender da vontade da Uniao Indiana
- essa vontade relutante, que tao claramente se revelou sempre no sentido de tudo fazer para que o direito de Portugal ficasse inoperante. Nem
valeria, no caso, recorrer a outros varios processes de tentar rodear a dificuldade, incluindo o de se solicitar a acessao directa de Portugal ao Estatuto do Tribunal: todos envolviam inconvenientes e frustra<_;oes.
Cabia, pois, esperar, pacientemente, pela entrada de Portugalnas Na<;6es Unidas, que ha dias se verificou.
8. E agora, vencidas no mais curto prazo certas formalidades e embara<_;os burocraticos, estou em termos de poder anunciar que ontem, 21 de
Dezembro, a nossa Delega<_;ao provis6ria junto da Organiza<;ao das Na<;6es Unidas entregou em Nova Iorque a declara<;ao solene em que Portugal,
como membro das Na<;6es Unidas e parte no Estatuto no Tribunal da
Haia, reconhece como obrigat6ria a jurisdi<;ao deste para quaisquer
litfgios internacionais de caracter juridico. E que hoje, 22 de Dezembro,
ja a sombra dessa declara<;ao, Portugal intentou contra a Uniao Indiana
uma ac<;ao em que, com a maior singeleza, pede ao Tribunal Internacional
de Justi<;a que:
a) Reconhe<;a e declare que Portugal e titular de urn direito de acesso
do seu territ6rio de Damao (litoral) para os seus territ6rios encravados
de Dadra e Nagar-Aveli, e destes para aquele e entre si, e que esse direito
compreende a faculdade de transito de pessoas e bens, sem restri<;6es ou
embara<;os, tudo pela forma e na medida em que for exigido pelo exercicio efectivo da soberania portuguesa;
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b) Reconhe<;a e declare que a Uniao Indiana tern obstado e continua
obstando ao exercicio do aludido direito, ofendendo assim a soberania
portuguesa e violando as suas obriga<_;oes interuacionais;
c) Determine que a Uniao Indiana fa<;a cessar imediatamente este
estado de facto, facultando ao Estado Portugues o exercicio do seu direito de acesso.
9. E possivel que esta ac<_;ao constitua alguma surpresa e envolva
algum embara<;o para o nosso vizinho da Peninsula Indostanica. E possivel.
Mas para urn pais, como a Uniao Indiana, que com renovada eloquencia
proclama a todo o momento o seu apelo aos principios de Direito Internacional e o seu anseio de resolver os diferendos interuacionais por meios
pacificos, deve em verdade ser urn alivio saber que o mais alto 6rgao jurisdicional do Mundo vai enfim poder julgar a questao juridica que nos
divide e dar-lhe a oportunidade de cumprir o dever fundamental que
o artigo 94. 0 da Carta das Na<_;6es Unidas impos a todos os membros o de conformar-se com a decisao do Tribunal de Justi<;a em quaisquer
litigios em que sejam parte.

N.o 757

Do Embaixador de Portugal em Washington
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros

Telegrama n. 0 273
Washington, 23 de Dezembro de 1955

Como a Imprensa e a Radio se referiram ontem com bastante relevo
de Nehru no Parlamento indiano acerca do protesto apresentado em Washington a respeito do comunicado conjunto dos Ministros
dos Neg6cios Estrangeiros de Portugal e dos Estados Unidos, foi efectuada
uma diligencia no State Department a fim de procurar averiguar a reac<_;ao
americana. Foi-nos dito que, na resposta americana (que ainda nao foi redigida e a qualnao tencionam dar publicidade), o Secretario de Estado reiterani os pontos de vista expressos no comunicado e na conferencia de
Imprensa.

a declara<_;ao

Esteves Fernandes
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N.o 758
Do Embaixador de Portugal no Rio de janeiro
ao Ministro dos Negocios Estrangeiro

Telegrama n. 0 294
Rio de Janeiro, 26 de Dezembro de 1955

0 Secretario-Geral den-me conhecimento do telegrama recebido do
Embaixador Falcao que, embora pouco claro, parecia informar que Nehru,
em resposta a uma pergunta no Parlamento declarara que Portugal recusara o Egipto para a representa<;ao dos interesses indianos apesar da
garantia dada ao Brasil em sentido contrario. 0 Secretario-Geral perguntou-me se ja haviamos esclarecido o Egipto sobre o alcance da nossa nota.
Respondi que nao recebera qualquer informa<;ao depois da nossa Ultima
conversa, mas que, lendo a nossa nota, qualquer pessoa de boa fe poderia
verificar que nao se tratava de uma recusa formal mas apenas de impossibilidade em darmos satisfa<;ao imediata ao pedido do Egipto, o qual seria,
porem, atendido logo que fossem satisfeitas as condi<;6es indicadas. Perguntei se Falcao ja tinha conhecimento do texto exacto da nossa nota,
tendo-me sido respondido que apenas lhe fora transmitido urn resumo
telegrafico. Parecia-me nessas condi<;6es e na hipotese da imprensa indiana
e internacional ter sido induzida em erro pelas declara<;6es de Nehru, poderiamos publicar ai o texto integral da nossa resposta, depois de termos
esclareddo o Ministro do Egipto.

Antonio de Faria
N.o 759
Do Ministro dos Negocios Estrangeiros
ao Ministro de Portugal na Haia

Telegrama n. 0 24
Lisboa, 27 de Dezembro de 1955
Rogo a V. Ex. a averiguar em que termos foi feita a notifica<;ao a Uniao
Indiana. Convem igualmente apurar o momenta em que o Tribunal considera haver sido efectuada a notifica<;ao daquele pais.

Paulo Cunha
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N.O 760

Do Ministro dos Negocios Estrangeiros
ao Embaixador de Portugal em Washington

Telegrama n.o I95
Lisboa, 27 de Dezembro de 1955
Referenda ao telegrama de V. Ex.a n. 0 273 (1). Convem que V. Ex.a
continue seguindo atentamente o assunto acerca do qual tomou a iniciativa, e bem, de pressentir o State Department. Convoquei no passado
dia 24 o Embaixador Americano e, sobre o assunto, tive com ele larga
conversa, toda ela conducente a deixar bem funda a impressao de que
seria desastroso que a eventual resposta americana nao fosse inteiramente consistente com os termos e a substancia do comunicado conjunto. Alias, qualquer modifica<;ao a atitude que ele traduz e o Sr.
Dulles confirmou na conferencia de Imprensa deixaria as mais serias
duvidas acerca da consistencia e persistencia da politica externa americana. Isto mesmo se fez notar ao Embaixador.

Paulo Cunha

N.o 761

Do Embaixador de Portugal em Washington
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros

Telegrama n. 0 276
Washington, 28 de Dezembro de 1955
CoNFIDENCIAL - Referenda ao telegrama de V Ex. a n. 0 195 (2).
Acabo de falar com Elbrick, que me comunicou haver sido telegrafado
a Bonbright que a resposta do State Department ao protesto indiano sera
redigida muito sinteticamente e reiterando os pontos de vista ja expresses.
Confirmou que nao serao publicadas as notas trocadas.
Esteves Fernandes

( 1)
( 2)

Ver documento n.o 757.
Ver documento n.o 760.
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N.o 762

Do Embaixador dos Estados Unidos da America em Lisboa
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros

Lisboa, 29 de Dezembro de 1955

SECRET- PERSONAL- Dear Mr. Minister. With reference to one
of the matters which you raised with me on Saturday afternoon, I have
now been asked to inform you that the State Department's reply to a
lengthy Indian note regarding the joint communique issued by you and
Mr. Dulles on December 2 will be sent to New Delhi in thenearfuture.
I am told that the reply will be short and that it will stand on the joint
communique and on remark which have heretofore been made at press
conferences by the Secretary of State. It is not intended that this exchange
of notes will be published and it is the hope of the State Department that
after the exchange the matter of the joint communique will not be pursued
further.
Sincerely yours,
James C. H. Bonbright

Traduyiio
Com referenda a urn dos assuntos de que V. Ex.a tratou comigo na
tarde do sabado, estou agora incumbido de informar V. Ex.a de que senl.
enviada muito brevemente a resposta do Departamento de Estado a uma
extensa nota indiana acerca do comunicado conjunto publicado por
V. Ex. a e o Sr. Dulles em 2 de Dezembro. Estou informado de que a resposta
sera breve e sera baseada no comunicado conjunto e nas observa<;oes que
neste intervalo foram feitas, em conferencias de Imprensa, pelo Secretario
de Estado. Nao ha a inten<;ao de publicar a correspondencia trocada
e o Departamento de Estado espera que, ap6s esta troca, a questao do
~omunicado conjunto nao sera levada mais longe.
De V. Ex.a sinceramente,
James C. H. Bonbright
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N. 0 763

Do Ministro dos Negocios Estrangeiros
ao Embaixador dos Estados Unidos da America em Lisboa
Lisboa, 29 de Dezembro de 1955
SECRETO - PESSOAL - Meu caro Embaixador. Muito lhe agrade<;o
a carta (1 ), datada de hoje, pela qual teve a amabilidade de transmitir-me a informa<;ao de que a resposta do State Department a nota indiana relativamente ao comunicado subscrito em 2 do corrente pelo Sr.
Dulles e por mim proprio mantera os pontos de vista apresentados
no comunicado, e reiterados posteriormente pelo Secretario de Estado em
conferencias com a Imprensa.
Comparticipo da esperan<_;a manifestada pelo State Department de
que uma nova confirma<_;ao das conclus6es a que se chegou nas conversas
que tive com o Sr. Dulles, feita em termos concludentes, deve esclarecer definitivamente o Governo indiano. E tambem eu desejo que nao
surjam novos factos - ou malevolas deturpa<_;6es - que tornem impossivel evitar se retome o assunto.
Com os melhores cumprimentos.

Paulo Cunha
N. 0 764

Da Mensagem de Ano Novo dirigida a Na~ao
pelo Presidente da Republica, General Francisco Craveiro Lopes,
em 1 de janeiro de 1956
. . . Nao foi o ano findo completamente isento de preocupa<;6es,
umas em que comungamos com outros em virtude da situa<_;ao internacional, outras que muito especialmente nos tocam no nosso Estado da
India. Nao pode dizer-se que a situa<_;ao internacional tenha no seu conjunto piorado, mas os povos cada vez desejam mais ardentemente paz
e bem-estar eo numero e gravidade dos problemas que demandam solu<_;ao
n·ao permitem por ora aos Governos descansar nem afrouxar os esfor<;os
gue tern sido feitos para a defesa.
Quanto ao Estado da fndia, deve-se a firmeza das popula<;oes e aos
cuidados do Governo terem-se frustrado no ano findo as numerosas ten-

(1) Ver documento n.o 762.
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tativas de subversao da vida pacifica das populac;oes e de integrac;ao dos
territ6rios no Estado vizinho, quando os prindpios defendidos tao ostensiva e repetidamente pelos seus dirigentes parece deveriam garantir-nos
uma vizinhanc;a amigavel. Eu nao posso deixar de dirigir neste instante
um pensamento de estremecido aprec;o a todos aqueles que naquelas longinquas terras cumprem o dever de defender a integridade da Nac;ao. E,
tendo Portugal recorrido a uma alta instancia internacional para fazer
respeitar alguns dos seus direitos em Goa, permito-me exprimir a esperanc;a de que esse acto sera suficiente para revelar inteira confianc;a na
pureza do nosso direito e na legitimidade das nossas atitudes.

N. 0 765

Do Embaixador de Portugal no Rio de janeiro
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros
Oficio n. 0

I

Rio de Janeiro, 2 de Janeiro de 1956

Excelencia- Tenho a honra de junto remeter a V. Ex. a c6pia da nota
que me foi entregue hoje pelo Secretario-Geral do Ministerio das Relac;oes
Exteriores.
Aproveito a oportunidade para apresentar a V. Ex.a os protestos da
minha mais alta considerac;ao.
Antonio de Faria

Anexo
0 Ministerio das Relac;oes Exteriores apresenta seus cumprimentos
Portugal e tern a honra de comunicar-lhe que, havendo
a Embaixada do Brasil em Nova Delhi solicitado, por nota, ao Governo
da Uniao Indiana o seu pensamento sobre as facilidades que estaria disposto a conceder ao funcionario brasileiro que haja de viajar a Bombaim
para efeitos de protecc;ao dos interesse de Portugal, o Governo da Uniao
lhe respondeu nos seguintes termos:

a Embaixada de

a) Nao tera limite o numero de viagens e durac;ao das mesmas e o
funcionario brasileiro que for a Bombaim podera fazer-se acompanhar por auxiliares;
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b) 0 funcionario brasileiro podera entender-se directamente com as
autoridades locais;
c) 0 funcionario brasileiro podera consultar o arquivo do Consulado,
mas nao podera receber interessados na sede do antigo Consulado
Portugues; podera, contudo, receber interessados em sua residencia
ou no local em que permanecer;
d) As autoridades indianas reconhecerao validos OS documentos autenticados pela Embaixada do Brasil;
e) Sera negada a permissao para contratar auxiliares locais;
f) A Embaixada do Brasil indicara ao Governo indiana as dificuldades
que possam aparecer e que serao solucionadas.

2. Como as facilidades acima enumeradas s6 terao valor em caso de
reciprocidade, o Ministerio das Rela<;6es Exteriores permite-se encarecer
a Embaixada de Portugal a conveniencia de vir o Governo Portugues a
consentir em aceitar o Egipto na qualidade de pais protector dos interesses
indianos em territ6rios portugueses, com as mesmas facilidades outorgadas
pela India ao Brasil.
3. 0 Ministerio das Rela<;6es Exteriores reconhece que a solu<;iio a que
se acaba de chegar esta longe de satisfazer ao Governo Brasileiro. Mas e urn
come<;o, que atendera aos interesses imediatos dos portugueses residentes
em territ6rio indiana, e que pode ser melhorado segundo a experiencia
indicar. A letra f) da rela<;iio supra parece deixar a porta aberta a esta possibilidade.
N.O 766

Do Ministerio do Ultramar
ao Ministerio dos Negocios Estrangeiros
Oficio n. 0 29

Lisboa, 3 de Janeiro de 1956
Por determina<;iio de S. Ex.a o Ministro, cumpre-me transmitir a V. Ex.a a seguinte informa<;iio prestada, telegraficamente, pelo
Governo-Geral do Estado da India (1):
(1) No intuito de paralisar o porto e o caminho de ferro de Mormugao, a
gerencia indiana da Southern Railway recusou-se a Ultima hora a renovar o contrato de explorac;ao com a companhia inglesa concession:hia, W. I. P. Railway
Company, Limited. A tentativa, porem, falhou em virtude de o Goveruo Portugues
ter prontamente tornado as medidas necessarias para assegurar o funcionamento do
porto e do caminho de ferro sem a menor soluc;ao de continuidade e ate com maior
eficiencia.
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<<Tenho o prazer de comunicar a V. Ex.a que a explora<_;ao
do porto e caminho de ferro de Mormugao foi iniciado pela
W. I. P. no dia 1, as 0 horas, tendo partido da gare de Vasco da
Gama o primeiro comboio de mercadorias ascendente as 2 horas
da manha, com a assistencia, alem dos dirigentes da companhiar
de tecnicos da brigada especial de Mo<_;ambique e engenheiro
Viana. Apesar das dificuldades iniciais de transferencia e das
grandes quantidades de pessoal que abandonaram os servi<_;os,.
regressando a Uniao Indiana, o servi<_;o tern sido mantido com
seis comboios ascendentes ate Colem e seis descendentes, enquanto que a Southern Railway apenas fazia quatro ascendentes e quatro descendentes ate Sanvordem.

Em novo telegrama, aquele Governo-Geral comunica que a restitui<;ao
do material esta correndo normalmente, que e razoavel o estado de conserva<;ao, excepto duma locomotiva que a W. I. P. trata de devolver
para ser reentregue depois de reparada, esperando-se que tudo esteja terminado dentro de dez dias.
Apresento a V. Ex. a atenciosos cumprimentos.
Nuno Alvares Ferreira

N. 0 767

Relato da conversa do Director Geral dos Negocios Politicos
do Ministerio dos Negocios Estrangeiros com o Conselheiro
da Embaixada dos Estados Unidos da America em Lisboa
Lisboa, 4 de Janeiro de 1956

0 Conselheiro Americano, Sr. Brown, veio falar-me sobre as ligeiras
diferen<_;as que o seu Embaixador notou entre a <<esperan<;a>> manifestada
pelo State Department {final da carta americana) e a <<esperan<_;a>> que
S. Ex.a o Ministro atribuiu ao State Department (final da carta
do Sr. Ministro). No decorrer das explica<_;oes que lhe dei - e o satisfizeram - respondeu, a pergunta directa minha, que os votos formulados pelo State Department se aplicavam exchtsivamente ao Governo
indiano. Isto e, Washington manifesta a esperan<;a de que, em face daresposta americana, que confirma o comunicado conjunto e as passagens
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mais importantes do Sr. Dulles nas suas conferencias de Imprensa,
os indianos se absteriio de voltar a controversia suscitada pelo comuni{:ado: aquilo, afinal, que, por outras palavras, S. Ex. a o Ministro exprime
no fim da sua carta de resposta.
H. Caldeira Queiroz
N .o 768

Nota verbal do Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros
a Lega~ao do Egipto em Lisboa
N. 0

I

Lisboa, 4 de Janeiro de 1956
0 Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros apresenta os seus cumprimentos a Lega<_;iio da Republica do Egipto e tern a honra de comunicar-lhe o seguinte:
1. Por nota de 2 de Janeiro (1) corrente o Governo Brasileiro comunicou

a Embaixada

de Portugal no Rio de Janeiro que o Governo da Uniiio
Indiana, solicitado pela Embaixada do Brasil em Nova Delhi para esclarecer o seu pensamento sobre as facilidades que estaria disposto a conceder ao funcionario brasileiro que haja de deslocar-se a Bombaim para
efeitos de protec<_;iio dos interesses de Portugal, respondeu nos seguintes
termos:
a) Niio tera limite o numero de viagens e dura<;iio das mesmas e o
funcionario brasileiro que for a Bombaim podera fazer-se acompanhar por auxiliares;
b) 0 funcionario brasileiro podera entender-se directamente com as
autoridades locais;
c) 0 funcionario brasileiro podera consultar o arquivo do Consulado,
mas niio podera receber interessados na sede do antigo Consulado
Portugues; podera, contudo, receber ineteressados em sua residencia ou no local em que permanecer;
d) As autoridades indianas reconheceriio validos OS documentos autenticados pela Embaixada do Brasil;
e) Sera negada a permissiio para contratar auxiliares locais;
f) A Embaixada do Brasil indicara ao Governo indiana as dificuldades
que possam aparecer e que seriio solucionadas.

2. Semelhantes condi<;5es niio sao, evidentemente, satisfat6rias e envolvem cerceamento das providencias e facilidades que, segundo os usos
( 1)

Ver documento n

o

765.
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internacionais, devem ser asseguradas a potencia protectora para exerdcio de sua fun<_;ao. Todavia, representam ja urn primeiro passo e permitirao
que funcionarios brasileiros comecem a dispensar praticamente alguma
protec<_;ao aos interesses portugueses na Uniao Indiana.
Por isso, e em inteira harmonia como espirito da nota que em 29 de
Novembro dirigiu a Lega<;ao do Egipto em Lisboa (1), o Governo Portugues
declara que da o seu assentimento a que o Governo da Republica do
Egipto represente e cuide dos interesses indianos nos territories portugueses e que, em rigorosa reciprocidade, consentira que urn agente da Embaixada do Egipto em Nova Delhi se desloque a Goa e ali actue nas mesmas
condi<;6es e termos em que a Uniao Indiana consente que urn representante diplomatico brasileiro actue em Bombaim.
3. Felicita-se o Governo Portugues de que, embora em circunstancias ainda insatisfat6rias, se lhe tenha tornado finalmente possivel fazer
esta comunica<_;ao a uma potencia, como e a Republica do Egipto, a qual
Portugal esta ligado por la<_;os de muita considera<_;ao e arnizade.
4. Reitera-se, porem, a afirma<_;ao, contida em nota anterior, de que
se tern como provis6ria a presente solu<_;ao, na medida em que se afasta
<las solu<_;oes estabelecidas pelos usos, nomeadamente a de se exercer
a fun<_;ao das potencias protectoras por meio de normal actividade consular. Esperando-se que a Uniao Indiana venha a reconsiderar e a conformar-se com esta pratica internacional, lembra-se tambem que, como e de
solu<_;ao natural, os assuntos a tratar pelo Governo Egipcio, como potencia
protectora dos interesses indianos em Portugal, junto do Governo Portugues, serao encaminhados pela via normal da Lega<_;ao do Egipto em
Lisboa.
N.o 769
Do Ministro dos Negocios Estrangeiros
ao Encarregado de Negocios de Portugal no Rio de janeiro

Telegrama n. 0 3
Lisboa, 4 de Janeiro de 1956
Relativamente a nota do Itamaraty que acompanhou o oficio n. 0 1
,dessa Embaixada (2), sirva-se V. S.a comunicar a esse Governo que o Governo Portugues tern o maior interesse e muito agradeceria a urgente promo<_;ao de medidas que permitam o estabelecimento efectivo, no mais
curto prazo possivel, de protec<_;ao consular aos goeses em Bombaim.

Paulo Cunha
(1)
2
( )

Ver documento n.o 741.
Ver documento u.o 765.
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N. 0 770

Do Ministro de Portugal na Haia
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros

Telegrama n."

2

Haia, 11 de Janeiro de 1956

Reservado.- 0 Secretario do Tribunal Internacional de Justi<;a
informou-me que em 9 do corrente a Uniao Indiana depositou no Secretariado da ONU duas declara<;6es: uma considera terminada a declara<;ao
de 28 de Fevereiro de 1940; a segunda reconhece como obrigat6ria a jurisdi<;ao do Tribunal para todos os diferendos juridicos surgidos depois de
26 de Janeiro de 1950 relativamente as situa<;6es ou factos subsequentes
a esta data. A segunda declara<;ao comporta, porem, quatro reservas sobre
as quais poderei fornecer pormenores no caso de interessar a essa Secretaria
d~ Est ado. (1)
Quartin Bastos
N. 0 771

Do Ministerio dos Negocios Estrangeiros
a Lega~ao de Portugal na Haia

Telegrama n. 0 3
Lisboa, 12 de Janeiro de 1956
URGENTE - E de toda a urgencia que V. Ex. a. telegrafe o texto das
quatro reservas indianas a que se refere o telegrama n. 0 2 (2 ). Pe<;o para
remeter por via aerea os textos completes de ambas as declara<;oes e
reservas.
N estrangeiros
Logo que teve conhecimento da acc;ao intentada por Portugal em 22 de
Dezembro de 1955, o Governo indiano apressou-se a alterar a sua declarac;ao
relativa a jurisdic;ao do Tribunal Internacional, o que fez em 7 de Janeiro de
1956. Pretendendo, porem, contestar a jurisdic;ao do Tribunal, o Governo indiano
denunciou, em 8 de Fevereiro de 1957, a sua declarac;iio do ano anterior, niio voltando a substitui-la seniio depois do julgamento da questiio preliminar de competencia do Tribunal, que levantara, e poucos dias antes do inicio das audiencias do
julgamento final da queixa portuguesa, em Setembro de 1959. Assim, no decurso
do processo, o Governo indiano alterou t:t:es vezes a sua posic;iio, procurando colocar-se fora da competencia do Tribunal Internacional: primeiro, na acc;iio pendente,
e, quando verificou que isso nao era possivel, em relac;ao a futuros diferendos com
Portugal.
( 2 ) Ver documento n.o 770.
( 1)
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N. 0 772

Do Ministro de Portugal na Haia
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros
Telegrama n. 0 3
Haia, 12 de Janeiro de 1956
URGEN'IE- CoNFIDENCIAL- Em referenda ao telegrama de V. Ex. a
n.o 3 (1), transmito em original ingles o texto duma noticia sobre o assunto:
<<India deposited 9 January two declarations on giving notice tennination declaration 28 February 1940 and one recognizing as compulsory until
notice of termination jurisdiction Conrt under paragraph 2 article 36
Statute in all legal disputes arising after 26 January 1950 with regard to
situations or facts subsequent to that date. Declaration excludes the
following:
I) Disputes in regard to which the parties to the dispute have agreed
or shall agree do have recourse to some other method of peaceful settlement;
2) Disputes with the Government of any country which on the date
of this declaration is a member of the Commonwealth of nations, all of
which disputes shall be settled in such manner as the parties have agreed
or shall agree;
3) Disputes in regard to matters which are essentially within the
domestic jurisdiction of India as determined by the Government of India;
4) Disputes arising out of or having reference to any hostilities, war,
state of war or belligerent or military occupation in which the Government
of India are or have been involved.>>
Quartin Bastos

Traduyiio

<<A India depositou, em 9 de Fevereiro, duas declara<_;oes, uma dando
por finda a declara<;ao de 28 de Fevereiro de 1940 e a outra reconhecendo
a obrigatoriedade, ate aviso em contn!trio, da jurisdi<_;ao do Tribunal, de
acordo como paragrafo 2 do artigo 36 do Estatuto para todos os litigios
juridicos que se levantarem depois de 26 de Janeiro de 1950 com respeito

( 1)

Ver documento n.o 771.
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a situa<;oes ou factos posteriores a essa data. A declara<;ao conclui o seguinte:
1) Litigios em rela<;ao aos quais as partes emlitigio acordaram ou acordarao em outros metodos de solu<;ao pacifica;
2) Litigios com o Governo de qualquer pais que, a data desta declara<;ao, seja membro do Commonwealth das na<;oes; estes litigios serao
regulados da maneira em que as partes tiverem acordado ou acordarem;
3) Litigios relativos a assuntos que pertencem essencialmente a jurisdi<;ao da India e definidos pelo Governo indiano;
4) Litigios consequentes ou referentes a quaisquer hostilidades, guerra,
estado de guerra ou de beligerancia ou de ocupa<;ao militar em que o
Governo indiano esta ou tem estado envolvido.>>

N. 0 773

Circular do Ministerio dos Negocios Estrangeiros
a todas as Missoes Diplomaticas e Consulados Portugueses

Lisboa, 14 de Janeiro de 1956
A titulo meramente informativo, remete-se um recorte do Didrio
de Notidas de 6 do corrente, que insere um telegrama de Nova Delhi
acerca da protec<;ao dos interesses portugueses no territ6rio indiano pelo
Brasil, bem como uma informa<;ao da agencia ANI, em comentario ao referido telegrama, elaborada sobre elementos facultados por esta Secretaria
de Estado.

Anexo
A agencia noticiosa portuguesa ANI recebeu ontem, de Nova Delhi,
o telegrama seguinte:
NOVA DELHI, 4 - A Uniao Indiana informou o Brasil de que nao
pode continuar a aceitar que esse pais represente diplomaticamente os
interesses de Portugal aqui, na ausencia de contactos diplomaticos directos
entre Nova Delhi e Lisboa, segundo foi hoje aqui revelado.
Foi acrescentado pelas mesmas fontes informativas que a Uniao
Indiana se considerava impossibilitada de aceitar negocia<;oes com a Em-

79
baixada do Brasil ate que Portugal resolvesse a questao da representac;ao
da Uniao Indiana em Lisboa, pelo Egipto.
0 Egipto teria comunicado que nao podia actuar em Portugal pela
Uniao Indiana porque as autoridades portuguesas nao se mostravam
cooperantes.
Meios bern informados dizem que o Brasil ira agora infonnar Portugal
de que nao pode representa-lo aqui.
Este telegrama, baseado em informayoes manifestamente tendenciosas,
a mesma agencia, antes de o distribttir a I mprensa, a procurar saber de
fonte segura o qtte se passa acerca do Brasil e do Egipto, como potencias protectoras, respectivamente, dos interesses portugueses e dos interesses indianos.
Assim, a ANI averigttou o seguinte:

levo~t

A Uniiio Indiana, tendo aceitado teoricamente que o Brasil ass~tmisse
a funyiio de potencia protectora dos interesses portugueses, rec~tsou-se, todavia,
a facultar os meios prdticos indispensdveis para ela ser efectivamente exercida.
E, assim, concentrando-se os interesses portugueses sobretudo em Bombaim,
onde existe uma colonia de perto de IOO ooo portugueses de Goa entranhadamente fieis a Portugal, o Brasil pretendeu estabelecer ou, melhor, restabelecer
~tm seu cons~tlado naquela cidade. Pais a Uniiio Indiana, divorciando-se mais
uma vez dos usos internacionais, que ate em casas de g~terra permitem as potencias protectoras dos beligerantes o exercicio da actividade consular, negou-se
a consentir que o Brasil estabelecesse um consulado em Bombaim. Evidenciou-se, pais, o prop6sito de deixar sem qualquer protecyiio aquela mtmerosa
colonia portuguesa, que mais facilmente ficaria sujeita, como sujeita tem estado, as pressoes e prepotencias locais, que se desesperam para procurar
coagi-la a atrai9oar a pdtria a que pertence.
Quando, portanto, a Uniiio Indiana se dirigiu ao Egipto, para dar
a incumbencia a este pais de proteger os interesses em territorio portugues
e nomeadamente em Goa, o Governo Portugues teve de salientar que muito
estimaria reconhecer o Egipto, pais a quem estd ligado por la9os de muita considerayiio e amizade, como potencia protectora dos interesses indianos, mas que
se via foryado a tornar esse reconhecimento dependente da concessiio efectiva
pela Uniiio Indiana ao Brasil do minima de facilidades indispensdveis para
que a s~ta funyiio de protecyiio tivesse algum sentido prdtico: ao menos que,
na falta de consulado brasileiro em Bombaim, possa ali deslocar-se um funciondrio diplomdtico brasileiro e ali dar alguma assistencia real a desamparada colonia portuguesa.
Isto foi perfeitamente esclarecido com a Lega9iio do Egipto em Lisboa,
e e destituida de jundamento a insinuayiiO de que as autoridades portuguesas
se mostrariam niio cooperantes.
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Acontece, porem, que, ap6s longas e demoradas diligencias em que a
"!nalevolencia da chancelaria de Nova Delhi se revelou a cada passo, foi, enfim,
possivel que, em nota de 2 de ] aneiro corrente, o Governo Brasileiro comunicasse ao Governo Portugues que o Governo da Uniiio Indiana lhe assegurard,
embora com estranhas limita9oes, as ta·is desloca9oes de um funciondrio diplo·mdtico brasileiro de Nova Delhi a Bombaim, para, embora sem poder recorrer
a qualquer pessoal local, poder entrar em contacto com os portugueses, que,
·pelo vista, a Uniiio Indiana quer segregar o mais possivel de contactos com
gente niio indiana.
Pais logo o Governo Portugues comunicou a Legafiio do Egipto que aceita
este pais como potencia protectora, que autoriza a deslocafiio a Goa de um
.agente do Governo Egipcio em rigorosa reciprocidade, sem embargo de con.tinuar esperando que o Governo da Uniiio Indiana reconsidere nas suas
.restri9oes e se resolva a seguir francamente a praxe internacional, como e desejo
do Governo Portugues desde a primeira hora.
Tal e a situayiiO presente.
Mas ve-se que de Nova Delhi s6 vem - sempre e par todas as vias e pro·Cessos - entalhes no que internacionalmente e devido na comunidade das
na9oes e deturpa9oes da realidade mais elementar.
Vias e processos que niio silo, portanto, recomenddveis e niZo ilustram
.quem os adopta.
0 desmentido do Brasil

Rro DE jANEIRO, 4. -Em virtude duma informa<;ao proveniente
-de Nova Delhi, publicada por uma agenda estrangeira e segundo a qual a
Uniao Indiana rejeitara uma proposta de Goa, o Ministro dos Neg6cios
"Estrangeiros do Brasil publicou o seguinte esclarecimento:
<<0 Brasil nunca ofereceu a sua media<;ao para resolver o litigio relativo
aos territ6rios portugueses de Goa, Damao e Diu. A verdade e que, a pedido
de Portugal e com o assentimento do Govemo indiano, o Brasil aceitou
representar os interesses dos cidadaos portugueses na Uniao Indiana>>
-F. P.

N.o 774
Do Ministro de Portugal na Haia
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros
'Telegrama n. 0 7

Haia, 19 de Janeiro de 1956
0 Tribunal Intemacional de Justi<;a recebeu uma nota do Ministerio
dos Neg6cios Estrangeiros da Uniao Indiana, datada de 12 do corrente,
acusando a recep<;ao da notifica<;ao do mesmo Tribunal.

81

A nota acrescenta: <<This acknowledgement is, however, without prejudice to the submission that India proposes to make in due course that
the Court has no jurisdiction in respect of the matters mentioned in the
application.>>
Por via aerea remeto o texto completo da nota em questao.
Quar#n Bastos

Tradur;iio
<<Este aviso de recep<;ao e, porem, feito sem prejuizo da questiio que
a India se propoe oportunamente levantar no sentido de que o Tribunal
niio tern jurisdi<;iio relativamente as materias referidas no requerimento>>
(portugues).

N.O 775

Do Encarregado dos Negocios de Portugal no Rio de janeiro
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros

Telegrama n. 0 I4
Rio de Janeiro, 21 de Janeiro de 1956

Acabo de receber uma nota neste Ministerio das Rela<;oes Exteriores
acusando a recep<;iio de urn texto entregue na Lega<;iio do Egipto (telegrama de V. Ex.a n.o 2) e que na mesma data transmitiu a sua Embaixada em Delhi, recomendando a imediata designa<;iio de urn funcionario
e auxiliar para irem a Bombaim. Acrescenta o Ministerio que nao julga
necessaria de momento alugar casa, estando a Embaixada procurando
obter autoriza<;iio para utilizar a sede do antigo Consulado Portugues,
pois que foi informado de que OS hoteis nao permitiriio 0 USO das SUas
dependencias para servi<;o de protec<;ao. A nota termina dizendo que
alugar-se-a uma casa, se falhar aquela tentativa.
M drio de Oliveira Neves .
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N. 0 776

Do Encarregado de Negocios de Portugal no Rio de janeiro
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros
Oficio n. 0 67

Rio de Janeiro, 23 de Janeiro de 1956
Excetencia- Em aditamento a comunica<;ao enviada por outra via,
tenho a honra de junto remeter a V. E:x:.a c6pia da nota, recebida nesta
Embai:x:ada em 21 do corrente, em que o Ministerio das Rela<;oes E:x:teriores da conhecimento das instru<;oes transmitidas a Embai:x:ada do
Brasil em Nova Delhi para e:x:erdcio da protec<;ao consular a colectividade
portuguesa em Bombaim.
Aproveito a oportunidade para apresentar a V. E:x:.a os protestos da
minha mais alta considera<;ao.
M drio de Oliveira Neves
Anexo
Nota n. 0 DPCJDPoJDCnf8J92I. (88) (62a)

Rio de Janeiro, 18 de Janeiro de 1956
0 Ministerio das Rela<;oes E:x:teriores cumprimenta a Embai:x:ada
de Portugal e tern a honra de acusar recebimento da nota verbaln. 0 3, de
5 de Janeiro corrente, em cujo corpo e transcrito o te:x:to da nota entregue,
naquela data, pelo Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros de Portugal aLega<;ao do Egipto em Lisboa, a respeito das facilidades a conceder pelo
Governo Portugues ao Governo Egipcio para o e:x:erdcio da protec<;ao
dos interesses indianos em territ6rios portugueses.
2. No te:x:to acima citado, e constante da mesma nota, e reproduzido
o teor da nota de 2 de Janeiro em que o Ministerio das Rela<;oes E:x:teriores
da a conhecer a Embai:x:ada de Portugal as facilidades que o Governo da
Uniao Indiana estaria disposto a conceder ao funcionario brasileiro que
havera de se deslocar a Bombaim para efeitos de protec<;ao dos interesses
de Portugal.
3. Finalmente, nos paragrafos 3 e 4: da mencionada nota verbal, a Embai:x:ada de Portugal solicita ao Ministerio das Rela<;6es E:x:teriores a protec<;ao consular a colonia portuguesa de Bombaim por parte do Governo
Brasileiro.
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4:. Ao agradecer

a Embaixada de Portugal as comunica~_;oes constantes

da mencionada nota verbal, o Ministerio das Rela~_;6es Exteriores leva ao
seu conhecimento que, na mesma data, transmitiu a Embaixada do Brasil
em Nova Delhi, para orienta~_;ao da sua ac~_;ao diplo1mitica, o teor da nota
enviada a Lega~_;ao do Egipto em Lisboa. Recomendou-lhe, outrossim,
designar imediatamente urn funcioml.rio da Embaixada e urn auxiliar para
o fim especial de irem a Bombaim exercer a protec<_;ao da colonia portuguesa naquela cidade, dentro das condi<;6es enumeradas na nota verbal
SGJDPofDCn/1/921. (88) (62a), de 2 de Janeiro corrente.
5. Em rela~_;ao, entretanto, ao desejo e:ll..'}>resso no § 4.o da supramencionada nota verbal, o Ministerio das Rela~_;6es Exteriores nao julgou necessaria, autorizar, por enquanto, a Embaixada do Brasil em Nova Delhi
a arrendar nova casa em Bombaim para o servi<;o de protec~_;ao. A referida
Embaixada esta diligenciando neste momento obter que o Govemo
da India the permita usar, para os fins indicados, a propria sede do antigo
Consulado de Portugal naquela cidade, pois ja esta informado de que os
hoteis nao the permitirao fazer uso de suas dependencias para aquele
efeito. Asssim, so na hipotese de falhar aquela tentativa recorrera a Embaixada ao espediente de alugar novo escritorio, como sugere a nota da
Embaixada de Portugal, a que se responde.

N.o 777
Do Embaixador de Portugal no Rio de janeiro
ao Ministro dos Neg6cios Estrangeiros

Telegrama n. 0

20

Rio de Janeiro, 25 de Janeiro de 1956
A imprensa desta manha publica urn telegrama da United Press de
Delhi transmitindo que fontes bern informadas dizem que o Govemo
indiano atribuiria grande gravidade a declara~_;ao feita em Lisboa pelo
Dr. Kubitschek de Oliveira no sentido de apoio ao Governo Portugues na
questao de Goa. E provavel que a India apresente urn protesto a Embai~
xada do Brasil em Nova Delhi. Esta nao sabe ainda quando e que o seu
representante ira a Bombaim; a sua principal preocupa~_;ao e o alojamento.
A Embaixada do Egipto enviaria o seu Secretario, Abdel Khalil, a Goa
no dia 31, segundo a mesma Embaixada comunicou ao Ministerio do
Exterior da India. Khalil ficaria dez dias num hotel de Goa, acompanhado de dois funcionarios, e teria as mesmas facilidades que o represen-
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ta.nte brasileiro em Bombaim. 0 Secretario-Geral, com quem me encontrei
esta tarde na cerim6nia da Nunciatura, e a prop6sito da sua proxima reti;rada o Itamaraty, pediu-me que o procurasse amanha porter recebido dois
telegramas a este respeito.

A nt6nio de Faria
N.O 778

Do Ministro dos Negocios Estrangeiros
ao Embaixador de Portugal no Rio de Janeiro
Telegrama n. 0

II

Lisboa, 26 de Janeiro de 1956
Em referenda ao seu telegrama n. 0 20 (1), lembro novamente que
seria de pessimo efeito, para a opiniao publica portuguesa, que o representante dos interesses indianos fosse a Goa, continuando inerte a representa<_;ao dos interesses portugueses em Bombaim. Toma-se, portanto, de
extrema urgencia que o Brasil envie a Bombaim o seu funcionario, inclusivamente para procurar alojamento. Pe<;o a V. Ex.a que me telegrafe.

Paulo Cunha
N. 0 779

Do Embaixador de Portugal no Rio de Janeiro
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros
Telegrama n."

2I

Rio de Janeiro, 26 de Janeiro de 1956
Em aditamento ao meu telegrama n. 0 20 (1), o Embaixador Falcao
comunicou ao Itamaraty que recebeu urna nota da Embaixada do Egipto
ihforrnando que o Prirneiro-Secretario, acornpanhado de urn esten6grafo
e de urn interprete, desejaria partir para Goa no dia 2 de Fevereiro, para
6 que pedia OS vistos respectivos. 0 esten6grafo e 0 interprete sao de
nacionalidade indiana. Falcao cornunicou ha dias ao Ministerio dos Neg6dos Estrangeiros indiano que o Primeiro e o Segundo Secretarios da sua
(1) Ver documento n.o 777.
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Embaixada (Jorge Maia e Correia Lago), acompanhados de dois atL-Tiliares,
estavam prontos para seguir para Bombaim. 0 telegrama de Falcao
nao informa a nacionalidade dos am,iliares, mas, segundo o Itamaraty,
a Embaixada possui apenas tres auxiliares, dois portugueses, urn dos
quais goes, e urn ingles.
Uma vez que OS hoteis de Bombaim nao permitirao aos Secretarios
brasileiros que recebam ali cidadaos portugueses, o Embaixador tern instru<;6es ou para obter o uso do antigo Consulado de Portugal ou arrendar
urn apartamento para esse efeito. Sendo, porem, provavel que as negocia<;6es a este respeito nao estejam concluidas antes de 2 de Fevereiro
e para permitir a sincroniza<;ao das viagens a Goa e Bombaim, conforme
ja foi recomendada, pareceu conveniente informar a Embaixada do Egipto,
sendo necessario comunicar ao Governo Portugues os nomes dos funciona~
rios egipcio e seus auxiliares a fim de serem acreditados junto do Governador-Geral da India Portuguesa. Vao ser dadas instru<;6es neste sentido
ao Embaixador Falcao. Pedi tambem ao Secretario-Geral do Itamaraty
que telegrafasse de Delhi a fim de apressar a ida dos funcionarios brasi"'
leiros para Bombaim nas condi<;oes adequadas no cumprimento da sua
rnissao.
Quanto a questao da nacionalidade dos auxiliares indianos do Secre:..
tario Egipcio, parece dificillevantar objec<;oes, pois que a restri<;ao indiana
relativamente a auxiliares de funcionarios brasileiros, era apenas quanto
ao recrutamento local em Bombaim, presuml.velmente para excluir goeses
ali residentes.

A nt6nio de Faria
N.o 780
Da Direc~ao Geral dos Negocios Politicos
do Ministerio dos Negocios Estrangeiros a todas as Missoes
Diplomaticas e Consulados Portugueses

Circular n. 0 5
Lisboa, 26 de Janeiro de 1956
A titulo de informa<;ao, transcrevem-se a seguir algumas passagens
da <<press release>> do State Department n. 0 681, de 6 de Dezembro do ano
findo, contendo o relato textual das declara<;oes a Imprensa do Sr. Foster
ter Dulles em esclarecimento do comunicado conjunto de S. Ex.a o·
Ministro e do Secretario de Estado norte-americano:
Q. -Mr. Secretary, does this Government regard Goa as a Portuguese Province ?
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A.- As far as I know, all the world regards it as a Portuguese
I?rovince. It has been Portuguese, I think, for about 400 years.
Q.- Mr. Secretary, did you say <<Province>> or <<Colony>>?
A. -Province.
Q. -Mr. Secretary, in connection with Goa, is there any question that
the NATO commitment could possibly cover Goa or any of the other Portuguese possessions in Asia or in that part of the world ?
A. -·That part of the world is definitely outside the North Atlantic
Treaty area.
Q.- Mr. Secretary, in your statement, in connection with the visit of
the Portuguese Foreign Minister and your reference to the Portuguese Provinces, were you attempting to give support of the United States to the
Portuguese position in the controversy with India, or just what was your
purpose in making that references.
A.- Well, you will recall that in an earlier statement, which I made I
think the early part of August, I indicated the interest of the United States
in a peaceful solution of the problem. The statement which was issued here
the other day was primarily a statement directed against the introduction
of hate and prejudice into a situation which needs to be dealt with in a
spirit of calm. We did not take, or attempt to take, any position on the
merits of the matter. Vve did jointly express our concern at the atmosphere
of hatred and prejudice which was sought to be created out of it.
Q.- Mr. Secretary, you said that all the world regards it as a Portuguese Province. India does not, apparently, and I wondered whether or
not there had been any exchanges since this statement was made between
your Government and the Indian Government.
A. - I do not think that the Indian Government questions the status
of these various portions of territory that are governed by Portugal as
being under Portuguese law <<provinces>>. I believe that they are such under
the Constitution of Portugal; and that the residents of these areas, which
include not merely Goa but several others, such as Macao, have the full
rights of Portuguese citizens. They can be elected to office and serve
in Portugal and also elsewhere. I do not think there is any particular controversy about the status of areas under the Constitution of Portugal.
Q. -And you include Goa in that ?
A. - Goa, and there are two other points I think in India and there is
the Province of Macao off the China Coast. I think their status is all the
same under the Portuguese Constitution.
Q. -Mr. Secretary, did you have any idea that this reference to Portug~ese Provinces would stir up the tempest that it did in India when you
included it in the statement ?
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A. -Well, we did give it very careful consideration, the communique
was not lightly issued. But we did feel that it was appropriate and right
to indicate our attitude toward the emotionalism which was sought to be
created by the Soviet rulers when they were in India. They were not in
India at that time but had just left for Burma. But the creation and
fomenting of that atmosphere of hatred was something we felt we should
express ourselves against.
Q.- Mr. Secretary, are you saying, in effect, that the United States is
against the settlement of this incident betwen Portugal and India on any
other than peaceful grounds, but that the United States is not taking sides
on how it should be settled ?
A. -As you know, we have been strongly advocating the principles
that these situations should not be settled by force. That general approach
has, I think, been sympathetically shared by Prime Minister Nehru. We
have taken that position in relation to all these situations where there are
national claims that conflict. We did not think they should be settled by
force. And we had the feeling that the statements which were made by
the Russians in relations to this matter were designed to create an atmosphere which might generate efforts to invoke force. That was our objection.
H. Caldeira Queiroz
Tradur;iio

Q.- Sr. Secretario, este Govemo considera Goa como uma provincia
portuguesa ?
R. - Que eu saiba, todo o Mundo a considera como uma provincia
portuguesa. Creio que e portuguesa desde ha 400 anos.
Q. - 0 Sr. Secretario disse <<provincia>> ou <<colonia>> ?
R. - Provincia.
Q.- Sr. Secretario, em rela<_;:ao a Goa, seria possivel que viessem
a estender-se os compromissos da NATO a Goa ou a qualquer das outras
possessoes portuguesas na Asia ou nessa parte do Mundo ?
R. - Essa parte do Mundo fica determinadamente fora da area do
Tratado do Atlantica Norte.
Q. -Sr. Secretario, na sua declara<_;:ao, que respeita a visita do Ministro dos Neg6cios Estrangeiros portugues e a sua referenda as provincias portuguesas, procurava manifestar o apoio dos Estados Unidos a posi<;ao de Portugal na controversia a respeito de Goa, ou qual era simplesmente a sua inten<_;:ao ao fazer essa referenda ?
R. - Bern, recordar-se-a que, num discurso anterior que devo ter feito
em prindpios de Agosto, sublinhei o interesse que os Estados Unidos
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tinham em ver o problema solucionado por meios pacificos. A declara<;ao
que foi aqui proferida no outro dia era principalmente dirigida contra:
a introdu<;ao do 6dio e dos preconceitos numa situa<;ao que precisa de ser
tratada com toda a calma. Nao tomamos nem tentamos tomar qualquer
posi<;ao sobre o fundo da questao. Exprimimos ao mesmo tempo a nossa
inquieta<;ao pela atmosfera de 6dio e de preconceitos que se procurava
criar em seu torno.
Q. - 0 Sr. Secretario disse que todo o Mundo a considera como uma
provincia portuguesa. Mas a India, segm1do parece, nao concorda com isto
e eu gostava de saber se houve ou nao trocas de opini6es entre o seu
Governo e o da India depois dessa declara<;ao.
R.- Nao penso que o Governo indiano conteste o estatuto dessas
varias por<;6es de territ6rio administradas por Portugal como <<provincias>>
segundo a lei portuguesa. Acredito que o sejam de acordo com a Constitui<;ao Portuguesa e que os residentes dessas areas, que compreendem
nao apenas Goa mas varias outras, tal como Macau, gozam de plenos direitos atribuidos aos cidadaos portugueses. Eles podem ser escolhidos para
as fun<;6es publicas e servir em Portugal assim como em outra parte.
Nao penso que haja qualquer controversia especial acerca do estatuto
dessas areas no ambito da Constitui<;ao Portuguesa.
Q. - E inclui Goa nessas areas ?
R.- Creio que, alem de Goa, ha mais dois lugares na India e ha tambem
a provincia de Macau na costa da China. Penso que o estatuto desses
territ6rios e todo igual no ambito da Constitui<;ao Portuguesa.
Q.- 0 Sr. Secretario fazia ideia de que ao incluir na sua declara<;ao
a referenda as provincias portuguesas isso provocaria na India a tempestade que se verificou ?
R. - Bern, isso foi realmente objecto de cuidadosa reflexao. 0 cornu-.
nicado nao foi feito a ligeira. Mas achamos que realmente era conveniente
e justo indicar a nossa posi<;ao com respeito as emo<;6es que os dirigentes
sovieticos procuraram criar quando estiveram na India. Nao estavam
na India nessa altura mas tinham acabado de partir para a Birmania..
Achamos, porem, que nos deviamos pronunciar contra a cria<;ao e a fomenta<;ao dessa atmosfera de 6dio.
Q.- Seria que o Sr. Secretario quisesse dizer que os Estados Unidos'
sao contra a solu<;ao deste caso entre Portugal e a India por meios que nao
sejam padficos, mas que os Estados Unidos nao tomam nenhuma posi<;ao
sobre a maneira como deveria ser solucionado ?
R.- Como sabe, defendemos com vigor o prindpio de que essas·
situa<;6es nao deveriam ser reguladas pela for<;a. Creio que este ponto foi
amavelmente partilhado pelo Primeiro-Ministro Nehru. Tomamos essa
posi<;ao em rela<;ao a todas essas situa<;6es em que as reivindica<;6es na-.
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cionais entram em conflito. Nao pensamos realmente que devam ser solucionadas pela fon;a. E temos a impressao de que as declara<;6es que foram
feitas pelos Russos a respeito dessa questao visavam criar uma atmosfera
que podia dar lugar a tentativas de recurso a for<_;a. Essa era a nossa
objec<_;ao.
N.O 781

Do Embaixador de Portugal no Rio de Janeiro
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros
Telegrama n. 0 25
Rio de Janeiro, 27 de Janeiro de 1956
Em referenda ao telegrama de V. Ex.a n. 0 11 (1), o Secreterio-Geral
ficou de telegrafar ao Embaixador em Nova Delhi, nos termos indicados
por V. Ex.a

Antonio de Faria
N.o 782

Do Ministro dos Negocios Estrangeiros
ao Embaixador de Portugal no .Rio de Janeiro
Telegrama n. 0 I9
Lisboa, 30 de Janeiro de 1956
Em referenda ao telegrama n.o 21 (2 ) de V. Ex. a, o Go-.
verno-Geral da fndia autorizou para o proximo dia 2 de Fevereiro a entrada no nosso territorio do fundonario egipdo e seus auxiliares. 0 Ministro do Egipto aqui foi informado no devido tempo de que nos deveria
comunicar com razoavel antecedenda o nome do fundonario egipcio e seus
auxiliares que irao a Goa zelar pelos interesses indianos. Foi explicado
ao Ministro que careciamos de tal informa<;ao a fim de transmitirmos
oportunamente as nossas autoridades do Estado da India e tambem porque,
como esta assente que este Ministerio e a via mais propria para onde
encaminhar o assunto do Governo Egipdo que tera de tratar connosc<>
na sua qualidade de potenda protectora dos interesses indianos. Sem
embargo da nossa recomenda<;ao e promessa do Ministro de que a transURGENTE-

( 1)
( 2)

Ver documento n.o 778.
Ver documento n.o 779.
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mitiria ao Cairo, a Lega<;ao do Egipto nada sabe acerca dos names e datas
dos funcionarios e auxiliares egipcios que se propoem partir para Goa
dentro de breves dias. Pe<;o a V. Ex. a que solicite ao Itamaraty as necessarias diligencias para que a Embaixada do Egipto em Nova Delhi utilize
a via da sua Lega<;ao em Lisboa sempre que o funcionario e auxiliares
egipcios pe<;am o vista para ira nossa fndia, enquanto que por nosso lado
diremos ao Ministro do Egipto que nao poderemos aquiescer de novo no
processo que foi agora seguido. Mas de maior importancia politica e que
D funcionario brasileiro chegue no mesmo dia em que o egipcio chegani
a Goa, isto e no proximo dia 2. Considero tal sincronismo indispensavel,
pais a nossa lentidao em rele<;ao a actividade da potencia protectora dos
interesses indianos so pode aumentar o desanimo da colonia goesa em
Bombaim e criar a impressao, ainda que infundada, de que os Governos
Brasileiro e Portugues o abandonam. Por exclusao de outras solu<;oes,
D funcionario brasileiro tera que instalar-se no hotel em Bombaim e dai
procurar a casa adequada ou conseguir poder utilizar o edificio do mesmo
Consulado. 0 que importa de momenta e que a sua presen<;a seja conhecida e se saiba que o funcionario esta empregando os seus melhores esfor<;os para arranjar materiais que lhe permitam desempenhar-se da sua
missao. Dada a curteza do tempo, pe<;o a particular aten<;ao de V. Ex.a
para este assunto e espero que o Itamaraty, compreendendo as nossas
boas razoes, actue sem demora.
A Agenda ANI informa de Nova Delhi que corre ali que as autoridades portuguesas nao der8m ainda autoriza<;ao <<para 0 observador
egipcio poder visitar os satyagrahis indianos prisioneiros em Goa». Tal
autoriza<;ao nao nos foi pedida e sera dada, se o for. Convem, porem, estar
atento e nao deixar que se erie a impressao de que procuramos entravar
a ac<;ao do delegado egipcio. Se demora ou confusao houve, ela resultou
de apenas nao terem sido seguidos OS tramites legais.
Paulo Cunha
N.O 783

Do Embaixador de Portugal no Rio de janeiro
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros
Telegrama n. 0 28
Rio de Janeiro, 2 de Fevereiro de 1956
0 Itamaraty comunica que a Embaixada em Nova Delhi informou
que o funcionario egipcio adiou a sua partida para Goa para o dia 9 e que
D funcionario brasileiro esta pronto para seguir para Bombaim.
A nt6nio de Faria
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N. 0 784:

Do Ministerio dos Negocios Estrangeiros
t-o Embaixador de Portugal no Rio de janeiro

T elegrama n. o

22

Lisboa, 3 de Fevereiro de 1956
Em referenda ao seu telegrama n. 0 28 (1 ), nao havendo qualquer
compromisso de sincronismo, s6 vemos vantagem em que o funcionario
brasileiro parta para Bombaim logo que seja possivel.

N estrangeiros
N.O 785
Nota verbal da Lega~ao do Egipto em Lisboa
ao Ministerio dos Negocios Estrangeiros
N. 0 IJ

Lisboa, 6 de Fevereiro de 1956
La Legation d'Egypte presente ses compliments empresses au Ministere des Affaires Etrangeres et, en conformite a l'accord intervenu entre
les Gouvernements Portugais et Egyptien, a l'honneur de lui demander
de bien vouloir accorder !'agrement a Monsieur Abdel Kader Khalil,
Premier Secretaire pres l'Ambassade d'Egypte a Nouvelle Delhi, aux
fins qu'il puisse se rendre a Goa, accompagne de ses auxiliaires, en vue
d'y proteger et gerer les interets indiens. Qu'en meme temps toutes les
facilites de residence et toute autres lui soient accordees ainsi qu'a sa
suite.
La Legation d'Egypte saisit cette occasion pour renouveler au Ministere des Affaires Etrangeres les assurances de sa plus haute consideration.

Tradur;ao
A Lega<;ao do Egipto apresenta os seus atenciosos cumprimentos ao
Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros e, em conformidade com o acordo
celebrado entre os Governos Portugues e Egipcio, tern a honra de lhe pedir
que conceda o agrement ao Sr. Abdel Kader Khalil, Primeiro-Secretario
da Embaixada do Egipto em Nova Delhi, para que possa ira Goa, acorn(1) Ver documento n.o 783.
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panhado pelos seus atL'riliares, com vista a proteger e gerir alios interesses
indianos. Que ao mesmo tempo todas a!:' facilidades de residencia e outras
lhe sejam proporcionadas assim como a sua comitiva.
A Lega<_;ao do Egipto aproveita este ensejo para renovar ao Minish~rio dos Neg6cios Estrangeiros os protestos da sua mais alta considera<_;ao.
N. 0 786

Nota verbal do Ministerio dos Negocios Estrangeiros
a Lega~ao do Egipto em Lisboa
N. 0

2

Lisboa, 7 de Fevereiro de 1956
0 Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros apresenta os seus atenciosos
cumprimentos a Lega<_;ao do Egipto e, com referenda a sua nota n.o 13 (1),
de 6 de Fevereiro corrente, tem a honra de infonnar que as autoridades
portuguesas competentes reconhecem o Senhor Abdul Kader Khalil,
Primeiro-Secretario da Embaixada do Egipto em Nova Delhi, como delegada egipcio que, acompanhado dos seus auxiliares, se deslocara aos territ6rios portugueses da fndia para ai zelar, nos termos assentes, pelos interesses indianos.
Reletivamente as facilidades de residencia a que alude a referida
nota, o Ministerio reitera a afirma<_;ao feita pelo Director-Geral dos Neg6cios Politicos ao Senhor Ministro do Egipto de que, como acordado, tais
facilidades serao correspondentes as que o Governo indiano facultar ao
funcionario brasileiro que em Bombaim zela pelos interesses portugueses.
A este prop6sito, o Ministerio lamenta ter de informar que ate ao presente
momento as autoridades indianas recusaram a utiliza<_;ao do edificio do
Consulado de Portugal em Bombaim e que OS hoteis dessa cidade nao
permitirao que o delegado brasileiro receba ali cidadaos portugueses.
N. 0 787

Do Embaixador de Portugal no Rio de janeiro
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros
Telegrama n. 0 JI
Rio de Janeiro, 7 de Fevereiro de 1956
Em referenda ao telegrama n. 0 22 (2 ) de V. Ex.a, o Secretario-Geral
informou-me de que foi ordenado ao Primeiro-Secretario Maia que se( 1 ) Ver documento n.o 785.
(2) Ver documento n.o 784.
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guisse com urgencia para Bombaim e arrendasse uma casa que substituisse o antigo Consulado de Portt .gal, para o que devia pedir o auxilio
prometido pelo Governo de Bombaim. Leu-me passagens do oficio de 24
de Janeiro do Embaixador Falcao, em que este manifesta a convicc;ao
de que o Governo indiano tudo fani para impedir que o Brasil exen;a,
convenientemente, uma func;ao protectora, prevendo que esteja na intenc;ao daquelas autoridades aplicar a recente lei da nacionalidade de maneira
a forc;ar os goeses a aceitar a nacionalidade indiana.
0 actual Embaixador da India no Rio de ] aneiro, retirani para o
seu pais no proximo mes, parecendo estar em desgrac;a. Ha muito que
o Itamaraty notava que a sua influencia em Nova Delhi era inexistente.
Foi ja dado agrement ao seu sucessor, actual Consul-Geral em Nova Iorque.
A nt6nio de Faria
N.o 788
Do Ministro dos Negocios Estrangeiros
ao Embaixador de Portugal no Rio de janeiro
Telegrama n. 0 25
Lisboa, 8 de Fevereiro de 1956
CoNFIDENtiAL- 0 telegrama de V. Ex. a n. 0 31 (1), da-nos uma
noticia que, se confirmada em breve, muito contribuira para diminuir as
serias apreens6es que nos estao causando os problemas da defesa dos
nossos interesses. Nao s6 e urgente a presenc;a em Bombaim do Secretario
Maia como e indispensavel que ele organize ali, usando da necessaria
energia perante as autoridades indianas, meios materiais, sem os quais
a sua missao nao pode exercer-se. A duplicidade do Governo iudiano,
a que com razao se refere o Embaixador Falcao, s6 se tornara evidente
a opiniao publica mundial se aquele for compelido a negar o que formal
e energicamente for pedido de harmonia com os mais elementares usos
internacionais. Pec;o a V. Ex.a que nao deixe escapar o ensejo de lembrar
a esse Governo que s6 uma acc;ao deliberada, persistente e, se necessaria,
espectacular podera evitar aquilo que e 0 objectivo indiano: aparencia de
protecc;ao as col6nias portuguesas sem a menor eficiencia real de protecc;ao. Por outro lado, concederemos ao delegado egipcio em Goa as facilidades rigorosamente identicas as concedidas em Bombaim e carecemos
por isso de estar ao corrente das dificuldades que o Governo indiana
levantar a acc;ao do delegado brasileiro.
Nestrangeiros
(1) Ver documento n.o 787.
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N.O 789

Do Chefe de Gabinete do Ministerio do Ultramar
ao Chefe de Gabinete do Ministerio dos Negocios Estrangeiros
Ojicio n. 0 382

Lisboa, 9 de Fevereiro de 1956
SECRETo-Por determina<_;ao ministerial, cumpre-me levar ao conhecimento de V. Ex.a uma sumula da informa<;ao telegnifica prestada pelo
Governo-Geral da India em 8 do corrente, acerca da comunica<;ao feita
por este Gabinete no dia 3 de que o diplomata egipcio adiara a partida
para hoje e de que o diplomata brasileiro estava pronto a seguir para
Bombaim:
<<0 diplomata egipcio chegou a fronteira as 17,30 horas de ontem,
sem aviso previo. Mandei logo seguir um autom6vel de Margao com
urn oficial da policia para o trazer para Pangim, onde chegou as 22 horas, ficando hospedado no Hotel Mandovi, onde ja estava o meu
secretario, capitao Telmo, que o convidou para jantar. Recebi-o esta
manha e acentuou que vinha s6 tratar da situa<_;ao dos presos da
Uniao Indiana e zelar para que sejam tratados com humanidade
e nada ter que ver com a politica. Pediu uma rela<_;ao dos presos,
local onde estavam e se ja haviam sido julgados, etc., que logo entreguei, por a ter preparada. Sao 34 os presos, dos quais um por
delito comum, dos 33 s6 o assassino do Cabo Melo tem processo em
organiza<;ao na policia, 4: com processos no Tribunal Militar Territorial, 28 ja julgados e condenados. Esta tarde visitou 4: presos, entre
eles o de delito comum, no Quartel de Policia e amanha vai de visita
a cadeia dos Reis Magos, onde estao 5 presos; possivelmente no dia
seguinte ira a da Aguada, onde estao 25.)>
Apresento a V. Ex.a atenciosos cumprimentos.

Nuno Alvares Ferreira
N.o 790

Do Ministro dos Negocios Estrangeiros
ao Embaixador de Portugal no Rio de janeiro
Telegrama n. 0 27
Lisboa, 13 de Fevereiro de 1956
CoNFIDENCIAL- Para informa<;ao de Sua Ex:. a o Presidente da
Republica, inquieto com a inexplicavel demora da ida para Bombaim do
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funciomirio brasileiro, pe<;o para me comunicar o dia em que finalmente
o Secretario Maia chegani aquela cidade. Esta demora esta causando
nao s6 nos dirigentes, mas tambem no publico portugues (que esta ao corrente de que o funcionario egipcio ja come<_;ou em Goa as suas actividades}
a mais penosa impressao ...

Paulo Cunha
N. 0 791

Do Embaixador de Portugal no Rio de janeiro
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros
Telegrama n.o 34
Rio de Janeiro, 13 de Fevereiro de 1956
0 Secretario-Geral do Itamaraty acaba de me comunicar que o
Secretario Maia, da Embaixada Brasileira em Nova Delhi, seguiu ja para
Bombaim.
A nt6nio de Faria

N. 0 792

Do Chefe de Gabinete do Ministerio do Ultramar
ao Chefe de Gabinete do Ministerio dos Negocios Estrangeiros
Oficio n.o 455
Lisboa, 18 de Fevereiro de 1956
SECRETO- Em aditamento ao oficio n. 0 382 (1 ), de 9 do corrente,
tenho a honra d;:) transcrever a V. Ex.a o seguinte telegrama do Governo-Geral do Estado da fndia:
<<0 diplomata egipcio partiu de Pangim esta madrugada as 3 horas e 30 minutes e passou a fronteira sul as 6 horas e 30. Mandei-o
escoltar por dois jeeps corn pessoal da Policia. Na ultima nota que me
dirigiu, ontem, agradecia, a assistencia e coopera<_;ao dadas e exprimiu
a esperan<;a de continua coopera<_;ao e boa vontade entre os nossos
dois paises ja tao felizmente existente.»

Apresento a V. Ex.a atenciosos cumprimentos.

Nuno Alvares Ferreira
( 1)

Ver doc umento n.o 789.
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N. 0 793

Do Embaixador de Portugal no Rio de janeiro
ao Ministro dos Neg6cios Estrangeiros

Telegrama n. 0 38
Rio de Janeiro, 23 de Fevereiro de 1956
Os jornais publicam um telegrama da United Press de Nova Delhi
·dizendo que o Embaixador Ildefonso Falcao dirigiu uma nota ao Governo
indiano queixando-se de que o Primeiro-Secret:irio Maia nao recebera das
autoridades de Bombaim as mesmas facilidades que foram dadas ao Se·cret:irio egipcio pelas autoridades portuguesas em Goa, nao tendo podido
conseguir casa adequada em substituic;ao do antigo consulado. 0 Itamaraty
recebeu um telegrama do Embaixador Falcao com as informac;oes relatadas pela imprensa e prometendo enviar c6pia da nota que dirigiu ao
Governo indiano e o relat6rio do Secret:irio Maia, de que nos sera dado
conhecimento.
Ontem foi-me mostrado outro telegrama do Embaixador Falcao
dizendo que o Governo de Bombaim apenas teria proporcionado um apartamento afastado do centro da cidade, que nao convinha, tendo o Embaixador radicado a impressao de que as autoridades indianas continuarao
as t:icticas habituais de dificultar o cumprimento da missao de protecc;ao
.aos goeses em Bombaim.

Antonio de Faria
N. 0 794:

Do Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
ao Embaixador de Portugal no Rio de janeiro

Telegrama n. 0 34
Lisboa, 25 de Fevereiro de 1956
Compreende-se a indignac;ao do Embaixador do Brasil em Nova
Tielhi. As facilidades a cortesia que demos em Goa ao secret:irio egipcio,
e que, segundo as nossas infonnac;oes, este apreciou, dao uma excelente
oportunidade para tornar publico o contraste com as restric;oes impostas
~o Secret:irio brasileiro, as quais, como tenho dito a V. Ex.a, visam a
destituir de qualquer vantagem pr:itica a acc;ao do defensor dos interesses portugueses em Bombaim.
Paulo Cunha

e
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N.o 795
Do Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
ao Ministro de Portugal na Haia

Telegrama n. 0 I8
Lisboa, 25 de Fevereiro de 1956
Rogo a V. Ex.a comunicar ao Tribunal Internac10nal, quando abandonar esse pais, a nomea<;ao, como Agente do Governo Portugues, do
Sr. Dr. Ferreira da Fonseca, ja entao residente nessa Lega<;ao e que em
breve entregara credenciais como Ministro de Portugal na Haia.

Paulo Cunha
N. 0 796
Do Embaixador de Portugal no Rio de janeiro
ao Ministro dos Neg6cios Estrangeiros

Telegrama n.o 39
Rio de Janeiro, 27 de Fevereiro de 1956
Dei conhecimento ao Secretario-Geral da opiniao de V. Ex.a no seu
telegrama n. 0 34: (1). 0 Embaixador Falcao tinha telegrafado dizendo que
os indianos fizeram publicar na imprensa que o Secretario Egipcio tinha
encontrado dificuldades em Goa, razao por que lhe parecera conveniente
dar conhecimento publico das dificuldades encontradas pelo Secretario
Brasileiro em Bombaim.
Antonio de Faria
N.O 797
Do Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
ao Embaixador de Portugal no Rio de janeiro

T elegrama n. o 35
Lisboa, 27 de Fevereiro de 1956
Aditamento ao meu telegrama n.o 34: (1). Os jornais indianos estao
referindo falsamente que o Secretario Egipcio teria encontrado dificuldades
em Goa e anunciando que o brasileiro obteve a maxima assistencia das
autoridades em Bombaim. Nao vejo possivel deixar continuar este estado
de coisas. Torna-se urgente ter o relato sobre o aconteddo em Bombaim.

Paulo Cunha
( 1)

Ver documento n.o 794.
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N.o 798
Do Ministro de Portugal na Haia
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros

Telegrama n. 0

20

Haia, 29 de Fevereiro de 1956
Nesta data transferi a gerencia desta Lega<;ao ao meu sucessor
Sr. Dr. Joao de Barros Ferreira da Fonseca.
Fa<;o tambem ao Secretario do Tribunal Internacional de J usti<;a
a comunica<;ao a que se refere o telegrama de V. Ex.a n.o 18 (1 ).

Quartin Bastos

N. 0 799
Do Ministerio dos Negocios Estrangeiros
ao Embaixador de Portugal no Rio de janeiro

T elegrama n. o 37
Lisboa, 1 de Mar<;o de 1956
URGENTISSIMO- A ausencia de informa<;6es precisas sobre a missao
em Bombaim do Senhor Maia e incompreensivel e esta causando graves
prejuizos. Sirva-se V. Ex.a solicitar imediatamente ao Itamaraty como
assunto de maior urgencia, que e, informa<;6es sobre o acolhimento que
reservaram as autoridades indianas ao delegado brasileiro, designadamente
se foi de novo recusada autoriza<;ao para usar o edificio do nosso Consulado-Geral, se o delegado p 6de exercer as suas actividades seladoras no
hotel, se lhe foi facultado edificio para o fazer e se este esta ou nao em
local excentrico. E urgentissimo e importantissimo que conhe<;amos precisamente que impedimentos estao OS indianos levantando a ac<_;aO consular, repito consular, do Senhor Maia.

N estrangeiros

(1)

Ver documento n.o 795.
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N.o 800
Do Encarregado de Neg6cios de Portugal no Rio de janeiro
ao Ministro dos Neg6cios Estrangeiros

Oticio n. o I6o
Rio de Janeiro, 5 de Man;o de 1956

Excelencia - Tenho a honra de junto remeter a V. Ex. a os documentos'
que me foram hoje entregues no Itamaraty pelo Ministro Jaime Chermont,
Chefe interino do Departamento Politico e Cultural, conforme comunicac;ao enviada por outra via.
Esses documentos sao OS seguintes:
-Nota n. 0 20, de 20 de Fevereiro, entregue pela Embaixada do
Brasil ao Ministerio dos Neg6Cios Estrangeiros de Nova Delhi, relativa
as dificuldades encontradas pelo Secretario Maia em Bombaim, nomeadamente quanto ao aluguel de casa; como se ve, a Embaixada mostra ter
conhecimento da existencia, no centro de Bombaim, de instalac;6es convenientes para o fim em vista e de que o Governo Central poderia dispor.
- Texto da noticia publicada no Times of india em que, ao contrario da verdade, se diz terem sido dadas todas as facilidades ao Senhor Maia, enquanto o Secretario da Embaixada Egipcia teria visto a sua
acc;ao em Goa entravada pelas autoridades portuguesas; alem disso,
o Senhor Khalil teria inform ado no seu rela t6rio que os prisioneiros
indianos em territ6rio portugues eram ali tratados como criminosos.
-Nota n.o 22, tambem da Embaixada em Nova Delhi ao Governo
indiano, restabelecendo a verdade quanto a notida anteriormente indicada. Esta nota, segundo o oficio do Embaixador Falcao que me foi dado
a ler, nao foi ainda entregue, pois o Embaixador achou preferivel ter em
maos o relat6rio do Secretario Maia, que entao ainda nao tinha recebido,
antes de a remeter.
Aproveito a oportunidade para apresentar a V. Ex.a os protestos da
minha mais alta considerac;ao.

M drio de Oliveira Neves
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Anexo I

Nota n. 0

20

Nova Delhi, 20 de Fevereiro de 1956

IMMEDIATE - The Embassy for Brazil present their compliments
to the Ministry of External Affairs and have the honour to inform them
that Mr. Jorge de Oliveira Maia, First Secretary of the Embassy in charge
of a visit to Bombay in connection with the protection of the Portuguese
interests, has been experiencing some difficulties in carrying out his mission
despite the fact that Mr. Khalil, First Secretary of the Egyptian Embassy
in charge of a similar mission in Goa, from which he has already returned,
received assistance and cooperation from the Portuguese authorities.
According to the agreement reached, Mr. Maia had asked the assistance of the Bombay Government in finding suitable premises to establish an office to house the files of the former Portuguese Consulate
General, in ordem to comply with the expressed desire of the Bombay
Government requisitioning the flat formerly occupied by the Portuguese
Consulate. Replying to Mr. Maia's request the Bombay Government
could only offer him some office rooms entirely unacceptable, far from
the centre of the town and the commercial zone, unsuitable for the purpose
required. As the Bombay Government informed Mr. Maia last week that
they had consulted the Central Government upon this matter, the Embassy cannot but believe that their inappropriate subsequent offer was
made as a result of this consultation.
As Mr. Maia is due to return to New Delhi by the end of the week,
the Embassy request the Ministry to advise the Bombay Government to
solve the matter as quickly as possible, especially because it is believed
that the latter Government have the disposal of some unoccupied office
rooms in the centre of the town.
The Embassy would very much appreciate an absolutely frank reply
order to be able to inform the Brazilian Government of the exact attitude adopted by the Government of the Indian Union un regard to the
protection of the Portuguese interests in the territory of the Union,
chiefly in Bombay.

111

The Embassy avail themselves of the opportunity to renow to the
Ministry the assurances of their highest consideration.
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Anexo II
Nova Delhi: Saturday, February 25.1956

The Times of India News Service
The First Secretary of the Egyptian Embassy, Mr. A. K. Khalil,
who returned last Sunday from a ten-day visit to Goa to study the condition of Indian political prisoner in Portuguese jails there, has submitted
his report to the Government of India.
The report has described the inhuman treatment of these political
prisoners who, Mr. Khalil is said to have stated, were being treated like
criminals.
Mr. Khalil's on-the-spot study of the ill-treatment of Indian political
prisoners in Goa has borne out the charges made by the Government
of India from time to time about the brutal conduct of the Portuguese
authorities there.
Mr. Khalil is also reported to have encountered some obstruction
from the Portuguese authorities there in carrying out his <<exploratory
missiom> for ensuring the welfare of 32 Indians held in Goa jails.
In contrast, the First Secretary of the Brazilian Embassy, Senator
Jorge de Oliveira Maia, has received all possible assistance from the Indian
authorities in Bombay where he went to look after Portuguese interests.
After India broke off diplomatic relations with Portugal, the two
countries nominated Egypt and Brazil to look after their respective
interests.
The First Secretaries of the Egyptian and Brazilian Embassies in
New Delhi have accordingly paid their first visits to Goa and Bombay
to fulfil their respective obligations under this agreement.
It was officially stated in New Delhi that there is absolutely no truth
in the report circulated by a foreign news agency that the Brazilian
Embassy had protested to the Government of India alleging that Senator Maia was not shown due courtesies and offered the necessary facilities in Bombay. In fact, the Brazilian diplomat bas formally thanked
the Government of India for the co-operation he has received in Bombay.

Anexo III
Nota n. 0

22

Nova Delhi, 25 de Fevereiro de 1956
The Embassy for Brazil present their compliments to the Ministry
of External Affairs and referring to an item published by the Times of
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India of today regarding the First Secretary of the Egyptian Embassy
having <<encountered some obstructions from the Portuguese authorities
in carrying out his exploratory missiom have the honour to state that
this does not correspond with the information that the Embassy have
received about this matter. Regarding the statement published in the
same newspaper referred to above, about Mr. Jorge de Oliveira Maia,
First Secretary of the Brazilian Embassy, in his mission to Bombay, the
Embassy refer to their Note n. 0 20, dated February 20, 1956, to which
a reply has not yet been received from the Ministry. Mr. Jorge de Oliveira
Maia is already on his way back to New Delhi without having received
any further cooperation from the Bombay authorities since the request
forwarded by Note n. 0 20. The Embassy wish to point out that in spite
bf his interviews with the Secretary General of the Provincial Government and some other local officials, Mr. Maia received no other assistance
from them and was unable to carry on his mission as desired in contrast
'ivith the help and assistance his Egyptian colleague had received from
the Portuguese authorities.
The Embassy avail themselves of the opportunity to renew to the
Ministry the assurances of their highest consideration.

Tradur;ao
Anexo I
·1!

Nova Delhi, 20 de Fevereiro de 1956

!MEDIATO -A Embaixada do Brasil apresenta os seus cumprimentos
ao Ministerio dos Assuntos Externos e tern a honra de o informar de que
o Sr. Jorge de Oliveira Maia, Primeiro-Secret:irio da Embaixada encarregado de visitar Bombaim em conexao com a protec<;ao dos interesses
portugueses, tern encontrado algumas dificuldades no cumprimento da
sua· missao, nao obstante o Sr. Khalil, Primeiro-Secret:irio da Embaixada
Egipcia encarregado duma missao similar em Goa, donde j:i regressou,
ter recebido assistencia e coopera<;ao das autoridades portuguesas.
Nos termos do acordo, o Sr. Maia solicitara assistencia do Governo
de Bombaim para encontrar instala<;oes adequadas para urn escrit6rio
a fim de guardar os arquivos do antigo Consulado Geral-Portugues, conformando-se com o expresso desejo do Governo de Bombaim que requisitou o apartamento ocupado pelo Consulado Portugues. Em resposta
ao pedido do Sr. Maia, o Governo de Bombaim, podia oferecer-lhe apenas
uns quartos totalmente inaceit:iveis, longe do centro cla cidade e da sua
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zona comercial e inadequadas para o fim em vista. Dado que o Governo
de Bombaim informou o Sr. Maia na semana passada que titilia consultado o Governo Central sobre o assunto, a Embaixada nao pode deixar
de acreditar que a oferta impr6pria feita subsequentemente resultou
dessa consulta.
Como o Sr. Maia deve regressar a Nova Delhi pelo fim da semana,
a Embaixada solicita do Ministerio que aconselhe o Governo de Bombaim
a resolver o problema com a possivel brevidade, tanto mais que se julga
ter aquele Governo a sua disposi<;ao escrit6rios vagos no centro da cidade.
A Embaixada muito apreciaria uma resposta absolutamente franca
a fim de poder informar o Governo Brasileiro da atitude exacta adoptada
pelo Governo da Uniao Indiana no tocante a protec<;ao dos interesses
portugueses no territ6rio da Uniao, particularmente em Bombaim.
A Embaixada aproveita a oportunidade para renovar ao Ministerio
os protestos da sua mais alta considera<;ao.

Anexo II
Nova Delhi, Sabado, 25 de Fevereiro de 1956
Do Servi<;o Informative do Times of India:
0 Primeiro-Secretario da Embaixada Egipcia, Sr. A. K. Khalil, que
regressou no domingo passado duma visita de dez dias a Goa como objective de conhecer as condi<;oes em que se encontram os presos politicos
indianos nas prisoes portuguesas ali, entregou o seu relat6rio ao Governo
da fndia.
0 relat6rio descreve o tratamento desumano dado a esses presos politicos, OS quais- 0 Sr. Khalil teria dito- sao tratados como criminosos.
0 estudo feito pelo sr. Khalil in loco dos maus tratos dos presos politicos indianos em Goa confirma as acusa<;6es feitas de tempo em tempo
pelo Govemo incliano acerca da conduta brutal das autoridacles portuguesas ali.
0 Sr. Khalil tambem teria encontrado alguns entraves postos pelas
autoridacles portuguesas ali ao cumprimento da sua missao explorat6ria para assegurar o bem-estar dos 32 inclianos deticlos nas prisoes
de Goa.
Por outro lado, o Primeiro-Secretario da Embaixada Brasileira,
Senador (sic) ] orge de Oliveira Maia, recebeu toda a possivel assistencia
das autoridades inclianas em Bombaim para onde se cleslocou a fim de
tratar dos interesses portugueses.
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Ap6s a India ter rompido rela<;6es diplomaticas com Portugal, os dois
paises nomearam o Egipto e o Brasil para cuidar dos seus respectivos
interesses.
Os Primeiros-Secretarios das Embaixadas Egipcias e Brasileiras em
Nova Delhi fizeram, nessa conformidade as suas primeiras visitas a Goa
e Bombaim a fim de cumprirem as suas respectivas obriga<;6es nos termos
do acordo.
Foi declarado, oficialmente, em Nova Delhi que nao tinha o menor
fundamento a noticia distribuida por uma agenda noticiosa estrangeira
no sentido de que a Embaixada Brasileira havia protestado junto do
Govemo da fndia alegando que o Senador (sic) Maia nao fora tratado
com a devida cortesia nem recebera as facilidades normais em Bombaim.
Na verdade, o diplomata brasileiro agradeceu formalmente ao Governo
da fndia a cooperac;ao recebida em Bombaim.

Anexo III
Nova Delhi, 25 de Fevereiro de 1956
A Embaixada do Brasil apresenta os seus cumprimentos ao Ministerio dos Assuntos Extemos e, em referenda a noticia publicada no Times
of India de hoje quanto ao Primeiro-Secretario da Embaixada Egipcia
ter <<encontrado alguns entraves postos pelas autoridades portuguesas
ao cumprimento da sua. missao explorat6ria>>, tern a honra de afirmar que
isso nao corresponde a informa<;iio recebida pela Embaixada sobre o
assunto. Quanto ao que o referido jomal diz a respeito do Sr. Jorge de
Oliveira Maia, Primeiro-Secretario da Embaixada Brasileira, em rela<;ao
a sua missao em Bombaim, a Embaixada refere-se a sua nota n. 0 20, de
20 de Fevereiro de 1956, a qual ainda nao foi recebida uma resposta do
Ministerio. 0 Sr. Jorge de Oliveira Maia ja esta no caminho de regresso
a Nova Delhi sem ter recebido, por parte do Govemo de Bombaim, qualquer coopera<;ao ulterior ao pedido formulado na nota n. 0 20. A Embaixada deseja sublinhar que, apesar das suas entrevistas com o Secretario-Geral do Govemo Provincial e com alguns outros funcionarios locais,
o Sr. Maia nao recebeu deles qualquer outra assistencia e nao pode cumprir a sua missiio, como convinha, em contraste com a ajuda e assistencia
que o seu colega egipcio recebera das autoridades portuguesas.
A Embaixada aproveita a oportunidade para renovar ao Ministerio
os protestos da sua mais elevada considera<;ao.
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N.o 801
Nota verbal da Lega~ao do Egipto em Lisboa
ao Ministerio dos Negocios Estrangeiros

N.O I4
Lisboa, 9 de Man;o de 1956
La Legation d'Egypte presente ses compliments empresses au Ministere des Affaires Etrangeres et a l'honneur de lui faire parvenir, ci-jointe,
sue la demande du Gouvernement Egyptien, en qualite de representant
des interets indiens, la protestation formulee par !'Union Indienne, concernant les incidents du 5 et du 8 Fevrier, 1956, contre l'armee indienne,
et presentee a l'Ambassade d'Egypte a Nouvelle Delhi.
La Legation d'Egypte saisit cette occasion pour renouveler au Ministere des Affaires Etrangeres les assurances de sa plus haute consideration.

Anexo

Nota n. 0 I26o- GPfs6
Nova Delhi, 17 de Fevereiro de 1956
The Ministry of EA-ternal Affairs present their compliment to the
Egyptian Embassy at New Delhi and have the honour to bring to their
notice the following facts regarding two serious violations of Indian territory by Portuguese armed personnel with the request that the Government of Egypt may be good enough to lodge, on behalf of the Government
of India a formal protest with the Portuguese Government at Lisbon.
2. On the 5th Februa,ry 1956, at 9.20 a.m. firing was heard about
1000 yards from the frontier inside Goa.
The fire was directed against persons moving in that area towards
the Indian border. Indian border police posted at Netarda observed that
one person was shot down about a hundred yards inside Goa. A second
fell a hundred yards inside our territory. About 10 to 15 Portuguese armed
personnel transgressed into Indian territory to seize the person who had
fallen. Their entry was .covered by rifle and machine gun fire by Portuguese armed personnel. Indian border police, four in number, opened
rifle and machine gun fire in reply but fallen person was seized and dragged inside Goa territory by Portuguese armed personnel.
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3. The Portuguese left behind 5 live and 5 empty cartridges approximately a hundred yards within Indian territory.
Bullets were also found on trees, the walls of SRP post and in the
Netarda village. A bullet actually passed through the door of Indian police
post and hit a kit box. Blood stains and marks were observed at the spot
where one of the persons had fallen inside the Indian territory. It is known
that two Goans- Bapu Vishnu Gawas, an ex-patel of Chandel (Goa)
and Bala Gopal Desai, a hotel keeper of Mapn<;a - were killed as a result
·of the firing by the Portuguese Police.
4. A second violation of Indian territory took place at the same spot
at ·12.40 a.m. on the 8th February when an automatic burst of 16 rounds
was fired by Portuguese armed personnel who entered some yards into
Indian aterritory. The Indian border police opened fire when the Portu_guese fled back to the Portuguese territory.
5. The Ministry of External Affairs are greatly concerned about
these incidents and desire that the Egyptian Embassy in Lisbon request
the Portuguese Government to take immediate steps to ensure that no
further violations of Indian territory occur. The responsability for the
consequences resulting from such violations of Indian territory will be
solely that of the Portuguese authorities.
The Ministry of External Affairs avails of the opportunity to renew
the assurances of their highest consideration.

A Lega~ao do Egipto apresenta os seus atenciosos cumprimentos
ao J\1inisterio dos Neg6cios Estrangeiros e tem a honra de lhe remeter,
em anexo, por instru~6es do Governo Egipcio, na sua qualidade de representante dos interesses indianos, o protesto formulado pela Uniao Indiana a prop6sito dos incidentes de 5 e 8 de Fevereiro de 1956, contra
o exercito indiano, e apresentado a Embaixada do Egipto em Nova Delhi.
A Lega~ao do Egipto aproveita a oportunidade para renovar ao Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros os protestos da sua mais alta considera~ao.

Anexo
0 Ministerio dos Assuntos Externos apresenta os seus cumprimentos

.a Embaixada Egipcia em Nova Delhi e tem a honra de levar ao seu conhecimento os seguintes factos relacionados com duas graves

viola~6es

do
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territ6rio indiano por elementos armados portugueses, com o pedido de
que o Governo do Egipto se digne apresentar, em nome do Governo da
fndia, urn protesto formal ao Governo Portugues, em Lisboa.
2. Em 5 de Fevereiro de 1956, as 9.20 horas, foi ouvido tiroteio a cerca
de 1000 jardas da fronteira, dentro do territ6rio de Goa. 0 fogo era dirigido contra pessoas que se movimentavam naquela area em direc<_;ao da
fronteira indiana. A policia indiana da fronteira estacionada em Netarda,
viu urn individuo abatido a cerca de 100 jardas dentro do territ6rio de
Goa. Urn outro individuo caiu a cerca de 100 jardas dentro do nosso territ6rio. Os elementos armados portugueses, em n{tmero de 10 a 15, violaram
o territ6rio indiano em busca do individuo caido. A sua entrada foi coberta
por elementos armados portugueses com fogo de espingarda e metralhadora. A policia indiana da fronteira, em numero de 4, rispostou com fogo de
espingarda e metralhadora, mas o individuo caido foi apanhado e arrastado pelos elementos armados portugueses para dentro do territ6rio
de Goa.
3. Os portugueses deixaram atras de si 5 cartuchos e 5 capsulas a cerca
de 100 jardas dentro do territ6rio indiano. Foram encontradas balas em
arvores, nas paredes do posto da SRP e na aldeia de Netarda. De facto,
uma bala penetrou a porta do posto policial indiano e atingiu lima caixa
de instrumentos. Foram observadas manchas e sinais de sangue no sitio
onde urn dos individuos caiu no territ6rio indiano. Ha conhecimento de que
dois goeses - Bapu Vishnu Gawas, antigo patel de Chandel (Goa) e Bala
Gopal Desai, hoteleiro de Mapu<;a - foram mortos em resultado do tiroteio pela policia portuguesa.
4. A segunda viola<_;ao do territ6rio indiano oc;orreu no mesmo sitio,
as 12.40 horas de 8 de Fevereiro, quando elementos armados portugueses
fizeram fogo com armas automaticas, disparando 16 rajadas, e entraram
algumas jardas no territ6rio indiano. A policia indiana da fronteira abriu
fogo e os portugueses regressaram ao territ6rio portugues.
5. 0 Ministerio dos Assuntos Externos esta seriamente preocupado
com estes incidentes e deseja que a Embaixada Egipcia em Lisboa solicite
do Governo Portugues medidas imediatas no sentido de assegurar que nao
haja mais viola<;6es do territ6rio indiano. Cabera unicamente as autoridades portuguesas a responsabilidade pelas consequencias que possam
advir de semelhantes viola<_;6es.
0 Ministerio dos Assuntos Externos aproveita a oportunidade para
renovar os protestos da sua mais alta considera<_;ao.
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N.o 802

Memorandum do Ministerio dos Negocios Estrangeiros
a Embaixada do Brasil em Lisboa
Lisboa, 10 de Marc;o de 1956
Em 7 de Janeiro findo, o Governo Portugues tornou publico que,
segundo informac;oes fidedignas chegadas ao seu conhecimento, em
Bombaim estavam a ser fabricadas bandeiras portuguesas e confeccionados numerosos uniformes iguais aos das forc;as armadas de Portugal.
Ao mesmo tempo, o Governo Portugues manifestou o receio de que aquele
material, clandestina e ilegitimamente preparado, se destinasse a fazer
aparecer em algum lugar, com falso aspecto portugues, gente vinda da
Uniao Indiana industriada para alguma manobra atent6ria da soberania
portuguesa ou contniria a atitude deliberada de pacifica vizinhanc;a que
Portugal sempre tern mantido.
2. Os receios manifestados tern tido ampla confirmac;ao nos factos.
Com efeito, nos ultimos tempos tem-se sucedido as violac;oes da fronteira
portuguesa por grupos armados vindos da Uniao Indiana. Em muitos
casos, os invasores vestiam uniformes semelhantes aos das forc;as de policia
do Estado da India.
3. As principais violac;oes foram as seguintes:
2 de Janeiro- Urn grupo constituido por 25 policias da Uniao Indiana armados de pistolas-metralhadoras entrou no territ6rio portugues,
chegando ate Endrem de Coticao (Canacona), onde prendeu dois indianos.
7 de Janeiro- Urn grupo de terroristas, armados e vestindo uniformes iguais aos da policia portuguesa, entrou em territ6rio portugues
e atacou, cerca das 23,30 horas, o posto policial de Querim. Os invasores
foram repelidos pela guarnic;ao daquele posto, tendo sido vistos a atravessar a fronteira.
10 de Janeiro- Urn grupo vindo da Uniao Indiana, constituido
por 14 individuos armados, entrou em territ6rio portugues, na regiao
de Rivona (Canacona), tendo assaltado uma residencia particular.
12 de Janeiro- Quatro individuos armados, vestindo uniformes
iguais aos da policia portuguesa, entraram em territ6rio portugues e atacaram a residencia de Godolfo Cruz, que se defendeu a tiro, forc;ando os
assaltantes a retirarem para a Uniao Indiana.
14 de Janeiro- Urn grupo de terroristas vindo da Uniao Indiana
assaltou uma casa de habitac;ao em Chandel, roubando dinheiro e j6ias.
Em seguida, largou fogo ao posto da guarda fiscal, que se encontrava
encerrado.
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16 de Janeiro- Urn numeroso grupo de terroristas armados e fardados entrou em territ6rio portugues e atacou urn feep da guarda fiscal,
na area de Chandel, concelho de Pernem, matando o condutor.
27 de Janeiro - Cerca das 22 horas, alguns terroristas vindos da
Uniao Indiana atacaram a tiro o posto policial de Surla, no concelho de
Satari. A guarni<;ao do posto defendeu-se e os invasores retiraram para
a Uniao Indiana.
29 de Janeiro -Urn grupo de 20 a 25 terroristas, armados e vestindo
uniformes identicos aos da policia portuguesa, entrou em territ6rio portugues, onde atacou urn jeep pertencente a firma V. S. Salgaocar
Irmao, L.da, matando o condutor e ferindo os tres outros passageiros,
empregados da referida firma.
30 de Janeiro - Terroristas vindos da Uniao Indiana atravessaram
a fronteira e praticaram roubos a mao armada em casas isoladas de diversas povoa<;oes do concelho de Satari.
5 de Fevereiro- Na povoa<;ao de Ali, a nordeste do concelho de
Pernem, urn grupo de 14 terroristas vindos da Uniao Indiana fez uma
emboscada a uma patrulha da policia portuguesa. Esta perseguiu o grupo
ate a fronteira, abatendo dois dos terroristas (Babu Gorgoro e Dessai),
apreendendo duas espingardas Lee-Enfield 7,7 E.R.A. 622737 e 35582 (Vulcano 16) e urn deposito com 9 cartuchos 7,7. 0 agente Casimiro Monteiro,
que comandava a patrulha, foi ferido em territ6rio portugues por urn tiro
disparado pelos agentes da policia indiana dum posto situado nas imedia<;6es
da fronteira, os quais, com uma barreira de fogo, cobriram a retirada dos
assaltantes.
8 de Fevereiro - Urn pescador de Brancavara (Diu), quando pescava
e cerca de uma milha da costa, nas aguas territoriais portuguesas, foi
abordado por uma lancha armada da policia indiana. 0 pescador foi violentamente agredido.
8 de Fevereiro- Uma lancha da U. I., partindo de Coileque, entrou
em aguas portuguesas e capturou urn barco de pesca de Damao, que foi
levado para aquela localidade indiana.
12 de Fevereiro- Urn jeep da policia foi atacado perto de Assonora, no concelho de Bicholim, por urn grupo de terroristas vindos da
Uniao Indiana, que feriram o agente Belmiro do Carmo.
16 de Fevereiro- Urn grupo de terroristas vindo da Uniao Indiana
tentou assaltar a casa de G. R. Naique, situada em Quindolembaga
(Canacona). Ao sentirem-se descobertos, os invasores refugiaram-se no territ6rio indiano.
19 de Fevereiro- Cerca das 13 horas, urn grupo de terroristas vindo
da Uniao Indiana atacou a tiro o posto de policia de Chandel, tendo retirado devido a resistencia encontrada. Pelas 1,30 da madrugada do dia
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seguinte, os terroristas voltaram a atacar o mesmo posto, usando entao
armas automaticas e disparando simultaneamente sobre os quatro lados
do edificio. A guarni~ao ripostou e p6s em fuga os invasores, que retiraram
novamente para a Uniao Indiana, ap6s haverem morto o gado bovino
pertencente a um lavrador local.
2 de Mar~o- Uma zorra motorizada dos caminhos de ferro que transportava pessoal da companhia foi interceptada por um montao de pedras
colocado sobre a via junto ao marco ferroviario 46/16. Os ocupantes, entre
os quais se contava o guarda radiotelegrafista Vitorino Queir6s, foram
atacados a tiro por terroristas armadas de espingardas e pistolas-metralhadoras e vestindo uniformes identicos aos da policia portuguesa. 0 guarda
Queir6s defendeu-se ate esgotar as muni~6es. Quando nao p6de mais
fazer fogo, os assaltantes aproximaram-se e abateram-no com um tiro
na cabe~a disparado a queima-roupa. Os terroristas retiraram para a Uniao
Indiana levando a importancia de 15 000 rupias, destinada a pagamentos
do pessoal, e o armamento do guarda. Ficaram feridos o maquinista da
zorra e o pagador da companhia.
4 de Mar~o- Nesta confonnidade, o Governo Portugues ve-se obrigado
a solicitar como maior empenho ao Governo Brasileiro que se digne transmitir ao Governo da Uniao Indiana o energico protesto do Governo Portugues
contra as referidas viola~6es do seu territ6rio - e em especial contra a que
foi perpetrada no dia 2 de Janeiro ultimo - e a declara~ao de que a responsabilidade pelas consequencias resultantes de tais viola~6es do territ6rio portugues caberao exclusivamente as autoridades indianas. Ao
mesmo tempo, o Governo Portugues muito agradeceria que em seu nome
fossem solicitadas ao Governo da Uniao Indiana medidas adequadas contra
a £alta de -v'"igilancia por parte das suas autoridades em servi~o na fronteira com a India Portuguesa, visto que s6 a atitude complacente destas
tem permitido a pratica repetida de actos de tal gravidade.
N.o 803
Do Ministro dos Negocios Estrangeiros
ao Ministro de Portugal na Haia

Telegrama n. 0 24
Lisboa, 10 de

Mar~o

de 1956

Queira V. Ex. a informar o Tribunal de que mantemos o desejo de que
seja fixado a data de 15 de Junho para a apresenta~ao do memorial e esperamos que 0 prazo para 0 contra-memorial indiana nao e xceda 0 que
nos for concedido, contado a partir da reuniao de 15 de Fevereiro.

Paulo Cunha

Ill

N.o 804

Do Ministro de Portugal na Haia
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros
Telegrama n. 0 27
Haia, 13 de Man;o de 1956
Realizei hoje a diligencia ordenada no telegrama de V. Ex.a n. 0 24 (1 ).
0 Presidente do Tribunal tomou nota da data de 15 de Junho para a apresenta<_;ao do nosso memorial. Quanto ao contra-memorial indiano, disse
que o prazo de seis meses pedido pelo representante da Uniao Indiana lhe
nao parecia excessivo e correspondia, alias, ao periodo de tempo que n6s
tivemos para preparar o nosso caso desde que o apresentamos ao Tribunal. Parecia-lhe equitativo dar a defesa o periodo de tempo que ela diz
necessitar, tanto mais que alega a necessidade de procurar a documenta<_;ao para contrapor as nossas alega<_;oes, faze-la traduzir, transmiti-la
a India, etc. Por tudo isto, julgava que o Tribunal se pronunciaria pela
fixa<_;ao das duas datas, 15 de Junho para o memorial portugues e
15 de Dezembro para o contra-memorial indiano.

Ferreira da Fonseca
N.o 805

Do Ministerio dos Negocios Estrangeiros
ao Embaixador de Portugal no Rio de janeiro
Telegrama n. 0 44
Lisboa, 15 de Mar<_;o de 1956
CoNFIDENCIAL- Sirva-se V. Ex. a apresentar ao Itamaraty a expressao do nosso apre<_;o pela firmeza e oportunidade das notas que acompanharam o seu oficio n.o 160 (2).
Embora sem conhecermos ainda o relat6rio do Senhor Maia, (o que
tern prejudicado a nossa ac<_;ao, como aqui se disse francamente ao Ministro-Conselheiro do Brasil e V. Ex. a ai repetira) foi hoje mesmo comunicado
ao Encarregado de Neg6cios do Egipto que, em virtude da atitude do GoVer documento n.o 803.
(Z) Ver documento n.o 800.
(1)
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verna em Nova Delhi para com o delegado brasileiro Maia a quando da
visita deste a Bombaim, se torna inviavel uma nova missao do delegado
egipcio a Goa, enquanto aquele nao estiver assegurado de receber as facilidades e a cortesia que demos a este. Falta precisar que facilidades exactamente foram pedidas pelo delegado Maia, depois negadas ou iludidas
e como pelo Governo indiana, e que restri<;6es os indianos puseram a sua
ac<;ao. A necessidade do relat6rio do Senhor Maia e, portanto, premente.
Ao comunicar o que antecede ao It2maraty, V. Ex.a acrescentara que nao
foi estranho a decisao tomada 0 desejarmos poupar ao representante brasileiro a repeti<;ao do tratamento vexat6rio que agora teve em Bombaim.
N estrangeiros
N.O 806

Do Encarregado de Negocios de Portugal no Rio de janeiro
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros
Telegrama n. 0 49

Rio de Janeiro, 16 de Mar<;o de 1956
Referenda ao telegrama de V. Ex.a n. 0 44 (1). Perante a minha insistencia anterior, o Ministro Chermont ja ontem me comunicara terem
recebido urn relat6rio e que hoje me chamaria para me entregar a c6pia.
Entreguei uma nota conforme as instru<;6es do telegrama n. 0 44 (1). 0 Director Politico mostrou-me ter a Embaixada em Lisboa empregado os
mesmos termos. Entregou-me uma c6pia do relat6rio do Senhor Maia que
esta a ser copiado e que estou tentando enviar na mala ainda hoje pelo
aviao da SAS. 0 relat6rio evidencia a manifesta a rna fe das autoridades
de Bombaim quanta a instala<;ao dos servi<;os brasileiros ali; parece nao
terem chegado a abordar outro assunto. 0 relat6rio constata a inteira
lealdade a Portugal de noventa por cento dos goeses que vivem em Bornbairn mas reputa urgente a medida que os tire da India sem prejuizos
financeiros, antes que o Governo indiano tome providencias para aniquilar
a resistencia goesa.
0 relat6rio segue com alguns anexos excepto os recortes dos jornais
que 0 Itamaraty nao possui em duplicado mas que me prometeram fazer
chegar a esse Ministerio por intermedio da Embaixada em Lisboa. 0 Ministro Chermont, ao contrario da opiniao manifestada ha dias ao Embaixador Sousa Gomes, disse-me hoje que a sua opiniao pessoal e que com
o Governo indiana imp6e-se uma politica firme.
M drio de Oliveira Neves
( 1)

Ver documento n.o 805.
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N.O 807

Do Encarregado de Neg6cios de Portugal no Rio de janeiro
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros
Ofl,cio n. 0

I90

Rio de Janeiro, 16 de Mar<;o de 1956

Excelencia- Junto tenb.o a honra de remeter a V. Ex. a c6pia do
relat6rio do secretario da Embaixada do Brasil em Nova Delhi, Sr. Jorge
de Oliveira Maia, ao Embaixador Ildefonso Falcao, acerca da missao que
desempenhou em Bombaim, em defesa dos residentes portugueses naquela
cidade indiana.
Espero poder enviar a V. Ex.a pela mala de amanb.a urn relato mais
circunstanciado da conversa de hoje com o Ministro Jaime Chermont;
quando me entregou a referida c6pia. S6 nao o remeto hoje porque o sobrescrito em que segue este oficio tem de ser fechado imediatamente afimdese
tentar apanhar o aviao da SAS que parte esta noite para Lisboa.
Aproveito a oportunidade para apresentar a V. Ex.a os protestos da
minh.a mais alta considera<;ao.
Mdrio de Oliveira Neves
Anexo
Senhor Embaixador- De acordo com as instru<;6es de Vossa Exceao chegar a Bombaim, no dia 14 de Fevereiro, logo pela manb.a,
entrei em contacto com o Secretario-Geral do Govemo, Senb.or M. D.
Bhansali, que marcou sua audiencia para a tarde as 15 horas.
2. Recebeu-me Sua Excelencia na presen<;a de um Senhor Dias, Secretario da Agricultura, mas a quem tambem estao afectos os problemas
de Goa, por ser ele de origem goesa como o nome o indica. Ao declarar-lhe
as raz6es da minb.a visita, afirmou-me o Senb.or Bhansali desconb.ecer
completamente a mesma. Atribuiu o facto a ausencia de seu Secretario
politico, Senb.or Coelho que, no momento, se encontava em Nova Delhi.
Esse Senhor Vincent Coelho, ex-Consul da fndia em Goa, de origem mangalorense, ao que fui informado posteriormente, e urn dos grandes responsaveis pela persegui<;ao aos goeses e pela organiza<;ao dos movimentos de
«liberta<; am.
3. Expus ao Senb.or Bhansali, em breves palavras, o o bjectivo de minh.a
missao, citando-lhe os termos da nota indiana de 30 de Dezembro de 1955.
lt~ncia,
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Sua Excelencia ouvi-me sem maior reac<_;ao, procurando dar-me a impressao de nao estar a par dessas negocia<_;oes. Ao terminar, declarei-lhe que
iria formular o meu pedido por escrito, aguardando a sua confirma<_;ao
igualmente escrita. E na manha seguinte entreguei-lhe em mao a minha
carta, tendo recebido, na mesma tarde, uma sua, dizendo que o assunto
estava sendo examinado.
4. Pessoalmente, declarou-me Sua Excelencia, que o Governo de
Bombaim nao poderia assumir nenhum compromisso sem consulta ao
Governo Central, uma vez que o caso envolvia materia de politica externa.
Como de outras vezes, julgam os representantes deste pais que negociar
seja responder evasivamente ou ganhar tempo.
5. Aludi entao a parte da nota indiana em que se diz que o Governo
de Bombaim nos auxiliani a encontrar local apropriado onde possam ser
colocados os arquivos do antigo Consulado-Geral de Portugal e onde possam
ser recebidos os interessados. Cain em contradi<;ao o Senhor Bhansali,
pois, tendo dito antes que ignorava da minha viagem, apresentou-me
imediatamente um endere<_;o de um apartamento vago, a minha possivel
disposi<;ao.
6. Nao paron ai o <<interesse>> do Governo de Bombaim. Fui levado
em autom6vel oficial ao dito local. Tratava-se de um apartamento minuscule, de quarto e sala, num quarto andar, com um elevador que, por coincidencia, nao funcionava. Pior do que tudo e porem sua localiza<_;ao, em
Worli, a seis milhas do centro, num bairro openirio, onde facilmente poderiam ser ati<_;ados OS animos contra n6s. De regresso a salado Senhor Bhansali recusei imediatamente essa oferta, que considero insolente, pois, em
troca, lhes estamos entrenado o antigo Consulado Portugues, com sete
quartos espa<_;osos, em localidade magnifica, a beira-mar, num dos melhores bairros da cidade.
7. Passada uma semana, e nao me chegando as maos qualquer respasta, voltei a avistar-me, desta vez, nao como Senhor Bhansali, mas com
o Senhor Dias, a 21 de Fevereiro. Expus-lhe a situa<;ao em que me encontrava, sem poder agir, inclusive desejoso de fechar contrato com urn
apartamento, sem faze-lo por ignorar qual seria a atitude do Governo de
Bombaim. Expliquei-lhe que, sem garantia formal- o que este Governo
deseja evitar- nao nos seria possivel trabalhar em bases normais e eficientes. Desta vez presente, o Senhor Coelho disse-me que a questao
ja havia sido solucionada pela nota indiana de 30 de Dezembro, quando
dizia que o <<funcionario brasileiro poderia receber os interessados em sua
residencia>>.
8. Mostrei-lhe entao os termos contradit6rios da nota em questao,
ja do conhecimento de Vossa Excelencia e do Governo Brasileiro, e onde
ressalta a ma fe e a rna vontade do Governo indiano em rela<;ao a protec-
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{_;ao de interesses portugueses em Bomabim. Para encurtar razoes, disse-lhes que o meu unico objectivo, no momento, era obter uma decisao
definitiva do Governo local, uma resposta afirmativa ou negativa, porem
uma resposta. Prometeu-me o Senhor Dias apressar o Governo de
Nova Delhi no sentido de uma decisao.
9. A 24 de Fevereiro, t1ltimo dia de minha missao, as 16 horas, visitei
novamente o Senhor Bhansali, que me recebeu em companhia do Senhor Coelho. Disse-me que partiria para Nova Delhi, lamentando nao ter
recebido resposta a minha carta. Aludiu o Senhor Bhansali, de novo, aq
apartamento de Worli, considerando-o perfeitamente de acordo com as
nossas necessidades, ao que fui obrigado a retrucar, afirmando ser o mesmo
distante do centro, num bairro operario, e, por essas razoes, inconveniente. Perguntou-me se tinha sugestao a fazer e lhe disse haver encontrad?
urn local que poderia servir as nossas necessidades, em Marine Drive.
10. Respondeu-me o Senhor Bhansali que, de acordo com a legisla<;ao
vigente em Bombaim, nenhum proprietario tem direito, em certas areas,
a alugar a sua propriedade sem consulta previa ao Governo. Confirma-se
assim a minha informa<;ao, de que este controla efectivamente todos os
im6veis disponiveis, podendo deles dispor segundo sua conveniencia.
Mostrei-lhe a injusti<;a do tratamento que nos seria dispensado se, a troco
do apartamento do antigo Consulado Portugues, situado num dos nielhores
locais da cidade, com 7 pe<_;as, nos oferecesse o Governo outro, num su.:.
burbio, de sala e quarto. Como poderiamos em tao minusculo espa<;o
acomodar os m6veis e arquivos do Consulado. ja que nao nos permitia
o Governo utilizar a sua sede actual? Como unica resposta, elogiou Sua
Excelencia o sub{ubio de Worli, mencionando nomes de Altos funcionarios que ali residem. Mostrei-me porem irreductivel, salientando
a inconveniencia de tal localidade. A insistencia de Sua Excelencia convenceu-me, porem, uma vez mais, de que o intuito das autoridades de
Bombaim e jogar-nos para longe, em sitio inacessivel ao publico.
11. Ja agora nao tenho duvida de que, sem a boa vontade do Governo,
sera impossivel obter-se qualquer coisa. Este embargara, valendo-se da
legisla<_;ao em vigor, qualquer tentativa de nossa parte. Diante da minha
insistencia, prometeu-me, porem, o Senhor Bhansali, estudar a possibilidade de um apartamento melhor situado. A falta de uma decisao definitiva sobre o assunto deixa-nos porem, exactamente, na situa<_;ao anterior,
isto e, sem poder receber OS interessados, sem arquiVOS a mao, sem OS livros
de registo, o que torna impossivel a activi.dade do funcionario que for
a Bombaim, E desse modo, tera o seu Governo obtido o que considera
uma vit6ria, mas, no £undo, nao passa de uma demonstra<_;ao de ma f~ e
de desconhecimento das regras de direito internacional.
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.Local para funcionamento do nosso escrit6rio
12. Entrementes, embora nao tivesse nenhuma resposta definitiva
do Governo local sobre a possibilidade do funcionamento de urn escrit6rio
ou urn sitio onde possamos receber os interessados, entrei em contacto
~m alguns agentes imobiliarios.
As propostas que me foram apresentadas, contudo, dificilmente poderiam ser aceites. Na maioria sao predios velhos, em deficientes condi<;oes de higiene e limpeza, com alugueres fabulosos, de Rs. 15 000 e ate
2000 mensais, alem de contratos oscilando entre 5 e 7 anos. A unica razoavel, que comuniquei a Vossa Excelt~ncia, por telegrama, e urn aparta1nento em andar terreo, em Marine Drive, boa localidade, com uma sala
quatro quartos, cujo aluguer e de 900 rupias mensais. Teriamos de pagar,
quando da assinatura do contrato, Rs. 1 200 de corretagem. Como o apartamento acaba de ser pintado, nao haveria maiores despesas. 0 contrato
seria de 3 anos, com clausula diplomatica- o que e raro em Bombaim.

e

13. Estou, contudo, informado por corretores de que o Governo dispoe
de outros sitios, que poderiam ser eventualmente cedidos, na hip6tese de
desejar o mesmo''auxiliar-nos. Para comprovar essa afirmativa posso citar
D caso de urn ::~partamento, igualmente em Marine Drive, que eu deveria
~itar na manha do dia 21. A hora combinada, chegou o corretor que, com
Urn sorri;o triste, me anunciou haver o predio sido requisitado na tarde
anterior. Pode ser coincidencia, mas revela, em todo caso, a situa<;ao dos
iin6veis em Bombaim, directa ou indirectamente controlados pelo Governo
local.

,Visita ao Consulado-Geral de Portugal
14. Ja no dia seguinte a minha chegada dirigi-me ao Consulado-Geral
de Portugal, que se encontra presentemente. guardado por dois elementos
da policia. Fui acompanhado, a pedido do Governo de Bombaim, por urn
~os seus funcionarios, no que nao vi maior inconveniente.
15. Esta o predio situado, como disse antes, num dos melhores recantps da cidade, a beira-mar, em localidade magnifica. Essas indica<;oes sao
~ecessarias para a hip6tese do Governo oferecer-nos em troca - como
sucedeu- urn apartamento distante e inacessivel. A constru<;ao e antiquada e esta o Consulado em pessimo estado de conserva<;ao, com as par~des infiltradas de agua, a pintura do tecto a despegar-se, tudo deixando
uma pessima impressao no visitante. Ve-se, que o ultimo Consul de Porgal foi obrigado a abandona-lo a pressa sem ter tido sequer 0 necessario
tempo de inutilizar documentos. Estes jazem sobre as mesas, empilhados
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como se o inquilino se tivesse ausentado a pen as por algumas horas. Sera
urn trabalho longo 0 restabelecer a ordem, tarefa da qual nao julguei
oportuno ocupar-me, pois seria tarefa para varios dias. Limitei-me, assim~
a uma inspec<_;ao sucinta. Os moveis, salvo os das salas IV e V (V. Anexo III}
sao de qualidade comum, sendo aconselhavel a venda da grande maioria:
pois nao poderemos encontrar em Bombaim sitio capaz de aloja-los. As
salas do Consulado sao amplas e dificilmente poderiamos achar algo equi-'valente, sobretudo tendo-se em conta o pre<_;o pago pelo Governo Portrigues: 455 rupias mensais. 0 mesmo apartamento, com os alugueres actuai~,
valera, no minimo, cinco vezes esse pre<_;o. Por locais bern mais acanhados,
com a metade do espa<_;o ali existente, pediram-me 1800 e 2000 rupias
mensais. Seremos, nessas condi<_;6es, obrigados a dar novo destino a maior
parte dos moveis ali existentes, caso se concretize a requisi<_;ao do predio
por parte do Governo de Bombaim, ora pendente de execu<_;ao.
Situayii.o dos goeses em Bombaim

16. A popula<_;ao de goeses em Bombaim, que pode ser or<_;ada entre
80 e 100 000 pessoas, mostra-se naturalmente preocupada com o desen~
rolar dos acontecimentos e, sobretudo, com a sombria perspectiva de un1
golpe do Governo no sentido de for<_;ar a declara<;ao de nacionalidade
o que a obrigaria a optar entre a portuguesa e a indiana.
17. A eventual op<_;ao da nacionalidade portuguesa teria como efeito
imediato a expulsao do territorio indiano, o que vern ocorrendo presen-'
temente, quando urn goes recebe urn passaporte portugues. Nenhum deles
se consideraria infeliz em deixar a fndia, se nao fosse a severa pressao
economica sobre eles exercida.
18. Assim, aos goeses que pretendem cruzar a fronteira, no posto de
Majali - unico presentemente aberto- exigem as autoridades indiana.S
nao so todos os bens e haveres como ate a propria roupa do corpo. Fui
informado, por varios, de que parentes seus haviam sido despidos emMajali, entrando em territorio goes apenas com a roupa de baixo. Nessas condi<;6es, obviamente, receiam eles a obriga<_;ao de declarar a nacionalidade;
pois muitos possuem bens acumulados em anos de trabalho honesto e pro..:.
ficuo e dos quais o Governo indiano se apodera, sem mais aquela, pretex-'
tando a actual situa<;ao de hostilidade por ela propria criada.
19. Torna-se assim, urgente, extremamente urgente, a negocia<_;ao
com o Governo Indiano da garantia aos nacionais goeses de poder carregar
consigo seus bens moveis e o dinheiro de sua propriedade, na hipotese de
quererem eles deixar o territorio indiano. 0 que a Uniao Indiana vern
fazendo contra os goeses que, voluntariamente, pretendem regressar
a Patria, e uma medida arbitraria, senao urn roubo.
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20. Essas violencias nao deixam, porem, de despertar o efeito moral
sobre a populac:;ao goesa de Bombaim desejado pelo Governo indiano.
Este espera, desse modo, enfraquecer a resistencia dos goeses residentes
em Bombaim, numa propon;ao de 90% fieis a Portugal. Tive a oportunidade de receber e entrar em contacto commais de duzentos, anciosos por
uma palavra de esperanc:;a e de alento. 0 problema e saber-se ate onde
podera ir essa situac:;ao, levando-se em conta o actual estado de desespero
dessa gente que, em sa consciencia, nao enxerga qualquer perspectiva
de melhoria da posic:;ao actual.
21. Urge, assim, uma politica de acc:;ao rapida, preventiva desse golpe
que se prepara contra Portugal. Todos com quem conversei demonstraram o mesmo desejo - deixar a fndia o mais depressa possivel. V arios me
declararam sua intenc:;ao de partir para o Brasil, enquanto outros desejavam pura e simplesmente o regresso a Goa. Ha, inclusive, um grupo £avoravel a ideia do retorno, em massa a Goa, sob o patrodnio de Portugal
(Anexo IV).
22. Seu raciodnio e o seguinte: ate entao a populac:;ao goesa de Bombaim representava um importante capital humano para o Estado de Goa.
Capital esse que tendia juros, remetidos regularmente as familias que
haviam ficado em Goa. Desde que o Governo da Uniao Indiana nao mais
permita a remessa de dinheiro- o que vem sucedendo, os lucros desse
capital, obviamente, estao beneficiando a propria Uniao Indiana.
23. Economicamente, para Goa, seria assim melhor a repatriac:;ao
de toda es>'a gente, capaz de trabalhar o campo e levantar o nivel econ6mico daquele Estado Portugues. A objecc:;ao de que a entrada de 80 ou
100 000 pessoas viria desequilibrar a actual situac:;ao econ6mica de reabastecimento, pode ser facilmente repelida se atentarmos ao golpe que o Governo indiano esta preparando. Portugal teria que inverter um certo capital para a repatriac:;ao dos filhos que 1he sao fieis, mas, em troca, em breve
tempo, isso lhe permitiria auferir OS beneficios dessa mao-de-obra que iria
reforc:;ar a presentemente existente.
24. Acresce a circunstancia - como me disse um deles - que a
«repatriac:;ao dos goeses custaria menos do que um s6 dia de guerra>>. Esta
tera que vir fatalmente, a menor provocac:;ao, e e preciso que nao nos
iludamos. As autoridades policiais, os elementos populares por ela atic:;ados, ja hostilizam francamente os goeses. Receiam estes, sobretudo, que os
6dios raciais presentemente reinantes entre maharastras e gujer2.tis sejam
dirigidos contra eles. E quando tal suceder sera demasiado tarde para
qualquer acc:;ao.
25. A evacuac:;ao de Bombaim pela populac:;ao goesa s6 sera possivel
porem, sob a protecc:;ao das Nac:;oes Unidas ou outro organismo internacional, como a Cruz Vermelha, por exemplo. E criminal e revoltante o pro-

119

cedimento actual do Governo indiana, nao permitindo que essas criaturas
levem consigo as suas propriedades m6veis e as pequenas parcelas de dinheiro por eles acumuladas em varios anos de trabalho honesto. Partir
nas condic:;oes actuais - e muitos o estao fazendo - representa a perda
de todos os seus bens e urn sacrificio que demonstra apenas uma coisa:
a lealdade incondicional a Portugal. Creio, assim, ser dever de Portugal
e do Brasil socorrer a populac:;ao portuguesa de Bombaim na actual emergencia, com urn auxilio mais eficiente e que os livre da pressao indiana.

M ovimento de resistencia

26. Apesar da pressao indiana, das dificuldades criadas as actividades
dos goeses em Bombaim, a luta clandestina continua acesa. Panfletos,
caricaturas, manifestos, de que aqui dou exemplo, continuam a ser distribuidos, arrostando as iras da Policia e dos traidores que se venderam
a Uniao Indiana.
27. Esse movimento de resistencia clandestina tern o grande merito
de estreitar a solidariedade dos patriotas goeses que, desse modo, estabelecem lac:;os indestructiveis de fraternidade. E urn movimento que se estende aos 343 clubes existentes na cidade, onde cada individuo espera
apenas a palavra de ordem para agir.
28. Esses clubes, como Vossa Excelencia nao ignora, nao sao associac:;oes de tipo social e mundano, mas organizac:;6es com urn certo sentido
politico, representando em Bombaim as diversas aldeias da India Portuguesa. A cada vilarejo corresponde assim urn local em Bombaim, onde
o habitante daquele determinado lugar sabe que encontrara teto e comida.
Seus presidentes sao eleitos democraticamente, datando essa organizac:;ao
de mais de urn seculo.
29. Tive oportunidade de visitar dez clubes, impressionantes em sua
modestia, compostos, geralmente de urn grande salao e alguns quartos,
todos, porem, com uma limpeza que ja e inicio da repulsa dos goeses pelo
sistema de vida corrente na India. No salao principal, ao fundo, encontra-se
sempre urn altar com as imagens de Cristo, da Virgem Santissima e outros
Santos, o que demonstra a profunda fe cat6lica dessa gente, cujas esperanc:;as hoje se voltam mais para Deus do que para os homens. As contribuic:;oes dos residentes sao extremamente baratas, nao excedendo duas
rupias e 8 anas por mes. As refeic:;oes custam de 4 a 6 anas, o que auxilia
enormemente a subsistencia da comunidade goesa de Bombaim.
30. Sendo essa organizac:;ao a espinha dorsal da resistencia portuguesa,
e natural que contra ela se atirem as autoridades indianas. Varias medidas
tern sido praticadas contra os clubes, a maioria delas destinadas a extor-
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quir dinheiro para financiar a campanha <<pro-liberta<;ao de Goa>>. Sob
pretextos varios, instala<;oes sanitarias, requisitos modernos de higiene,
multas e san<;oes absurdas lhes tern sido aplicadas, muitas delas superiores a 1000 rupias. Isso, necessariamente, criou uma atmosfera de inquieta<;ao e receio, que pude bern verificar pelas fisionomias de apreensao
com que fui acolhido. S6 ap6s declarar a minha identidade, transformaram-se em sorrisos de alivio as expressoes de desconfian<;a dos seus habitantes. Nota-se que estes estao vivendo horas de angustia e inquieta<;ao,
sem saber o que o destino lhes reserva.
31. Fui informado, outrossim, que o Governo de Bombaim prepara
urn golpe, que sera mortal para o aniquilamento dessa organiza<;ao. Cogitam as autoridades locais de colocar os clubes na categoria de hospedarias,
sujeitando-os por conseguinte a legisla<;ao do <<Hotel Boarding & Lodging
Act». Como tal teriam eles de pagar impostos, alem de atender aos requisitos a que estao submetidos os hoteis explorados comercialmente. Ate
agora, os clubes se enquadravam entre associa<;oes filantr6picas, o que
lhes evitava despesas desse genero. A concretizar-se tal plano diab6lico,
que podera ser posto em pratica simultaneamente com a aplica<;ao da
<<Lei da nacionalidade>>, ruira por terra toda a organiza<;ao goesa de Bornbairn.

M ovimento <<Pr6-libertafiiO de Goa>>
32. Segundo pude depreender das conversa<;oes que mantive com
numerosos goeses, o movimento <<pr6-liberta<;ao de Goa>>, iniciado por
Peter Alvares, ao contrario do que esperava o Governo indiano, tern
declinado de intensidade e importancia.
33. Estou seguramente informado nao contar o mesmo sequer com
5000 simpatizantes, o que e uma percentagem insignificante. Alem de
Peter Alvares, urn agitador sem escrupulos, conta o mesmo com figuras
de destaque como urn Correia Afonso, urn Professor Soares, urn Nicolau
Meneses, que procuram servir a causa indiana, traindo os seus compatriotas.
34. Posi<;ao curiosa e a do Dr. Gaitonde, acolhido com grande alegria
pelos indianos, em 1955, quando de seu regresso de Lisboa e que desapareceu completamente do cenario politico. Ao que fui informado, suspeita
o Governo indiano que o mesmo seja fiel a Portugal, razao pela qual estaria
ele sendo vigiado pelo Governo indiano. Declararam-me alguns goeses
que a situa<;ao do Dr. Gaitonde e totalmente diversa da dos demais <<lideres
da liberta<;am>. Trata-se de urn medico, pessoa de prindpios e de caracter.
Sua participa<;ao inicial no <<movimento de liberta<;ao>> teria sido conse-
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quencia a urn erro de julgamento. Hoje, contudo, e ele contnirio a unHi.o
com a fndia, pelo que esta sendo perseguido pelo Governo do Senhor Nehru.
35. Merece reparo igualmente a posi<_;ao do Cardeal Gracias, olhado
com extrema antipatia pela popula<_;ao goesa de Bombaim que nao concebe como esse ilustre prelado possa demonstrar simpatia a fndia dos
Bramanes em detrimento de Goa, cat6lica e onde repousam os restos
mortais de Sao Francisco Xavier.
36. Para levar avante os seus intuitos, o Movimento de '"'Liberta<;ao
de Goa, do qual e tambem membro proeminente o Senhor Jaime~Heredia,
ex-Consul Honorario do Brasil, serve-se de todos os recursos, dentre os
quais a propaganda em larga escala. Para impressionar a popula<;ao, lan<;a
mao de vulgares truques fotograficos como os contidos nos Anexos VIII
e IX, onde pode ser facilmente descoberta a fraude.

<<Azad Gomantak Dal>>
37. Segundo fui ainda informado, o Governo indiano parece disposto
a abandonar os movimentos de liberta<;ao que nao sejam organizados
pelos indianos ortodoxos. Ao que se diz, estaria o Governo cansado de
lidar com elementos cristaos, de cuja fidelidade nao tern certeza absoluta.
E voz corrente que Peter Alvares, caiu em desgra<;a, acusado de se haver
apoderado de 20 000 Rupias do <<fundo de liberta<;ao de Goa>>.
38. Dentro desse espirito, estaria o Governo auxiliando urn Partido
que seria o interprete real das pretensoes indianas - o <<Azad Gomantak
Dal» (Partido de Goa Livre), de que e principal dirigente urn certo Lavandi,
cujas actividades se processam na fronteira entre o Estado Portugues
eo Indiano. Segundo a informa<;ao por mim recebida, esse elemento teria
conseguido contrabandear armas, muni<;6es e mesmo gente que estaria
sendo preparada para provocar, mais tarde, uma insurrei<;ao em Goa.
Disse-me ainda o meu informador que armas e muni<;6es provenientes de
Poona e Belgaum, estariam sendo transportadas via Karwar. Ao mesmo
tempo, a organiza<;ao chefiada por Lavande teria conseguido estabelecer
uma emissora clandestina de radio em proprio territ6rio goes. Essas informa<;oes, que transmito a Vossa Excelencia com a devida reserva, devem
merecer contudo uma certa considera<;ao das autoridades portuguesas
por me terem sido confirmadas por tres fontes diversas.

Conclusiio
39. Do que acaba de ser exposto, parece-me que podem ser tiradas
algumas conclusoes importantes. Em primeiro lugar, a absoluta falta de
desejo do Governo de Bombaim de cooperar com o Brasil para efeito da
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protec<;iio dos interesses portugueses. Seguindo o exemplo da Uniao
Indiana, tenta ele apenas ganhar tempo, impedindo-nos por meio de chicanas de efectivar a nossa actividade. Picou patenteada dessa forma a sua
ma vontade e o total desconhecimento das mais comesinhas regras de direito internacional. Seu comportamento e, em Ultima analise, revelador do
desejo de manter-se hostil ao cumprimento de qualquer missao de protec<;iio de interesses.
40. A situa<;iio dos goeses em Bombaim e, porem, aflitiva. Aumenta
diariamente a pressao das autoridades locais, que for<;am os individuos
a declarar suas ideias politicas. Os fieis a Portugal sao conduzidos a fronteira e despojados de seus bens e propriedades. Creio ser da maxima urgencia a negocia<;iio de um acordo que permita aos goeses que deixam a India
levar consigo seus bens. De contrario, vencidos pelo temor, muitos deles
terminarao por ceder, assinando OS <<manifestOS>> que diariamente lhes sao
impostos. E, quando tal suceder, o Governo indiano nao hesitara em propor
o plebiscito em Goa.
41. Torna-se, assim, imperiosa a solu<;ao desse problema, assim como
a possibilidade de repatria<;ao imediata daqueles que queiram regressar
a Goa, emigrar para o Brasil ou para os territ6rios de Africa. Nas condi<;6es actuais, sofrendo toda a sorte de pressao, nao se pode exigir uma
resistencia indeterminada dessa gente que nao ve uma esperan<;a diante
de si. Sob esse aspecto, e proveitosa a presen<;a de um observador brasileiro em Bombaim, cujo efeito moral foi salutar. Recebi e estive em contacto com mais de duzentas pessoas, deixando-lhes a impressao de que
nao estao abandonadas, mas, ao contrario, ha urn pais que por elas se
interessa. Ate quando, porem, ira sua capacidade de resistencia - e a
questao. Separados das familias, receosos de uma agressao, estao os
goeses vivendo horas extremamente angustiosas, e que nos levam a triste
conclusao de que nao poderao resistir indefinidamente.
42. 0 Governo indiano vai apertar o cerco. As medidas ora planeadas
contra os clubes -inclusao na lei que regula os hoteis e a aplica<;ao da
I,ei da Nacionalidade aos goeses__:__seriio dois golpes de morte. E preciso
agir antes de esses factos se concretizarem, ja, sem perda de tempo. De contrario assistiremos, nao a uma luta, porem a carnificina dos goeses de
Bombaim que nao se sujeitarem a pressao indiana. Dizia-me urn deles:
<<Nao nos importamos de morrer, se nos derem a possibilidade de lutar.
Mas, como as coisas se apresentam, seremos assassinados sem ter sequer
a oportunidade de defesa.>> Essas palavras sao exactas, reflectindo fielmente o actual estado em que se encontra toda essa popula<;iio, que se
sente abandonada e sem esperan<;a de socorro.
A {mica solu<;iio para o problema e obter das autoridades indianas
a liberdade, para os que queiram regressar a Goa, de transportar seus ha-
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veres, ganhos em anos de trabalho laborioso e honesto. A segunda solu9ao
e favorecer esse regresso a Patria o mais intensamente possivel. A objec<;ao
de ordem econ6mica cai por terra quando se atenta ao que representaria
para Portugal uma guerra com a fndia. E essa sera a consequencia normal
e fatal dos acontecimentos.
N. 0 808

Do Ministro de Portugal em Karachi
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros
Telegrama n. 0 I69
Karachi, 25 de Mar9o de 1956
Segundo OS jomais indianos de ontem, 0 limite das aguas terrritoriais da Uniao Indiana foi fixado em 6 milhas maritimas por proclama<;ao
do Presidente da Republica publicada na gazeta oficial extraordinaria.
Alvaro B. Laborinho
N.o 809

Do Ministerio dos Negocios Estrangeiros
ao Embaixador de Portugal no Rio de janeiro
Telegrama n.O 48
Lisboa, 27 de Mar<;o de 1956
CoNFIDENtiAL - Foi transmitido ao Ministro Conselheiro da Embaixada do Brasil aqui a expressao do nosso interesse e apre<;o pelo relat6rio
do Secretario Maia. Ao mesmo tempo foi-lhe dito que, na opiniao do
Govemo Portugues, chegara o momento de compelir o Governo indiano,
atraves da Embaixada do Brasil em Nova Delhi, a definir a sua atitude
ou desmascarar o seu jogo quanto aos indispensaveis meios, particularmente uma casa, para que o delegado brasileiro em Bombaim possa exercer
efectivamente as suas actividades protectoras. Foi sugerido que o Embaixador Falcao pedisse, nova e formalmente, o uso do edificio do Consulado
de Portugal em Bombaim e, na falta deste, acomoda96es identicas na parte
central da cidade, visto o relat6rio ter demonstrado que o Governo de
Bombaim pode com toda a facilidade facultar uma casa nas condi96es
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que desejamos. A eventual recusa do Governo indiano significani oposi<_;ao
pnitica a que o delegado brasileiro exer<_;a as fun<_;oes zeladoras, e entao
teni o Governo Portugues de rever a situa<_;ao em que, perante o juizo
internacional, o Governo indiano beneficia da aparencia de nos ter facultado o direito de protec<_;ao que na pratica impede de exercer.
0 que antecede habilitani V. Ex.a a encaminhar as suas conversas
e insistir, sempre que possivel, na necessidade premente de obter do Governo
indiano uma casa apropriada para o delegado brasileiro em Bombaim
ou 0 equivalente a confissao de que nao a quer dar.

N estrangeiros

N. 0 810

Do Ministro de Portugal em Karachi
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros

Aerograma n. 0 A-34
Karachi, 28 de Mar<_;o de 1956

Consta que o Governo indiano continua a exercer toda a influencia
junto dos goeses para conquistar a sua adesao para a causa indiana e poder
assim proclamar que sao aqueles que desejam a integra<_;ao. Para tal fim
servem-se de amea<_;as e expulsam os mais resistentes.
Consta tambem que tern tentado ultimamente que OS goeses assinem
uma peti<_;ao dirigida ao Governo indiano para que este suspenda o bloqueio, restabele<_;a os servi<_;os do caminho de ferro e carreiras maritimas
assim como autorize a saida de goeses para Goa e autoriza<_;ao de levarem
dinheiro. Tal peti<_;ao seria inspirada no facto de o Governo indiano ter
compreendido a futilidade de continuar com o bloqueio que nao conseguiu
o resultado desejado. Assim, nao querendo, todavia, admitir o seu fracasso
e restabelecendo as comunica<_;oes e facilidades <<a pedido dos goeses>>,
tentaria uma propaganda de demonstra<_;ao da sua <<magnanimidade>>
acedendo ao pedido.

Alvaro B. Laborinho
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N.o 811
Do Encarregado de Negocios de Portugal no Rio de janeiro
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros

Oficio n. 0 237
Rio de Janeiro, 4 de Abril de 1956

Excelhtda- Junto tenho a honra de remeter a V. Ex. a, por c6pia,
a nota verbal que este Ministerio das Rela~_;6es Exteriores dirigiu a esta
Embaixada agradecendo OS elogios dispensados pelo Governo a forma
como a Embaixada do Brasil em Nova Delhi se tern desempenhado da sua
missao de encarregada da defesa dos interesses portugueses na Uniao
Indiana.
A esta nota verbal se referiu ja esta Embaixada na comunica~_;ao
enviada ha dias, por outra via, a essa Secretaria de Estado.
Aproveito a oportunidade para apresentar a V. Ex.a os protestos da
minha mais alta considera~_;ao.
M drio de Oliveira Neves

Anexo
Nota n. 0 DP0fS9/92I.S(88){62a)
Rio de Janeiro, 27 de

Mar~_;o

de 1956

0 Ministerio das Rela~_;6es Exteriores cumprimenta a Embaixada de
Portugal e tern a honra de acusar o recebimento da nota verbal n.o 37, de
16 de Man;o de 1956, na qual e apresentada a expressao de apre~_;o em que
foram tidas, pelo Governo Portugues, a firmeza e a oportunidade demonstradas nas notas da Embaixada do Brasil em Nova Delhi n. 05 20 e 22,
dirigidas ao Governo indiano.
2. 0 Ministerio das Rela<;6es Exteriores muito agradece os elogios
que o Governo Portugues tern dispensado aos esfor<;os da Embaixada do
Brasil em Nova Delhi em se desincumbir da missao de proteger os interesses de Portugal na fndia.

126

N.O 812
Do Director dos Negocios Politicos
do Ministerio dos Negocios Estrangeiros
ao Embaixador de Portugal em Bruxelas

Oficio n. 0 7
Lisboa, 5 de Abril de 1956
Tenho a honra de comunicar a V. Ex.a que o Itamaraty informou
a Embaixada de Portugal no Rio de Janeiro do aprec;o em que a Embaixada do Brasil em Nova Delhi tern a acc;ao desenvolvida, em defesa dos
interesses portugueses em Bombaim, pelo antigo Consul-Geral da Belgica.
e decano, interino, do Corpo Consular naquela cidade, Senhor Emile Lotz.
2. 0 Senhor Lotz ficou encarregado da guarda do arquivo do Consulado, Geral de Portugal, quando do seu encerramento. Nao limitou, porem,
a sua acc;ao aos deveres meramente passivos das func;oes que assumira
e, segundo a referida Embaixada, quando as autoridades indianas requisitaram o predio onde se encontra o Consulado portugues, o Consul-Geral
da Belgica, de acordo como propriehirio do referido predio, intentou uma
acc;ao suspensiva da requisic;ao, com base no argumento legal de que as
rendas haviam sido pagas com regularidade.
3. Em face do que precede, muito agradeceria a V. Ex.a se dignasse
transmitir a esse Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros os agradecimentos
da Secretaria do Estado pela actuac;ao do Senhor Emile Lotz, que foi
vista com muito aprec;o.

R enriq~te Qtteiroz
N.o 813
Do Ministro de Portugal em Karachi
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros

Aerograma n. 0 A- 36
Karachi, 7 de Abril de 1956
0 correspondente da France Press informou-nos de que o Govemo
indiana publicou hoje urn decreta proibindo que se sobrevoe o seu territ6rio para <<unauthorised flights>> ate dez milhas da costa, especificando·
no decreta a sua aplicac;ao aos territ6rios de <<Goa and others Portuguese·
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possessions>>. 0 decreto estipula que sem previo aviso os. avioes naquelas
condic;oes serao convidados a descer imediatamente nos aeroportos de
Bombaim e Ahmedabad e a tripulac;ao s6 podera ser autorizada a sair
depois de satisfazer certas determinac;oes que .nao consegui ainda esclarecer.

Laborinho
N.o 814

Do Encarregado de Negocios de Portugal no Rio de janeiro
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros
Telegrama n. 0 63
Rio de Janeiro, 7 de Abril de 1956

0 Director Politico informou que os textos do relat6rio e do jornal
foram facultados ao Ministro Macedo Soares, que verificou nao coincidirem. Tiveram de Nova Delhi uma confirmac;ao da entrevista dada
a Imprensa pelo Secretario Maia, que o Itamaraty nao teria aconselhado,
mas consideram-na in6cua. Agradeceu a diligencia que levaria ao conhecimento do Secretario-Geral.

Mdrio Neves
N.o 815

Do Ministro de Portugal em Karachi
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros
Telegrama n. 0

205

Karachi, 8 de Abril de 1956
Conforme a noticia de Nova Delhi publicada hoje no Dawn, nao foi
publicado urn <<decreto>>, mas sim uma <motificac;ao>>. A noticia diz: <<No
aircraft could fly to Portuguese Indian territory direct over Bharati
country territorial waters recently extended to ten miles from coast. Any
such aircraft would have to land either in Bombay or Ahmedabad and
before it could take off its pilot would have to obtain clearance certificate
from aerodrome authorities.>>
A noticia acrescenta: <<Implications of notification would appear
to be to stop planes from Karachi to fly to Goa direct over Bharati terri-
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tory. It is presumed here perhaps restrictions would affect Karachi-Goa
direct flights, especially when wind is adverse.>>
Adds: <<Ban into force from today and for two years.>>
Adds: <<Meanwhile Bombay Bharati navy announced is obtaining
several new anticraft frigates, presumably from England.>>
Alvaro Laborinho
Traduyiio
<<Nenhum aVlao podeni seguir directamente para urn territ6rio da
india Portuguesa sobrevoando a Uniao Indiana e suas aguas territoriais
recentemente aumentadas para 10 milhas a contar da costa. Qualquer
desses avi6es tera de aterrar em Bombaim ou em Ahmedabad e, antes
de descolar, o seu piloto tera de obter das autoridades do aer6dromo urn
certificado de desembargo.
As implica<;6es desta notifica<;ao parecem visar a impedir os avi6es
de seguirem de Karachi para Goa sobrevoando o territ6rio indiano. Julga-se,
aqui que as restri<;6es afectarao talvez os voos directos Karachi-Goa,
particularmente quando 0 vento e contrario.>>
Acrescenta: <<A proibi<;ao entra em vigor hoje e por dois anos.>>
Acrescenta: <<Entretanto, em Bombaim, a marinha de guerra indiana
anundou a encomenda de duas novas fragatas antiaereas, presumivelmente da Inglaterra.»

N.O 816

Do Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros
ao Representante de Portugal na I. C. A. 0.
Telegrama n. 0

I

Lisboa, 8 de Abril de 1956
URGENTE -As agendas informam que o Governo indiano proibiu
o sobrevoo do seu territ6rio, quando os voos nao forem autorizados, ate
dez milhas da sua costa. Tendo em conta que a zona das aguas territoriais
indianas e de seis milhas, pe<;o a V. Ex.a me informe, urgentemente, sea
decisao atras e (como parece) ou nao e inconsistente com a conven<;ao
de Chicago e com os regulamentos da I. C. A. 0.
N estrangeiros
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N.o 817

Do Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros
ao Ministro de Portugal em Karachi
Telegrama n.o 79
Lisboa, 8 de Abril de 1956
Pe<;o a V. Ex.a para telegrafar o texto da notifica<;ao a que se refere
o seu telegrama 205, (1), na parte que proibe os sobrevoos dentro de dez
milhas da costa e na parte em que as nossas provincias sao mencionadas.
N estrangeiros
N. 0 818

Do Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
ao Ministro de Portugal em Karachi
Telegrama n. 0 8o
Lisboa, 9 de Abril de 1956
URGENTE- £ da maior urgencia e da maior importancia (sobretudo
em fun<;ao das nossas liga<;oes aereas entre os distritos do nosso Estado
da India) conhecer, sem possibilidade de erro da distancia da costa, o novo
limite que OS indianos atribuiram as SUaS aguas territoriais.

Paulo Cunha
N.o 819

Do Ministro de Portugal em Karachi
ao Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
Telegrama n.o

207

Karachi, 9 de Abril de 1956
Em referenda ao telegrama de V. Ex.a n. 0 79 (2), os jornais indianos
de ontem, recebidos hoje, publicam urn texto de notifica<;ao que diz: <<Cen-

(1) Ver documento n.o 815.
( 2)

Ver documento n. 0 817.
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tral Government, being satisfied that it is the interest of public safety to
do so, is pleased to order that, for the period of two years from date of
notification, no aircraft shall make any flight into, or over, any part
territory of India (including territorial waters) which is within ten miles
from boundary of any of the Portuguese possessions in India, save in
accordance with the following conditions which shall be observed by
every person in charge of such aircraft or otherwise assisting in the flight
thereof, namely:
1. Every such aircraft shall, immediatly upon entry into India,
and without a prior landing elsewhere in India, be flown to and landed
at Bombay (Santa Cruz) or Ahmedabad airport;
2. The aircraft, after such landing, shall not take off unless pilot
has obtained a clearance certificate in writing from an officer duly by
Central Government in this behelf>> (1).
Creio que seria conveniente solicitar a Embaixada do Brasil em Nova
Delhi obter a interpreta<;ao exacta do Governo indiana no que se refere
ao <<territory of India which is within ten miles from boundary of any of
the Portuguese possessions in India.>> Conforme o meu telegrama n.o 169 (2 ),
as aguas territoriais indianas teriam sido fixadas em 6 milhas maritimas.

Alvaro B. Laborinho
N. 0 820

Do Ministro de Portugal em Karachi
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros
Telegrama n. 0

208

Karachi, 9 de Abril de 1956
Indian press big first page headlines: Ban on direct flights to Goa
over Indian territory -Planes to obtain prior sanction -Move to stop
free entry into Portuguese pockets -Curb on air aid to Goa- Unauthorised flights over Indian waters banned -Delhi bans air flight near
Lisbon pockets. (Headlines refer notification Government of India). Statesman says it is understood this step is intended to prevent Portuguese
and other foreign aircraft using Indian territory for free entry and exit

(1)
( 2)

Ver a tradus:ao no documento n.o 840.
Ver documento n.o 808.
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Goa other portuguese possessions, adding order arises from recent unauthorised flights from Goa over indian territory. Times India says Government of India compelled take measures in view increasing number of
clandestine (sic) flights Karachi-Goa by Portuguese registered or Portuguese chartered aircraft. Came Governement's notice Portuguese authorities purchasing aircraft abroad to circumvent economic restrictions
imposed by India, with assistance unfriendly countries like Pakistan.
Restriction imposed likely to affect Karachi-Goa flights adversely. Other
news: growing unemployment and acute shortage of foodgrains Diu led
labourers to migrate to Goa. About 300 already left seeking work manganese iron mines. Meanwhile Portuguese authorities enlarging aerodrome
Diu making it suitable for larger aircraft Goa-Diu-Karachi-Lisbon service
which is to start end of month. Reuter said was positive there was overwhelming support for India's stand on Goa in America. All Americans
could readily understand rightness India's cause, because their entire
national tradition began with revolution against colonialism. He based
this on recent public opinion poll held on occasion hundred aniversary
Wilson. This not exactly support India's stand on Goa, but showed underlying principle.

Alvaro B. Laborinho
Traduyiio
Na primeira pagina dos jornais indianos, titulos em grandes parangonas: Proibi<;ao de voos directos para Goa por cima do territ6rio indianoOs avi5es devem obter autoriza<;ao previa -Medidas para impedir livre entrada nas bolsas portuguesas-Limita<;ao de ajuda aerea a Goa- Proibidos
voos nao autorizados sobre aguas indianas -Delhi proibe voos junto das
bolsas de Lis boa. (Os titulos referem-se a notifica<;ao do Governo indiano).
-Statesman diz entender-se que esta medida visa a impedir que avi5es
portugueses e outros estrangeiros utilizem o territ6rio indiano para livre
entrada e saida de Goa e outras possess5es portuguesas, acrescentando
que a ordem tern a sua origem nos recentes voos nao autorizados de Goa
sobre o territ6rio indiano. Times of India diz que o Governo da fndia
viu-se obrigado a tomar medidas em face do crescente numero de voos
clandestinos (sic) entre Karachi e Goa efectuados por avi5es portugueses
registados ou fretados. 0 Governo da fndia teve conhecimento de que
as autoridades portuguesas estavam a comprar avi5es no estrangeiro
a fim de ladear as restri<;5es econ6micas impostas pela fndia, com a ajuda
de paises nao amigos, como o Paquistao. As restri<;5es impostas afectariam
adversamente os voos Karachi-Goa. Outras noticias: crescente dese~prego
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e aguda falta de alimentos em Diu levaram a mao-de-obra a emigrar para
Goa. Ja seguiram cerca de 300 pessoas a procura de trabalho nas minas
de manganesio e de ferro. Entretanto as autoridades portuguesas estao
a alargar o aer6dromo de Diu para ser utilizado por avioes de maior porte
da Carreira Goa - Diu - Karachi - Lisboa, a come<_;ar no fim do mes. Reuter
diz ser claro haver esmagador apoio na America a posi<;ao indiana quanta
a Goa. Todos os americanos podiam prontamente compreender a justi<;a
da causa indiana, porquanto a sua tradi<;ao nacional come<;ou toda ela
com uma revolu<;ao contra o colonialismo. Baseou-se no recente opinion
poll realizado a prop6sito do centenario de Wilson. Isto nao e precisamente
apoio a posi<;ao indiana quanta a Goa, mas indica o principia subjacente.
N.o 821

Do Embaixador de Portugal em Londres
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros
Telegrama n. 0

I28

Londres, 9 de Abril de 1956
Os jornais anunciam uma decisao indiana de proibir os voos de quaisquer avioes a menos de dez milhas das fronteiras portuguesas com a Uniao
Indiana, incluindo as aguas territoriais. Nao se fala da extensao destas
Ultimas. A penalidade implica a aterragem obrigat6ria em Bombaim ou
em Ahmedabad.
Theot6nio Pereira
N.o 822

Do Representante de Portugal na I. C. A. 0.
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros
Telegrama
Montreal, 9 de Abril de 1956
Como e do conhecimento de V. Ex. a, o problema da extensao das aguas
territoriais nao esta ainda resolvido satisfatoriamente e ainda recentemente
a Conferencia dos Estados Americanos nao chegou a qualquer acordo entre
OS limites das aguas territoriais impastos pelos Varios paises sul-americanos. Desta maneira, a I.C.A.O. tera dificuldade em tomar qualquer decisao
sobre 0 assunto desta natureza, a nao ser quando OS limites impastos nao
sejam os mesmos para todos os Estados. Parece preferivel ser verificado
em primeiro lugar se o Governo da fndia esta tomando medidas que possam
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ser consideradas discriminat6rias e se nao se aplica o artigo 5.o da Conven<_;ao, da mesma maneira que a todos os Estados. Para esse efeito pedi
ao Dr. Warner OS elementos referentes a posi<_;ao da Uniao Indiana respeitante ao artigo 5. 0 e que me serao fornecidos dentro de dois ou tres dias.
Caso se verifique que o Governo indiano esta tomando medidas especiais
contra os avi6es portugueses, o assunto podera ser apresentado ao Conselho para a sua resolu<;ao, de harmonia como estabelecido na Conven<_;ao.
Com os meus respeitosos cumprimentos.

Sub til
N.o 823

Do Ministro dos Negocios Estrangeiros
ao Ministro de Portugal em Karachi
Telegrama n. 0 8I
Lisboa, 10 de Abril de 1956
Com referenda ao seu telegrama n.o 205 (1 ), pe<;o a V. Ex.a, reportando-se aos jornais indianos que tenha recebido, me informe permenorizadamente sobre a <<notifica<_;ao)> e se foi dirigida a alguma entidade, quem
a fez, a data e se o texto e igual ao transcrito no seu telegrama n. 0 205.
Interessa-me, particularmente, a referenda a 10 milhas, ja que a proclama<_;ao do presidente indiano anunciara seis milhas maritimas. Seria interessante conhecer qual a versao da extensao das aguas territoriais indianas
e se e, oficialmente, conhecida neste momento por esse Governo.

Paulo C1mha
N.o 824

Do Ministro de Portugal em Karachi
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros
Telegrama n. 0 309
Karachi, 10 de Abril de 1956

0 telegrama n. 0 80 (2 ) de V. Ex.a cruzou como meu n.o 207 (3). Creio
que a posi<_;ao e a seguinte: 0 limite de aguas territoriais indianas e de seis
Ver documento n.o 815.
Ver documento n.o 818.
(3) Ver documento n,o 819.
(1)
( 2)
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milhas, conforme o meu telegrama n. 0 169 (1). A modificac;ao (conforme
o meu n. o 207) proibe os avi5es de e para o Estado da fndia Portuguesa
sobrevoarem 0 territ6rio indiano, incluindo as aguas territoriais, numa
area de 10 milhas a partir das fronteiras portuguesas, isto e das fronteiras
dos distritos de Goa, Damao e Diu. Parece depreender-se desta disposic;ao
que o resto do territ6rio e aguas territoriais estao excluidas da proibic;ao,
possivelmente porque a fiscalizac;ao regular sera exercida naquela area.
Para obstarmos a qualquer incidente, os nossos pilotos deveriam ser instruidos a nao sobrevoar a zona do territ6rio nem as aguas territoriais limitadas a 6 milhas da costa, devendo sobretudo serem cautelosos na area
agora determinada pela notificac;ao.

Alvaro B. Laborinho

N.o 825

Do Ministro de Portugal em Karachi
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros
Telegrama n. 0

2I2

Karachi, 10 de Abril de 1956
URGENTISSIMO -Recebido urn telegrama do Govemador-Geral do
Estado da fndia informando-me de que suspendeu as carreiras da TAIP
ate nova ordem. Salvo melhor opiniao, acho pouco oportuno suspender
neste momento os servic;os aereos, embora temporariamente, pois poderemos assim deixar a impressao de que os nossos avi5es de facto violavam
o territ6rio da Uniao Indiana. A notificac;ao do Govemo indiano (meu
n. 0 207) (2) sem duvida pode criar uma situac;ao delicada, especialmente
em Damao e Diu. Poderiamos, no entanto, continuar pelo menos com
a linha de Goa-Karachi sem escala naqueles distritos, evitando sempre
sobrevoar o territ6rio ou aguas indianas. Julgo que seria da maior conveniencia publicar urn comunicado informando que os voos tern sido sempre
feitos sem sobrevoar o territ6rio nem as aguas indianas e assim continuarao.

Alvaro B. Laborinho
( 1)

Ver documento n.o 808.
11. 0 819.

(2) Ver documento
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N.o 826

Do Ministro dos Negocios Estrangeiros
ao Ministro de Portugal em Karacb1
Telegrama n. 0 85

Karachi, 10 de Abril de 1956

0 avHio civil portugues Heron, quando voava em frente de Bombaim,
mas a 30 milhas da costa (portanto incontestavelmente sobre o mar
livre), foi intimado pelas autoridades de contr6le de Bombaim para aterrar
ali. Respondeu que ia fora das aguas territoriais e que seguia rumo a Damao.
0 contr6le retorquiu que, devido a serem de dez milhas, as aguas territoriais indianas eram envolventes das aguas territoriais de Damao e assim era
impossivel entrar em Damao sem sobrevoar as aguas territoriais da Uniao
Indiana, pelo que era necessaria aterrar previamente em Bombaim. Como
o piloto respondesse que o Governo de Goa o mandara aterrar em Damao,
o contr6le de Bombaim perguntou se sabia quais eram as consequencias
de desobedecer a ordem do contr6le.
0 piloto respondeu que sim e, como estava a vista de Damao, desligou
as comunica<;5es e aterrou normalmente, regressando mais tarde a Goa
com silencio de comunica<;5es por avaria do transmissor.
2. 0 A tese de <<aguas envolventes>>, que deixaria Damao sem acesso,
e evidentemente absurda e estou estudando a adequada reac<;ao. Receia-se
todavia que as autoridades indianas, pretextando o facto de a aeronave
nao ter obedecido as instru<;5es do contr6le de Bombaim, tentem qualquer
diligencia junto das autoridades do Paquistao, acusando a aeronave de
faltosa e procurando fomentar a rna vontade contra os nossos avioes.
3. 0 Estou seguro de que as autoridades do Paquistao facilmente
apreenderiio a ilicitude indiana e nao lhe dariam seguimento. Como,
porem, seria muito inconveniente que surgisse qualquer embara<;o ou hesita<;ao por parte do Paquistao, e se faz necessaria que esse Governo esteja
bern esclarecido sobre a ilegitimidade dos procedimentos indianos, pe<;o
a V. Ex.a lhe exponha o caso, pela forma como julgar mais adequada;
fazendo ressaltar o absurdo de a Uniao Indiana pretender isolar do mar livre
os territories portugueses sobre a costa maritima e os extremos perigosissimos a que conduziria a tese indiana, designadamente para os seus vizinhos; asseverando que continuaremos a cumprir todas as disposi96es da
International Civil Aviation Organization e a voar sempre ao largo do novo
limite das aguas territoriais criado pelos indianos, so virando para territorio portugues quando bern em frente deles (e, portanto, passando direc-
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tamente do mar livre para as aguas territoriais portuguesas que com o mar
livre nao podem deixar de confinar); e pedindo que o Governo do Paquistao
nos comunique imediatamente qualquer diligencia que a Uniao Indiana
porventura fa~a sobre o assunto.
4.o Para governo de V. Ex.a esclare~o que o voo imediato do aviao
portugues se destina a restabelecer, sem demora, a liga~ao directa entre
Goa e Karachi, enquanto o problema de acesso a Damao e Diu nao ficar
esclarecido.
Paulo Cunha

N.o 827

Do Ministro dos Negocios Estrangeiros
ao Embaixador de Portugal no Rio de janeiro
Telegrama n. 0 57

Lisboa, 10 de Abril de 1956
1. A Uniao Indiana, em fins de Mar~o, proclamou elevar a seis milhas
as suas aguas territoriais. Seguidamente, os jornais indianos fizeram publico, em 8 de Abril, que nenhuma aeronave poderia sobrevoar a parte
do territ6rio da Uniao (incluindo as aguas territoriais) que fique dentro
de dez milhas contadas na fronteira de qualquer dos nossos territ6rios.
E em 9 da Abril, urn aviao civil portugues, quando voava sobre o mar
a trinta milhas da costa em frente de Bombaim, foi intimado pelo controle
aereo do aer6dromo desta cidade para nele aterrar imediatamente. Respondendo o aviao que voava muito fora das aguas territoriais e se dirigia
para Damao, o controle retorquiu que as aguas territoriais indianas, visto
terem a extensao de dez milhas, eram envolventes das aguas territoriais
de Damao, tornando-se assim impossivel chegar a Damao sem sobrevoar
as aguas territoriais indianas e dai a necessidade de o aviao se submeter
a ordem de aterrar em Bombaim. 0 aviao, apesar deter sido aindo amea~ado com <<Consequencias>> a desobediencia da ordem, prosseguiu viagem
para Damao, onde aterrou, regressando depois discretamente a Goa. Como
sempre, o voo fez-se sempre s6 sobre o mar livre, virando o aviao para
terra s6 bern em frente do territ6rio de Damao, portanto transitando directamente do mar livre para as nossas aguas territoriais, que com ele necessariamente confinam. Nao ha mais factos conhecidos.
2. A estranha teoria de aguas envolventes, que por completo isolariam
Damao do mar livre (apesar de ser urn territ6rio debru~ado sobre o oceano),
e absurda e parece mesmo dificil de compreender, mas ve-se que a Uniao
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Indiana procura apoiar-se nela para impedir as nossas ligac:;oes aereas e
porventura maritimas, tentando assim asfixiar ilegltimamente os nossos
territ6rios. Temos de a rebater frontalmente e adoptar medidas de reacc:;ao
adequadas, mas para isso importa conhecer bern em que consiste a tese indiana, nomeadamente como se desenha a sua pretensao de que, a ampliac:;ao
das aguas territoriais indianas frustraria a contiguidade inevitavel das aguas
territoriais de Damao com o mar livre. Suspeito que o artificio devera
estar em alguma maneira falaciosa de trac:;ar as linhas divis6rias entre as
aguas portuguesas e indianas (linhas que convergiriam e se tocariam, dai
resultando as tais bizarras aguas indianas envolventes). Isto, porem, e simples conjectura e precisamos de dados concretos.
3. A unica maneira de OS obter esta na diligencia brasileira emNova
Delhi, que e extremamente urgente e tern, portanto, de ser ordenada por
via telegrafica.
4. Escuso encarecer a importancia capital que este caso apresenta.
Depois de momentanea sustac:;ao das nossas carreiras, vai determinar-se
o restabelecimento imediato dos voos directos Goa-Karachi, estando
em exame se insistimos em mandar imediatamente avi6es a Damao, mesmo
com o risco de grave incidente. A diligencia brasileira de esclarecimento,
rapida e eficaz, sera adjuvante indispensavel para trac:;armos urn plano
de acc:;ao.
5. Seria muito conveniente que os Brasileiros, ao inquirirem pormenores da posic:;ao indiana, nao deixassem de acentuar a sua convicc:;ao de
haver algum equivoco, visto a ideia de <<aguas envolventes>> entaipando completamente as aguas territoriais portuguesas de Damao ser violac:;ao
flagrante do Direito Internacional e constituir verdadeiro absurdo.
6. Pec:;o a V. Ex.a que va telegrafando (1).
Paulo Cunha
N. 0 828

Do Ministro de Portugal em Karachi
ao Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
Telegrama n. 0

2I7

Karachi, 11 de Abril de 1956
Em referenda ao telegrama de V. Ex.a n. 0 85 (2), entreguei ao Secretario-Geral urn memorand~tm sobre o incidente, solicitando-lhe o favor de
(1) Ver documento n.o 850.
Ver documento n,o 826.

( 2)

138
me dar a conhecer, imediatamente, qualquer diligencia da Uniao Indiana
que porventura fa9a sobre o assunto, o que prometeu, observando, todavia,
que em virtude do pe em que se encontram as rela96es da fndia com este
pais, nao e natural que seja feito qualquer approach. Pedi-lhe tambem
que diligenciasse por dar andamento ao Acordo Aereo, pois seria mais
conveniente, tanto para Portugal como para o Paquistao, ter servi9os
aereos regulados por acordo, a fim de evitar critica indiana, que acusa
o Paquistao de permitir voos clandestinos, e criarmos para ambos os
paises uma melhor posi9ao internacional. 0 senhor Baig concordou, e mais
uma vez prometeu tratar do assunto com urgencia. Conforme comuniquei
a V. Ex. a por outra via, o Ministro dos Neg6cios Estrangeiros ja prometera
resolver o assunto este mes.

Alvaro B. Laborinho
N.O 829

Do Ministro dos Negocios Estrangeiros
ao Embaixador de Portugal em Londres
T elegrama n. 0 82
Lisboa, II de Abril de 1956
1. 0 No seguimento da decisao referida no seu telegrama n. 0 128 (1 ),
o controle aereo de Bombaim intimou ontem urn aviao civil portugues,
quando voava a 30 milhas da costa em frente de Bombaim, para ali aterrar
imediatamente. 0 aviao respondeu que ia muito fora das aguas territoriais
e que seguia rumo a Damao. 0 controle retorquiu que, devido a serem de 10
milhas as aguas territoriais indianas, eram envolventes das aguas territoriais de Damao e assim era impossivel entrar em Damao sem sobrevoar
aquelas, pelo que insistia na necessidade de aterragem em Bombaim.
Como o piloto replicasse dizendo ter ordens de seguir para Damao, o controle de Bombaim ainda amea9ou com as <<consequencias>> que resultariam
da desobediencia a ordem de aterragem. Todavia, o aviao chegou a Damao
e depois regressou discretamente a Goa.
2. 0 A tese de <<aguas envolventes>>, que isolaria Damao do mar
livre, e, evidentemente, absurda. Estou procurando conhecer em que consiste concretamente (por diligencia que pe9o ao Brasil), embora suspeite
que deva assentar em alguma falaciosa maneira de tra9ar as linhas divi(1) Ver documento n.o 821.
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s6rias entre as aguas territoriais indianas e as portuguesas (linhas que se
fariam convergentes e se tocariam ficando cercadas por aguas indianas).
3. 0 0 assunto e de extrema gravidade, representando uma tentativa indiana para asfixiar os nossos territ6rios menores. A tese agora invocada para interdic;ao do acesso aereo seria mesmo amanha ilegltimamente
aplicada ao acesso maritimo; abre-se o perigo de graves incidentes, que
levaram o Govemo de Goa a sobreestar momentaneamente os voos para
Damao e Diu, enquanto nao se conseguir ver a situac;ao com mais clareza,
pois seria cheio de pessimas consequencias que algum dos avioes das nossas
carreiras fosse abatido. Tais circunstancias, aliadas a de tentativa de uma
manobra dolosa para violar a liberdade dos mares, levam a necessidade
de expor o caso ao Govemo Britanico. Ele deve inquieta-lo no plano dos
seus prindpios; e as relac;oes luso-britanicas nao se compadecem em que
se desinteressem dele.
Sem embargo, conhec;o as dificuldades gerais do assunto e compreendo
que nao devemos forc;ar as atitudes, pelo menos por enquanto. Deixo,
pois, ao born criterio de V. Ex.a o modo de fazer a diligenda e averiguar
a possivel atitude britanica no sentido que nos seja favoravel.
4. 0 Pode V. Ex.a assegurar que os nossos avi6es sempre voarao
por mar alto, s6 virando para terra bern em frente do territ6rio portugues (portanto transitando necessariamente daquele mar para aguas territoriais portuguesas que com ele nao podem deixar de ser confinantes).
5. o Sem prejuizo do numero tres supra, interessara conhecer o parecer dessas autoridades sobre a tese indiana de poder haver aguas envolventes, cuja plena refutac;ao nos dispomos a fazer.

Paulo Cunha
N. 0 830

Do Embaixador de Portugal em Londres
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros

Telegrama n. 0

I3I

Londres, 11 de Abril de 1956
Recebi o telegrama de V. Ex.a n.o 82, (1 ). Na conversa que tive com
<<Sir» Harold Caccia manifestei, evidentemente, a nossa grave apreensao
sobre os conflitos que a Uniao Indiana poderia provocar com as suas
(1) Ver documento n.o 829.
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maquina<;5es acerca das aguas territoriais para os acessos aos nossos territ6rios. Nao tenho duvida de que se tern aqui a no<;iio da gravidade do
problema. Visto ter pedido informa<;iio a este Governo, aguardarei mais
urn dia ou dois para fazer nova diligencia.
Theot6nio Pereira

N.o 831

Do Ministro de Portugal em Karachi
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros
Oficio n. 0 462

Karachi, 11 de Abril de 1956
Excelencia -Em aditamento a comunica<;iio por outra via (1), tenho
a honra de remeter, juntamente, a V. Ex.a c6pia do memorandum que
entreguei hoje, pessoalmente, ao senhor Baig, Secretario-Geral deste Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros, sobre o recente incidente ocorrido com
o nosso aviao Heron, quando este voava cerca de Damao.
Aproveito a ocasiao para reiterar a V. Ex.a, Senhor Ministro, os
protestos da minha mais alta considera<;iio.
Alvaro B. Laborinho
Anexo

MEMORANDUM
CoNFIDENCIAL- On the 9th of April 1956, the Heron aircraft of
the Portuguese Civil Aviation was flying at 30 miles off the Indian Coast
in front of Bombay (thus undoubtedly flying over the free sea) when it
was intimated by the Bombay Air Control Authorities to land at the Santa
Cruz airport.
The pilot replied that he was flying out of the Indian territorial
waters and therefore continued on the route to Daman. The Control
however answered back that, owing to the extension of the Indian territorial waters upto 10 miles, those waters were involving the territorial
waters of Daman, being impossible to enter Daman without fling over
the territorial waters of the Union of India and therefore necessary to
land beforehand at Bombay. As the pilot contested that he had instructions from the Government of the Portuguese State of India to land at
(1) Ver documento n.o 828.
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Daman, the Control asked if he was of the consequences for disobeying
the Control orders. The pilot replied yes and as he was within sight of
Daman, he disconnected the communication and landed normally at
Daman returning later to Goa with no further communication.
The thesis of Indian territorial waters involving the territorial
waters of Daman, leaving this Portuguese district without access to the
free sea, is of course absurd. The Portuguese Government fears however
that the Indian. Authorities will try to accuse before the Pakistan
Government that the Portuguese aircraft has been at fault seeking in that
way to foment ill-will against the Portuguese aircraft.
The Portuguese Government has no doubt that the Pakistan Government will easily understand the illegal Indian manouevre and will not
pay any attention to it. However, as it would be very inconvenient if any
embarassment or hesitation on the part of the Pakistan Government
could eventually arise, it is essential to make it clear that the procedure
of the Indian Government in this respect, as in many others which are not
called for at this moment, is illegitimate.
In fact it is evidently absurd on the light of the most elementary
principles of international codes the pretention of the Indian Union to
isolate from the free sea the Portuguese territories on the coast. This
unlawful thesis, if accepted, would lead to very dangerous consequences,
mainly for the neighbouring countries of the Indian Union.
The Portuguese aircraft will continue to operate under strict fulfillment of the determinations of the International Civil Aviation Organization and will always fly out of the limits of the Indian Union territorial
waters, turning into Portuguese territory only when well in front of her
coast thus passing directly from the free sea to the Portuguese territorial
waters which undoubtedly are connected with it.
The Portuguese Government would appreciate very much if it could
be immediately informed of any approach on this matter eventually made
by the Indian Authorities to the Pakistan Government.
Tradu9iio

CoNFIDENCIAL- Em 9 de Abril de 1956, o aviao Heron da Avia<;ao
Civil Portuguesa voava a 30 milhas da costa indiana, em frente de Bornbairn (por isso sobrevoava sem duvida alguma o mar livre) quando foi intimado pelas autoridades do controle aereo de Bombaim de aterrar no aeroporto de Santa Cruz.
0 piloto respondeu que se encontrava fora do espa<;o aereo delimitado
pelas aguas territoriais indianas e, por conseguinte, prosseguia a sua viagem
em direc<_;ao a Damao. 0 contr6le retorquiu, porem, que, sendo a extensao
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das aguas territoriais indianas fixada em 10 rnilhas, estas englobavam as
aguas territoriais de Damao, sendo impossivel penetrar em Damao sem
sobrevoar as aguas territoriais de Uniao Indiana, pelo que era necessario
aterrar de antemao em Bombaim. Como o piloto replicou que tinha instru<_;oes do Estado Portugues da fndia para aterrar em Damao, o controle
perguntou-lhe se sabia as consequencias que a sua desobediencia podia
acarreta,r.
0 piloto respondeu que sim e, quando aviston Damao, cortou a comunica<_;ao e aterrou normalmente em Damao, voltando mais tarde a Goa sem
receber outra comunica<_;ao.
A tese segundo a qual as aguas territoriais indianas englobariam as
aguas territoriais de Damao, deixando este distrito portugues sem acesso
ao mar livre, e naturalmente absurda. 0 Governo Portugues receia, contudo, uma tentativa de incrimina<_;ao por parte das autoridades indianas
junto do Governo Paquistanes, contra a avia<;ao portuguesa, procurando
desta maneira suscitar o rancor contra esta ultima.
0 Governo Portugues nao duvida que o Governo Paquistanes compreendera fadlmente a manobra ilegal da Uniao Indiana e que nao lhe
ligara qualquer importancia. Todavia, dado o grande inconveniente que
resultaria de uma possivel duvida ou hesita<_;ao por parte do Governo Paquistanes, e indispensavel esclarecer que o procedimento do Governo indiano,
neste aspecto como em muitos outros que mencionaremos agora, e ilegitimo.
De facto, e obviamente absurda, a luz dos principios mais elementares
do direito internacional, a pretensao da Uniao Indiana de isolar do mar
livre os territ6rios portugueses situados na costa. Esta tese ilegal, se for
aceite, acarrateria consequencias muito perigosas, principalmente para
os paises vizinhos da Uniao Indiana.
A avia<;ao portuguesa continuara a conformar-se rigorosamente
com regras da Organiza<_;ao da A via<;ao Civil Internacional e voara sempre
fora do espa<;o aereo delimitado pelas aguas territoriais indianas, virando
para entrar em territ6rio portugues s6 quando estiver em frente da respectiva costa, passando desta maneira, directamente, do mar livre para as
aguas territoriais portuguesas que lhe sao manifestamente adjacentes.
0 Governo Portugues muito agradeceria que o informassem, imediatamente, sobre qualquer diligencia que as autoridades indianas possam vir
a fazer a este respeito junto do Governo Paquistanes.
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N. 0 832

Do Ministro de Portugal em Karachi
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros
Telegrama n. 0

222

Karachi, 12 de Abril de 1956
Em referenda ao telegrama de V. Ex.a n. 0 81 (1), no meu telegrama
n. 0 207 (2) transcrevo o texto (excepto os preliminares) da notificac;ao, tal
como publicado no Times of India, cujo recorte acompanhou o meu oficio
n. 0 402. A notificac;ao, publicada em numero extra da gazeta oficial do
Governo da Uniao Indiana em 7 do corrente, foi emitida pelo Ministerio
das Comunicac;oes, nao sendo especificadamente dirigida a qualquer
entidade.
Conforme o meu telegrama n. 0 169 (3 ), as aguas territoriais indianas
teriam sido fixadas em 6 milhas maritimas a partir da costa. Na minha
opiniao, a notificac;ao nao altera a extensao das aguas territoriais, tendo
apenas por fim estabelecer OS limites (dentro do territ6rio e aguas territoriais indianas) da zona proibida cerca das fronteiras do territ6rio portugues.
A teoria de as aguas territoriais indianas serem de 10 milhas e envolventes das aguas territoriais de Damao nao s6 e absurda e fora dos prindpios internacionais como, a meu ver, nao corresponde aos termos da
proclamac;ao presidencial estendendo 0 limite das aguas territoriais a 6
milhas maritimas, nem aos termos da notificac;ao que fixa a zona proibida
em 10 milhas em volta dos territ6rios portugueses. A 1inica interpretac;ao
toleravel e a de que as referidas 10 milhas, que limitam a zona proibida,
s6 podem ser contadas dentro do territ6rio e aguas territoriais indianas,
as quais foram fixadas em 6 milhas.
Creio que seria oportuno, caso a interpretac;ao do controle de Bornbairn seja mantida, a qual sem duvida tern a intenc;ao de provocar incidentes, protestar junto do organismo internacional de aviac;ao civil.
0 Governo do Paquistao, segundo informa o Senhor Baig, ainda nao
foi notificado quer sobre a proclamac;ao presidencial da extensao das
aguas territoriais quer sobre a notificac;ao da fixac;ao da zona proibida.

Alvaro B. Laborinho
Ve:r documento n,o 823.
Ver documento n.o 819.
(3) Ver documento n.o 808.
( 1)

( 2)
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N. 0 833

Do Ministro dos Negocios Estrangeiros
ao Representante de Portugal na I. C. A. 0.
Telegrama n. 0

2

Lisboa, 12 de Abril de 1956

(1), esclarec;o que a
proibic;ao de sobrevoo anunciada pela Uniao Indiana e para faixas dentro
do seu territ6rio (incluindo as aguas territoriais) ate 10 milhas, contadas
da fronteira indo-portuguesa. 0 assunto tomou, porem, o seguinte novo
aspecto:
2. 0 0 aviao civil portugues Heron, quando voava em £rente de
Bombaim, mas a 30 milhas da costa (portanto, incontestavelmente,
sobre mar livre), foi intimado pelas autoridades de controle de Bombaim
para aterrar ali. Respondeu que ia fora das aguas territoriais e que seguia
rumo a Damao. 0 controle retorquiu que, devido a serem de 10 milhas,
as aguas territoriais indianas eram envolventes as aguas territoriais de
Damao e assim era impossivel entrar em Damao sem sobrevoar as aguas
territoriais da Uniao Indiana, pelo que era necessario aterrar previamente
em Bombaim. Como o piloto respondesse que o Governo de Goa o mandara
aterrar em Damao, o controle de Bombaim perguntou se sabia quais eram
as consequencias de desobedecer a ordem de controle. 0 piloto respondeu
que sim, e como estava a vista de Damao, desligou as comunicac;oes eaterrou normalmente regressando mais tarde a Goa com silencio de comunicac;oes por avaria do transmissor.
3. 0 Admitindo mesmo que haja qualquer equivoco quanto a informac;ao do controle de Bombaim de que o novo limite das aguas territoriais
indianas e de 10 milhas (quando e de 6, conforme a recente proclamac;ao
de Nova Delhi), o incidente relatado s6 pode significar que as autoridades
indianas procuram negar o acesso aereo a Damao merce da tese de que as
aguas terrritoriais indianas sao envolventes das portuguesas.
4. 0 Nao conhecemos os artificios em que a Uniao Indiana pretenderia basear-se, mas a tese e evidentemente absurda, pois urn territ6rio
com a costa maritima aberta nao pode deixar de ter acesso directo ao mar
livre: as suas aguas territoriais confinarao, necessariamente, com este.
Voando os avioes portugueses sobre o mar livre e s6 virando para Damao
1. 0 Em aditamento ao meu telegrama n. 0 1

(1) Ver documento n.o 816.

145

mesmo em frente do nosso territ6rio, e 6bvio que nao poderao nunca sobrevoar as aguas territoriais indianas.
5. o Quer dizer: urn Governo signatario da Conven<_;ao de Chicago
procura impor urn bloqueio aereo a urn territ6rio aberto sobre o mar doutro
Governo igualmente signatario daquela Conven<_;ao. 0 prindpio universalmente aceite da liberdade dos mares e, portanto, do espa<;o aereo que o
cobre invalida frontalmente a tese indiana; e a actua<_;ao do contr6le de
Bombaim foi, portanto, incontestavelmente ilegitima.
6. 0 Para a hip6tese provavel de termos de levantar o assunto nesse
Conselho, pe<;o a V. Ex.a estude ai o assunto eo exponha ao Dr. Wagner,
pedindo o seu parecer pessoal e obtendo todos os outros possiveis elementos
sobre a melhor maneira de reagir.
7. 0 A actual situa<;ao pode facilmente dar lugar a graves incidentes.
0 assunto tern grande urgencia e importancia.
Paulo Cunha

N.O 834

Do Representante de Portugal na I. C. A. 0.
ao Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
Telegrama n. 0 89
Montreal, 14 de Abril de 1956
URGENTE- Tenho a honra de informar V. Ex. a de que acabo de conferenciar como Dr. Warner que compreende a situa<;ao portuguesa e ailegitimidade da interven<_;ao da torre de contr6le de Bombaim e o absurdo da
tese indiana. Sugeriu que seja realizada uma reuniao particular entre
mime o representante da Uniao Indiana no Conselho, a que assistira ele
e o Consultor Juridico da Organiza<;ao, pois esperava que, em face do
absurdo da tese indiana, o assunto pudesse ser esclarecido e satisfatoriamente resolvido. Caso este procedimento nao desse resultado, o assunto
poderia ser apresentado pelo Governo Portugues ao Conselho como urn
caso de interferencia, com base numa tese absurda de urn Governo signatario da Conven<_;ao de Chicago, no direito incontestavel que o Governo
Portugues, tambem signatario da referida Conven<_;ao, tern de estabelecer
servi<;os aereos nos seus territ6rios definidos de acordo com o artigo 2. 0 da
Conven<_;ao de Chicago. Caso V. Ex.a veja vantagem na sugestao do
Dr. Warner, agrade<;o que me sejam enviadas instru<;oes que me autorizem a originar a referida reuniao.
Sub til
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N.O 835

Do Embaixador de Portugal em Londres
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros
Telegrama n. 0 I34
Londres, 14 de Abril de 1956
Sir Harold Caccia jantou ontem na Embaixada. Reportando-se a
nossa conversa do dia 6, disse que em 24 de Man;o a Uniao Indiana tinha
notificado este Governo de que decidira elevar o limite das aguas territoriais de 3 para 6 rnilhas. A Inglaterra respondera que se recusava a aceitar
tal alterac;ao, por ser contraria a pratica internacional. Aproveitei o ensejo
para contar a Sir Harold o incidente havido com o nosso aviao comercial
relatado no telegrama de V. Ex.a n. 0 82 (1 ). Insisti na nossa grande ansiedade acerca de casos semelhantes e riscos que dela podem resultar, pedindo
a este Governo que nao perdesse nenhum ensejo de chamar a Uniao Indiana a boa razao.
Conversamos ainda sobre varios aspectos desta provocac;ao indiana
e especialmente do artificio que comporta e dos perigos que implica.
Sir Harold quis saber se ja teriamos feito o nosso protesto a Delhi por
intermedio da Embaixada do Brasil.

Theot6nio Pereira
N.o 836

Do Ministro dos Negocios Esirangeiros
ao Embaixador de Portugal em Londres
Telegrama n. 0 9I
Lisboa, 15 de Abril de 1956
1. 0 Surpreende-me que a Inglaterra tenha comunicado a Uniao
Indiana nao aceitar a elevac;ao das aguas territoriais para 6 rnilhas,
pois e doutrina comum que tais aguas podem ser de mais de 3 milhas
e ate nos estudos adiantados que decorrem na Comissao de Direito Internacional da O.N.U. (para preparac;ao do projecto de codificac;ao do regime
internacional do mar) parece estar assente, com a aceitac;ao unanime dos

(1) Ver documento n.o 829.
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peritos que neles participam, que o actual estado do direito internacional
nao justifica a extensao do mar territorial alem de 12 milhas, sendo
portanto possivel que va ate esse limite, conforme as circunstancias.
2. 0 Interessaria muito, portanto, conhecer oficialmente a decisao
inglesa, saber como foi comunicado a Uniao Indiana, as raz5es em que
assenta e qual a doutrina que professa a Inglaterra sobre os poderes de
cada Estado para aumentar as aguas territoriais.
3. 0 Para governo de V. Ex.a informo que nao se determinou, por
enquanto, qualquer protesto a Nova Delhi, dado o incidente resultar ate
agora de mera comunica<;ao da esta<;ao de controle a urn aviao e nao
convir sermos n6s a dar o corpo e a oficializar a tese absurda das aguas
envolventes. Solicitei logo ao Brasil que procurasse esclarecer o assunto
em Nova Delhi para se concretizar a doutrina indiana e s6 entao se podera
resolver sobre o protesto ou outra reac<;ao. Logo que obtenha os esclarecimentos, comunica-los-ei a V. Ex.a
Paulo Cunha
N. 0 837

Do Embaixador de Portugal em Londres
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros
Telegrama n. 0 IJ7
Londres, 17 de Abril de 1956
Referenda ao telegrama n. 0 91 de V. Ex.a (1 ). A posi<;ao inglesa em
rela<;ao a aguas territoriais tern sido invariavelmente a de recusar altera<;5es unilaterais alem de 3 milhas. Os tratadistas mencionam uma excep<;ao recente. 0 acordo com a Noruega para eleva<;ao a 4 milhas com
o fundamento de que a antiga legua escandinava fora sempre de 4 e nao
de 3 milhas. A declara<;ao da Inglaterra em Nova Delhi recusando aceitar o
novo limite de 6 milhas foi feita pelo Alto Comissario no plano da intimidade
usado nas rela<;5es entre os Estados dentro da Comunidade, mas representando uma posi<;ao firme resultante da linha geral ate agora seguida.
A tese de <<aguas envolventes>> representa, obviamente, urn absurdo
indiano visando apenas tornar a nossa situa<;ao mais dificil. Se tal criteria
tivesse sido adoptado por Espanha o acesso a Gibraltar estaria ha muito
comprometido.
Muito agradeceria a V. Ex.a me dissesse se o servi<;o aereo ja foi retomado. Mantemos aqui conversas e convem-me estar informado.
Theot6nio Pereira
(1) Ver documento n.o 836.
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N.O 838

Do Representante de Portugal na I. C. A. 0.
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros
Montreal, 18 de Abril de 1956
Excelencia- Tenho a honra de comunicar a V. Ex. a que as considerac;6es mencionadas no oficio n. 0 1642-A-163, desta Delegac;ao, de
10 do Corrente, foram elaboradas quando nao tinhamos ainda conhecimento
da intervenc;ao da torre de contr6le de Bombaim, nos termos mencionados no telegrama n. 0 2 de V. Ex.a, (1) e, desta maneira, algumas das
soluc;6es mencionadas naquele oficio nao terao aplicac;ao ao caso concreto que teremos de tratar.
2. Em virtude do novo aspecto do assunto mencionado no telegrama
n. o 2 dessa Secretaria de Estado, e evidente que a tese indiana
de aguas territoriais indianas poderem envolver aguas territoriais portuguesas e absurda, pois e admitido internacionalmente que territ6rios contiguos de paises distintos, e com acesso directo ao mar, tern legalmente direito a aguas territoriais que confinam e que se determinam independentemente da configurac;ao da costa, pois que, no caso de esta nao ser sensl.velmente em linha recta, se devera, para determinac;ao da linha de separac;ao
das aguas territoriais dos territ6rios contiguos, tomar uma linha imaginaria
(ou varias, conforme configurac;ao e extensao da costa) perpendicularmente
a qual se determinara a linha de separac;ao das aguas territoriais de territ6rios contiguos.
Supomos que este procedimento e geralmente admitido internacionalmente, mas nao temos conhecimento se ele e mencionado especl.ficamente na lei maritima internacional ou em qualquer outra, pelo que nos
parece que este assunto devera ser verificado por essa Secretaria de Estado.
3. Nao temos quaisquer duvidas de que a intervenc;ao da torre
de contr6le de Bombaim e argumentos utilizados constituem uma ilegalidade e que, portanto, se trata na pratica da realizac;ao de urn acto de for<_;a
que se pretende sofismar com raciocinios absurdos.
No entanto, e infelizmente, por mais justos que sejam os nossos direitos e por mais perfeitos e verdadeiros que sejam os nossos argumentos
juridicos, nao ha duvida de que estaremos em dificuldade para fazer valer
OS nossos direitos a face do Direito Internacional, aereo ou nao, se nao
houver urn organismo ou urn tribunal com jurisdi<_;ao em assuntos desta
(1) Ver documento n.o 833.
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natureza ou se nao houver um Direito Internacional Aereo em que nos
possamos basear para tentarmos resolver o problema no campo puramente
restrito da avia<;ao civil internacional.
Desta maneira a nossa aten<;ao tem de ser em primeiro lugar dirigida
no sentido de determinar se o Conselho da O.A.C.I. tem competencia para
tratar do assunto e se a Conven<;ao de Chicago esta sendo, ou foi, desrespeitada, nalguns dos seus artigos ou prindpios, pelas autoridades indianas.
Para se dar resposta a esta pergunta tera necessariamente de ser
determinado se o voo, como qual interferiu a torre de Bombaim, mencionado no telegrama n. 0 2 dessa Secretaria de Estado, faz parte
de um servi<;o aereo nacional. As informa<;6es que temos em rela<;ao aos
Servi<;os Aereos da India Portuguesa sao escassos e nada foi comunicado
a esta Delega<;ao a respeito do estabeledmento destes servi<;os nem das
rotas exploradas.
Na hip6tese de os Servi<;os Aereos entre Goa e Damao serem, ou deverem ser, considerados servi<;os nacionais, parece-nos talvez dificil (independentemente da ilegalidade da interven<;ao das autoridades indianas) que
o Conselho da O.A.C.I. possa resolver o assunto. Se, pelo contrario, os servi<;os podem ser considerados como internadonais, a situa<;ao sera mais
clara e neste caso trata-se de urn problema de interferencia de um pais
membro da O.A.C.I. nos servi<;os aereos internacionais de outro pais tambern membro da Organiza<;ao.
Parece-nos, portanto (pelo que diz respeito ao caso concreto da interferenda das autoridades indianas com urn aviao civil portugues e esquecendo-nos de momento dos argumentos utilizados para essa interferencia),
que haveni necessidade de sermos informados a respeito dos Servi<;os Aereos
que estamos explorando na India e se a liga<;ao Goa-Damao corresponde a urn servi<;o nacional ou internacional.
4. Independentemente do exposto no panigrafo anterior, nao ha duvida de que a tese indiana que defende a possibilidade de um pais, em tempo
de paz, poder exercer o bloqueio aereo aos territ6rios de outro pais constitui
uma viola<;ao, pelo que diz respeito ao espirito e, possivelmente, a varios
artigos da Conven<;ao de Chicago, pois que tal tese impediria o estabelecimento de quaisquer servi<;os aereos internacionais de ou para Damao.
Sobre este aspecto estamos concretamente dentro da Conven<;ao e poderemos apresentar o assunto ao Conselho, de harmonia com o exposto no
capitulo xvrrr. Tratar-se-a agora de designar concretamente quais os
artigos ou prindpios gerais que serao violados pelas autoridades indianas,
caso pretendam manter a tese anunciada pela torre de controle de
Bombaim.
Do estudo que efectuamos da Conven<;ao de Chicago julgamos poder
concluir que a tese indiana, nas suas implica<;6es pelo que respeita a avia<;iio
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civil internacional, viola completamente o espirito da Conven<;ao de
Chicago e desrespeita concretamente as inten<;6es mencionadas no preambulo. Parece-nos nao haver tambem qualquer duvida de que a tese
indiana nos negara os direitos assegurados na alinea f) do artigo 44. 0 e que
e contniria a interpreta<;ao do artigo 2. 0 , que julgamos implicar que
o espa<;o aereo de urn pais com acesso para o mar livre confina com o espa<;o livre sobre este e que servi<;os aereos de urn pais que saem directamente do seu espa<;o aereo para espa<;o aereo sobre mar livre nao podem
ser interferidos seja por quem for. Por outro lado, da leitura da Conven<;ao
de Chicago parece-nos poder-se inferir que os servi<;os aereos de urn pais,
internacionais ou nao, nao podem ser sujeitos, em tempo de paz, a qualquer interferencia ou leis de urn pais que nao e sobrevoado por estes servi<;os ou, por outra, e para sermos mais precisos, nenhum pais membro
da Organiza<_;ao da Avia<;ao Civil Internacional podeni ou devera interferir com os servi<;os aereos de outro membro da organiza<;ao, a nao ser
de harmonia com as restri<;6es legais permitidas pela Conven<;ao de
Chicago.
A situa<_;ao criada pela tese indiana, tao absurda ela e, nunca poderia
ter sido prevista pelos signatarios da Conven<;ao de Chicago, e, assim, esta
nao menciona taxativamente que todo o Estado membro da Organiza<;ao
tern o direito de estabelecer servi<;os aereos internacionais e que a teoria
da liberdade dos mares tern como consequencia a teoria da liberdade dos
ares sobre o mar livre e que o espa<;o aereo de urn pais por cima das suas
aguas territoriais confronta directamente com 0 espa<;o aereo que cobre
o mar livre.
Embora tenhamos toda a razao e possamos meter-nos dentro da Conven<;ao de Chicago, tememos, no entanto, que o Conselho possa nao querer
envolver-se numa disputa que as autoridades indianas poderao provar
nao ser imediatamente da competencia do Conselho da O.A.C.I., por ser
originada por urn conflito de aguas territoriais, que tera de ser posto a uma
entidade diferente e resolvido em primeira instancia. Poderao possivelmente ir mais longe e declarar que qualquer decisao do Conselho relativa
a espa<;os aereos implicara interferencia (devido, a consequencias imediatas
artigo 2. 0 ) numa disputa referente a aguas territoriais, que nao e da competencia da O.A.C.I.
5. 0 Dr. Warner, com quem ja falei por varias vezes, e que esta manifestamente preocupado com todo este assunto, declarou-me taxativamente que nem ele nem os funcionarios da O.A.C.I. que terao de tratar
directamente de uma possivel disputa, devido ao seu caracter de funcionarios internacionais, poderao dar qualquer opiniao ou parecer sobre o
assunto. Isto compreende-se se atendermos a que podera ser o Dr. Warner
quem, em ultima instancia, devera ter de determinar se o Conselho tern ou
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nao competencia para tratar deste assunto e e evidente que ele nao quer
de maneira alguma dar uma opiniao antes de o assunto ser apresentado ao
Conselho e ter ouvido a reac<_;ao deste.
0 escrl1pulo do Dr. Warner em falar sobre o assunto, mesmo pessoalmente, levou-o a pedir-me autoriza<_;ao para realizar uma conferencia com
o chefe da reparti<;ao juridica (que e indiano) e com o secretario-geral,
sobre o assunto mencionado no telegrama nl1mero dois dessa Secretaria de
Estado. Para evitar quaisquer possiveis dificuldades de interpreta<;ao,
traduzi ao Dr. Warner as partes essenciais do referido telegrama e autorizei-o a efectuar a conferencia que mencionou.
Ap6s a realiza<_;ao da referida conferencia, o Dr. Warner veio imediatamente falar comigo e perguntou-me o seguinte:
a) Se tinha elementos concretos referentes a zona das :iguas territoriais das 6 e 10 milhas, a que se referia o telegrama nl1mero urn
dessa Secretaria de Estado;
b) Se o voo que tinha sido interferido era internacional ou nao;
c) Quais os artigos da Conven<_;ao que eu considerava estarem a ser,
ou terem sido, violados pelas autoridades indianas;
d) Se nao considerava que se tratava originariamente de urn conflito
de :iguas territoriais e que, uma vez este resolvido, o assunto dos
espa<;os aereos ficaria resolvido automaticamente;
e) Se tinhamos esgotado as possibilidades de negocia<_;oes directas,
ou por interferencia de outros, previstas no artigo 84. 0 da Conven<_;ao.

As perguntas acima mencionadas permitem imediatamente concluir
que o Dr. Warner pretendia chamar a minha aten<_;ao para a necessidade
de, no caso de pretendermos apresentar o caso a O.A.C.I., o fazermos de
harmonia com a Conven<_;ao e fornecendo, se possivel, todos os elementos
que possam de facto provar que a Uniao Indiana est:i violando a referida
Conven<_;ao.
0 Dr. Warner observou com interesse mn mapa, escala 1:200 ;ooo,
que mostrava a localiza<_;ao dos territ6rios portugueses e fez urn pequeno
desenho mostrando a separa<;ao das :iguas territoriais portuguesas e indianas e disse-me que julgava que, internacionalmente, territ6rios contiguos de paises distintos, com acesso aomar, tinham :iguas territoriais completamente independentes. Durante a conversa puxou de uma pequena escala e calculou a extensao da costa de Damao, no intuito de ver sea zona
das :iguas territoriais pemitiria a urn aviao manobrar a vontacle sem necessiclade de sobrevoar territ6rios indianos. Fiz-lhe imecliatamente urn pequeno
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desenho mostrando que o corredor de que dispunhamos era mais do que
suficiente para a manobra de urn aviao vindo do mar alto e praticamente
perpendicular a costa.
As respostas que dei as perguntas acima mencionadas foram as seguintes:
a) Referi os elementos mencionados no telegrama nu.mero urn dessa
Secretaria de Estado e disse que nao dispunha de momento de
elementos concretos ou de documentos que provassem que as autoridades indianas estavam actuando contrariamente ao artigo 2. 0
da Convenc_;ao;
b) Respondi que os elementos de que dispunha me levavam a concluir
que se tratava de urn servic_;o nacional, mas que sabia que tinhamos
ligac;oes com Karachi e que de momento nao dispunha de elementos
que me permitissem responder concretamente e definitivamente
a pergunta;

c) Declarei que considerava violado o espirito da Convenc;ao de
Chicago, os principios do preambulo, pelo menos parte do panigrafo f) do artigo 44. o e o artigo 2. o;
d) Disse-lhe que pensava que, tratando-se de urn incidente provocado
com urn aviao, e com a utilizac;ao de uma tese que levaria a admissao do bloqueio aereo, se tratava evidentemente de urn assunto que
o Conselho da O.A.C.I. teria certamente de tratar, nos termos do
capitulo XVIII da Convenc;ao;
e) Respondi que nao tinhamos relac;oes diplomaticas com a Uniao
Indiana e que tinha conhecimento particular de que havia dificuldades em os representantes do Brasil, que representam os
nossos interesses, desempenharem a sua missao.

Durante o decorrer desta conversa, e em face das respostas que dei,
foi originada a sugestao do Dr. Warner referida no telegrama numero
oitenta e nove desta Delegac;ao, de 14 do corrente.
6. Do estudo que efectuamos do assunto mencionado no telegrama
numero dois dessa Secretaria de Estado chegamos a conclusao de serem
possiveis, de harmonia com a Convenc;ao, as seguintes formas de actuac;ao:
A) Discussoes privadas com o representante da india utilizando os
bans oficios do Dr. Warner. Este procedimento foi fd mencionado par telegrama para essa Secretaria de Estado;
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B) Apresentayao do assunto ao Conselho, segundo uma das seguintes
modalidades:

a) Declara<;ao oficial efectuada no Conselho por mim a respeito do
incidente mencionado no telegrama dois dessa Secretaria de Estado, como esclarecimento de que considenivamos que teria havido
possivelmente excesso de zelo e deficiencia de interpreta<;ao de
instru<;6es recebidas da parte do funcionario ou funcionarios que
tinham originado o incidente.
Poderiamos declarar que os voos continuavam, pois que esperavamos que se esclarecesse o erro cometido pela torre de Bombaim,
pois se tornava evidente que estavamos exercendo apenas os nossos
direitos e que em qualquer hip6tese n6s tomariamos responsavel
o Govemo indiano por qualquer novo incidente e que nesse caso
trariamos o assunto oficialmente perante a O.A.C.I., de acordo com
os direitos que nos assistiam, de harmonia com a Conven<;ao de
Chicago;
b) Apresenta<;ao formal do assunto ao Conselho para resolu<;ao, tomando-se em considera<;ao o mencionado no paragrafo 4 deste
oficio.

7. No caso de se tomar necessaria a apresenta<;ao do assunto ao Conselho, teremos de ter em aten<;ao o exposto nas regras de procedimento
a que se refere a carta do director da Reparti<;ao Juridica da O.A.C.I.,
que nela responde as perguntas que lhe fiz relativamente a revisao das
referidas regras.
Juntamos tambem, e a titulo informativo, a documenta<;ao que nos
foi fomecida relativa a disputa fndia-Paquistao que mencionamos no
oficio n. 0 833-A/2 desta Delega<;ao, de 21 de Maio de 1952.
8. Guardamos para o fim a referenda a possibilidade de podermos
mais rapidamente remediar a dificuldade que nos foi originada com a
assinatura imediata do Acordo de Transito. Continuamos com a opiniao
de que este acordo concede automaticamente o direito de sobrevoo e que
o artigo 5. 0 da Conven<;ao, por se referir a servi<;os aereos nao regulares,
nada tern que ver legalmente com o referido acordo. Quando muito,
e sea Conven<;ao pudesse ser invocada como tendo juridicamente qualquer
efeito no Acordo de Transito, o unico artigo da Conven<;ao que poderia
ser invocado deveria ser o artigo 6. 0 Mas nem a invoca<;ao legal do artigo
6. o poderemos admitir, visto que o Acordo de Transito e completamente
independente da Conven<;ao de Chicago e foi estabelecido precisamente
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para conceder aos seus signat:hios mais do que e concedido pela Conven<;ao e independentemente desta.
Infelizmente, quando da conversa telef6nica com V. Ex.a no sabado
dia 14 as 12 horas (hora de Montreal), nao nos foi possivel explicar
convenientemente a independencia absoluta que existe entre a Conven<;ao de Chicago e o Acordo de Transito e nessa altura nao nos tinha
entregue ainda a fotoc6pia do doc. C- WP/1169, que recebemos s6 ontem
e que permitiu localizar o seguinte parecer sobre o assunto:
Request from Pakistan for an interpretation of certain provisions of the Convention and the International Air Services Transit Agreement

The following resolution was adopted:
'rHE

COUNCIL,
CONSIDERING that the request by the Government of Pakistan is
of such a nature as to fall within the provisions of Article 54 (n) of
the Convention on International Civil Aviation, and without prejudging any future action which may be taken by the Council pursuant
to other provision of the said Convention or of the International Air
Service Transit Agreement;

ANNOUNCES

the following

ADVISORY

OPINION:

(1) The Convention on International Civil Aviation, and in particular
Article 6 thereof, does not override the provisions of Section 1,
article 1 of the International Air Services Transit Agreement.
(2) A State, by becoming party to the Air Transit Agreement, grants
the privileges of transit and landing for non-traffic purposes subject to the requirements of other provisions of the Agreement, -to other States party to the same Agreement vvith respect to their scheduled international services.

It, evidentemente, curioso poder verificar-se que o paragrafo 5 do documento C-WP/1169 prova que o Governo indiano tem a respeito do
Acordo de Transito a opiniao que manifestamos no dia 10 do corrente no
oficio n. 0 1462-A/63 desta Delega<;ao.
Esclarecida a situa<;ao legal do Acordo de Transito, pelo menos no que
diz respeito a O.A.C.I., julgamos, como mencionamos no referido oficio,
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que, se pudessemos assinar imediatamente o referido acordo, a nossa situa<_;ao legal poderia ser muito mais clara e talvez pudesse permitir a resolu<_;ao mais rapida de todo este assunto. Tinhamos, e claro, de tornar OS
servi<_;os em regulares e, alem disso, em internacionais, mas nao nos parece
que isto causasse quaisquer dificuldades. Uma vez dentro do Acordo de
Tn1nsito, qualquer interferencia com os referidos voos seria pura e simplesmente ilegal e, se ela existisse, o assunto seria regulado pelas disposi<;oes
do Acordo.
No caso de uma possivel disputa, baseada na Conven<;ao, a respeito
de espa<_;os aereos, bloqueio aereo, etc., estar decorrendo os seus tramites,
o Acordo de Transite permitir-nos-ia operar sobre os territ6rios da Uniao
Indiana sem prejuizo dos resultados e meritos de tal disputa.
Apresento a V. Ex.a os meus respeitosos cumprimentos.

Joaquim de Brito Subtil
N.O 839

Do Embaixador do Brasil em Lisboa
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros

Nota n. 0 58
Lisboa, 19 de Abril de 1956

Senhor Ministro- CoNFIDENCIAL- Tenho a honra de transmitir
a V. Ex.a, cumprindo instru<;oes do Governo Brasileiro, as informa<;6es recebidas da Embaixada do Brasil em Nova Delhi, relativas a protec<_;ao dos interesses portugueses na fndia.
2. Desde o mes de Janeiro ultimo, vern a Embaixada do Brasil em
Nova Delhi recebendo informa<_;oes de fontes particulares, denunciando
arbitrariedades, por parte das autoridades indianas, em rela<_;ao a renova<_;ao do registo policial que autoriza o domidlio de cidadaos portugueses
na Uniao Indiana.
3. A um estudante goes de Bombaim, filho de funcionario portugues,
foi recusada a renova<_;ao do registo que lhe permitia permanecer em territ6rio indiano, ap6s o mesmo haver declara.do nao pertencer ao <<Movimento
de Liberta<;iio de Goa>>.
4. A uma jovem dactil6grafa de nacionalidade portuguesa foi comunicado, pela policia de Calcuta, que o Governo da fndia <<lamentava nao
poder estender a sua autoriza<_;ao de permanenda no pais>>; caso ela nao
deixasse o territ6rio da Uniao Indiana no prazo de trinta dias, seria processada e deportada, dentro das disposi<_;oes do <<Foreigner's Act» de 1946.
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5. Outra atitude do Govemo indiano qU:e poder::i ter serias consequencias relaciona-se com bloqueio economico e com congelamento dos fundos
portugueses. Nesse setor, merece especial aten<;ao o problema relativo
a proibi<;ao da remessa de dinheiro da Uniao Indiana para os territorios
portugueses, pois essa medida de excep<;ao fere as classes modestas, que, em
geral, costumam enviar pequenas parcelas de seus ordenados para suas
familias em Goa, Damao e Diu.
6. Segundo infonna<;5es da Embaixada do Brasil em Nova Delhi,
o Govemo indiano tenciona, ao entrar em vigor a Lei da Nacionalidade,
recentemente aprovada pelo Parlamento, obrigar a uma declara<;ao publica de nacionalidade todos os que habitam o territorio indiano. Os goeses
seriam assim obrigados a optar entre a sua nacionalidade actual e a indiana.
Como a maioria nao possui passaporte, varias medidas poderiam ser
tomadas contra aqueles que mantiveram a nacionalidade portuguesa.
Por outro lado, a Lei da Nacionalidade poderia obrigar a naturaliza<;ao
dos actuais goeses.
7. Ainda em rela<;ao ao assunto em apre<;o, levo ao conhecimento de
V. Ex.a que a Embaixada do Brasil em Nova Delhi enviou ao Ministerio das Rela<;5es Exteriores da Uniao Indiana, respectivamente em
20 e 25 (1) de Fevereiro ultimo, notas sobre as dificuldades encontradas
pelo Secretario Jorge de Oliveira Maia na sua viagem a Bombaim, empreendida no cumprimento da missao que lhe foi confiada.
8. Em anexo, passo as maos de V. Ex.a copias das notas em apre<;o
e o texto da Lei da Nacionalidade mencionada no paragrafo 6. 0
Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex.a os protestos da
minha mais alta considera<;ao.

Heitor Lyra
Anexo
Nova Delhi, 20 de Fevereiro de 1956
IMMEDIATE - The Embassy for Brazil present their compliments
to the Ministry of External Affairs and have the honour to inform them
that Mr. Jorge de Oliveira Maia, First Secretary of the Embassy in charge
of a visit to Bombay in connection with the protection of the Portuguese
interests, has been experiencing some difficulties in carrying out his mission
despite the fact that Mr. Khalil, First Secretary of the Egyptian Embassy

(1)

Ver documento n.o 800, anexo I e III.
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in charge of a similar mission in Goa, from which he has already returned,
received assistance and cooperation from the Portuguese authorities.
According to the agreement reached, Mr. Maia had asked the assistance of the Bombay Government in finding suitable premises to establish
an office to house the files of the former Portuguese Consulate General,
in order to comply with the expressed desire of the Bombay Government
requisitioning the flat formerly occupied by the Portuguese Consulate.
Replying to Mr. Maia's demand the Bombay Government could only offer
him someof fice rooms entirely unacceptable, far from the purpose required.
As the Bombay Government informed Mr. Maia last week that they
had consulted the Central Government upon this matter, the Embassy
cannot but believe that their inappropriate subsequent offer was made
as a result of this consultation.
As Mr. Maia is due to return to New Delhi the end of the week, the
Embassy request the Ministry to advise the Bombay Government to solve
matter as quickly as possible, especially because it is believed that the
latter Government have the disposal of some unoccupied office rooms in
the centre of the town.
The Embassy would very much appreciate an absolutely frank reply
in order to be able to inform the Brazilian Government of the exact
attitude adopted by the Government of the Indian Union in regard to
the protection of the Portuguese interests in the territory of the Union,
chiefly in Bombay.
The Embassy a vail themselves of the opportunity to renew to the
Ministry the assurances of their highest consideration.

Tradur;ao

A Embaixada do Brasil apresenta os seus cumprimentos ao Ministerio
dos Assuntos Externos e tern a honra de informar de que o Sr. Jorge de
Oliveira Maia, Primeiro-Secretario da Embaixada encarregado de visitar
Bombaim em conexao com a protec<;ao dos interesses portugueses, tem
encontrado certas dificuldades no cumprimento da sua missao, nao obstante
o Sr. Khalil, Primeiro-Secretario da Embaixada Egipcia encarregado duma
missao similar em Goa, donde ja regressou, ter recebido assistencia e coopera<;ao por parte das autoridades portuguesas.
Nos termos do acordo concluido, o Sr. Maia solicitara do Governo de
Bombaim assistencia para encontrar instala<;oes adequadas para guardar
os arquivos do antigo Consulado-Geral Portugues, a fim de se conformar
com o desejo expresso pelo Governo de Bombaim de requisitar o apartamento ocupado pelo Consulado Portugues. Em resposta ao pedido do
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Sr. Maia, o Governo de Bombaim apenas The oferecia uns quartos para
escrit6rio, inteiramente inaceitaveis, e que estavam longe de corresponder
ao objectivo. Dado que o Governo de Bombaim informou o Sr. Maia, na
semana passada, de haver consultado o Governo Central sobre o assunto,
a Embaixada nao pode eximir-se a acreditar que a oferta impr6pria feita
mais tarde resultou dessa consulta.
Visto o Sr. Maia estar prestes a regressar a Nova Delhi pelo fim desta
semana, a Embaixada solicita do Ministerio que aconselhe o Governo de
Bombaim a solucionar o assunto com a brevidade possivel, tanto mais
que se julga que aquele Governo dispoe de alguns escrit6rios vagos no
centro da cidade.
A Embaixada muito apreciaria uma resposta absolutamente franca,
a fim de poder informar o Governo Brasileiro acerca da precisa atitude
adoptada pelo Governo da Uniao Indiana em rela<;ao a protec<;ao dos
interesses portugueses no territ6rio, particularmente em Bombaim.
A Embaixada aproveita a oportunidade para renovar ao Ministro
os protestos da sua mais elevada considera<;ao.

N. 0 840

Nota verbal da Lega~iio do Egipto em Lisboa
ao Ministerio dos Negocios Estrangeiros
Lisboa, 21 de Abril de 1956
La Legation d'Egypte presente ses compliments empresses au Ministere des Affaires Etrangeres eta l'honneur de Lui communiquer, ci-jointe,
une copie de la notification du Gouvernement de l'Union Indienne, n. 0 B-A/
/17-55 du avril1956, concernant la prohibition du survol au dessus d'une
zone specifiee du territoire indien.
La Legation d'Egypte saisit cette occasion pour renouveler au Ministere des Affaires Etrangeres les assurances de sa plus haute consideration.
Anexo
Copy of Notification NoB- A/I7-55 dated the 7th April I956 published
in Extra-Ordinary Issue of the Gazette of India, Part II, Section J.
In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of
section 6 of the Indian Aircraft Act. 1934 (xxrr of 1934), the Central
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Government, being satisfied that it is in the interest of the public safety so
to do, is pleased to order that for a period of two years from the date of this
notification no aircraft shall make any flight into, or over, any part of the
territory of India (including territorial waters) which is within ten miles
from the boundary of any of the Portuguese possessions in India save in
accordance with the following conditions which shall be observed by every
person in charge of such aircraft or otherwise assisting in the flight
thereof, namely:
(1) Every such aircraft shall, immediately upon entry into India,
and without a prior landing elsewhere in India, be flown to and
landed at the Bombay (Santa Cruz) or Ahmedabad Airport;
(2) The aircraft, after such landing, shall not take off unless the pilot
has obtained a clearance certificate in writing from an officer du1y
authorised by the Central Government in this behalf.

A Lega<_;ao do Egipto apresenta os seus atenciosos cumprimentos ao
Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros e tern a honra de lhe enviar, em anexo,
c6pia da notifica<;ao do Governo da Uniao Indiana n. 0 B - A/17- 55,
de 7 de Abril de 1956, relativa a proibi<;ao de sobrevoo duma zona especificada do territ6rio indiano.
A Lega<_;ao aproveita a oportunidade para renovar ao Ministerio dos
Neg6cios Estrangeiros os protestos da sua mais elevada considera<_;ao.

Anexo
C6pia da notificarao n. 0 B-A/I7-55, de 7 de Abril de I956, publicada
na edi9iio extraordindria da Gazeta da India, parte II, secriio 3
Usando das facu1dades conferidas pela chiusula b) da subsec<_;ao 1)
da sec<_;ao 6 do Indian Aircraft Act de 1934 (xxn de 1934), o Governo
Central, tendo por certo ser do interesse da seguran<;a publica faze-lo,
ha por bern determinar que, por urn periodo de dois anos a contar da data
desta notifica<;ao, nenhum aviao efectuani qualquer voo dentro ou por cima
de qualquer parte do territ6rio indiano (incluindo as aguas territoriais)
situada numa area de dez milhas vizinha da fronteira de qualquer das
possess6es portuguesas da fndia, excepto nas seguintes condi<;6es, que
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deverao ser observadas por todas as pessoas encarregadas de tais avioes
ou que prestem qualquer assistencia nos seus voos, a saber:
1) Imediatamente ap6s a sua entrada na fndia e sem efectuar outra
aterragem em qualquer outro ponto da fndia, todos os avioes em
questao deverao ser conduzidos para aterrar no aeroporto de Bornbairn (Santa Cruz) ou no de Ahmedabad;

2) Depois de tal aterragem, nenhum aviao podera levantar voo sem
que o piloto tenha obtido por escrito uma certidao de desembargo
passada por um funcionario autorizado para tal efeito pelo Govemo Central.

N.o 841

Do Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
ao Embaixador do Brasil em Lisboa
Nota n. 0

II

Lisboa, 28 de Abril de 1956
Tenho ahonrade acusara recep<;ao da nota n. 0 58, (1), de 19 do corrente,
e de agradecer a V. Ex. a as infonna<;oes nela contidas, recebidas da Embaixada do Brasil em Nova Delhi e relativas a protec<;ao dos interesses portugueses na Uniao Indiana.
2. Igualmente tenho a honra de agradecer a V. Ex.a a remessa de
c6pias das notas que a referida Embaixada enviou, em 20 e 25 de Fevereiro Ultimo, ao Ministerio dos Neg6cios Externos da Uniao Indiana,
sobre as dificuldades encontradas pelo Secretario Jorge de Oliveira Maia
na sua viagem a Bombaim, a fim de ali se ocupar dos interesses portugueses.
3. Apraz-me comunicar a V. Ex.a o meu muito apre<;o pela firmeza
e oportunidade das referidas notas da Embaixada do Brasil em Nova
Delhi.
Aproveito a oportunidade para reiterar a V. Ex. a, Senhor Embaixador,
os protestos da lninha mais elevada considera<;ao.

Paulo Cunha

( 1)

Ver documento n.o 839.

161

N.o 842

Goa and the Indian Union (1)
THE PORTUGUESE VIEW

By Oliveira Salazar
I

A number of events which have occurred during the last two years
have drawn the attention of the world to Goa; and there is no doubt that
the repercussion of those events is disproportionate to the size of the territories at stake and to their economic value. I shall endeavor to show some
of the reasons why Goa rouses curiosity or sympathy in face of the Indian
Union's claim to integrate it into its own territory and under its sovereignty.
What in Portugal is called the <<State of India>> is a unit of territories,
some with access to the sea, others encrusted in the Indian Union, with
an area of some 4,000 square kilometers and a population of only 600,000.
Administratively the territories constitute a province of Portugal consisting of three districts - Goa, Damao and Diu. As the capital and most
important district is called Goa, this name is often used for the whole. It
will not be possible to understand the formation of Goa, spread over
600 kilometers or more on the west coast of the Indian subcontinent,
without going back to its origins and bearing in mind the political situation in the Hindustan peninsula in the early sixteenth century.
The Portuguese navigators discovered the sea route to India by way
of the Cape of Good Hope in 1498. From contemporary documents it may
be taken that a threefold motive took the Portuguese to the Orientcommercial, political and religious, the last closely linked to the political.
In this way the trade of the East with Europe, which had been carried on
via Suez and the Mediterranean, was diverted, and a new route was opened
to it through the Atlantic, with the result that Lisbon became a mercantile
emporium. This was to spell decay for the Italian Republics and the decline
of Turkish power. To weaken the latter by threatening the security of
Turkey from the rear, in the Red Sea and the Indian Ocean, and thereby
relieving the pressure on Europe, was held by the Portuguese at the time to
be more effective than the frontal resistance which had long been the strategy of the Powers of the West. Lastly, <<to spread Christianity,>> to promote
missionary activity among the peoples, to bring to them the message of
Christ, was, as it were, an imperative for the Portuguese nation, as faith( 1 ) Artigo do Presidente do Conselho, Doutor Antonio de Oliveira Salazar,
publicado na revista americana Foreign Affairs em Abril de 1956.
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fully interpreted in the orders of the Kings. When one reads, for example,
the letters of Afonso de Albuquerque (1507-1515) and of Dom Joao de
Castro (1538-1548), one is struck by the breadth of their policital conceptions, by the daring and at the same time the realism of their plans,
and by their eagerness to carry to the East the faith, the culture, the soul
of the West. In essence, the enterprise revealed itself to be more idealistic
than utilitarian: the monopoly of trade, so long as it could be maintained,
was but the essential fountain of the resources needed to achieve the other
two objectives.
The conquest of new lands, the subjection of new peoples, were not
among the designs of the Portuguese. Doubtless the question was more
than once broached in the councils of the Crown, and divergent points of
view were debated there; but the general line of policy for India underwent
no considerable change in this respect. It can well be understood that for
the ends mentioned no more should have been needed than to occupy a
few strategic points for support of the fleets which patrolled the seas and
protected the new trade routes. It was natural also that such land support
should have been obtained by cession from the small local kingdoms in
exchange' for services rendered.
In the maze of feudal-type sovereignties among which Hindustan
was divided, rivalry and strife among the small kingdoms and family disputes for the succession were constant. In fact, in Goa the Portuguese
were the allies of the Hindus against the Mohammedans whose dominion
and acts of oppression weighed heavilly on local populations eager for
liberation from their yoke. In the treaties negotiated with the local rulers,
Portugal was content with permission to build a fortress and with such
territory as was necessary for its defense; with recognition, as was the
custom of the time, of the sovereignty of the King of Portugal through
payment of a token tribute; and with freedom for missionaries to preach
the faith. Given in exchange was the friendship of the King of Portugalthat is, the safety of the seas and ports and the freedom of commerce
which his fleets guaranteed. No restrictions were imposed on local life
and local institutions: these were such as existed, and they were left to
their own natural evolution, influenced, of course, by the presence of the
Christian and socially more advanced West.
Thus, what was called the Portuguese Eastern Empire was an empire
entirely sui generis- a sea empire which would cease with the seizing
of commerce by competing nations and with the weakening of the sea
power by which the commerce was canalized and protected. It may be
said that the Empire came to an end when Portugal ceased to enjoy
supremacy in those two factors. How, then, was the Eastern Empire lost
while Goa remained Portuguese ?
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In the small stretches or pockets of territory which provided support
and reserves for the fortresses and trading ports, the local populations
continued to live with their customs, their officials and even their own
authorities, though mingled with a large number of traders, troops, builders, shipbuilders, craftsmen, members of religious orders and numerous
missionaries from Europe, some in transit, many of them permanent
residents. Afonso de Albuquerque's <<policy of marriages>>, which was
designed to implement the idea of linking the people to the land through
the creation of permanent interests and the setting upof legitimate family
life, gave rise in time to a population in which Portuguese blood had widely
mingled with that of local elements. At the same time, the Christian
atmosphere, the Western culture, the transplantation of other customs and
institutions, the spread of the language, the political relationship with
a European country of standing, helped in the formation and deep rooting
of a people which was perfectly differentiated from the ethnic groups of
Hindustan.
Surprisingly, the adversaries of racial discrimination sometimes seek
to classify Goans according to color, language, dress or religion. Some are
Christians, others Hindus and still others Mohammedans. But what above
all needs to be noted in Portuguese India is the mentality, the outlook on
life, the spiritual atmosphere. No qualified traveller passing into Goa from
the Indian Union can fail to gain the impression that he is entering an
entirely different land. The way people think, feel and act is European.
There may be no geographic or economic frontier but there is indubitably
a human one: Goa is the transplantation of the West onto Eastern lands,
the expression of Portugal in India.
From an early date this development had important consequences
from the political and juridical standpoints. From the sixteenth century
onwards, the regulations, royal letters and instructions dispatched overseas
- and they were concerned with India in particular - provided for the
expenditure of effort and money with a view to the integration of the
different peoples in the Portuguese community. It is worth quoting a
report submitted to the King by the Council of India early in the seventeenth century. One reads therein: <<India and the other lands overseas
with whose governments this Council is concerned are not distinct nor
separate from this realm, nor yet do they belong to it by union, but they
are members of the same realm as is the Algarve and any of the provinces
of Alentejo and between Douro and lVIinho . . . and thus he who is born
and lives in Goa or in Brazil or in Angola is as Portuguese as he who lives
and is born in Lisbon.>> Several instructions were inspired by this concept
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and the same deep roots gave birth to the Law of 1761- passed when
the United States had not yet attained independence- whereby the
natives of Portuguese Asia were declared to be perfectly equal before the
law to the Portuguese born in the Kingdom. This applied not only to Indians, whether Christian or not, but also to the descendants of Europeans
and to Mohammedans.
It will thus be understood why the Goans do not anywhere consider
or call themselves Indians but Portuguese of Goa; why they attend schools
either there or in the metropolis; why they freely enter the professions;
why they exercise public functions from the bureaucratic to those of the
administration of justice; why they are appointed to commands and placed
in positions of authority; why many of them become judges, ministers of
state and governors of overseas territories; why they are represented in
Parliament in perfect equality with all other Portuguese and without the
slightest trace of racial discrimination.
This is the sociological, juridical and political reality with which the
Indian Union is faced in the territories of Goa and which throws light
on the character and development of events that have taken place there.

III

The Indian Union acquired its independence in August 1947 when
Great Britain transferred to the governments of the two new dominions
the powers till then it had exercised. Despite certain obscurities which
may surround it, the process of independence reveals clearly the two
following claims. The first was that India should have a constitution which
should comprise the whole of British India - that is, the provinces directly
administered by Great Britain and the numerous Indian States governed
by princes regarded as British subjects.
The second claim is revealed by the determination of the leaders of
the Congress Party to designate the new state as the Dominion of India
- not the Dominion of Hindustan, as suggested by the British. This was
undoubtedly so that it might more easily be considered as the legal inheritor of the contractual obligations of undivided India and of her representation in the United Nations and in other international bodies which
she automatically joined by the very reason of her creation.
Failure attended the plan for an India politically entitled to represent
the entire subcontinent, and two new states arose- the Indian Union
and Pakistan. (Ceylon and Burma obtained their independence from the
British Government separately and directly.) But the basic idea of the
unity of India as a geographic expression and of her representation by

165

the Indian Union continued to inspire the acts of the rulers of the Indian
Union irrespective of the legal texts and beyond the moment when it
ceased to be a political and juridical reality.
It was on the basis of this covert and veiled premise that the Government of the Indian Union approached Portugal in 1950 requesting
that negotiations be opened with a view to the transfer of Goa to the
sovereignty of the Indian Union. The Portuguese Government refused
to negotiate the cession of the territories and peoples concerned on the
constitutional grounds that the territories of Goa, Damao and Diu were
an integral part of the Portuguese nation and that the State could nowise
alienate any part of the national territory or of the rights of sovereignty
which it exercises (Article 2 of the Constitution). Such was the counterpart
of the process of integration which had developed and become defined
in 450 years of common life. The constitutional text, after all, expresses
no more than the political impossibility of a state voluntarily amputating
itself, as though it did not constitute a moral unity.
Besides, and apart from the fact that there was no foundation for the
request, to have assented to negotiation would have been to accept as
legitimate the idea that the Indian Union represented India. This aspect
of the problem is of the utmost gravity. To confer on the Indian Union
the political representation of the geographic expression, India, is to
undermine the very basis of the independent existence of Pakistan, if
not of Ceylon and Burma, for all of these states could then be held to be
illegitimate incrustations in the territory of the Union. The dangers of
such a conception can hardly escape them, since their independence vvould
acquire in the eyes of the Indian Union the same precariousness and
illegality of which the Union accuses Portugal in regard to her Indian
State.
Thus did the so-called Goa question arise. Once the diplomatic process
had been exhausted, the question took on other aspects, all conducive
to the exercise of external pressure for the purpose of forcing Portugal
to accede to negotiations for the cession of Goa or of creating such unbearable conditions of existence for Goa that it would itself surrender.

IV
The Goa question is an artificial creation. It did not, of course, exist
during the period of British rule; it did not exist even during the period
after 1885 when the Indian National Congress adopted self-government
as its main objective. Goa already enjoyed wider prerogatives within the
Portuguese State than the Indians claimed for themselves from Great
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Britain. It would have been incomprehensible for the Goans to be associated, or to associate themselves, with political action which, in relation
to Portugal, would be retrogressive and which, in relation to Britain,
would not make sense. A <<Goa question» could not arise; it arose in some
minds only when the dream of independence created the false idea of the
unity of India and of her possible territorial aggrandizement at the expense
of pre-existing sovereignties.
It took time and a persistent campaign of incitement for the claim
to spread from the restricted circle in which it had arisen to wider field
in which the press found it easy to exert its influence. The Goans remained
aloof, and it would be a mistake to think that even among the people in the
Indian Union there is any conscious or deep yearning for the territories
of Portuguese India. Neither the masses nor the educated classes outside
politics evince any interest in the question. Beyond its frontiers, notwithstanding the efforts employed to gain approval and support for its claims,
the Indian Union failed to create among independent minds an atmosphere of support, of sympathy, or even of understanding, either when
it claimed the r£ght to Goa or when it denied Portugal the right to be
with Goa in India.
The positions officially taken up by the Indian Union in defense of
its <<right>> to Goa have varied with the circumstances, with the clarification of the problems involved, and with the theses successively maintained.
I propose to mention the most salient, not in order to discuss but to classify
them:
Goa is an internal political question for the Indian Union - a thesis
which now appears to have been abandoned.
Goa is, for the Indian Union, a question of external policy with serious
international implications (an allusion to the Anglo-Portuguese Treaties
of Alliance and to the North Atlantic Treaty).
Goa is a domestic question for the Goans, who ought to be put in
a position to decide their own destiny by the principle of self-determination: to be independent or to be integrated in the Indian Union. No other
alternative is possible because, even if the Goans themselves wish to
remain linked to Portugal, the Union (as has been officially declared)
will not tolerate it.
Obviously, the Goans are given no real alternative under the last-named thesis since, once Goa's connection with Portugal had been severed,
it would be deprived of the possibility of independent existence or of the
power to resist absorption by the Indian Union. It may be added that this
thesis is presented in the field of abstractions and outside the realm of the
possible, for, in so far as plebiscites are concerned, it is well known that
the Indian Union went back on the engagement it had entered into with
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France and has not, as yet, seen its way to carrying out that to which it
bound itself with Pakistan.
But the question has also been formulated thus: that Portugal has
no right to be in Goa. This argument is based on the accusation of <<colonialism,>> which Goa- the residue of a colonial empire- was held to
represent. It is well known how sensitive some countries are to this accusation; conversely, also, how in Asia, where great independent states have
arisen in the last decade, anti-colonialism is still a strong sentiment, capable
of instilling some degree of cohesion in various peoples pending the development of positive factors of union and solidarity. The sentiment is understendable, but this does not mean that the justification for the accusations
should not be examined in each case.
Colonialism is an economic and political system which is susceptible
of objective examination. It occurs in the field of reality; it may be said
to be reducible to figures, to concrete facts and legal statutes. It has been
argued that it implies a sovereign power foreign to the subjected territory;
an economic enterprise for the benefit (to a larger or smaller extent) of
the colonizing Power; political or military advantage; discrimination as
between citizens and subjects, with their different rights; and, above all,
the absence of political rights of the colonial peoples and their inability
to intervene in metropolitan affairs. But it is not solely a matter of advantages, with no counterpart in the expenditure of wealth and in sacrifices.
In fact, when it is conscious of its mission the colonizing country ensures
peace, is responsible for maintaining order, organizes life, promotes economic development, invests capital, provides education, raises living standards and, as has been seen, even leads them to become worthy of independence. It may well be asked whether the same end would be reached
a(quickly in any other way.
To determine whether or not Goa is a case of colonialism, let us
examine each of these elements as they relate to it.
Financially, Goa has always been a burden on the metropolitan
treasury and almost from the beginning was considered by many to be
ruinous for Portugal. It seems that the passage of the centuries was to
confirm what Dom Joao de Castro wrote in 1540: the fortresses and castles
absorbed the revenues of India and <<such wealth as comes from Portugal.>> This situation has not changed even in our own times; Goa absorbs
its revenues and, in addition, large subsidies from the metropolis.
From the economic point of view, neither the metropolitan people
nor the metropolitan capital exploit Goa, nor do they enjoy any special
privileges. In trade, the metropolitan share in Goan imports and exports
has, on account of distance, been modest.
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Juridically, there is no distinction between the Portuguese of Goa
and the Portuguese of the European continent, the adjacent islands and
the rest of the overseas territories. The Goans enjoy all rights, have access
to all posts, carry out all functions and earn their living throughout the
Portuguese territory.
Politically as well as legally Goa is an integral part of the Portuguese
nation; as a province it enjoys administrative and financial autonomy.
The Goans take part in the formation and working of the central organs
of sovereignty on a basis of equality with all the other Portuguese nationals.
This is the situation, and it is indeed a remarkable one in view of the
form which usually characterizes colonial expansion in the world and of
the utilitarian and materialist ideas which in many places dominate
political action.
Peoples have each their own character and do not all react in the
same manner. The Portuguese have always revealed the tendency to
create a morally united motherland with territories and peoples which
in time would become incorporated in the nation; at no time was an
impediment to this seen in racial or religious differences or in the dispersal
of lands. Inclination of the spirit ? Sentiment of the heart ? Human
fraternity ? The truth is that the peoples in question have demonstrated
throughout history the same living solidarity with Portugal as the branches of a tree have with its trunk and roots.
In the period during which Portugal was under Spanish domination
(1580-1640), resistance to the Dutch and British in the East was carried
on almost exclusively by the resources and people of Portuguese India
herself rather than with support from the Kingdom. The struggle in Brazil
against the Dutch, not to speak of the restoration of Sao Tome and Angola,
was the work of the Brazilian settlers rather than of the forces sent from
the mother country. Thus was the spirit of a community asserted and
consolidated. These are facts which give rise to problems in the sense
that they create duties. The Portuguese Government has repeatedly
affirmed that the problem of Goa is above all a moral one.

v
From what has been said it will surely be possible to see why the
Portuguese Government is morally and juridically unable to negotiate
the cession of Goa and, consequently, is in duty bound to defend it. It has
also been found that the Goans have no wish to be freed from Portuguese
sovereignty, first, owing to patriotic feeling, and secondly, for reasons
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of their own interest. This has created certain difficulties for the Indian
Union.
The foreign policy of the Union is based on a professed pacifism
reflecting ideological motives and the circumstances of its internal life.
The treaty with China known as the Treaty of Tibet defined the fundamental principles which, in the opinion of both Powers, ought to regulate
international life and ensure peace among nations. And among these
principles- a version of those of the Charter of the United Nations, to
which the Indian Union belongs- is that of peaceful coexistence.
Since Portugal is not prepared to take hostile acts which might excuse
aggression by the Indian Union, any military action or simply <<police
action» on the part of the Union against Goa would negate the moral basis
of its position and discredit its policy. Therefore, the Government of the
Union has sought desperately to achieve the cession of Goa by other
means. It has failed within the scope of its avowed policy of peace because,
even giving pacifism a very ''vide interpretation, the acts of the Union
or of its agents always result in the negation of one or another of the Tibet
principles or of the principles of the United Nations.
It is not worthwhile to give here an account of those acts, proclaimed
by the Union to have been peaceful but regarded elsewhere as acts of
aggression against Goa and the Goans. Presumably they are known. Yet
they are part of a long history of bad neighborliness, of campaigns conducted by the strong against the weak for coveted territories.
To none of these acts has the Portuguese Government responded
with the slightest act of retaliation, even where such retaliation would
have been particularly hurtful to the Indian Union. Portugal has confined
herself to organizing defense within her own territory and to counteracting
the effects of the worst measures taken by the Indian Union against the
persons, property or interests of the Goans. At this moment the hope of
the Union is that the measures adopted will finally exhaust Goa and force
it to surrender. The attitude of Portugal is to make the necessary sacrifices
but without placing an inordinate strain on her energies, in order that the
situation may be maintained indefinitely if necessary.

VI
So far I have dealt with the case of Goa as a conflict which has brought
the Indian Union into opposition with Portugal over a restricted territory.
But these aspects of the problem are no more than the foreground wherein
this and many other questions are developing in Asia. Behind the Indian
Union's claim is the backdrop of the whole question of Europe's relations
with Asia and eventually Africa.
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During the last centuries, Europe dominated Asia economically and
in part politically. That this was done solely for European profit can
hardly be said with justification; however this may be, a basic nationalistic
reaction throughout Asia as a whole bas developed and is putting an end
in our time to a historic period in which the conduct of the affairs of Asia
was led by Europe. The process continues. Japan has lost the leadership
of the movement, but it goes on. The objective to be attained is the independence of the peoples and their organization into states free from European interference; the basic sentiment is against the extinct colonial
regime and, by extension, against the white man who symbolizes it. Such
reactions are not wont to maintain just measure; they will go beyond
the limits of what wise men consider prudent. From this grave complications are arising.
The first is this: the East comprises communities or states not exclusively Asian in origin; it includes those with European roots and influences- Australia, New Zealand, the Philippines, to mention only the
chief ones (since Goa might also be included). Anti-Western feeling, a
hatred of Europe and of the West in general, unjustified though it is,
engenders suspicion among some of these peoples. In any case, it will
not be possible to establish complete solidarity on so negative a sentiment.
States at the outset of their independent existence cannot straightaway show the cohesion or internal unity of the old nations. Their heterogeneous character and the contrasting levels of civilization among their
people are at present a cause of fragility and a source of internal difficulties.
The huge areas, the many tens or hundreds of millions in which their
peoples are counted, provide the basis for their becoming Great Powers,
but their strength cannot yet be proportionate to the size of their territories and their peoples. This state of affairs creates inhibitions and fear
of a return of the West. Though real, these fears are groundless; history
is neither undone nor remade. But in relations between peoples fear acts
at times like hatred. To weaken the West by every means thus appears
to Asia to increase its own strength.
The colonial past of these countries has not sufficed for the rational
organization and methodical exploitation of all their enormous potential
wealth. Abundant capital and ample technical assistance are essential
to them. In order to effect a saving in the time necessary for the internal
formation of both, recourse -vvill have to be had to the countries which still
retain capitalist and industrial superiority. This, in turn, gives rise to the
fear that, through close economic cooperation, the door to political domination will be opened once again.
In this atmosphere, the slogans of unhealthy propaganda are developing miasma-like. Russia, whom Asians fear (possibly because they
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recognize that she practises colonialism in the vast territories of central
Asia), offers to aid in the <<liberation» of other peoples and takes the lead
in the struggle against <<capitalist imperialism,>> trying to force into partnership with her those who need that capitalism to live.
These symptoms may disappear, indeed in time they doubtless will
disappear provided retrogressive factors do not intervene. Asia has always
been a world of hermetic civilizations. To open the Asian continent to
wide contacts with the West is held above all to constitute a violation
of the will of its peoples, who are led to believe that the advantages do not
compensate for the disadvantages. There has been, it is true, interpenetration of cultures, more extensive and more profound in some cases than
in others. But certain principles in the social structure and culture of the
Asian peoples have remained intact. The problem is this: Left to themselves, how will they react before the great problems of life? And how
will they finally organize their own lives?
The dominant classes in Asia were educated in Europe; their outlook
is Western. They have imported Western institutions into most of the
Asian nations. These nations belong to and take part in the work of world
organizations. On the other hand, the world is advancing in the direction
of uniformity. Herein lies the difficulty. Is there not a possibility that
ancestral habits of thought and action may break through the veneer
of Westernization? The question is put. No answer is given.
European positions in Asia having been almost entirely liquidated,
we now see the new states preparing indiscriminately to instigate subversive movements all over Africa, as if conditions were identical in the
various regions of that continent or similar to those prevailing among
the Asiatic peoples who have gained their independence. Since Bandung,
this movement is quite openly led by the Indian Union.
Apart from the four or five independent states which are to be found
in Africa, and apart from the Mediterranean seaboard of that continent
where there is a movement to hasten the process of evolution toward
a system of autonomous governments or associated independent states,
it may be said that Africa lives and must continue for an unforeseeable
time to live under the control and guidance of a civilized state. Notwithstanding the political experiments which Britain has recently promoted
in limited areas, the major sections of Africa consist of territories which
depend on European states and lack the conditions necessary for existence
as independent, democratic nations. Public administration and the guidance of labor is unavoidably in the hands of a small minority of Europeans. Their tasks cannot be abandoned or handed over to the indigenous
elements indiscriminately and all at once. Transfers of sovereignty are
conceivable there, but not the abandonment of it. Herein is the problem.
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Asiatic anti-colonialism seeks above all just now to arouse the sympathy and solidarity of the Mohammedan peoples, themselves engaged
in finding solutions for certain concrete problems. The Indian Union is
aware of the facts, but it mistakenly thinks that its interests are to be
served by precipitate movements to organize African colored communities
into independent states.
The whole East Coast of Africa (including Madagascar) and South
Africa provide an important field for Indian immigration and settlement.
The real interest of a country like the Indian Union, which is saddled with
an extremely dense population, would seem to be to promote the peaceful
diversion of some elements of its population, which in turn would become
a source of revenue and contribute to progress at home. For this, however,
it should neither seek to take advantage of the prevailing stability in those
areas to promote a clash with the rights or interests of the ruling country,
nor to take the place of the Europeans, but, on the contrary, to collaborate
with them. That is to say, emigration from the Indian Union should not
have any political objective as now appears to be the case. If any subversive acts tending to bring about the expulsion of the white man should
succeed, it is doubtful if the claims of the Indians would be respected.
When, therefore, Russia supports Asian efforts to oust the Europeans
from Africa, she knows that she will not merely weaken Europe but at the
same time may perhaps nullify the expansionist ambitions of the Indian
Union. Not all who loudly proclaim anticolonialism are conscious of what
it would mean in Africa if it were to be put fully into practice. The West
cannot be absolved on the ground of ignorance.
VII
But to go back to Goa. If this case of Goa is to be brought to an end,
at least as an acute crisis and source of conflict between Portugal and the
Indian Union, there would seem to be only three possible ways out, one
of them violent, the other two essentially pacific.
The violent decision would be for the Indian Union to undertake
integration by force; that is, for the Indian Union to make war on Portugal in Goa. It cannot be doubted that she has the means to take possession of Goa against such resistance as the Portuguese forces there might
be able to offer. In view of the inevitability of this result and the small
territorial and economic value of the Province in relation to the remainder
of the Portuguese Commonwealth, many will ask themselves why Portugal should resist. The reason is that such is Portugal's moral duty.
Of the peaceful solutions, one would be for the Indian Union to ignore
Goa. As a solution it is unnatural, because the territories are neighbors,
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the inhabitants have affinities and trade and other interests are reciprocal
or interlocked. Nevertheless it is a possible way out, although in violation
of the United Nations Charter, since there can be no good neighborliness
where the existence of the neighbor is ignored. Apart from this, no problem would be created for the Indian Union by Goa's disappearance from
the fiel of Indian preoccupations. Trade, navigation, transit, immigration,
transfers of funds- all would disappear. There could be no more assaults,
invasions, organized terrorism, press attacks, marches, aggressive mass
meetings. Purely and simply Goa would not exist as far as the Indian
Union was concerned- as though it were wiped out in some great cataclysm. (Certain consequences, to be sure, such as those resulting from
the fact that many tens of thousands of Goans live in the Indian Union,
would have to be faced.)
The third and only genuine solution of the problem, in so far as it
can be solved between two responsible states, would be open negotiations
on all those points at which proximity and intercourse create risks or can
give rise to friction. The Portuguese Government has singled out some
such points; others may be of interest to the Indian Union. And if there
were no other thought on either side than <<to live and let live>>, it would
surely be possible to find formulas for peaceful if not amicable relations
-points at which interests converge and solutions for existing or possible
disagreements. I believe that only along this route will the Indian Union
grow in stature, consolidate its position and bring credit to its announced
policy of peace.

Tradu9iio

Certo numero de factos ocorridos nos ultimos dois anos chamaram
para Goa a aten<:;ao do Mundo: e nao ha duvida de que a repercussao desses
factos e desproporcionada a extensao dos territ6rios em causae ao seu valor
econ6mico. A pretensao da Uniao Indiana de libertar Goa ou de integrar
Goa no seu territ6rio e sob a sua soberania- o que e o mesmo- e facto
da mesma natureza de muitos outros que se encontram nos pr6dromos da
ultima guerra e no periodo de instabilidade que se lhe seguiu. Anexa<;oes
violentas ou fingidamente plebiscitadas, competi<;oes e disputas armadas
sobre territ6rios, viola<;oes de fronteiras, organiza<_;ao de quintas-colunas
e do terrorismo para fins politicos, transferencia deliberada e fugas apocalipticas de popula<;oes em massa, desrespeito dos direitos elementares dos
homens e das na<;oes sao do noticiario corrente dos jornais, pelo que a sensibilidade dos povos se devia encontrar embotada. Coisa curiosa ! Toda
esta agita<;ao e subversao de posi<;5es, que e urn estado de guerra, se passa
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numa atmosfera de apelos a paz, de organiza<;oes para a paz, de declara<;5es de fins pacificos e amigaveis. Onde tais apelos sao sinceros parece
tratar-se de uma luta desesperada dos homens para salvar de entre as
ruinas alguma coisa que se entende dever subtrair a for<;a material- o
espirito e uma das suas cria<;oes- o Direito. Goa nao pode suscitar curiosidade ou simpatia senao por se lhe encontrar, politica e jurl.dicamente, urn
conjunto de circunstancias e peculiaridades que fazem dela urn caso,
talvez {mico. Esfor<;ar-me-ei por, a tra<;os largos, as apontar.
0 que em Portugal se chama o <<Estado da fndia>> e urn conjunto de
territ6rios dispersos, alguns com acesso directo ao mar, outros encravados
na Uniao Indiana, com a superficie total de 4 000 quil6metros quadrados
e uma popula<;ao de apenas 600 000 habitantes. Os territ6rios constituem,
administrativamente, uma provincia, composta de tres distritos : Goa,
Damao e Diu. Como a capital e o distrito mais importantes se chamam
Goa, muitas vezes se designa por este nome o conjunto: assim, de forma
abreviada, Goa e o Estado Portugues da fndia.
Nao se compreende a forma<;ao parcelada de Goa, dispersa por uma
extensao de seiscentos ou mais quil6metros na costa ocidental do subcontinente indiana, sem se remontar as origens e sem ter presente a situa<;ao
politica na peninsula do Indostao nos come<;os do seculo XVI.
Os navegadores portugueses descobriram o Caminho Maritima para
a fndia, fazendo o percurso pelo cabo da Boa Esperan<;a, em 1498. Em face
dos documentos coevos, pode assentar-se em que era triplo o objectivo
que levara os Portugueses ao Oriente- comercial, politico e religioso, este
estreitamente ligado ao fim politico. Desviou-se deste modo o comercio
do Oriente com a Europa, feito pelo Suez e pelo Mediterraneo, e tra<;ou-se-lhe uma nova rota pelo Atlantica, fazendo de Lisboa urn emp6rio comercial. 0 facto traria a decadencia as republicas italianas e diminuiria 0 poderio turco. Por outro lado, enfraquecer o poderio turco, tornando insegura
a retaguarda no mar Vermelho e no fndico, aliviar assim a pressao exercida na Europa, consideraram-no os Portugueses da epoca mais eficaz
que a resistencia frontal que foi durante muitos anos a estrategia das potencias do Ocidente. Por ultimo, <<fazer cristandade>>, missionar OS povos,
levar-lhes a mensagem de Cristo era como que urn imperativo da Na<;ao Portuguesa, fielmente traduzido nas ordens emanadas dos Reis. Quando se
leem, por exemplo, as cartas de Afonso de Albuquerque (1507-1515) e de
D. Joao de Castro (1538-1548), mais vivas por sua natureza que os depoimentos dos historiadores, e-se empolgado pela largueza das concep<;oes
politicas, pela audacia e, ao mesmo tempo, realismo dos planos e por essa
ansia de levar a todo o Oriente a fe, a cultura, a alma ocidental. 0 empreendimento revela-se, no £undo, mais idealista que utilitario: o monop61io
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comercial nao era, enquanto pudesse manter-se, senao a fonte indispensavel dos recursos para fazer face as duas outras finalidades.
A conquista de novas terras, a sujei<_;ao de novas gentes nao estavam
nos designios dos Portugueses. Decerto a questao foi levada mais de uma
vez aos Conselhos da Coroa e ai se debateram modos de ver divergentes:
mas a linha geral da politica da India nao sofreu varia<_;ao de vulto a este
respeito. Compreende-se que, para os fins indicados, nao houvesse necessidade de mais que de ocupar em terra alguns pontos estrategicos para apoio
das armadas que vigiavam os mares e garantiam a seguran<_;a das novas
rotas do comercio, como se compreende tambem que essa base territorial
se obtivesse por cedencia dos pequenos reinos locais em troca de servi<_;os
prestados.
Na dispersao das soberanias de tipo feudal que dividiam entre si e em
cacho o Indostao, eram constantes as rivalidades e lutas entre os pequenos
reinos, as disputas familiares pela sucessao do poder. Precisamente em
Goa, o Portugues foi o aliado do Hindu contra o Mouro, cujo dominio
e abuso de autoridade pesavam na vida das popula<_;oes, ansiosas por
libertar-se do jugo daquele. Nos tratados negociados com os soberanos
locais, Portugal contentava-se com a licen<_;a de erguer fortaleza e com
a por<_;ao de territ6rio necessario a sua defesa; 0 reconhecimento, a moda
do tempo, da soberania do Rei de Portugal, mediante o pagamento de urn
tributo simb61ico, e a liberdade de prega<_;ao da Fe pelos missionarios. Em
troca, a amizade do Rei de Portugal, ou seja, a seguran<_;a dos mares e dos
portos e a liberdade de comercio garantidas pelas suas esquadras. Nao
havia imposi<_;oes quanto a vida e as institui<_;oes locais: estas eram as existentes sujeitas a sua evolu<_;ao natural, influenciadas, como e bern de ver,
pela presen<_;a do Ocidente, cristao e socialmente mais avan<_;ado, naquelas
paragens.
0 que se chamou o Imperio Portugues do Oriente foi, assim, urn imperio
absolutamente sui generis; urn imperio de mar que cessaria quando na<_;oes
concorrentes se apoderassem do comercio e quando enfraquecesse o poderio
naval que o canalizava e defendia. Pode dizer-se que terminou quandu
aqueles dois factores deixaram de pertencer a Portugal em supremacia.
Nao obstante, Portugal, pioneiro dos descobrimentos e condutor de uma
civiliza<_;C.v, enraizou-se por muitos modos nos paises do Oriente - da
India a Malasia, a China e ao Japao - sem apoio de uma extensa soberania territorial.
E pode perguntar-se: Como se perdeu o Imperio do Oriente e se manteve Goa portuguesa ?
Nas pequenas faixas ou bolsas territoriais que constituiam o apoio
e reserva das fortalezas e portos de comercio continuavam a viver os abori-
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genes, com os seus costumes, funcionarios e ate autoridades, mas, evidentemente, de mistura com numero avultado de mercadores, militares,
operarios e mestres de constru<;ao civil e naval, oficiais de varios oficios,
representantes das ordens religiosas, numerosos missionaries, idos da
Europa, de passagem uns, estaveis e fixados muitos deles. A <<politica de
casamentos>> de Afonso de Albuquerque, execut;ao da ideia de ligar gente
a terra por meio de interesses permanentes e da constitui<;ao de familia
legitima, veio a criar pelos tempos uma populat;ao em que o sangue portugues generosamente se cruzara com o de elementos locais, ao mesmo
tempo que o ambiente cristao, a cultura ocidental, a implanta<;ao de outros
usos, costumes e institui<;6es, a expansao da lingua, as relat;6es politicas
com um pais prestigiado da Europa ajudaram a forma<;ao e enraizamento
de um povo perfeitamente diferenciado dos grupos etnicos do Indostao.
Estranhamente, os adversaries das discriminat;6es raciais empenham-se as vezes em contar os homens que formam o complexo agregado
populacional que e Goa segundo a cor, a lingua, a indumentaria ou a religiao. Ali uns sao cristaos, outros hindus, outros mut;ulmanos. Mas o que
na India Portuguesa sobretudo importa observar e a mentalidade, as concept;6es da vida, o ambiente espiritual. Nenhum viajante qualificado, ao
passar da Uniao Indiana para Goa, pode subtrair-se a impressao de entrar
num pais perfeitamente diferenciado. Pensa-se, sente-se, procede-se a europeia. Nao ha talvez uma fronteira geografica ou econ6mica, mas ha, indiscutl.velmente, uma fronteira humana: Goa e a transplanta<;ao do Ocidente em terras orientais, e a expressao de Portugal na India.
A marcada evidencia e supremacia destes factos tiveram desde longa
data consequencias relevantes sob o aspecto politico e do direito. Desde
0 seculo XVI, regimentos, cartas regias e instrut;6es expedidas para 0 Ultramar- e tinha-se em mente, de modo especial, a India- mandam
gastar esfor<;o e dinheiro no sentido de integrar na com~midade portuguesa
os diferentes povos. D. Manuel, logo em 1505, ao definir as bases da administrat;ao portuguesa na India, recomendava: <<os cristaos, em quaisquer
terras onde os houver, vos encomendamos muito que favoret;ais em tudo
quanto bern puderdes, e os homens os ja9ais honrar e tratar em todas as coisas,
e assim mesmo os que novamente se converterem, de qualqtfer na9ao que
sejam, e uns e outros sejam doutrinados e ensinados nas coisas da fe>>.
Vale a pena citar uma informat;ao do Conselho da India, logo nos
comet;os do seculo xvu, apresentada ao Rei, sobre a importancia daquele
tribunal na administra9ao porttfguesa. Nela se le: <<a India e mais terras
ultramarinas de cujo governo se trata neste Conselho nao sao distintas
nem separadas deste reino, nem ainda lhe pertencem por modo de uniao,
mas sao membros do mesmo reino como o e o do Algarve e qualquer das
provincias do Alentejo e Entre Douro e Minho (... ) e assim tao portugues
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o que nasce e vive em Goa ou no Brasil ou em Angola como o que vive e nasce
em Lisboa>>.
Varias Instrufoes daqui expedidas se inspiraram neste conceito e das
mesmas raizes profundas brotou a Lei de 2 de Abril de 1761- ainda os
Estados-Unidos nao tinham alcanc:;:ado a independencia -,lei pela qual
se declararam os naturais da Asia Portuguesa perfeitamente iguais perante a lei aos portugueses nascidos no Reino, o que se entendia tanto para
os indianos, cristaos ou nao, como para os descendentes de europeus, como
ainda para os muc:;:ulmanos.
Assim se compreende que os goeses se nao considerem nem apelidem
em parte alguma indianos, mas <<portugueses de Goa>>; que cursem la ou na
Metropole as escolas; exerc:;:am as profissoes liberais; desempenhem func:;:oes publicas, desde a burocracia a administrac:;:ao da justic:;:a; exen;am
comandos e cargos de autoridade; sejam magistrados, ministros e governantes ultramarinos; se representem no Parlamento- em perfeita igualdade com os mais portugueses e sem o menor vestigio de discriminac:;:ao
racial, que, alias, em muitos casos nao teria mesmo fundamento.
Esta a realidade sociologica, juridica e politica que a Uniao Indiana
tern diante de si nos territories de Goa e que explica o caracter e desenvolvimento dos factos ali ocorridos.
A Uniao Indiana adquiriu a sua independencia em 15 de Agosto de
1947, no momento em que a Inglaterra transferiu para os Governos dos dois
dominios ali formados os poderes que ate entao exercera. 0 processo da
independencia, apesar das obscuridades que, sob varios aspectos, possam
envolve-lo, revela com nitidez as duas pretensoes seguintes: A primeira
era dever ter a India uma constituic:;:ao que compreendesse toda a India
Britiinica, isto e, as provincias administradas directamente pela Gra-Bretanha e os numerosos Estados da India governados pelos principes,
considerados subditos daquela. Estes Estados haveriam de incorporar-se
na nova India por adesao voluntaria ou pela forc:;:a, como veio a acontecer
com alguns.
A segunda pretensao revela-se na preferencia dos chefes do Congresso pela designac:;:ao de Dominio da India- e nao Dominio do Indostiio,
como fora sugerido do lado britanico -,a dar ao novo Estado, decerto
para mais facilmente poder ser tido como o herdeiro legal das obrigac:;:oes
contratuais da India indivisa e da sua representac:;:ao nas Nac:;:oes Unidas
e em outros organismos internacionais, de que passou a fazer parte por
forc:;:a da sua propria criac:;:ao.
Sabe-se como fracassou o designio de uma India poll.ticamente titulada para representar todo o subcontinente e como surgiram os dois novos
Estados- a Uniao Indiana e o Paquistao (o Ceilao e a Birmania obti-
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veram, separada e directamente do Governo Britanico, a independencia:
Ceylon Independence Act 1947; Burma Independence Act 1947). Mas
a ideia fundamental da unidade da India - expressao geografica - e da
sua representa9ao pela Uniao Indiana continuou a inspirar, a margem
dos textos e para alem do momento em que deixou de ser uma realidade
politica e juridica, a ac9ao dos governantes da Uniao Indiana.
Foi partindo deste pressuposto, velado e subentendido, que o Governo
da Uniao Indiana se dirigiu a Portugal (memorial de 27 de Fevereiro de
1950) a pedir a abertura de negocia96es em ordem a transferencia de Goa
para a soberania da Uniao Indiana. 0 Governo Portugues recusou negociar a cedencia dos territ6rios e das popula96es do seu Estado da fndia,
com o fundamento constitucional de que os territ6rios de Goa, Damao
e Diu faziam parte integrante da Na9ao Portuguesa e de que o
Estado nao podia alienar por nenhum modo qualquer parte do territ6rio
nacional ou dos direitos de soberania que sobre ele exerce (Constitui9ao,
artigo 2.o). Era isto a contrapartida do processo de integra9ao que se
desenvolvera e afinara durante 450 anos de vida comum. 0 texto constitucionalnao representa, afinal, mais que a expressao da impossibilidade
politica de urn Estado se amputar, voluntariamente, como se nao constituisse uma unidade moral.
Por outro lado, admitir as negocia96es era, independentemente da
falta de fundamento da peti9ao, aceitar como legitima a representa9ao
da India pela Uniao Indiana. Este aspecto do problema e da maior gravidade, porque, conferindo-se a Uniao Indiana a representa9ao politica
da expressao geografica India, mina-se a base da existencia independente
do Paquistao, quando nao do Ceilao e da Birmania, pois todos estes Estados poderiam ser tidos como ilegitimamente incrustados em territ6rio
da Uniao. Os perigos de tal conceito nao lhes escapam por certo, dado
que a sua independencia passaria a ter aos olhos da Uniao Indiana a precariedade e a ilegitimidade de que a Uniao acusa Portugal quanto ao seu
Estado da india.
E assim nasceu o chamado caso de Goa.
Esgotado o processo diplomatico, a questao passou a revestir outros
aspectos, todos conducentes a exercer uma pressao externa que obrigasse
Portugal a aceder a negocia96es para a entrega de Goa ou a criar a Goa
condi96es incomportaveis de vida para que por si se entregasse.
0 caso de Goa e urn artificio: nao existiu, evidentemente, durante
a domina9ao inglesa; nao existiu mesmo durante o longo periodo que vern
desde 1885, em que o Congresso Nacional da India votou o governo autonoma como sua principal aspira9ao. Goa nao s6 passava, pela sua pequenez,
despercebida no mesmo subcontinente, como gozava ja de mais prerro-
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gativas dentro da Na<;ao Portuguesa do que os indianos para si ex1g1am
da Gra-Bretanha. Seria incompreensivel associar ou associarem-se os
goeses a uma ac<;ao politica que traduziria em rela<;ao a Portugal um retrocesso em rela<;ao a Inglaterra, um contra-senso. 0 caso de Goa, uma
questao de Goa, nao podia existir: s6 pOde brotar no espirito de alguns,
quando o delirio de uma independencia ambicionada, e mais querida
porque longamente duvidosa em se obter, criou a falsa ideia da unidade
da fndia e do seu possivel alargamento territorial a custa das soberanias
preexistentes.
Levou tempo e foi necessaria uma persistente campanha de excita<;ao
para que a reivindica<;ao se estendesse do restrito meio em que se gerara
a esferas mais vastas, nas quais a Imprensa pode facilmente actuar. Os
goeses continuaram-lhe estranhos, e equivocar-nos-iamos pensando que,
mesmo na UnHio Indiana, os territ6rios da fndia Portuguesa sao uma
reivindica<;ao consciente e profunda dos povos. Estes, como o escol fora
do mundo politico, nao veem na questao elementos que interessem.
Alem-fronteiras, apesar dos esfor<;os desenvolvidos para acreditar e fazer
perfilhar as suas reivindica<;6es, a Uniao Indiana nao conseguiu criar nos
espiritos independentes uma atmosfera de apoio, de simpatia, nem mesmo
de compreensao- e tanto quando defende o seu direito a Goa como quando
recusa a Portugal o direito de estar com Goa na fndia.
As posi<;oes oficiais da Uniao Indiana, ao defender o seu direito a Goa,
tern variado em harmonia com as circunstancias, o esclarecimento dos
problemas e as teses que foram sucessivamente sustentadas. Nao para
as discutir, mas para as classificar, citarei as mais salientes:
-Goa e uma questao de politica interna da Uniao: tese que parece
abandonada.
-Goa e, para a Uniao Indiana, uma questao de politica externa
e com serias implica<;6es internacionais (alusao aos tratados de
alian<;a anglo-lusos e ao Tratado do Atlantico Norte).
-Goa e uma questao interna dos goeses, que devem ser postos em
situa<;ao de escolher o seu destino, em virtude do principio da
autodetermina<;ao dos povos: ficarem independentes ou integrarem-se na Uniao Indiana, {micas alternativas possiveis, porque,
mesmo que o queiram eo votem, a Uniao nao tolerara que continue
Goa ligada a Portugal, como foi oficialmente declarado. E evidente,
alias, que o alcance da primeira resposta seria igual ao da segunda,
porque, desprendida de Portugal, Goa nao teria possibilidades de
vida independente nem for<;as de resistencia que lhe permitissem
subtrair-se a absor<;ao pela Uniao Indiana. Acrescentarei, ainda,
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que a tese e apresentada no terreno das abstrac<;6es e fora do
ambito das possibilidades reais, porque, quanto a p1ebiscitos,
sabe-se que a Uniao Indiana denunciou o que havia contratualmente ajustado com a Fran<;a e nao lhe tern sido possivel executar aque1e a que se obrigou com o Paquistao.
Mas o problema tern sido posto tambem a esta outra luz: nao ter Portugal direito a estar em Goa.
A tese filia-se na acusa<;ao de colonialismo que o caso de Goa - restos
de urn imperio colonial - representaria. Sabe-se como muitos paises sao
sensiveis a acusa<;ao e como na Asia, sobretudo, onde na Ultima decada
surgiram da base colonial grandes estados independentes, o anticolonialismo e ainda um sentimento vivo que pode dar alguma coesao aos povos,
enquanto se nao desenvolvem neles factores positivos de uniao e solidariedade. Compreende-se o estado de espirito desses paises, mas nao pode
desistir-se de fazer examinar para cada caso a legitimidade das acusa<;6es.
0 colonialismo e um regime econ6mico e politico susceptive! de exame
objectivo. Passa-se na ordem real; pode dizer-se que e redutivel a numeros,
a factos concretos, a estatutos legais. Tem-se admitido que subentende urn
poder soberano, estranho ao territ6rio submetido, uma explora<;ao econ6mica em beneficia maior ou menor do colonizador, uma vantagem politica
ou militar, uma distin<;ao entre cidad aos e subditos, com sua diferencia<;ao
de direitos, e sobretudo a inexistencia de direitos politicos dos povos coloniais e a impossibilidade de interferencia nos neg6cios metropolitanos. Mas
nao ha s6 vantagens, sem a contrapartida de gastos e sacrificios. Certamente que o pais colonizador, quando consciente da sua missao, assegura
a paz, responde pela ordem, organiza a vida, £omenta a economia, investe
capitais, educa as popula<;6es, eleva-lhes o nivel de vida e, como se tern
visto, torna-as mesmo dignas da independencia e da liberdade. Pode perguntar-se se por outras vias se chegaria mais rapidamente ao mesmo fim.
Os elementos referidos acima permitem responder a pergunta- se
Goa e ou nao um caso de colonialismo.
Financeiramente, Goa foi sempre urn encargo para o Tesouro metropolitano, e quase desde o principia considerado por muitos uma ruina para
Portugal. Parece que atraves dos seculos se havia de confirmar o que
D. Joao de Castro escrevia em carta de 1540: nas fortalezas e castelos
consumiam-se as rendas da India e <<quanta fazenda vinha de Portugal».
A situa<;ao nao se modificou nos tempos de hoje, nos quais Goa consome
as suas receitas pr6prias e largos subsidios da Metr6pole (nao contando com
as despesas extraordinarias que a sua defesa em face da Uniao Indiana
tern ultimamente obrigado a fazer).
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Economicamente, nao sao as gentes nem o capital metropolitano que
exploram Goa, nem a seu respeito existem privilt~gios especiais. Quanto
ao comercio, tern sido mesmo modesta, devido a distancia, a parte daMetr6pole na importac;ao e na exportac;ao do Estado da fndia.
Jurldicamente, nao ha distinc;ao entre OS portugueses de Goa e OS
portugueses do continente europeu, das ilhas adjacentes e do restante
ultramar. Os goeses gozam de todos os direitos, ascendem a todos os lugares, desempenham todas as func;oes, fazem a sua vida por todo o territ6rio portugues.
Poll.ticamente, nao s6 a face da Constituic;ao Goa e parte integrante
da Nac;ao Portuguesa e constitui uma das suas provincias, dotada de autonomia administrativa e financeira, como os goeses participam na formac;ao
dos 6rgaos centrais da soberania e deles fazem parte, em igualdade de
condic;oes com todos os mais portugueses.
0 caso e este e e na verdade estranho. Ele e mesmo dificilmente compreensivel, dada a feic;ao corrente da expansao colonial no Mundo em
face das noc;oes utilitarias e materialistas que por muita parte dominam
a acc;ao politica.
Os povos tem cada um o seu caracter e nao reagem todos da mesma
forma. 0 Portugues revelou-se sempre na tendencia para a criac;ao de uma
patria moralmente una, com os territ6rios e as populac;oes que foram
sendo incorporados em a Nac;ao; nao viu 6bice a esse desiderato na diferenciac;ao das rac;as ou das religioes nem na dispersao das terras. Inclinac;ao de espirito? Afectividade do corac;ao? Fraternidade humana?
A verdade e que esses povos tem demonstrado atraves da Hist6ria a sua
viva solidariedade com Portugal, como os ramos de uma arvore com o
tronco e as raizes.
No periodo em que Portugal esteve sob a dominac;ao espanhola (1580-1640), a resistencia no Oriente contra Holandeses e Ingleses foi sustentada quase s6 pelo Estado da fndia com os seus recursos e a sua gente, nao
com os deficientes apoios recebidos do Reino. A luta no Brasil contra os
Holandeses, nao falando na restaurac;ao de S. Tome e Angola, foi obra
dos colonos brasileiros, mais que das forc;as oriundas da Mae-Patria.
Assim se afirmava e consolidava o espirito de uma comunidade. Sao factos
que originam problemas, neste sentido de que criam deveres. 0 Governo
Portugues tern repetidamente afirmado que o problema de Goa e sobretudo urn caso moral.
Parece dever deduzir-se do exposto a impossibilidade morale juridica
de o Governo Portugues negociar a entrega de Goa e, consequentemente,
o seu dever e disposic;ao de defende-la dentro dos limites das suas forc;as.
Esta verificado tambem que os goeses nao desejam ser libertados da sobe-
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rania portuguesa, por sentimento patri6tico em primeiro lugar, pela bern
ponderada razao do seu interesse depois. E estas atitudes criaram a Uniao
Indiana certo numero de dificuldades.
A politica externa da Uniao e inspirada em confessado pacifismo,
por motivos ideol6gicos e pelas circunstancias da sua vida interna. No Tratado com a China, conhecido por Tratado do Tibete, ficaram definidos pelos
dois paises os prindpios fundamentais que, no modo de verde uma e outra
potencia, devem reger a vida internacional e garantir a paz entre as na<;6es: mutuo respeito pela integridade territorial e pela soberania; nao
agressao; nao interferencia dos neg6cios internos da outra parte; igualdade
e beneficios redprocos; coexistencia pacifica. Sao estas normas apenas
uma versao das que inspiram a Carta das Na<;6es Unidas, de que a Uniao
Indiana faz parte, mas esta prefere, a outras f6rmu1as, os seus pr6prios
principios, que sucessivamente tern procurado fazer perfilhar pelos pa'ises
que lhe sao mais afins.
Ora, nao estando Portugal disposto a coonestar, com aetas hostis,
agress6es da Uniao Indiana, uma ac<;ao militar, ou simplesmente uma
<<ac<;ao policiah da parte da Uniao contra Goa seria a nega<;ao das bases
marais da sua posi<;ao e o descredito da sua politica. De modo que o Governa da Uniao se tern empenhado em esfor<;o desesperado para conseguir
por outros meios a entrega de Goa, mas sem resultado dentro da sua politica de paz, porque, mesmo dando ao pacifismo interpreta<;ao muito lata,
os seus actos ou os actos dos seus agentes ou das popula<;6es por eles industriadas redundam sempre na nega<;ao de urn ou outro dos prindpios
do Tratado do Tibete e da Carta das Na<;6es Unidas.
Nao vale a pena referir aqui esses actos, proclamados pela Uniao
como padficos, tidos comumente como actos de agressao a Goa e aos
goeses. Lisboa tern feito publicar a lista dos actos mais gravemente lesivos
dos direitos e da soberania portuguesa praticados nos ultimos dois anos
sobretudo; sup6e-se que sejam conhecidos de todos. Alias, salvo as repetidas invasoes de satyagrahis, que sao caso tipico da fndia e transplanta<;ao para Goa de processo, muito seguido naquelas regi6es, de reagir
contra a autoridade, no mais nao se tern encontrado novidade de maior,
nem na linguagem, nem nos actos, nem nos metodos adoptados. A longa
hist6ria das mas vizinhan<;as e das campanhas levadas pelos fortes contra
os fracas de que ambicionam territ6rios documentam exuberantemente
este processo: pouco ja se podera inventar.
A todos estes aetas o Governo Portugues nao tern respondido com
o menor acto de retalia<;ao, mesmo onde essa retalia<;ao seria particularmente dolorosa para a Uniao Indiana; limita-se, dentro do seu territ6rio,
a organizar a defesa e a contrabater os efeitos das piores providencias
tomadas pela Uniao Indiana contra as pessoas, os bens, os interesses dos
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goeses. Neste momento a esperan<;a da Uniao esta em que as medidas
tomadas acabem por esgotar Goa e a forcem a entregar-se; a posic;ao de
Portugal e fazer os sacrificios necessaries, sem exceder as suas possibilidades normais, para que a situac;ao possa ser indefinidamente mantida.
Ocupou-nos ate aqui o caso de Goa, como conflito que opoe, sobre
urn territ6rio restrito, a Uniao Indiana e Portugal. Mas os aspectos considerados, alias com toda a objectividade, nao sao mais que urn primeiro
plano em que se desenvolve esta, como muitas outras quest6es da Asia.
Por detras da pretensao da Uniao Indiana ha o pano de fundo de toda
a questao asiatica em face da Europa e, dentro em pouco, o seu alastramento ao continente africano.
A Europa dominou economicamente e, em parte politicamente, a
Asia durante os Ultimos seculos. Que o tenha feito em seu proveito exclusive nao e possivel afirma-lo com razao; seja como for, uma reacc;ao de
fundo nacionalista, mas operando na extensao do continente asiatico
considerado como urn todo solidario, formou-se, desenvolveu-se e esta
pondo fim, nos nossos dias, a urn periodo hist6rico em que a conduc;ao dos
neg6cios da Asia foi chefiada pela Europa. 0 processo continua; o Japao
perdeu a chefia do movimento, mas este prossegue. 0 objective a atingir
e a independencia dos povos e a sua constituic;ao em Estados livres de ingerencia europeia; o sentimento-base e contra o regime colonial extinto e, por
extensao, contra o Branco, que o simboliza. Estas reacc;oes nao usam manter a justa medida; irao alem dos limites que aos homens reflectidos se
afigura imprudente ultrapassar. Daqui estao nascendo complicac;oes
graves.
A primeira e esta: o Oriente nao conta no seu seio apenas sociedades
ou Estados de exclusiva formac;ao asiatica: fazem parte dele, mas de raiz
ou formac;ao europeia, as sociedades que formam a Australia, a Nova
Zelandia, as Filipinas, para s6 citar as principais, porque Goa tambem aqui
caberia. Essa reacc;ao antiocidental, esse 6dio a Europa e, de modo geral,
ao Ocidente, infundamentado que seja, distinge assim em desconfianc;as
sobre alguns daqueles povos. Em qualquer caso, completa solidariedade
alicerc;ada naquele sentimento negative nao e possivel estabelece-la.
Os Estados em comec;o de vida independente nao podem oferecer
para ja a coesao ou unidade interna de velhas nac;oes. A sua constituic;ao
heterogenea e OS desniveis da civilizac;ao das respectivas popula<_;oes sao
por ora uma causa de fragilidade e fonte de dificuldades internas. As superficies enormes, as muitas dezenas ou centenas de milhoes por que se
contp.m os povos respectivos sao seguramente base para grandes potencias, mas a forc;a nao pode ser ainda proporcional a dimensao das terras
e das gentes. Este estado de coisas cria inibic;oes e receios que sao reais,
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embora infundados em rela<_;ao a urn possivel retorno do Ocidente, porque
a Historia nao se desfaz nem se refaz, mas, nas rela<_;oes entre os povos,
o medo funciona por vezes como o odio. Nestes termos, enfraquecer por
todos OS modos 0 Ocidente afigura-se a Asia que e aumentar a for<_;a propria.
0 passado colonial destes paises nao foi suficiente para a organiza<_;ao
racional e metodica explora<_;ao de todas as suas enormes riquezas potenciais. Abundantes capitais, densidade tecnica lhes sao indispensaveis, e,
para economizar 0 tempo necessario a forma<;ao interna de uns e da outra
(tanto mais que 0 desenvolvimento demografico e de aterrar OS governantes), haveria que recorrer as na<;6es que ainda hoje mantem a superioridade capitalista e industrial. Mas as garantias obviamente necessarias
fazem recear aqueles paises que, atraves de estreita colabora<;ao economica, se abram de novo as portas a domina<;ao politica.
E neste ambiente desenvolvem-se como miasmas os estribilhos das
propagandas malsas. A Russia, que a restante Asia teme (talvez por ter
presente o colonialismo por ela praticado nos vastos territorios da Asia
Central), oferece-se para ajudar a liberta<;ao dos outros povos e chefia a
luta contra o imperialismo capitalista, fazendo-se socio for<;ado dos que
precisariam desse capitalismo para viver.
Estes sintomas podem desaparecer, e decerto desapareceriio com
o tempo, chegando-se a uma colabora9ao internacional normal, se nao
intervier urn factor de caracter regressivo. A Asia foi sempre o mundo das
civiliza<;6es hermeticas. Abrir o continente asiatico aos grandes contactos
como Ocidente e tido, sobretudo, como viola<;ao da vontade dos seus povos;
estes sao levados a julgar que as vantagens nao compensaram OS inconvenientes. Houve, e certo, interpenetra<;ao de culturas, mais extensa
e profunda nuns casos que noutros, mas certos prindpios da forma<;ao
social e da cultura daqueles povos continuaram, a bern dizer, intactos.
0 problema e saber: a sos consigo, como reagirao perante os grandes problemas da vida? E como organizarao em definitivo a sua propria vida?
As camadas dirigentes sao de forma<;ao europeia, pensam a europeia,
importaram institui<;oes europeias na generalidade dos Estados, e estes
tam bern se en contram filiados e colaboram nas organiza<;6es de ambito
mundial. Por sen lado, o Mundo avan<;a no sentido da uniformidade em
grandes sectores, ao menos naqueles que se lhe abrem; mas a dificuldade
esta ai - na possibilidade de urn regresso de elementos ancestrais que
fa<;am quebrar a ligeira camada qne, apesar de tudo, ainda representam
as institui<;oes assimiladas do Ocidente. Poe-se a questao, nao se lhe da
resposta.
Quase por inteiro liquidadas as pos19oes europeias na Asia, eis que
os novos Estados se aprestam a incitar urn movimento subversivo em

185

toda a Africa, indiscriminadamente, como se as condi<;6es fossem identicas
entre si nas diversas regioes africanas e semelhantes as dos povos asiaticos
que obtiveram a independencia. A Uniao Indiana chefia, ostensivamente,
o movimento desde Bandung.
A. parte os quatro ou cinco Estados independentes que se situam em
Africa e a faixa meditern1nea deste continente, a apressar no momento
a sua evolu<;ao para o regime de governos aut6nomos ou Estados independentes associados, pode dizer-se que a restante Africa esta e deve, por
espa<;o de tempo imprevisivel, continuar a viver sob o dominio e a direc<;ao
de urn Estado civilizado. Nao obstante as experiencias politicas que a
Gra-Bretanha tern mais recentemente promovido em regioes alias limitadas, as maiores manchas de Africa sao territ6rios de dependencia europeia sem condi<;6es para constituirem na<;6es independentes e de base
democratica, como hoje se diz. A administra<;ao publica e a direc<;ao do
trabalho pertencem, como nao tern podido deixar de ser, a reduzidas minorias de europeus. Estas miss6es nao podem ser abandonadas nem entregues em globo e sem discrimina<;ao aos elementos aut6ctones. Concebem-se
ali transferencias de soberania; nao se concebe o seu abandono. Esta aqui
a essencia do problema.
0 anticolonialismo asiatico pretende, acima de tudo e para ja, chamar a si a simpatia e solidariedade dos povos mu<;u1manos empenhados
em solu<;6es determinadas de casos concretos; mas esse mesmo anticolonialismo, ao apresentar-se em termos da maior amplitude, nao pode desconhecer aquele estado de coisas nem ter duvidas sobre a impossibilidade
de constituir em muitos ou poucos estados independentes as sociedades
africanas de cor. Sobretudo a Uniao Indiana conhece bern as situa<;5es,
embora se equivoque ao supor-se interessada em que se precipitem naquele
sentido.
Toda a costa oriental de Africa, incluindo Madagascar, e a Africa
do Sul constituem territ6rios de importante imigra<;ao e fixa<;ao indiana.
Urn pais a bra<;os com uma popula<;ao muito densa, como a Uniao, parece
dever ter interesse nesta deriva<;ao pacifica de elementos populacionais
seus que haviam de constituir fontes de rendimento proprio e agentes
do progresso local. Para tanto seria, porem, essencial que nao pretendesse
fazer derivar da estabilidade desses elementos demograficos situa<;6es em
colisao com os direitos ou interesses da potencia soberana, nem se propusesse substituir-se ao europeu, mas colaborar confiantemente com ele.
Quer dizer, a emigra<;ao da Uniao nao devia revestir-se de finalidade politica, como aparenta ter. Esta ja aqui ou alem amea<;a provocar uma crise
que afectara grandemente o fen6meno; e toda a subversao que tenda
a expu1sao do Branco e duvidoso respeite as pretensoes atribuidas ao indiano. Quando, pois, a Russia apoia a Asia a expulsar da Africa os euro-
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peus, sabe que enfraquece irremediavelmente a Europa e anula no mesmo
passo porventura as ambi<_;oes expansionistas da Uniao Indiana.
Pode ser que nem todos os que gritam o seu anticolonialismo tenham
a consciencia do que isso representa em Africa, quando posto em ac<_;ao.
A Europa, e em geral o Ocidente, nao podem ser absolvidos de ignora-lo.
Regressando a Goa. Se este caso de Goa tern de terminar, ao menos
como crise aguda e origem de conflito entre Portugal e a Uniao Indiana,
parece nao se poderem prever mais que tres saidas- uma violenta, duas
essencialmente padficas.
A decisao violenta sera a integra<_;ao pela for<_;a, levada a cabo pela
Uniao Indiana; ou seja, a UnH'io Indiana fazer guerra a Portugal em Goa.
Nao se duvida de que tenha meios suficientes para se apoderar dos territ6rios contra a resistencia que as for<_;as portuguesas possam ali oferecer.
Dada a evidenda deste desfecho e o reduzido valor, territorial e econ6mico, da provincia no todo portugues, muitos se interrogam por que iria
Portugal resistir. A razao e que tern o dever moral de faze-lo. Aquele
que nao defende o seu direito ja desisitiu dele a favor de quem pretende
tomar-lho, e no intimo confessa que duvida da sua legitimidade.
Uma solu<_;ao pacifica e a Uniao Indiana <<desconhecen> Goa. E solu<_;ao antinatural, porque OS territ6rios sao Vizinhos, as popula<_;oes afins,
os neg6dos e interesses redprocos ou entrecruzados. Mas e uma saida
possivel, embora com viola<_;ao da Carta das Na<_;oes Unidas, por nao haver
boa vizinhan<_;a onde se come<_;a por ignorar a existenda do vizinho. Mas,
a parte isto, para a Uniao Indiana nao ha problema em que OS territ6rios
de Goa desapare<_;am das suas preocupa<_;6es, como desapareceriam da
vida, se urn grande cataclismo os houvesse subvertido. Desapareceria
o comercio, a navega<_;ao, o transito, a emigra<_;ao, as transferendas; mas
e concebivel e possivel a situa<_;ao resultante deste desconhedmento, desta
inexistencia politica de urn pequeno vizinho. E evidente que nao poderia
haver mais assaltos, invas6es, terrorismo organizado, ataques de Imprensa,
marchas, comidos agressivos. Pura e simplesmente, Goa <<nao existia>>:
algumas consequendas, como as resultantes de viverem dezenas de milhares de emigrantes goeses na Uniao Indiana, teriam de ser enfrentadas.
A terceira e unica verdadeira solu<_;ao do problema, na parte em que
o problema pode ser resolvido entre dois Estados responsaveis, e uma
negocia<_;ao aberta sobre todos aqueles pontos em que a vizinhan<_;a eo contacto constituem riscos ou podem criar atritos ou dificuldades. 0 Governo
Portugues tern enundado alguns; ao Governo da Uniao podem interessar
outros. E, sem outro pensamento redproco que <<Viver e deixar viver»,
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havia de ser possivel encontrar formulas de pacifica, senao amigavel, convivencia, pontos de convergencia dos interesses, soltt<_;ao para divergencias
existentes ott possiveis. Creio que e s6 por este caminho que a Uniao
Indiana pode verdadeiramente engrandecer-se, consolidar-se e acreditar
a sua apregoada politica de paz.

N.o 843

Do Ministerio dos Negocios Estrangeiros
ao Representante de Portugal na I. C. A. 0.
Telegrama n. 0 3
Lisboa, 30 de Abril de 1956

0 servi<;o aereo de Karachi-Goa, Damao e Diu recome<_;ott ha dias.
Dado que nao houve mais incidentes, convem sobrestar, ate novas instm<_;oes, a reuniao proposta pela primeira parte do telegrama de V. Ex.a
n. 0 89 (1).
N estrangeiros
N. 0 844

Do Ministro de Portugal no Cairo
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros
Aerograma n. 0 A-3
Cairo, 8 de Maio de 1956
Numa conversa que tive como Director-Geral dos Neg6cios Politicos
deste Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros, aquele afirmou-me ser do
conhecimento do seu Governo, por informa<_;6es directamente recebidas, da
vontade da popula<_;ao do Estado Portugues da fndia de continuar ligada a
Portugal. Disse-me tambem que o Egipto ja tinha manifestado a Uniao
Indiana o desejo de que fossem evitados atritos com os delegados da Embaixada do Brasil em Nova Delhi, pois nao se deseja no Cairo ter preocupa<;6es com a representa<_;ao dos interesses indianos.

Brandeiro

(1) Ver documento n.o 834.
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N. 0 845

Do Embaixador de Portugal em Bruxela~
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros
Oficio n. 0 I48
Bruxelas, 11 de Maio de 1956

Excelencia- Tenho a honra de comunicar a V. Ex. a, em referenda
ao despacho n.o 7 (1), proc. 946,2 (138), de 5 de Abril {tltimo, que este Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros, em resposta a nota que lhe foi dirigida
agradecendo a actua<;ao do Sr. Emile Lotz, C6nsul-Geral da Belgica
em Bombaim, em defesa dos interesses portugueses, diz ter-lhe sido infinitamente agradavel tomar conhecimento desta amavel apreda<;ao dos
servi<;os prestados na ocorrencia por aquele funcionario, ao qual foi dado
conhecimento da diligencia ordenada por V. Ex.a
Eduardo Vieira Leitiio

N.o 846

Do Encarregado de Negocios de Portugal no Rio de janeiro
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros
Oficio n. 0 330
Rio de Janeiro, 15 de Maio de 1956

Excelencia- Junto tenho a honra de enviar a V. Ex. a c6pia do
memorandum que ontem entreguei no Itamaraty, conforme digo em
outra comunica<;ao desta mesma data, remetida por outra via.
Aproveito a oportunidade para apresentar a V. Ex.a os protestos da
minha mais alta considera<;ao.

M drio de Oliveira Neves

(1) Ver documento n.o 812.
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Anexo
Rio de Janeiro, 14 de Maio de 1956
A posic;ao do Governo Portugues no que respeita a ida dos funcionarios brasileiro e egipcio, respectivamente, a Bombaim e a Goa mantem-se
como exposta na nota verbal n. 0 37, de 16 de Marc;o Ultimo, em que se
referia a circunstancia de a Embaixada do Brasil em Lisboater transmitido
ao Governo Portugues a sugestao de nao se autorizar o regresso do delegado egipcio a Goa enquanto nao forem dadas ao delegado brasileiro as
facilidades indispensaveis ao cumprimento da sua missao.
2. Nao se lhe afigura que seria caso de estabelecer qualquer paralelo,
sincronismo ou contrapartida entre a ida do funcionario egipcio a Goa
(para que normalmente sempre careceria do visto) e a ida do funcionario
brasileiro a Bombaim (para o que normalmente nao seria necessario visto
ou autorizac;ao especial).
3. 0 Governo Portugues muito apreciaria se o funcionario brasileiro
pudesse deslocar-se com urgencia a Bombaim, nao como fim imediato de
exercer func;oes consulates mas com o prop6sito de conseguir casa onde
de futuro possa exercer aquelas func;oes. 0 sistema de requisic;ao de casas
adoptado pelo Governo de Bombaim torna insuprivel a intervenc;ao das
autoridades indianas para aquele fim, e s6 para isso a elas se recorre.
4. Obtido este desideratum, isto e, conseguida uma casa em condic;oes aceitaveis, esta o Governo Portugues pronto a retomar o sistema em
que se acordara e que foi compelido a suspender unicamente porque a
outra parte nao obedeceu a reciprocidade, sua clausnla essencial.
5. 0 Governo Portugues nada tern a objectar como regresso a Goa do
Sr. Khalil, cuja viagem sera autorizada logo que resolvidas as dificuldades
de instalac;ao com que deparou em Bombaim o zelador brasileiro.
6. Ao prestar os esclarecimentos acima, sobre a sua posic;ao, o Governo
Portugues muito agradeceria se o Ministerio das Relac;oes Exteriores
pudesse dar instruc;oes urgentes a Embaixada do Brasil em Nova Delhi
no sentido de se conseguir, quanto antes, casa para o sen delegado em
Bombaim. Pensa o Governo Portugues que, no caso de isto nao ser possivel,
se demonstrara, sem possibilidade de sofisma, que o Governo indiano
quer continuar a usar, por processos inqualificaveis, a oportunidade de
propaganda que lhe da a ida a Goa do zelador egipcio, sem consentir ao
zelador brasileiro o minimo de meios de acc;ao para exercer junto da colectividade portuguesa as func;oes protectoras que teoricamente lhe foram
reconhecidas pelo Governo de Nova Delhi.
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N.O 847

Nota verbal da Lega~ao do Egipto
ao Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros
N.o 27

Lisboa, 15 de Maio de 1956
La Legation d'Egypte presente ses compliments empresses au Ministere des Affaires Etrangeres et a l'honneur de porter a sa connaissance que
Monsieur Salah Allouba, Deuxieme Secretaire aupres de cette Legation,
a rendu visite aujourd'hui au prisonnier indien Shri D. A. Deshpande, qui
se trouve a l'Hopital Miguel Bombarda.
En presentant au Ministere des Affaires Etrangeres ses vifs remerdements pour les facilites accordees, et en le priant de bien vouloir transmettre les memes au.'{ autorites de l'Hopital por l'aimable accueil reserve
a Monsieur Allouba, la Legation ale plaisir de faire sa voir que le prisonnier
en question, qui est en parfait etat de sante et de moral, a communique,
au cours de son entretien prive avec le Secretaire de la Legation, qu'il
re<;oit des dirigents de l'Hopital le meilleur traitement et qu'il espere
y rester jusqu'au terme de sa peine.
La Legation d'Egypte saisit cette occasion pour renouveler au Ministere des Affaires Etrangeres les assurances detsa plus haute considereration.
Tradu9ilo

A Lega<;ao do Egipto apresenta os seus atenciosos cumprimentos ao
Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros e tern a honra de levar ao seu conhecimento que o Sr. Salah Alouba, Segundo-Secretario desta Lega<;ao, visitou hoje o preso indiano Shri D. A. Deshpande, que se encontra no Hospital
Miguel Bombarda.
Apresentando ao Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros os seus vivos
agradecimentos pelas facilidades concedidas e pedindo-lhe que se digne
transmiti-los as autoridades do Hospital pela amabilidade com que o
Sr. Allouba foi recebido, a Lega<;ao tern o prazer de constatar que o preso
em questao, que se encontra em perfeito estado de saude e de moral, comunicou no decurso da sua conversa particular com o Secretario da Lega<;ao
que recebe das autoridades do Hospital o melhor tratamento e espera
continuar ai ate completar a sua pena.
A Lega<;ao do Egipto aproveita esta oportunidade para renovar ao
Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros os protestos da sua mais alta consideras:ao.
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N. 0 848

Do Embaixador de Portugal no Rio de janeiro
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros
Telegrama n. 0 83
Rio de Janeiro, 19 de Maio de 1956
0 Conselheiro desta Embaixada foi hoje chamado ao Itamaraty, onde
o chefe interino da Divisao Politica lhe deu conhecimento da sugestao
apresentada pelo Embaixador Falcao para resolver o presente impasse da
questao da protec<;ao dos nossos interesses na fndia.
Foi-lhe mostrado o telegrama expedido do Itamaraty para a Embaixada em Lisboa, nos termos seguintes: <<Pe<;o para solicitar com urgencia
a anuencia desse Governo para o arranjo que esta sendo negociado pelo
Embaixador do Brasil em Nova Delhi e o Governo da fndia para efectiva<;ao dos interesses portugueses, na seguinte base: autoriza<;ao para a ida
do Secret:hio Correia do Lago a Bombaim para alugar urn apartamento
onde possa guardar o arquivo do Consulado portugues; com a sua volta
a Nova Delhi reiniciar-se-ao as viagens de observadores, na base do que
ficara acordado anteriormente, recebendo ambas as partes no hotel onde
se alojaram>.
0 chefe da Divisao Politica pedia-nos que transmitissemos tambem
a V. Ex. a a sugestao acima, a fim de termos uma resposta tao rapidamente
quanto possivel.
Quando tomei conhecimento do telegrama telefonei ao Secretario-Geral para a sua casa, pois hoje e sabado e nao tinha ido ao Ministerio.
Disse-lhe que a sugestao indiana de os Secretarios brasileiro e egipcio receberem visitas no hotel era inteiramente contraria aos nossos interesses,
como ficara expressamente acentuado no nosso memorandum de 4 de Novembro (vide meu oficio n. 0 648, de 19 de Novembro passado) (1), o qual
ja previa que os indianos quisessem adoptar esse expediente. Na verdade,
nao seria viavel receber no hotel, especialmente num hotel de categoria,
uma colonia de 80 ou 100 mil goeses, cuja maioria exerce mesteres humildes,
enquanto que em Goa o numero de cidadaos indianos nao ira alem duma
escassa dezena, incluindo possivelmente os que se encontram presos.
0 Secretario-Geral compreendeu o nosso ponto de vista, recordando-se
bern de esse ponto ter sido tratado na fase inicial das negocia<;6es. Tinha,

(1) Ver documento n.o 734.
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porem, a impressao de que a formula transmitida a Falcao seria a {mica
maneira de sair do impasse actual.
Enviei-lhe uma c6pia do memorandum, destacando a afirma<;ao nele
contida que ao Governo Portugues interessa uma protec<;ao efectiva, e nao
urn simples simulacro de protec<;ao.

A nt6nio de Faria
N. 0 849

Do Ministerio dos Negocios Estrangeiros
ao Embaixador de Portugal no Rio de janeiro
Telegrama n. 0 67
Lisboa, 22 de Maio de 1956
Esta Secretaria de Estado esta de acordo com os termos e orienta<;ao
da resposta dada por V. Ex.a ao Secretario-Geral do Itamaraty acerca da
nova sugestao dos indianos, referida no seu telegrama n.o 83 (1). Nao nos
interessa uma reciprocidade aparente e tecnica que s6 jogaria a favor dos
interesses da Uniao Indiana: o que desejamos, conforme ressalta da correspondencia que sobre o assunto temos tido com os brasileiros, e que sejam
concedidas ao nosso zelador facilidades reais que lhe permitam exercer
efectivamente a sua missao. Isto mesmo foi aqui dito ao Ministro Camara
Canto, quando este fez a diligencia anunciada pelo telegrama de V. Ex.a
atras referido.

N estrangeiros
N. 0 850

Do Embaixador de Portugal no Rio de janeiro
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros
Telegrama n. 0 86
Rio de Janeiro, 23 de Maio de 1956
0 Secretario-Geral do Itamaraty entregou-me hoje c6pia do telegrama
acabado de receber de Nova Delhi resumindo a resposta indiana ao memo-

(1) Ver documento n.o 848.
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rando brasileiro (1) sobre as aguas territoriais. A nota, depois de afirmar
que os avi6es portugueses da linha Karachi-Goa tern continuamente violado OS territories e aguas territoriais indianas, refere-se a declara<;ao de
sete de Abril que considera areas proibidas ate ao limite de dez milhas das
fronteiras dos territ6rios portugueses, declara<;ao cuja c6pia foi entregue
ao Governo Portugues pela Lega<;ao do Egipto. Menciona depois oito
<<viola<;6es>> dos nossos avi6es, entre dezassete de Abril e onze de Maio,
nas fronteiras de Diu e Damao, dizendo que os avi6es tern desobedecido
aos avisos recebidos em cada ocasiao.
0 Governo indiano chama a aten<;ao do Governo Brasileiro para
a seriedade de repetidas <<Viola<;6es>>, pedindo que transmita o protesto
ao Governo Portugues, o qual deve evitar a repeti<;ao de <<viola<;6es>> como
a da notifica<;ao de sete de Abril e assumir as responsabilidades pelas
consequencias que tais actos possam vir a ter.
Referindo-se ao memoranda brasileiro, a nota diz que nao se verificou a viola<;ao de nove de Abril nele mencionada. Simplesmente os
avi6es que se aproximavam das areas proibidas eram avisados, como materia de rotina, de que nao o poderiam fazer e que, em caso de
viola<;ao, teriam de aterrar em determinados aer6dromos. Relativamente ao esclarecimento da declara<;ao de sete de Abril pedido no memoranda brasileiro, a nota acentua que os termos daquela sao claros,
nao exigindo qualquer esclarecimento.
0 Itamaraty aguarda o texto da nota antes de tomar qualquer decisao. A primeira impressao era, porem, responder que qualquer protesto
que o Governo indiano queira fazer deve ser apresentado por intermedio
do Egipto, que esta encarregado da protec<;ao dos seus interesses.

A nt6nio de Faria
N. 0 851

Do Embaixador de Portugal no Rio de janeiro
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros
Oficio n. 0 36
Rio de Janeiro, 24 de Maio de 1956

Excelencia- Tenho a honra de junto remeter a V. Ex. a os dois
documentos que ontem me foram entregues no Itamaraty e a que me referi
(1) Ver documento n.o 827.
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na comunica<_;ao ontem mesmo enviada, por outra via, a essa Secretaria
de Estado.
Sao esses documentos a c6pia do memorandum entregue pelo Embaixador do Brasil em Nova Delhi ao Governo indiano sobre o assunto de
aguas territoriais (1 ) e a do telegrama ontem recebido no Itamaraty daquela
Missao Diplomatica, em que o Embaixador Ildefonso Falcao transmite
o resumo da resposta agora dada pelo mesmo Governo.
Aproveito a oportunidade para apresentar a V. Ex.a os protestos da
minha elevada considera<_;ao.

Faria
Anexo I
The Government of the Indian Union made public last March the
extension of their territorial sea to 6 miles. On April 8, 1956, the Indian
newspapers announced that <mo aicraft could fly over the territory of the
Indian Union, including their territorial waters that lie within 10 miles
from the border of the three Portuguese territories>>. On April 9th a Portuguese civil plane flying over the sea at a distance of thirty (30) miles
from the coast facing Bombay was asked by the Air Control of Santa Cruz
aerodrome for landing immediately. The Portuguese captain answered
that he was flying far away from the territorial sea and that he was proceeding to Daman. The air control then declared that the Indian territorial waters were involving the Daman territorial waters and that it
would be impossible to arrive at the Portuguese territory without over-flying the Indian territorial waters. The request to land at Santa Cruz
was again repeated, adding that there would be <<consequences>>, if the
plane would disobey the orders. The plane crew decided to proceed on their
trip to Daman, where it landed safely. It is understood that the flying
between the Portuguese territories was always exclusively made over the
open sea and that the planes only turn to the coast when directly in front
of Daman. It is clear the planes only fly over the open sea and the Portuguese territorial waters that necessarily involve the territory. Neither the
Brazilian nor the Portuguese Governments received any official communication from the Government of the Indian Union about their new conception on the matter. It is, therefore, requested that the Government of
the Indian Union will explain their position, especially about their theory
on drawing the boundary lines of the Indian and Portuguese territorial
waters.
(1)

Ver documento n.o 827.
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As the Brazilian Government believe, there may be some misunderstanding in the question, because the idea of the <<involving territorial
waters>> of Daman seems to be unreasonable in view of the traditional
concepts of International Law. The urgency for a reply is stressed
for avoiding any deplorable incident that this misunderstanding could
bring. The Brazilian Government hope that the Government of the Indian
Union understand their desire to clear the misunderstanding as soon as
possible.

Tradur;ilo
0 Governo da UnHio Indiana tornou publica em Mar<;o passado a
extensao do seu mar territorial a 6 milhas. Em 8 de Abril de 1956, os
jornais indianos anunciavam que <<nenhum aviao podia sobrevoar o territ6rio da Uniao Indiana, incluindo as suas aguas territoriais que se estendem sobre 10 milhas a partir da fronteira dos tres territ6rios portugueses>>.
Em 9 de Abril, a torre de contr6le do aer6dromo de Santa Cruz pediu a urn
aviao civil portugues, que sobrevoava o mar a uma distancia de trinta
(30) milhas da costa em £rente de Bombaim, que aterrasse imediatamente.
0 comandante portugues respondeu que voava longe do mar territorial
e que seguia em direc<;ao a Damao. A torre de contr6le declarou entao
que as aguas territoriais indianas envolviam as aguas territoriais de Damao
e que seria impossivel chegar ao territ6rio portugues sem sobrevoar as
aguas territoriais indianas. 0 pedido de aterrar em Santa Cruz foi novamente formulado, acrescentando-se que, se o aviao desobedecesse as ordens,
isso daria lugar a <<consequencias.>> A tripula<;ao do aviao resolveu continuar a sua viagem para Damao, onde aterrou sem danos. Sabe-se que os
voos entre os territ6rios portugueses foram sempre feitos exclusivamente
sobre o alto mare que os avi6es s6 viram para a costa quando se encontram mesmo em £rente de Damao. E manifesto que os avi6es nao sobrevoam
senao 0 alto mar e as aguas territoriais portuguesas, incluidas necessariamente no territ6rio. Nem o Governo Brasileiro nem o Portugues receberam
do Governo da Uniao Indiana qualquer comunica<;ao oficial sobre as suas
novas concep<;6es na materia. Pede-se, portanto, ao Governo da Uniao
Indiana que explique a sua posi<;ao, especialmente a respeito da sua teoria
sobre a fixa<;ao das linhas de limite das aguas territoriais indianas e portuguesas.
Como e opiniao do Governo Brasileiro, deve haver algum mal-entendido na questao por causa da ideia de que (<envolviam as aguas territoriais de Damao>>, que nao parece ser razoavel em aten<;ao aos conceitos
tradicionais do Direito Internadonal. Insiste-se na urgencia de uma resposta
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para evitar qualquer incidente deplonivel, que esse ma1-entendido seria
susceptivel de acarretar. 0 Governo Brasileiro espera que o Governo da
Uniao Indiana compreenda o seu desejo de remover o mal-entendido o mais
cedo possivel.
Anexo II

Acabo de receber longa nota em resposta a minha sobre mar territorial, afirmando, desde o come<_;o, que a linha Karachi-Goa de avioes
vem continuadamente violando o territ6rio indiano e seu mar territorial,
sem permissao e que a titulo de seguran<_;a publica o Governo da India
publicou, a 7 de Abril, a declara<_;ao 8-A/17 -55 na Gazeta Oficial, declarando areas proibidas o limite de dez milhas das fronteiras dos territ6rios
portugueses. A c6pia da declara<;ao foi entregue em Lisboa pela Lega<_;ao
do Egipto. Segue nota relacionando as 8 viola<;6es de avioes portugueses
de 17 de Abril ate 11 de Maio, nas fronteiras de Diu e de Damao. Continua
textualmente: <<Each occasion violation occurred warning was issued to
Portuguese aircraft in accordance notification but aircraft don't respond
acting clear disregard notification. 3)- Indian Government draw atention Brazilian Government seriousness these repeated violations in disregard notification 7 April by Portuguese aircraft and would request
Brazilian Government convey Portuguese Government emphatic protest
against violations. Portuguese Government should take adequate measures ensure violation not occur in future. In view attitude adopted Portuguese aircraft disregarding notification 7 April despite warnings Indian
Government would make clear responsability consequence any preventive
measures taken Indian authorities would rest solely with Portuguese
Government. 4)- Ministry refer to Memorandum handed to Foreign
Secretary by Brazilian Ambassador 25 April. No violation took place 9
April. In view notification 7 April aircraft approaching prohibited areas
were informed as routine measure terms notification warned event any
violation Indian territory aircraft concerned should land Santa Cruz-Bombay or Ahmedabad. Reference request Brazilian Embassy for certain clarifications of notification Minister point out terms notification are
clear not require any claritication.>> Remeto por aviao o texto original.
Ildefonso Falcao
Tradur;ao

<<Cada vez que se verificava uma viola<_;ao, era dirigido um aviso ao
aviao portugues de acordo com a notifica<_;ao feita, mas os avioes nao responderam, com manifesto desprezo pela notifica<;ao. 3) 0 Governo in-
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diano chamou a aten<_;ao do Governo Brasileiro para a gravidade dessas
viola<_;6es repetidas pela avia<_;ao portuguesa com desrespeito pela notifica<_;ao de 7 de Abril e queria pedir ao Governo Brasileiro que comunicasse
ao Governo Portugues urn protesto energico contra essas viola<_;6es. 0
Governo Portugues deveria tomar medidas adequadas com vista a evitar
novas viola<;5es no futuro. Em vista da atitude adoptada pela avia<_;ao
portuguesa com desrespeito pelos termos da notifica<;iio de 7 de Abril, nao
obstante os avisos, o Governo indiano queria esclarecer que a responsabilidade das consequencias de quaisquer medidas preventivas tomadas pelas
autoridades indianas recaini, exclusivamente, sobre o Governo Portugues.
4) 0 Ministerio refere-se ao memorandum entregue ao Ministro dos
Neg6cios Estrangeiros pelo Embaixador do Brasil em 25 de Abril. Nao
houve qualquer viola<_;ao em 9 de Abril. Em vista da notifica<_;ao de 7 de
Abril, os avi5es que se aproximavam das zonas proibidas eram informados
de que, como medida de rotina, os termos da notifica<;ao previam que em
caso de viola<_;ao do territ6rio indiano o aviao em causa deveria aterrar
em Santa Cruz (Bombaim) ou em Ahmedabad. Com referenda ao pedido
da Embaixada do Brasil para obter certos esclarecimentos sobre a notifica<_;ao, o, Ministro indicou que os termos da notifica<;iio eram claros e que
nao necessitavam de qualquer esclarecimento.>>

N.O 852

Nota verbal do Ministerio dos Negocios Estrangeiros
a Lega~ao do Egipto em Lisboa

Proc. 946,2 (I97)
Lisboa, 30 de Maio de 1956

0 Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros apresenta os seus atenciosos
cumprimentos a Lega<;ao do Egipto e, com referenda a sua nota n.o 14 (1),
de 9 de Mar<;o ultimo, tern a honra de lhe comunicar o resultado das cuidadosas investiga<;5es efectuadas pelas competentes autoridades portuguesas
acerca dos incidentes que foram objecto do protesto indiano.
2. A fim de procurar capturar os terroristas que, vindos da Uniao
Indiana, actuavam no concelho fronteiri<;o de Pernem, for<;as da policia

( 1)

Ver

documento n.o SOL
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portuguesa foram destacadas para varios pontos, entre OS quais Ali de
Mopa, povoa<_;ao situada a 200 metros da fronteira e um dos locais por
onde habitualmente tinham lugar as infiltra<_;6es de elementos armados.
As 9 horas do dia 5 de Fevereiro ultimo, catorze ou quinze terroristas armados atravessaram a fronteira e entraram em territ6rio portugues. Como
os invasores se tivessem apercebido da presen<_;a da policia portuguesa,
abriram fogo contra ela e procuraram refugiar-se novamente em territ6rio
indiano. A for<_;a de policia respondeu ao ataque e dois terroristas cafram
nos locais onde foram alvejados, um a cern metros da fronteira, outro
a oitenta, e ambos em territ6rio portugues. Os restantes componentes do
grupo, tres dos quais aparentando terem sido gravemente feridos, refugiaram-se no territ6rio da Uniao Indiana, sob a protec<_;ao do fogo aberto
pela poHcia e pela guarda fiscal indianas. :S de supor que as manchas de
sangue encontradas em territ6rio indiano provenham daqueles tres feridos.
Um tiro disparado porum soldado indiano atingiu com gravidade o comandante da for<_;a portuguesa, Sr. Casimiro Monteiro.
3. As 8 horas do dia 8 de Fevereiro, for<_;as policiais portuguesas encontravam-se em servi<_;o no mesmo local. Quatro indivfduos aproximaram-se
da fronteira, pelo lado indiano, e abriram fogo de espingarda contra a for<_;a
portuguesa. Como, ja de territ6rio portugues, um dos terroristas continuasse a disparar, um dos guardas ripostou com duas rajadas de pistola-metralhadora. Os terroristas fugiram imediatamente e embrenharam-se
em territ6rio indiano.
4. Em 3 de Mar<_;o ultimo, alguns policias indianos entraram em territ6rio portugues, nesse mesmo local, e deitaram fogo ao capim. Tres dias
depois, outros poHcias indianos entraram de novo no territ6rio portugues,
ao que parece para inspeccionar a zona em que os dois incidentes tiveram
lugar.
5. Nao pode surpreender a afirma<_;ao de que foram encontradas em
territ6rio indiano balas de procedencia portuguesa. Com efeito, como e sabido, os terroristas que actuam na fndia Portuguesa possuem armas emuni<_;6es roubadas em assaltos anteriores e tambem provenientes, possivelmente, de Dadra e Nagar-Aveli, territ6rios portugueses que as autoridades
indianas mantem completamente isolados. Aquele facto, alias, tern sido
salientado em diversos protestos apresentados ao Governo indiano pelo
Governo Portugues.
6. Nestes termos, o Governo Portugues ve-se for<_;ado a rejeitar o protesta do Governo indiano, uma vez que, como claramente resulta do exposto, 0 mesmo e completamente infundado: as for<_;as portuguesas nao
penetraram em nenhum momento em territ6rio indiano, contrariamente
ao alegado. 0 Governo Portugues nao pode deixar de lamentar, mais uma
vez, que as autoridades indianas permitam a passagem, para o territ6rio
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portugues, de grupos de terroristas, organizados e armados no seu territ6rio e apoiados pelas suas autoridades; que elementos da policia e da guarda
fiscal indiana abram fogo para proteger a retirada de tais grupos terroristas; e que tais elementos cheguem a entrar ill.citamente em territ6rio
portugues e neste se permitam praticar aetas de violencia, como acima
ficou referido.
Os incidentes verificados, e outros que surjam de identica natureza,
sao, portanto, de inteira responsabilidade do Governo indiana.

N. 0 853

Do Embaixador de Portugal no Rio de janeiro
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros
Oficio n. 0 379

Rio de Janeiro, 2 de Junho de 1956
Excelencia -Em aditamento a informa<_;ao enviada, par outra via,
a essa Secretaria de Estado, tenho a honra de junto remeter a V. Ex.a a
c6pia, que acaba de me ser facultada pelo Itamaraty, da nota pela qual
o Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros da Uniao Indiana respondeu a Embaixada do Brasil em Nova Delhi acerca da questao dos novas limites para
as suas aguas territoriais, fixados pelo Governo hindu (1).
0 Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros de Nova Delhi, posto que respondendo a nota brasileira nos Ultimos periodos da sua nota, preferiu
dar a esta caracter de protesto contra as viola<_;oes que, segundo pretende,
os avioes portugueses tern praticado nas zonas proibidas. 0 Itamaraty
nao redigiu ainda qualquer resposta a esta Ultima nota.
Aproveito a oportunidade para apresentar a V. Ex.a os protestos da
minha mais alta considera<_;ao.
A nt6nio de Faria
Anexo
Nota n.? F-4 7J6ojNBO

The Ministry of External Affairs present their compliments to the
Brasilian Embassy at New Delhi and have the honour to state that since
the inception of air services on the route Karachi - Diu - Daman - Goa
(1) Ver documento n.o 851.
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Portuguese aircraft have repeatedly and consistently violated Indian
territory overflying Indian territory (including Indian territorial waters)
without seeking the permission of the Government of India. As a measure
of public safety, the Government of India issued a notification n. o 8-A/
/17-55, dated the 7th Aprill956, published in the Gazette of India, declaring Indian territory (including territorial waters) within 10 miles of the
boundary of any of the Portuguese possessions as prohibited areas. A copy
of this Notifications was forwarded to the Egyptian Embassy at New Delhi
on the 9 the April for comunication to the Portuguese Government. A
further copy is enclosed for the information of the Brazilian Embassy.
2. Since the issue of the notification the following violation have taken
place:

(i)

(ii)

(iii)
(iv)

(v)
(vi)
(vii)

(viii)

17th April 1956: A Portuguese aircraft violated Indian territory at 17-40 hours between Tad and Bhingram police posts
while landing at Diu.
23rd April 1946: A Portuguese aircraft violated Indian territorial waters near Daman ar 12-14 hours before landing at
Daman.
25th April 1956: A Portuguese aircraft violated Indian territorial waters at 12-17 hours before landing at Daman.
3rd May 1956: A Portuguese aircraft violated Indian territorial waters at 12-45 hours after taking off from Daman.
4th May 1956: A Portuguese aircraft violated Indian territorial waters at 14-30 hours after taking off from Daman.
7th May 1956: A Portuguese aircraft violated Indian territorial waters at 13-56 hours before landing at Daman.
8th May 1956: A Portuguese aircraft violated Indian territorial waters at 13-55 to 14-00 hours after taking off from
Daman.
11th May 1956: A Portuguese aircraft violated Indian territorial waters at 13-22 hours after taking off Daman.

On each occasion when the violation ocurred, a warning was issued to the
Portuguese aircraft in accordance with the Notification but the aircraft
did not respond or reply, acting in clear disregard of the Notification.
3. The Government of India would like to draw the attention of the
Government of Brazil to the seriousness of these repeated violations in
disregard of the Notification of the 7th Aprill956, by Portuguese aircraft
and would request the Brazilian Government to convey to the Portuguese Government their emphatic protest against these violations. The
Portuguese Government should take adequate measures to ensure that
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such violations do not occur in future. In view of the attitude adopted by
Portuguese aircraft disregarding the terms of the Notification of 7th April
1956 despite warnings, the Government of India would make it clear that
the responsability for the consequence of any preventive measures taken
by the Indian authorities would rest solely with the Portuguese Government.
4. In this connection the Ministry of External Affairs would refer to
a Confidencial Memorandum handed over to the Foreign Secretary by
His Excellency the Brazilian Ambassador on the 25th April1956. No violation took place on the 9th April. In view of the Notification insued by the
Government of India on 7th April 1956 aircraft approaching prohibited
areas were informed as a routine measure of the terms of the Notification
and warned that in the event of any violation of Indian territory the
aircraft concerned should lend at Santa Cruz (Bombat) or Ahmedabad.
With reference to the request of the Brazilian Embassy for certain clarifications of the Notification, the Ministry of External Affairs would like
to point out that the terms of the Notification are clear and do not require
any clarification.
5. The Ministry of External Affairs avail themselves of the opportunity to renew to the Embassy the assurances of their highest consideration.
Tradu9iio

0 Ministerio dos Assuntos Externos apresenta os seus cumprimentos a Embaixada do Brasil em Nova Delhi e tern a honra de comunicar
que, desde a inaugura<;ao dos servi<;os aereos da linha Karachi-Diu-Damao, a avia<;ao portuguesa violou repetida e constantemente o territ6rio
indiano, sobrevoando-o (inclusive as aguas territoriais indianas) sem cuidar
da autoriza<;ao do Governo indiano. Como medida de seguran<;a publica,
o Governo indiano emitiu uma notifica<;ao n. 0 8-A/17-55, com data de 7 de
Abril de 1956, publicada na Gazette of India, proclamando zonas proibidas 0 territ6rio indiano (inclusive as aguas territoriais) a urn distancia de
10 milhas da fronteira de qualquer das possess6es portuguesas. Uma c6pia
desta notifica<_;:ao foi enviada a Embaixada do Egipto em Nova Delhi para
transmissao ao Governo Portugues.
Junto se remete outra c6pia para informa<;ao da Embaixada do Brasil.
2. Desde a emissao da notifica<;ao, efectuaram-se as seguintes viola<;6es:
1) 17 de Abril de 1956: urn aviao portugues violou o territ6rio indiano
as 17h40, entre OS postos de policia de Tad e Bhingram enquanto estava
a aterrar em Diu.
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2) 23 de Abril de 1956: um aviao portugues violou as aguas territoriais
indianas perto de Damao, as 12hl4, antes de aterrar em Damao.
3) 25 de Abril de 1956: um aviao portugues violou as aguas territoriais
indianas, as 12h17, antes de aterrar em Damao.
4) 3 de Maio de 1956: um aviao portugues violou as aguast erritoriais
indianas, as 12h45, ap6s ter descolado de Damao.
5) 4 de Maio de 1956: um aviao portugues violou as aguas territoriais
indianas, as 14h30, ap6s ter descolado de Damao.
6) 7 de Maio de 1956: um aviao portugues violou as aguas territoriais
indianas, as 13h56, antes de aterrar em Damao.
7) 8 de Maio de 1956: um aviao portugues violou as aguas territoriais
indianas, das 13h55 as 14h00, ap6s ter descolado de Damao.
8) 11 de Maio de 1956: um aviao portugues violou as aguas territoriais
indianas, as 13h22, ap6s ter descolado de Damao.
Por ocasiao de cada uma das viola<;6es efectuadas, um aviso foi transmitido ao aviao portugues, de acordo com a notifica<;ao, mas os avioes nao
responderam nem reagiram, numa atitude de manifesto desprezo pela
notifica<;ao.
3. 0 Govemo da Uniao Indiana queria chamar a aten<;ao do Govemo
Brasileiro para a gravidade destas repetidas viola<;6es pela avia<;ao portuguesa, com desrespeito pela notifica<;ao de 7 de Abril de 1956, e queria solicitar ao Govemo Brasileiro que comunicasse ao Govemo Portugues o seu
energico protesto contra estas viola<;6es. 0 Govemo Portugues deveria
tomar medidas adequadas com vistas a evitar novas viola<;6es no futuro.
Em vista da atitude adoptada pela avia<;ao portuguesa, com desrespeito
pelos termos da notifica<;ao de 7 de Abril, nao obstante OS avisos, 0 Govemo
indiano queria esclarecer que a responsabilidade das consequencias de
quaisquer medidas preventivas tomadas pelas autoridades indianas recaira exclusivamente sobre o Govemo Portugues.
4. 0 Ministerio refere-se ao memorandum entregue ao Ministro dos
Neg6cios Estrangeiros pelo Embaixador do Brasil em 25 de Abril. Nao
houve qualquer viola<;ao em 9 de Abril. Em vista da notifica<;ao de 7 de
Abril, os avioes que se aproximavam das zonas proibidas eram informados
de que, como medida de rotina, os termos da notifica<;ao previam que em
caso de viola<;ao do territ6rio indiano o aviao em causa deveria aterrar em
Santa Cruz (Bombaim) ou em Ahmedabad. Com referenda ao pedido
da Embaixada do Brasil para obter certos esclarecimentos sobre a notifica<;ao, o Ministro indicou que os termos da notifica<;ao eram claros e que
nao necessitavam de qualquer esclarecimento.
5. 0 Ministerio dos Assuntos Extemos aproveita a oportunidade
para reiterar a essa Embaixada os protestos da sua mais alta considera<;ao.
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N.O 854

Da Lega~ao de Portugal em Karachi
ao Ministerio dos Negocios Estrangeiros
Aerograma n. 0 IOJ5

Karachi, 6 de Junho de 1956
Transcrevem-se a seguir passagens do discurso proferido em Bombaim
pelo Primeiro-Ministro indiana, Nehru, em 4 de Junho:
<<I want to explain myself. If the people of Goa, that is, minus the
Portuguese Government -if and when the Portuguese go and the people
of Goa deliberately wish to retain their separate identily- I am not going
to bring them by force or compulsion or coercion into the Indian Union.
I merely say that my national interest involves the removal of the
Portuguese from Goa, not coercion being used in bringing about the union
of Goa with India, although I wish it, I desire it and it is the only solution.
That is a matter ultimately for the people of Goa to decide.
I want to make it perfectly clear that I have no desire to coerce Goa
to join India against the wishes of the people of Goa.
But the point is that we feel that Goa's individuality should remain
and that whenever the time comes for any changes, internal or other, it
will be for the people of Goa acting freely to decide upon them>>.
Campos Alves
Tradur;ao

<<Desejo 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
desejar deliberadamente reter a sua identidade separada - nao vou integra-lo na Uniao Indiana pela for<_;a, compulsao ou coac<;ao.
Digo meramente que o meu interesse nacional implica a retirada dos
portugueses de Goa e nao o uso da coac<_;ao para efectuar a uniao de Goa
com a fndia, embora a deseje e essa seja a {mica solu<_;ao. E questao cuja
solu<_;ao, em ultima analise, pertencera ao povo de Goa.
Desejo que fique perfeitamente daro que nao quero for<_;ar Goa a juntar-se a India contra a vontade do povo de Goa.
Mas o facto e que pensamos que a individualidade de Goa deve ser
mantida e que, quando chegar a altura de quaisquer mudan<_;as, internas
ou outras, pertencera ao povo de Goa, actuando livremente, decidir sobre
elas>>.
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N.O 855

Do Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros
ao Embaixador de Portugal no Rio de janeiro
Telegrama n. 0 84
Lisboa, 14 de Junho de 1956
Em face do texto da nota indiana que acompanhava o oficio dessa
Embaixada n. o 379 (1), estamos de acordo com a resposta que esse Governo
possa dar em Nova Delhi, conforme V. Ex.a comunicou no final do seu
telegrama n. 0 86 (2). Solu9ao diferente seria, efectivamente, admitir legitimidade a que os indianos se servissem da potencia protectora dos interesses
portugueses para transmitirem protestos contra nos. Nao obstante e para
conhecimento desse Governo, serao enviados oportunamente esclarecimentos a V. Ex.a acerca das afirma96es feitas na nota indiana.
N estrangeiros
N.O 856

Do Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros
ao Embaixador de Portugal em Londres
Telegrama n. 0

I50

Lisboa, 14 de Junho de 1956
A ANI, em telegrama expedido dessa cidade no dia 7 do corrente e publicado no Didrio de Noticias no dia seguinte, informou que Krishna Menon
foi recebido por esse Secretario de Estado, tendo-se ocupado do problema
de Goa. Rogo a V. Ex.a informa96es que consiga obter sobre o assunto.
N estrangeiros
N.o 857

Do Ministro de Portugal na Haia
ao Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
Telegrama n. 0 65
Haia, 15 de Junho de 1956
0 memorial portugues sobre o direito de passagem para o territ6rio
indiano foi entregue com a data de hoje ao Secretario do Tribunal.
A nota sobre a nomea9iio do juiz ad hoc foi entregue tambem e ja foi
recebida e acusada a recep9iio.
Ferreira da Fonseca
( 1)
( 2)

Ver documento n.o 853.
Ver documento n.o 850.
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N. 0 858

Do Embaixador de Portugal no Rio de janeiro
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros
Aerograma n. 0 A-55
Rio de Janeiro, 28 de Junho de 1956
0 Conselheiro da Embaixada foi ontem chamado ao Itamaraty para
lhe mostrarem urn oficio do Embaixador Falcao pormenorizando o seu
plano referido no meu telegrama n. 0 83 (1 ). Como o Governo da fndia se
recusa obstinadamente a autorizar urn funcionario brasileiro a receber
os goeses no arquivo do Consulado de Portugal, o Embaixador Falcao
sugere que se aluguem dois quartos contfguos ao hotel. Os goeses seriam
recebidos no quarto de residencia do funcionario, mas, estando o arquivo
no quarto contiguo, a protec<;ao consular seria efectiva. 0 Embaixador,
cujos oficios em varias passagens reconhece as nossas razoes, terminando
com o elogio ao ultimo discurso do Senhor Presidente do Conselho quando
diz que <<OS que desistem de lutar sao indignos de viven>, reconhece a debilidade do plano mas insiste nele por lhe parecer a unica solu<;ao para levantar a moral aos goeses de Bombaim, que disso estao muito necessitados.
No Taj Mahal Hotel dois quartos custariam tres mil rupias mensais. Tendo
falado do seu plano ao Sr. Vincent Coelho, chefe do departamento de Goa
do Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros indiano, este disse-lhe que expusesse a sua ideia por escrito.
Tendo o Conselheiro objectado com o argumento ja apresentado das
dificuldades que 0 hotellevantaria a entrada dos portugueses, 0 funciona~
rio do Itamaraty que tern a seu cargo o assunto dos portugueses respondeu
que o Embaixador Falcao ja em outra comunica<;ao dissera ser indispensavel obter do Governo a garantia de que o hotel nao poria complica<;oes,
devendo dizer-se a Nova Delhi que essa condi<;ao deveria fazer parte integrante da proposta. Embora nao pare<;a que a sugestao do Embaixador
Falcao afaste os inconvenientes em tempo por nos alegados a este respeito,
a afirma<;ao de que os goeses de Bombaim necessitam da presen<;a naquela
cidade dum observador brasileiro, mesmo com tantas limita<;6es, merecera ser considerada. Por isso transmito a V. Ex.a as informa<;6es acima.

A nt6nio de Faria

( 1)

Ver documento n.o 848.

206
N.O 859

Comunicado do Ministerio dos Negocios Estrangeiros
publicado na Imprensa em 1 de julho de 1956
0 Governo e as autoridades da Uniao Indiana, em declara<;oes dos
seus dirigentes largamente divulgadas e comentadas pela Imprensa e pela
Radio, tem-se referido com insistencia a situa<;ao dos indianos detidos nas
prisoes de Goa, por crimes cometidos contra a seguran<_;a do Estado Portugues. 0 relevo dado as acusa<;oes de tratamento desumano e outras semelhantes visa manifestamente a suscitar para elas a aten<;ao da opiniao
publica mundial.
Embora seguro de que se tratava de afirma<;oes sem fundamento, produzidas apenas para efeitos de propaganda, e Governo Portugues mandou
proceder a cuidadosas e aturadas averigua<;oes sobre as acusa<;oes do Governo da Uniao, que em devido tempo foram transmitidas por intermedio
da Lega<;ao do Egipto em Lisboa. Os resultados das investiga<_;oes realizadas mostram que os indianos detidos em Goa sao tratados com humanidade e que, em materia de subsistencia, higiene e conforto, dispoem de tudo
que e uso ser facultado nas prisoes dos paises civilizados: nao s6 se nao
recusam as garantias do regime previsto na legisla<;ao aplicavel como em
certos casos se adoptaram solu<;oes de excepcional benevolencia.
Nestes termos, o Governo acaba de comunicar a Lega<_;ao do Egipto
em Lisboa, para transmissao ao Governo indiano, as conclusoes resultantes
das averigua<;oes feitas, respondendo ponto por ponto as acusa<;oes levantadas por aquele Governo nesta materia. Considerando, porem, os meios
de publicidade de que o Governo indiano se serviu e a forma como o fez,
o Governo Portugues entende dever desmentir publica e terminantemente
as afirma<;oes de que os presos indianos em Goa sao maltratados e repudiar os processos usados para descredito da administra<;ao e da justi<;a
portuguesas.
N.o 860

Nota verbal da Lega~ao do Egipto em Lisboa
ao Ministerio dos Negocios Estrangeiros

Lisboa, 3 de Julho de 1956
La Legation d'Egypte presente ses compliments empresses au Ministete des Affaires Etrangeres et, sur la demande de son Gouvernement, en
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sa qualite de representant des inten~ts indiens, a l'honneur de Lui faire
parvenir, ci-jointe, une copie de la note adressee par le Ministere des
Affaires Exterieures de l'Union Indienne a l'Ambassade d'Egypte a New
Delhi.
Dans cette note le Gouvernement Indien a demande le Gouvernement
Egyptien d'intervenir aupres du Gouvernement Portugais afin que les
incidents y mentionnes de survol par des avions portugais, au-dessus des
zones interdites du territoire indien, ne soient pas renouveles a l'avenir.
La Legation d'Egypte saisit cette occasion pour reiterer au Ministere
des Affaires Etrangeres les assurances de sa plus haute consideration.
Anexo

Nota n.° F. 47f6ofHGO
Nova Delhi, 18 de Junho de 1956
The Ministry of External Affairs present their compliments to the
Egyptian Embassy at New Delhi and while inviting a reference to this
Ministry's note n.° F. 47/60/NGO dated the 22nd May 1956, addressed
to the Brazilian Embassy, copy enclosed, have the honour to state that
the following further violations of Indian territory (including Indian territorial waters) have taken place:
I - 15th May 1956: A Portuguese aircraft violated Indian territorial
waters between 13-53 hours and 13-58 hours before landing at Danam.
The same aircraft after taking off from Daman violated Indian territorial
waters again between 15-08 hours and 15-11 hours.
I I - 23rd May 1956: A Portuguese aircraft violated Indian territory
after taking off from Damam at 13-25 hours. The same aircraft turned
back to Daman and again violated Indian territory ar 13-35 hours. This
aircraft further violated Indian territory at 13-49 hours after taking off
for a second time from Daman.
III- 29th May 1956: A Portuguese aircraft violated Indian territorial waters along Saurashtra coast at 11-30 hours while on a flight to
Diu. The same aircraft violated Indian territorial waters from 14-14 hours
to 14-30 hours after taking off from Daman.
IV- 31st May 1956: A Portuguese aircraft violated Indian territorial waters at 14-06 hours after taking off from Daman.
On each occasion when the violation occured, a warning was issued
to the Portuguese aircraft in accordance with notification n. 0 8-A/17-55
dated the 7th April 1956, but the aircraft did not respond or reply, thus
acting in clear disregard of the notification.

208
2. The Government of India would reiterate that they view with grave
concern these repeated and consistent violations and would request the
Egyptian Government to bring the seriousness of the matter to the immediate attention of the Portuguese Government. ·while renewing their
emphatic protest against these violations the Government of India would
demand that the Portuguese Government take adequate meassures to
ensure that such violations do not occur in future failing which the responsibility for the consequences of any preventive action by the Indian authorities would rest entirely with that Government.
The Ministry of External Affairs avail themselves of the opportunity
to renew to the Embassy the assurances of their highest consideration.
Tradu9iio

A Lega<;ao do Egipto apresenta os seus atenciosos cumprimentos ao
Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros e, a pedido do seu Governo, na sua
qualidade de representante dos interesses indianos, tern a honra de junto
remeter c6pia da nota dirigida a Embaixada do Egipto em Nova Delhi
pelo Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros da Uniao Indiana.
Nessa nota, o Governo indiano pede ao Governo Egipcio que intervenha junto do Governo Portugues para que nao se repitam no futuro OS
incidentes nela mencionados e relativos ao sobrevoo das zonas proibidas
do territ6rio indiano por avi6es portugueses.
A Lega<;ao do Egipto aproveita a oportunidade para reiterar ao Ministerio~dos...Neg6cios_Estrangeiros os protestos da sua mais alta considera<;ao.
Anexo

0 Ministerio dos Assuntos Externos apresenta os seus cumprimentos a Embaixada do Egipto em Nova Delhi e ao referir-se a nota deste
Ministerio n.o F. 47/60/NGO, de 22 de Maio findo, dirigida a Embaixada
do Brasil, e de que junto se remete uma c6pia, tern a honra de comunicar
que se efecturaram novamente as seguintes viola<;6es do territ6rio indiano
(incluindo as aguas territoriais indianas):
1 - 15 de Maio de 1956: urn aviao portugues violou as aguas territoriais indianas entre as 15h53 e as 13h58, antes de aterrar em Damao. 0
mesmo aviao, ap6s ter descolado de Damao, violou novamente as aguas
territoriais indianas entre as 15h08 e as 15h11.
2 - 23 de Maio de 1956: urn aviao portugues violou o territ6rio indiano ap6s ter descolado de Damao, as 13h25. 0 mesmo avHio voltou a
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Damao e violou novamente o territ6rio indiano, as 13h35. Este aviao violou
ainda o territ6rio indiana as 13h49, ap6s ter descolado uma segunda vez
de Damao.
3 - 29 de Maio de 1956: urn aviao portugues violou as aguas territoriais indianas ao largo da costa de Saurashtra, as llh30, enquanto voava
em direc9ao a Diu. 0 mesmo aviao violou as aguas territoriais indianas,
das 14h14 as 14h30, ap6s ter descolado de Damao.
4 - 31 de Maio de 1956: urn aviao portugues violou as aguas territoriais indianas as 14h06, ap6s ter descolado de Damao.
Por ocasiao de cada uma das viola96es efectuadas, urn aviso foi transmitido ao aviao portugues, de acordo com a notifica9ao n. 0 8-A/17-55, de
7 de Abril de 1956, mas o aviao nao respondeu nem reagiu, numa atitude
de manifesto desprezo pela notifica9ao.
2. 0 Governo indiana desejaria afirmar mais uma vez que considera com
preocupa9ao estas viola96es constantemente repetidas e queria pedir ao
Governo Egipcio que submetesse a gravidade do assunto a imediata aten9ao do Governo Portugues. Ao reiterar o seu energico protesto contra estas
viola96es, o Governo indiana pede ao Governo Portugues que tome as
medidas adequadas para evitar que tais viola96es se repitam no futuro,
e, em caso de elas nao resultarem, a responsabilidade pelas consequencias
de qualquer ac9ao preventiva por parte das autoridades indianas recaira
inteiramente sobre aquele Governo.
0 Ministerio dos Assuntos Externos aproveita a oportunidade
para reiterar a Embaixada os protestos da sua mais alta considera9ao.

N.O 861

Nota verbal do Ministerio dos Negocios Estrangeiros
a Lega~ao do Egipto em Lisboa
N. 0 6

Lisboa, 9 de Julho de 1956

0 Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros apresenta os seus cumprimentos a Lega9aO do Egipto e tern a honra de referir-se a nota n. 0 52 (1)' de
3 do corrente, pela qual a Lega9ao fez chegar a este Ministerio c6pia duma
nota em que o Governo indiano afirma que, em especificados dias e em
regioes designadas, avi6es portugueses violaram o espa9o da Uniao Indiana, incluindo 0 sobrevoo das suas aguas territoriais.
( 1)

Ver documento n.o 860.
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Em resposta, o Ministerio dos Negocios Estrangeiros declara que sao
tao estritas e severas as ordens dadas aos aviadores portugueses e tao
minuciosas as informa<;oes por eles prestadas depois de cada voo de e para
os territorios portugueses na fndia, que desde ja pode afirmar nao ter havido viola<;ao de territorio da Uniao, incluindo aguas territoriais, a nao
ser que o Governo indiano tenha para a defini<;ao destas conceito diverso
do que esta internacionalmente estabelecido.
Sem embargo do que antecede, e para dar satisfa<;ao a representa<;ao
da Lega<;ao do Egipto, foi submetido ao Ministerio do Ultramar o teor das
queixas para se averiguar in loco.

N.o 862

Do Ministerio dos Negocios Estrangeiros
ao Embaixador de Portugal no Rio de janeiro
T elegrama n. 0 86

Lisboa, 17 de Julho de 1956
0 Ministro do Egipto tomou a iniciativa de referir-se ao problema da
protec<;ao da nossa colonia em Bombaim, sugerindo a seguinte solu<;ao:
A Embaixada do Brasil em Nova Delhi alugaria em bairro nao excentrico
uma casa destinada a guardar o arquivo do Consulado Portugues; o delegada brasileiro instalar-se-ia no hotel mas receberia livremente, numa divisao da casa arrendada, os goeses que o quisessem visitar. A sugestao
mereceu a nossa concordancia, embora como solu<;ao temporaria, e o
Ministro prometeu tentar obter o acordo indiano. Se o Governo de Nova
Delhi se opuser, nao exclufmos a hipotese de adptar o plano do aerograma
n.o 55 (1). Mas nenhuma decisao sera tomada sem previa e, se possivel,
escrita garantia das autoridades indianas e da gerencia do hotel de que nao
serao levantados impedimentos aos membros da nossa colonia para o
acesso ao quarto onde o curador brasileiro funcionar.
Convem desde ja mostrar ao Itamaraty as grandes duvidas que temos
acerca da viabilidade pratica da solu<;ao sugerida pelo Embaixador Falcao.
E, efectivamente, diffcil de conceber urn hotel, particularmente urn hotel
de categoria, que nao procure embara<;ar ou impedir (embora contra o estipulado) o acesso as suas instala<;oes de dezenas de goeses de condi<;ao
modesta, que solicitarao diariamente ser recebidos pelo curador brasileiro.
(1) Ver documento n.o 858.
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So a aceitaremos se for impossivel outra solu<;ao e atendendo a ser da
maior urgencia amparar a nossa colonia. Se o plano do Embaixador brasileiro (caso adoptado) for sabotado na pnitica, procuraremos tirar disso
todo o partido, a fim de tornar mais evidente a necessidade de o zelador ter
uma casa propria em Bombaim. Rogo a V. Ex.a realizar ai uma diligencia,
solicitando que a Embaixada do Brasil seja instruida para actuar dentro
da orienta<;ao precedente.
Se possivel, apreciariamos conhecer o texto do relatorio do Embaixador Falcao mostrado ao Conselheiro dessa Embaixada.
N estrangeiros
N.o 863

Do Ministerio dos Negocios Estrangeiros
ao Embaixador de Portugal no Rio de janeiro
Telegrama n.0

I05

Lisboa, 17 de Julho de 1956
0 Ministro do Egipto mostrou a qui uma copia da nota de 29 de J unho
ultimo dirigida pelo Governo indiano a Embaixada do Brasil em Nova
Delhi e o Memorandum india.no de 4 do corrente dirigido ao Embaixador
egipcio naquela capital. Ambos os documentos solicitam que autorizemos
a ida a. Goa do delegado egipcio, uma vez que se encontra ja em Bombaim
o Segundo, Secretario da Embaixada brasileira em Nova Delhi (o que ignoravamos) e que a este foi ou vai ser facultado o arrendamento da casa no
bairro central para arquivo dos documentos do Consulado-Geral em
Bombaim.
0 Ministro do Egipto em Lisboa, depois das conversas que teve neste
Ministerio, inquiriu ha dias do Governo indiano, por via telegrafica, se este
objectaria a que o Curador brasileiro recebesse livremente, em casa conveniente que arrendassemos em Bombaim, todos os membros da colonia
goesa que 0 procurassem. Ainda nao teve resposta.
A solu<;ao a que se refere o aerograma de V. Ex.a n. 0 55 (1) levanta
as maiores duvidas sobre a sua exequibilidade, dadas as objec<;6es e impedimentos que na pratica da gerencia do hotel nao deixaria de levantar.
Assim, a solu<;ao posta aos indianos pelo Ministro egipcio e de momento
aceitavel, desde que se verifiquem duas condi<;oes essenciais:
-Que a casa, ao que parece ja posta para arquivo
Secretario brasileiro, satisfa<;a o fim em vista;
(1)

Ver documento n.o 858.

a disposi<;ao

do
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-- Que o Governo indiano de ao Embaixador brasileiro seguran<_;a de
que o nosso Curador pode nela receber livremente todos e quaisquer
membros da colonia portuguesa.
Por nosso lado, declaramos nao ser de nossa inten<_;ao fazer dos arquivos urn <<escritorio permanente>>, visto que eles so estarao abertos durante a permanencia em Bombaim do Curador brasileiro, e asseguramos
ao delegado egipcio que for a Goa inteira redprocidade nas fadlidades
que forem dadas ao delegado brasileiro em Bombaim.
0 que precede habilitani V. Ex.a a praticar no Itamaraty a diligenda
em que V. Ex.a acentuara a necessidade profunda de resolvermos o problema de assistenda a nossa colonia em Bombaim e a convic<_;ao em que
estamos de que e necessario agir sem qualquer perda de tempo. 0 facto de
o delegado brasileiro ja se encontrar em Bombaim (sem, em contrapartida,
o delegado egipcio estar em Goa) torna este ensejo de certo modo {mico,
sendo, portanto, urgentissimo que aquele se pronuncie sobre a casa que
o Governo de Bombaim lhe faculte para guardar o nosso arquivo consular,
e igualmente da maior urgencia saber se o Embaixador do Brasil em Nova
Delhi obtera do Governo indiano seguran<_;a de que o zelador brasileiro
podera receber livremente naquela casa todos os membros da colonia portuguesa que o procurarem. So entao - mas so entao - poderemos autorizar o ingresso em Goa do delegado egipcio o que agora nos foi pedido
e temos raz6es para supor que interessa verdadeiramente ao Governo
indiano, por motivos que nao descortinamos bern, mas podem talvez
reladonar-se com os primeiros prisioneiros indianos. Pe<_;o, portanto, os
me1hores esfor<_;os de V. Ex.a para fazer compreender ai a importancia
e urgencia das diligencias desse Governo, que solicitamos. Certamente
que elas nao terao qualquer probabilidade de exito.

N estrangeiros
N.o 864

Memorandum do Ministerio dos Negocios Estrangeiros
a Embaixada do Brasil em Lisboa

Lisboa, 18 de Julho de 1956
Conforme e do conhecimento da Embaixada do Brasil, as autoridades
indianas deixaram de pagar as pens6es devidas as familias dos maritimos
goeses mortos durante a Ultima guerra em servi<_;o dos paises da Comunidade Britanica e aos funcionarios aposentados de cargos administrativos
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dos departamentos da actual UnHio Indiana, alegando que o Governo-Geral
do Estado da fndia Portuguesa nao autorizava a entrada em Goa do funcionario encarregado de efectuar os correspondentes pagamentos.
2. Aquela afirma<_;ao contraria o que efectivamente aconteceu, e o
incluso comunicado do Ministerio do Ultramar, oportunamente publicado
na Imprensa, rep6e o problema nos termos devidos. De facto, o Governo-Geral nao s6 acedeu prontamente a sugestao de ser autorizado urn funcionario do Governo de Bombaim a visitar Goa, em meses alternados, para
efectuar 0 pagamento das pens6es as familias dos maritimos mortos durante a Ultima guerra, como continua disposto a conceder as facilidades
necessarias para que o Governo da Uniao Indiana assegure o pagamento
regular das restantes pens6es a seu cargo. Inclusivamente, autorizara, como
anunciado em comunicado oficial, a existencia permanente, em territ6rio
portugues, de urn grupo de funcionarios encarregados do servi<;o das
pens6es.
3. 0 Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros muito agradeceria que
o Governo Brasileiro, por intermedio da Embaixada do Brasil em Nova
Delhi, solicitasse a aten<_;ao do Governo da Uniao Indiana para o assunto,
nao deixando ao mesmo tempo de esclarecer qualquer mal-entendido ou
suprir qualquer deficiencia de informa<;ao que porventura se haja registado, por parte das autoridades indianas, na transmissao ao Governo
Central das respostas recebidas do Governo-Geral do Estado da fndia
Portuguesa.
N.o 865

Nota verbal do Ministerio dos Negocios Estrangeiros
a Lega~ao do Egipto em Lisboa

Lisboa, 20 de Julho de 1956
0 Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros apresenta os seus cumprimentos a Lega<_;ao do Egipto e, em aditamento a nota n. 0 6 (1), de 9 do
corrente, tern a honra de comunicar que as autoridades competantes confirmaram que nenhum aviao portugues violou 0 territ6rio ou as aguas
territoriais da Uniao Indiana. Nao se verificou, portanto, qualquer das
viola<_;6es alegadas nas notas que o Governo da Uniao Indiana dirigiu, em
22 de Maio e 18 de Junho Ultimos, respectivamente, as Embaixadas do
(1) Ver documento n.o 861.
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Brasil e do Egipto em Nova Delhi. Parte-se do prindpio de que a Uniao
Indiana aplica a determina<_;ao das suas aguas territoriais OS criterios
universalmente adrnitidos.
2. Das informa<_;oes recebidas resulta, alem disso, que os avioes portugueses apenas em 9 de Abril e 23 de Maio receberam, pela radio, avisos
das autoridades indianas. Em ambos os casos, o comandante do aviao
indicou a sua posi<_;ao exacta e esclareceu que se encontrava fora do territ6rio e das aguas territoriais da Uniao Indiana.
3. Nestes termos, o Governo Portugues ve-se for<;ado a rejeitar o protesta do Governo indiano, visto o mesmo ser completamente infundado.
N.o 866

Do Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
ao Ministro de Portugal na Haia
Telegrama n. 0 66
Lisboa, 13 de Agosto de 1956
Rogo a V. Ex. 11 enviar uma nota ao Greffier do Tribunal, indicando para
juiz, por parte de Portugal e nos termos do art. 31. 0 o Dr. Manuel Fernandes, antigo Director-Geral de Justi<;a e actual procurador da Camara
Corporativa (Chambre Haute), onde faz parte da Sec<_;ao de Rela<;6es Internacionais. Devera V. Ex.a acrescentar que se trata de individualidade
com alta categoria moral e larga experiencia de assuntos juridicos, possuindo grande competencia em materia de Direito Internacional, pelo que
tern tornado parte em numerosas conferencias e outras reunioes internacionais.
Paulo Cunha
N.o 867

Do Ministro de Portugal na Haia
ao Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
Telegrama n. 0 8I
Haia, 14 de Agosto de 1956
Entreguei hoje ao Secretario do Tribunal Internacional uma nota
comunicando a designa<_;ao do Dr. Manuel Fernandes como deterrninado
no telegrama n.o 66, de V. Ex.a (1).
Ferreira da Fonseca
( 1)

Ver documento n.• 866.
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N.O 868

Nota verbal da Lega~ao do Egipto em Lisboa
ao Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros
N. 0 60
Lisboa, 17 de Agosto de 1956
La Legation de la Republique d'Egypte presente ses compliments
empresses au Ministere des Affaires Etrangeres et a l'honneur de lui faire
connaitre ci-apres la communication faite par le Gouvernement de l'Union
Indienne a l'Ambassade d'Egypte a Nouvelle Delhi:

«1. En conformite a l'accord indo-portugais, le Gouvernement de
l'Union Indienne ne peut pas consentir a ce que le representant bresilien
re<;oit des visiteurs dans le local de l'ancien Consulat Portugais ou dans
tout autre local rnis a sa disposition, a Bombay, par le Gouvernement
Indien pour le depot des archives de l'ancien Consulat Portugais.
2. Si le Gouvernement Portugais ne permet pas, sans retarder devantage, au representant egyptien de visiter Goa, le Gouvernement Indien
sera oblige de reconsiderer la question des facilites accordees a l'Ambassade
du Bresil a Nouvelle Delhi, afin de surveiller les interets portugais em Inde.>>
La Legation de la Republique d'Egypte saisit cette occasion pour
renouveler au Ministere des Affaires Etrangeres les assurances de sa plus
haute consideration.
Tradu9ao
A Lega<;ao·-da Republica do Egipto apresenta os seus atenciosos
cumprimentos ao Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros e tern a honra de
levar ao seu conhecimento a seguinte comunica<;ao feita pelo Governo da
Uniao Indiana a Embaixada do Egipto em Nova Delhi.
«1. Em conformidade com o acordo indo-portugues, o Governo da
Uniao Indiana nao pode consentir que o representante brasileiro receba
visitas no local do antigo Consulado Portugues ou em qualquer outro local
posto a sua disposi<;ao, em Bombaim, pelo Governo indiano para guardar
os arquivos do antigo Consulado Portugues.
2. Se o Governo Portugues nao permitir ao representante egipcio
visitar Goa sem mais demora, o Governo Indiano ver-se-a obrigado a reconsiderar a questao das facilidades conc2didas a Embaixada do Brasil em
Nova Delhi para zelar pelos interesses portugueses na India.>>
A Lega<;ao da Republica do Egipto aproveita a oportunidade para
renovar ao Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros os protestos da sua mais
alta considera<;ao.
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N. 0 869

Do Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
ao Embaixador de Portugal no Rio de janeiro
Telegrama n. 0

I20

Lisboa, 22 de Agosto de 1956
CoNFIDENCIAL- 0 Ministro do Egipto enviou-me aqui uma c6pia
da nota brasileira de 13 de Agosto entregue ao Govemo indiano no seguimento das instrn<;oes enviadas a V. Ex. a pelo telegrama n. 0 105 (1). Naquela
nota a soln<;ao vi8ada e apresentada como <<proposta do Governo egfpcio>>,
o que parece que deu lugar a reparos indianos que .,e reflectiram na actua<;ao
do Ministro do Egipto em Lisboa, suspeito de parcialidade a nosso favor.
Muito conviria, por isso, que o Embaixador brasileiro em Nova Delhi
esclarecesse oficialmente o Govemo indiano que a proposta e nossa e que,
dada a urgencia e o interesse, ela foi simultaneamente apresentada pelos
bons offcios dos brasileiros e dos egfpcios. 0 interesse destes explica-se pelo
facto de depender duma solu<;ao aceitavel para n6s o concedermos a nova
autoriza<;ao para a ida a Goa do delegado egfpcio. Embora a sugestao,
alias sem exito, tivesse efectivamente partido do Ministro do Egipto em
Lisboa como sugestao de tomear uma dificuldade, s6 nos prejudica que
o Govemo de Nova Delhi suspeite do representante egfpcio aqui, que tern
cooperado com boa vontade e procura facilitar uma solu<;ao que os indianos
desejam a todo o transe contrariar.
Paulo Cunha

N.o 870

Do Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros
ao Ministro de Portugal no Cairo
Telegrama n. 0 32
Lisboa, 23 de Agosto de 1956
CoNFIDENCIAL - Determinada a modalidade para o delegado brasileiro poder actuar junto da nossa colonia em Bombaim, foram a nosso
pedido, levadas ao conhecimento do Govemo indiano por via egfpcia
(utilizando os bons offcios do Ministro em Lisboa) e por via brasileira.
A proposta foi, porem, apresentada em Nova Delhi, pelo Embaixador
do Brasil, por nota de 13 do corrente como <<proposta do Govemo egfpcim>,

( 1)

Ver documento n.o 863.

217

deixando, ao que parece, o Ministro aqui em posi<;ao dificil perante as
autoridades indianas. Foram ja enviadas instru<;6es para o Rio de Janeiro
e escrita uma carta ao Ministro egipcio precisando que se tratava da nossa
proposta, embora tambem transmitida pelas autoridades egipcias.
Para conhecimento exclusivo de V. Ex.a, esclare<;o que a proposta
originou duma conversa como Ministro do Egipto, mas, nao nos convindo
alienar a boa vontade que este representante tern mostrado ate agora nem
que seja posto em duvida o zelo que deve aos interesses indianos, rogo
a V. Ex.a praticar uma diligencia verbal nesse Ministerio dos Estrangeiros
esclarecendo que s6 por mal entendido foi apresentada em Nova Delhi
como <<proposta do Governo Egipcim> o que era uma proposta portuguesa,
que alias nao foi aceite.
N estrangeiros
N. 0 871

Do Ministro de Portugal no Cairo
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros
Telegrama n. 0 72
Cairo, 24 de Agosto de 1956
A fim de melhor praticar as diligencias, agradecia a V. Ex. a esclarecer
o assunto da modalidade a que se refere o despacho telegrafico n.o 32 (1 ).
Brandeiro
N.o 872

Do Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros
ao Ministro de Portugal no Cairo
Telegrama n.• 33
Lisboa, 24 de Agosto de 1956
Tratava-se de saber se o Governo indiano poria impedimentos a que
o delegado brasileiro durante as suas visitas a Bombaim recebesse livremente quaisquer membros da colonia goesa em casa alugada por n6s,
para onde seria transferido o arquivo do nosso antigo Consulado-Geral.
( 1)

Ver documento n.o 870.
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A casa nao teria sinais exteriores que pudessem dar-lhe a aparencia de
Consulado. A proposta foi rejeitada.
A diligencia recomendada a V. Ex. a pelo despacho telegrafico 11. 0 32 (1)
e urgente. Resposta ao telegrama n.o 72 (2).

N estrangeiros
N.O 873

Comunicado do Ministerio dos Negocios Estrangeiros
publicado na Imprensa em 25 de Agosto de 1956
l. Segundo as agendas telegraficas, o Primeiro-Ministro da Uniao
Indiana declarou em 22 do corrente, no Parlamento, que o Governo Portugues, ap6s uma primeira autoriza<;ao utilizada em Fevereiro, tern recusado
as facilidades necessarias para voltar a Goa urn delegado da Embaixada
do Egipto, pais encarregado de cuidar dos interesses indianos no Estado
Portugues da fndia. Esta declara<;ao e, pelo menos, iucompleta e pode
induzir em erro, pelo que nao deve passar sem esclarecimento.
2. Vivem e labutam em Bombaim- para s6 citar esta cidade da
Uniao Indiana- oitenta mil portugueses, que, desde o encerramento do
nosso Consulado-Geral, imposto pelo Governo de Nova Delhi, tern estado
privados de qualquer protec<;ao consular, apesar dos nossos esfor<;os e dos
nao menos veementes esfor<;os do Governo Brasileiro. ~ certo que esta
situa<;ao, que nem mesmo os paises em guerra costumam deixar criar, nao
tern amorteddo 0 fervor patri6tico ou quebrado a fortaleza de animo dos
goeses. Mas e indeclinavel dever do Governo Portugues procurar assegurar
aos portugueses na Uniao Indiana uma assistencia capaz, que o Governo
Brasileiro, aceite para o efeito pelo Governo da Uniao, imediatamente se
prontificou a dar.
3. Simplesmente, tern sido impossivel obter do Governo indiano urn
minimo de fadlidades que permitam ao delegado brasileiro exercer de
modo efectivo e eficiente a sua missao de defensor dos interesses portugueses. A declara<;ao do Primeiro-Ministro de que o delegado brasileiro
pode ir todas as vezes que deseje a Bombaim nada significa sem as condi<;6es minimas do trabalho de assistencia que tern sido pedidas e sempre
recusadas.
4. Na verdade, nao e permitido ao delegado brasileiro utilizar a casa
onde estava instalado o Consulado-Geral de Portugal. Tambem lhe
nao seria permitido receber, em outra casa que alugassemos e para onde
( 1)
( 2)

Ver documento n.o 870.
Ver documento n.o 871.
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transferfssemos os arquivos do antigo consulado, os portugueses que procurassem o representante do Brasil, defensor dos interesses portugueses,
mesmo que esta casa s6 estivesse aberta durante as visitas do delegado
brasileiro e nao ostentasse placas ou quaisquer simbolos que pudessem
prestar-lhe a aparencia de Consulado.
5. Ora esta atitude contrasta absolutamente com a que o Governo
Portugues manteve quando o delegado egipcio, na qualidade de zelador
dos interesses indianos, visitou a India Portuguesa; foram-lhe, como
e curial, dadas todas as facilidades, abertas todas as portas e nenhum meio
de ac<;ao lhe foi recusado para o desempenho da sua missao. Igual atitude
voltara o Governo Portugues a adoptar logo que o Governo da Uniao Indiana deixe criar urn minimo de condi<;oes a actua<;ao do delegado brasileiro em Bombaim. Temos direito a redprocidade, isto e, temos direito
a que o delegado brasileiro possa desempenhar-se da sua fun<;ao com as
mesmas possibilidades de ac<;ao protectora de que o delegado egipcio
gozara em Goa.
Fica assim completada e esclarecida a deficiente declara<;ao do Primeiro-Ministro, Sr. Nehru.
N.O 874

Nota verbal da Lega~ao do Egipto em Lisboa
ao Ministerio dos Negocios Estrangeiros
N. 0 63
Lisboa, 28 de Agosto de 1956
La Legation de la Republique d'Egypte presente ses compliments
empresses au Ministere des Affaires Etrangeres et, se referant a sa note
n. 0 8 (1 ), proc. 946,2 (III), du 20 juillet 1956, a l'honneur de Lui faire parvenir,
ci-jointe, une copie de la note adressee par le Ministere des Affaires Exterieures de l'Union Indienne a 1' Ambassade d'Egypte a New Delhi.
Dans cette note le Gouvernement Indien a demande au Gouvernement Egyptien d'attirer !'attention du Gouvernement Portugais sur la
gravite de la continuelle violation de son territoire, y compris les eaux
territoriales, par les avions portugais et a exprime son desir d'obtenir du
Gouvernement Portugais, avant le 15 septembre prochain, une assurance
formelle que de pareilles violations ne se repeteront plus.
La Legation de la Republique d'Egypte saisit cette occasion pour
renouveler au Ministere des Affaires Etrangeres les assurances de sa plus
haute considderation.
(1)

Ver documento n.o 865.
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Tracluyiio

A Lega<_;ao da Republica do Egipto apresenta os seus cumprimentos
ao Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros e, em referenda a sua nota n. 0 8,
proc. 946,2 (III), de 20 de Julho de 1956, tern a honra de junto remeter-lhe
c6pia da nota dirigida pelo Ministerio dos Assuntos Externos da Uniao
Indiana a Embaixada do Egipto em Nova Delhi.
Nessa nota, o Governo indiano pediu ao Governo Egipcio que chamasse
a aten<_;ao do Governo Portugues para a gravidade da viola<;ao continua
do seu territ6rio, inclusive as aguas territoriais, pelos avioes portugueses
e exprimir o seu desejo de obter do Governo Portugues, antes de 15 de
Setembro proximo, uma garantia formal de que tais viola<;oes ja nao se
repetirao.
A Lega<_;ao da Republica do Egipto aproveita este ensejo para reiterar
ao Ministerio dos N eg6cios Estrangeiros os protestos da sua mais elevada
considera<_;ao.

Anexo
Nota n. 0 47f6ofNG0-55

Nova Delhi, 23 de Agosto de 1956
The Ministry of External Affairs present their compliments to the
Embassy of Egypt in New Delhi and, with reference to the correspondence
resting with their note n. 0 1594, dated the 20th August, 1956, on the
question of violation of Indian territory by Portuguese aircraft, have the
honour to request the Egyptian Embassy to communicate the following
to the Portuguese Government in reply to notes dated the 9th and 20th
July, 1956, from the Ministry of Foreign Affairs of the Portuguese Government to the Egyptian Legation at Lisbon.
2. In notes dated the 22nd May, 1956, and 18th June, 1956, addressed
to the Embassies of Brazil and Egypt, respectively, the Government of
India had requested the Embassies to communicate to the Portuguese
Government protests against the violation of Indian territory and of
territorial waters, by Portuguese aircraft, following the notification
n. 0 8-A/17-55, dated the 7th April, 1956, declaring Indian territory within
10 miles of the boundary of the Portuguese possessions in India as prohibited areas. Altogether 16 violations were reported in the months of
April and May, 1956. Of these violations, 4 referred to violations of air
space over Indian territory and the rest to Indian territorial waters.
Competent authorities had confirmed these violations. While bringing
these violations to the notice of the Portuguese Government, the Govern-
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ment of India had drawn attention to the seriousness of the situation and
had demanded that the Portuguese Government should take adequate
measures to ensure that such violations did not occur in future. The Government of India had also made it clear that the responsibility for the
consequences of any preventive measures which may have to be taken
by the Indian authorities would rest solely with the Portuguese Government.
3. The Government of India are fully satisfied that these violations
have taken place and consider the denial by the Portuguese Government as
a deliberate attemp on their part to evade consequences of their illegal acts.
4. The Government of India would like to reiterate that violation by
Portuguese aircraft has been both of Indian territory and of Indian territorial waters. In their note of the 20th July, 1956, the Portuguese Government refer to their statement <<being based on the principle that the Indian
Union applies the criteria universally admitted in determing what its
territorial waters are>>. The Government of India's position in regard to
territorial waters has already been clearly stated in the proclamation
annexed to this note, which was published in the Gazette of India on
March 22, 1956, declaring that the territorial waters of India extend into
the sea to a distance of 6 nautical miles.
5. Since the violations reported in the Ministry's note of the 18th
June, 1956, further violations of Indian territory (including Indian territorial waters) have taken place and are listed below:
1) 9th June, I956: A Portuguese aircraft violated Indian territorial
waters between 1210 and 1225 hours before landing at Daman
again violated Indian territorial waters between 1324 and 1328
hours. The same aircraft again violated Indian territorial waters
82 miles south of Bombay while flying two miles west of Bankot
en route to Goa.
2) I]th June, I956: A Portuguese aircraft after taking off from Daman
violated Indian territorial waters from 1642 to 1645 hours.
3) 2Ist June, I956: A Portuguese aircraft violated Indian territory
at 1255 hours before landind at Diu. The same aircraft again
violated Indian territorial waters while taking off.
4) 22nd June, I956: A Portuguese aircraft violated Indian territorial
waters and territory before landing at Diu and after taking off
at 1300 and 1330 hours respectively.
4) 7th July, I956: A Portuguese aircraft violated Indian territorial
waters before landing and after taking off from Daman at 1315
and 1427 hours respectively.
6) Ioth July, I956: A Portuguese aircraft violated Indian territorial
waters from 1436 to 1444 hours after taking off from Daman.
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7) IJth July, I956: A Portuguese aircraft violated Indian territorial
waters from 1408 to 1410 hours after taking off from Daman.
8) I8th July, I956: A Portuguese aircraft violated Indian territory
at 0710 hours twice while in circuit prior to landing at Diu.
9) I8th July, I956: A Portuguese aircraft violated Indian territorial
waters from 1055 to 1100 hours after taking off from Daman.
6. The Portuguese Government will again note that violations have
occurred both of Indian territory and of Indian territorial waters. As in
the past, on each occasion, when the violation occurred, a warning was
issued to the Portuguese aircraft in accordance with the notification of
the 7th April, 1956, but the aircraft did not respond or reply, thus continuing to act in disregard of the notification.
7. The Government of India would reiterate, for the third time, that
the continued and flagrant violation of Indian territory and Indian territorial waters is a matter of gravity deserving the immediate attention
of the Portuguese Government. Unless the Portuguese Government take
adequate measures forthwith to ensure that such violations do not occur
in future, the Government of India will, without further warning, take
necessary preventive action, the consequences of which will rest solely
with the Portuguese Government. Taking into account the urgency of
this matter, the Government of India request that the Portuguese Government give firm assurances before the 15th September, 1956, that such
violations would cease forthwith.
The Ministry of External Affairs avail themselves of the opportunity to renew to the Embassy of Egypt the assurances of their highest
consideration.
Traduj:iio

0 Ministro dos Assuntos Externos apresenta os seus cumprimentos
do Egipto em Nova Delhi e, com referenda a correspondencia relacionada com a sua nota n. 0 1594, de 20 de Agosto de 1956,
relativa a viola<;ao do territ6rio indiana por avioes portugueses, tern a
honra de solicitar a Embaixada do Egipto que comunique quanto segue
ao Governo Portugues em resposta as notas com a data de 9 e 20 de Julho
de 1956, do Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros do Governo Portugues
a Lega<;ao do Egipto em Lisboa.
Em notas de 22 de Maio e 18 de Julho de 1956, dirigidas, respectivamente, as Embaixadas do Brasil e do Egipto, o Governo indiana protesta
contra a viola<;ao do territ6rio e das aguas territoriais indianas por avioes
portugueses a seguir a notifica<;ao n. 0 8 - A/17-55, de 7 de Abril de 1956,

a Embaixada
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declarando zonas proibidas o territ6rio indiano numa distancia de 10 milhas da fronteira das possess6es portuguesas da India. Registaram-se ao
todo 16 viola<_;oes nos meses de Abril e Maio de 1956. Destas, 4 constituiram
viola<_;6es do espa<_;o aereo sobre o territ6rio indiano e as outras diziam respeito as aguas territoriais. Estas viola<_;oes foram confirmadas por autoridades competentes. Ao levar estas viola<_;6es ao conhecimento do Governo
Portugues, o Governo indiano chamou a aten<_;ao para a gravidade da
situa<_;ao e pediu que o Governo Portugues tomasse as medidas adequadas
para evitar que tais viola<_;6es se repitam no futuro. 0 Governo indiano
tambem esclareceu que a responsabilidade das consequencias de quaisquer
medidas preventivas que possam ser tomadas pelas autoridades indianas
recaira inteiramente sobre o Governo Portugues.

0 Governo indiano esta plenamente seguro de que essas viola<_;6es
se tern verificado e considera a recusa do Governo Portugues uma tentativa deliberada da sua parte para se eximir as consequencias dos seus actos
ilegais.
0 Governo indiano queria sublinhar mais uma vez que as viola<_;6es
pelos avioes efectuaram-se sobre o territ6rio e sobre as aguas territoriais.
Na sua nota de 20 de Julho de 1956, o Governo Portugues refere-se a sua
declara<_;ao que se baseia no prindpio segundo a qual a Uniao Indiana
aplica o criterio universalmente aceite, ao determinar a extensao das suas
aguas territoriais. A posi<;ao do Governo indiano relativa as aguas territoriais ja foi claramente exposta na proclama<_;ao anexa a esta nota, que
foi publicada na Gazette of India em 22 de Mar<_;o de 1956, proclamando
que as aguas territoriais indianas se extendem no mar numa distancia de
6 milhas maritimas.
Desde que ocorreram as viola<_;oes constantes da nota deste Ministerio
de 18 de Junho de 1956, verificaram-se novas viola<;6es do territ6rio (incluindo as aguas territoriais indianas), que a seguir se mencionam:
La 9 de ]unho de I956- Um aviao portugues violou as aguas territoriais indianas, entre as 12h e 10 e as 12h e 25, antes de aterrar em Damao.
0 mesmo aviao violou novamente as aguas territoriais indianas entre
as 13h e 24 e as 13h e 28. 0 mesmo aviao violou mais uma vez as aguas
territoriais indianas, a 82 milhas ao sul de Bombaim, voando a 2 milhas a oeste de Bankok em direc<_;ao a Goa.
2.a IJ de ]unho de I956- Um aviao portugues, ap6s ter deslocado
de Damao, violou as aguas territoriais indianas das 15h e 42 as 16h e 45.
3.a 2I de ]unho de I956- Um aviao portugues violou o territ6rio
indiano, as 12h e 55, antes de aterrar em Diu. 0 mesmo aviao violou novamente as aguas territoriais indianas ao descolar.
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4.a 22 de ]unho de I956- Urn aviao portugues violou as aguas territoriais e o territ6rio indiano antes de aterrar em Diu e ap6s ter descolado
as 13h 00 e as 13h e 30, respectivamente.
5.a 7 de ]ulho de r956- Urn aviao portugues violou as aguas territoriais indianas antes de aterrar e ap6s ter descolado de Damao, as 13h
e 15 e as 14h e 27, respectivamente.
6.a IO de julho de I956- Urn aviao portugues violou as aguas territoriais indianas das 14h e 36 as 14h e 44 ap6s ter descolado de Damao.
7.a IJ de ]ulho de I956- Urn aviao portugues violou as aguas territoriais indianas das 14h e 08 as l4h e 10, ap6s ter descolado de Damao.
8.a r8 de ]ulho der956- Urn aviiio portugues violou o territ6rio indiano
por duas vezes, as 7h e 10, enquanto dava as voltas antes de aterrar em Diu.
9.a I8 de ]ulho de I956- Urn aviao portugues violou as aguas territoriais indianas, das 10h e 55 as llh 00, ap6s ter descolado de Damao.
0 Govemo Portugues notara novamente que as viola<;6es se realizaram sobre o territ6rio e sobre as aguas territoriais indianas. Como dantes,
cada vez que houve uma viola<;iio, urn aviso foi transmitido ao aviao portugues, de acordo com a notifica<;iio de 7 de Abril de 1956, mas os avi6es
nao responderam nem reagiram, numa atitude de constante desprezo pela
notifica<;iio.
0 Govemo indiano desejaria salientar, pela terceira vez, que as viola<;6es permanentes e flagrantes do territ6rio e das aguas territoriais indianas
constituem urn assunto grave que merece a imediata aten<_;ao do Govemo
Portugues. A menos que o Govemo Portugues tome imediatamente medidas adequadas para evitar que tais viola<;6es se repitam no futuro, o Governe indiano tomara, sem novo aviso, as medidas preventivas necessarias,
sendo o Govemo Portugues o unico responsavel pelas suas consequencias.
Dada a urgencia do assunto, o Govemo indiano solicita ao Govemo Portugues que de garantias s6lidas, antes de 15 de Setembro de 1956, de que
tais viola<;6es cessarao imediatamente.
0 Ministro dos Assuntos Extemos aproveita a oportunidade para
reteirar a Embaixada do Egipto os protestos da sua mais alta considera<;iio.
N.o 875

Nota verbal do Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros
a Lega~ao do Egipto em Lisboa
0
Nota n. IO
Lisboa, 29 de Agosto de 1956

0 Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros apresenta os seus cumprimentos a Lega<;iio do Egipto e, com referenda a nota n.o 60 (1), de 17 do
( 1)

Ver documento n.o 868.
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corrente, tern a honra de pedir que seja transrnitida com a possivel urgencia
as autoridades de Nova Delhi a seguinte comunica<;ao:
1. Nos termos do arranjo a que se chegou para a protec<;ao dos interesses indianos em territ6rio portugues e dos interesses portugueses em
territ6rio da Uniao Indiana, o delegado da Embaixada do Brasil podera
receber livremente os cidadaos portugueses na residencia que habitar em
Bombaim.
2. 0 sistema vigente em Bombaim para a obten<;ao de casas toma
impossivel arrendar uma casa naquela capital sem a intervent;ao do Estado, o qual requisitou o edificio em que estava instalado o antigo Consulado Geral de Portugal e continuava arrendado pelo Governo Portugues.
3. Nestas circunstancias, o Governo Portugues apreciaria conhecer
com a maior urgencia se as autoridades indianas estao dispostas - como
o fizeram para a casa, que nao pode ser aceite, pertencente ao raja de
Travancore- a requisitar, em local apropriado, uma casa exclusivamente
para residencia do delegado da Embaixada do Brasil, que este utilizara nos
termos do referido arranjo.

N.O 876

Do Embaixador de Portugal no Rio de janeiro
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros
Telegrama n. 0

I40

Rio de Janeiro, 1 de Setembro de 1956
0 Director-Geral dos Neg6cios Politicos facultou-me hoje a leitura
da nota de 14 de Agosto do Ministerio dos Estrangeiros indiano, dirigida
a Embaixada do Egipto em Nova Delhi. A nota segue a orienta<;ao geral
das declara<;oes do porta-voz do Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros
indiano, transrnitidas pelos telegramas da agenda United Press, aqui
publicadas em 28 de Agosto. Principia por transcrever uma passagem da
nota entregue pela Embaixada do Egipto em 24 de J ulho ao Govemo
indiano a pedido do Govemo Portugues, na qual se pede a entrega a Embaixada do Brasil da casa do antigo Consulado de Portugal em Bombaim,
para nela se receberem os portugueses ai residentes, como condit;ao de
autorizat;ao da ida do zelador egipcio a Goa. Diz em seguida que aquelas
condit;6es nao estao ainda de harmonia com o acordo entre os Governos
indiano e portugues (consubstanciado na nota indiana de 30 de Dezembro
e na da nossa nota a Lega<;ao do Egipto de 5 de Janeiro), o qual disporia
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que o edificio do Consulado nao seria utilizado, devendo o zelador brasileiro receber os portugueses na sua residencia, a qual, segundo a nota,
se depreende deveria ser um hotel. A nota termina dizendo que, em face
da nossa condi<;ao, que tem o prop6sito de impedir a ida do zelador do
Egipto, o Governo indiano podeni ver-se obrigado a rever toda a questao
das facilidades dadas para a defesa dos nossos interesses pelo Brasil. E o
resumo da parte essencial da nota, cuja c6pia o Director-Geral dos Neg6cios Politicos me prometeu dar amanha e que remeterei por aviao no
domingo.
2. 0 Verbalmente, o funcionario do Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros indiano teria alegado ao Encarregado de Neg6cios do Brasil haver
ponca correc<;ao da nossa parte, fazendo uma proposta por intermedio da
Lega<;ao do Egipto, na qual pediamos a casa do Consulado, quando sabiamos que ja tinha sido entregue ao Governo de Bombaim, e fazendo
outra diferente pela Embaixada do Brasil, na qual se falava noutra casa.
3. 0 A fim de permitir ao Director-Geral dos Neg6cios Politicos um
estudo do alcance desta nota, que s6 hoje conheci integralmente, examinamos juntos as principais pe<;as do processo existente nesta Embaixada,
mais completo do que o existente no Ministerio das Rela<;6es Exteriores,
podendo verificar-se que, alem da reconhecida ma fe indiana, teria havido
confusao do intermediario egipcio, quer seja o Ministro em Lisboa ou o
Ministro dos Neg6cios Estrangeiros no Cairo, pois que no telegrama de
V. Ex.a n. 0 105 (1), que resume as conversas com o Ministro do Egipto,
fala-se em casa que teria sido ou seria facultada no bairro central de Bombaim para arquivo do Consulado, e nao na antiga casa deste. Do estudo do
processo do Ministerio das Rela<;6es Exteriores e do que por mim foi lido
ao Director-Geral dos Neg6cios Politicos chegou-se a conclusao de que
tem havido falhas e confusoes nessa negocia<;ao, devido a terem deixado
de ser feitas por escrito algumas comunica<;6es importantes.
Em face da impressao de V. Ex.a sobre a actua<;ao do Ministro do
Egipto em Lisboa, pareceria que a sua proposta teria mencionado apenas
em conversa verbal, pois a possibilidade de entrega da casa do antigo Consulado, que consta da proposta do Embaixador de Nova Delhi, ja estava
desde ha muito ultrapassada (pois, nao s6 a casa foi entregue ao Governo
de Bombaim como o arquivo do Consulado ja se encontra em Nova Delhi,
o que nao sabiamos, mas que se depreende do telegrama de V. Ex. a n. 0 86(2).
4. 0 0 Secretario-Geral chamou hoje o Embaixador da Uniao Indiana.
Como este havia pedido apoio ao Brasil para a elei<;ao do seu pais para as

(1) Vet documento n.o 863.
( 2 ) Ver documento n.o 862.
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comissoes da FAO e da GATT, pareceu conveniente ao Secretario-Geral
do Ministerio das Rela<_;oes Exteriores aproveitar a conversa sobre este
ultimo pedido, tendo-lhe feito sentir que, se o Governo indiano resolvesse
favorecer a qnestao da representa<_;ao dos nossos interesses em Bombaim,
o Governo Brasileiro poderia atender aquele segundo pedido. Abordando
depois as dificuldades encontradas em Bombaim, o Secretario-Geral teria
explicado que havia apenas um mal-entendido, pois o que o Governo Portugues desejava era apenas uma casa onde o zelador brasileiro pudesse
receber a colonia, como desde o come<_;o tinha pedido, nao fazendo questao
da casa do antigo Consulado. Era evidente que os residentes portugueses,
tao numerosos e de classes humildes, nao poderiam ser recebidos no melhor
hotel de Bombaim, argumento a que o Embaixador se mostrou sensivel.
Foi-lhe pedido que explicasse ao sen Governo o que se passava, para o que
entregou um memorand%m a fim de evitar nova confusao.
5.o Relativamente a declara<_;ao constante do telegrama da agenda,
o Ministerio das Rela<_;oes Exteriores pensava publicar nos jornais desta
cidade, no domingo proximo, um curto comunicado dizendo que as negocia<_;oes prosseguem e que se tratava de um mal-entendido que se espera que
seja esclarecido. Acentuei que me parecia conveniente acrescentar que se
deseja uma modifica<_;ao no sentido de que o zelador brasileiro disponha
de casa ou apartamento onde possa receber a numerosa colonia portuguesa
para cumprimento da sua missao, o que nao seria possivel, evidentemente, no hotel, tendo o Director-Geral dos Negocios Politicos concordado com a minha sugestao.
A nt6nio de Faria
N. 0 877

Do Ministro dos Negocios Estrangeiros
ao Embaixador de Portugal no Rio de janeiro
Telegrama n. 0

I28

Lisboa, 3 de Setembro de 1956
Referenda ao telegrama de V. Ex.a n.o 140 (1).
1. Nao e verdade tennos proposto, por intermedio do Ministro do
Egipto aqui, o uso da casa do Consulado de Portugal em Bombaim e fazer-mos, portanto, depender a ida do delegado egipcio a Goa, Damao e Diu,
da concordancia indiana neste ponto.
(1)

Ver documento n.o 876.
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2. A solu<;ao exposta a V. Ex.a no meu telegrama n.o 105 (1), foi
lembrada pelo Ministro do Egipto aqui, que se ofereceu para perguntar
a Nova Delhi se seria aceite. Nao excluimos a hipotese de que a sugestao
do Ministro egipcio fosse encomendada e por isso usamos os seus bons
oficios, sem embargo de, pelo referido telegrama n.o 105 (2), pedirmos,
como era curial, a interven<;ao brasileira.
3. Nao estamos convencidos da genuinidade da indigna<;ao indiana
pela proposta que nao fizemos e pela via que aceitamos. Antes nos parece
que o Governo de Nova Delhi pretende demonstrar que e nosso objectivo
impedir 0 regresso a India Portuguesa do delegado egipcio, para 0 que
fariamos propostas que sabemos de antemao serem inaceitaveis.
4. Nada esta mais longe da verdade: daremos autoriza<;ao ao delegado
egipcio logo que ao delegado brasileiro forem permitidos meios de ac<;ao
para exercer em Bombaim a sua actividade protectora, isto e, logo que
lhe for assegurado casa ou apartamento onde o delegado possa receber
a colonia portuguesa, o que e evidente ser impraticavel num hotel.
5. A nota portuguesa de 4 de Janeiro ultimo diz <<0 funcionario brasileiro podera receber os interessados na sua residencia ou no local em que
permanecer». A nota indiana de 30 de Dezembro diz: <<The Brazilian
Embassy officer will be free to receive Portuguese citizens at the place
of his residence during his visits to Bombay>>. It inadmissivel a versao de
que <<residencia>> e sinonimo de hotel.
6. Vejo com prazer o interesse do Itamaraty pelo desfiar desta meada,
para o que esclarecimentos anteriores poderao servir. It, porem, evidente,
caso o Governo publique urn comunicado, a necessidade de tornar-se
expressa e categorica a disposi<;ao em que estamos e sempre estivemos
de aceder a ida do delegado egipcio a qualquer, repito, a qualquer dos
territorios da India Portuguesa, desde que sejam acordadas ao delegado
brasileiro as facilidades indispensaveis para a sua ac<;ao, alias prometidas
no arranjo a que se chegou.
7. It clarissimo que os indianos querem que o delegado brasileiro
<<resida>> num hotel e que, portanto, nao possa exercer na pratica, qualquer
actua<;ao junto da colonia portuguesa de Bombaim; como e tambem claro
que, para compelir os indianos a consentirem em que o delegado brasileiro
tenha residencia propria, so temos uma arma: ligar o regresso a Goa do
delegado egipcio ao cumprimento do arranjo feito.lt isto que pe<;o a V. Ex. a
para expor clara e firmemente no Itamaraty.

Paulo Cunha

( 1)
2
( )

Ver documento n.o 863.
Ver documento n.o 863.
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N.O 878

Do Ministerio dos Negocios Estrangeiros
ao Embaixador de Portugal no Rio de Janeiro
Telegrama n. 0

I29

Lisboa, 3 de Setembro de 1956
Em aditamento ao telegrama n. 0 128 (1) segue na mala aerea c6pia
da nota entregue aqui ao Ministro do Egipto, perguntando concretamente
se, nos termos do arranjo a que se chegou com a Uniao Indiana, as autoridades indianas estariam dispostas a requisitar urn local apropriado
exclusivamente para residencia do delegado da Embaixada do Brasil, onde
este podera receber livremente os cidadaos portugueses. Conforme foi dito
ao Ministro do Egipto, a pergunta foi feita a fim de ficarmos habilitados
a responder a nota da Lega<;ao de 17 de Agosto, de que igualmente segue
c6pia, atendendo ao sistema vigente em Bombaim para obten<;ao duma
casa e que torna impossivel urn arrendamento sem a interven<;ao das
autoridades locais.
N estrangeiros

N.o 879

Do Embaixador de Portugal no Rio de Janeiro
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros
Telegrama n. 0

I42

Rio de Janeiro, 3 de Setembro de 1956
Em aditamento ao meu telegrama n. 0 140 (2), o Director-Geral dos
Neg6cios Politicos informou-me hoje que, depois de reler a ultima nota
oficiosa desse Ministerio, tinha decidido nao publicar qualquer comunicado sobre as declara<;oes feitas em Nova Delhi e transmitidas pelas
agendas telegraficas no dia 27 de Agosto. No caso de a imprensa insistir
sobre qualquer esclarecimento, o Itamaraty pensa apenas dizer que continuam as negocia<;oes, nada havendo a acrescentar as informa<;oes sobre
o assunto ja dadas pelo Governo Portugues.

(1)
( 2)

Ver documento n.o 877.
Ver documento n.o 876.
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2. 0 Director-Geral dos Neg6cios Politicos renovou o seu pedido,
contido na nota de ontem remetida a V. Ex.a, que confirmassemos a proposta apresentada por intennedio da Embaixada do Brasil em Nova Delhi,
com qualquer esclarecimento eventual sobre a alegada divergencia entre
proposta egipcia e a do Brasil. 0 Itamaraty esta preparando as instru<_;oes
para o novo Embaixador, reconhecendo a urgencia de resolver satisfatoriamente o caso da representa<_;ao dos nossos interesses em Bombaim.
Foi ordenado ao novo Embaixador que apressasse a sua partida para
Nova Delhi, tendo parecido conveniente que nao visitasse Goa antes de
assumir o seu posto. Tanto pela necessidade da sua rapida chegada como
pelo interesse da sua (. . .) agora Goa nao pudesse prejudicar as negocia<_;oes como Governo indiano, o Itamaraty recomendou ao Embaixador
Alencar que deixasse para oportunidade mais favoravel a aceita<_;ao do
convite do nosso Governo.
3. 0 Director-Geral dos Neg6cios Politicos mostrou desejo de conhecer
0 numero dos cidadaos indianos residentes em Goa, incluindo OS presos,
a fim de poder documentar a diferen<_;a de situa<_;oes entre Goa e Bombaim.

A nt6nio de Faria

N.o 880

Do Encarregado de Negocios de Portugal em Lima
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros
Oficio n. 0 I48
Lima, 3 de Setembro de 1956

Excelencia- A titulo de informa<_;ao, tenho a honra de junto enviar
a V. Ex.a, em recorte do jornal El Comercio de 31 de Agosto findo, urn
artigo da autoria de Donald Mackay, procedente de Goa e distribuido pela
United Press, no qual, sob o titulo de <<Fracasso comerciah>, sao referidas
as declara<_;oes do Presidente da Associa<_;ao Comercial da India Portuguesa de que o bloqueio a Goa imposto pela Uniao Indiana fracassou sob
o ponto de vista comercial.
Aproveito a oportunidade para apresentar a V. Ex.a os protestos da
minha mais alta considera<_;ao.
Frederico Teixeira de Sampayo
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N. 0 881

Do Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
ao Embaixador de Portugal no Rio de janeiro
Telegrama n. 0

IJO

Lisboa, 5 de Setembro de 1956
0 telegrama de V. Ex.a n. 0 142 (1 ) cruzou-se como meu, n. 0 128 (2 ),
que esclarece as duvidas do 140 (3) e aquele de V. Ex. a para cabalmente
habilitar v. Ex.a a responder a nota do Itamaraty de 1 do Corrente,
preciso que me repita com risco os seguintes pontos:
1. 0 A afirma<_;ao constante do panigrafo 1. 0 da nota egipcia de 14 de
Agosto (c6pia anexa a nota brasileira) e completa e absolutamente falha
de fundamento. 0 Ministro do Egipto, urgentemente aqui chamado, acaba
de confirmar, prometendo faze-lo por escrito, que na conversa que entao
teve como Director Politico nunca se mencionou o antigo edificio do Consulado-Geral de Portugal, mas, sim, uma casa que se arrendaria para
guardar os arquivos do Consulado, ideia que o proprio Governo indiano
deu mostras de ajudar a executar quando facultou ao Secretario Maia
o arrendamento da casa num bairro excentrico e pertencente ao raja de
Travancere.
2. 0 0 Ministro do Egipto prometeu telegrafar para Nova Delhi,
a fim de restabelecer a verdade tao misteriosamente alterada.
3.° Convem, pois, que V. Ex.a de por nota seguran<_;as formais ao
Itamaraty de que nao houve divergencia entre a proposta, que a V. Ex. a
comuniquei pelo telegrama n. 0 105 (4 ) e aquela que aceitamos que chegasse
a Nova Delhi, tambem por intermedio dos bons oficios da Lega<_;ao do
Egipto em Lisboa. Depois da leitura do texto indiano de 14 de Agosto,
nao e de estranhar a perplexidade desse Governo, pelo que pe<_;o a V. Ex.a
para ser perempt6rio na declara<_;ao a fazer. Seria lamentavel e pernicioso
- alem de injusto- que persistisse sobre este incidente a mais tenue
sombra de desconfian<_;a por parte desse Ministerio, sobretudo num momento em que o interesse manifestado por esse Director Politico e o natural impulso inicial do novo Embaixador brasileiro em Nova Delhi nos
animam a esperar alguns resultados positivos.

Ver documento n.o
(2) Ver documento n.o
( 3 ) Ver documento n.o
( 4) Ver documento n.o
( 1)

879.
877.
876.
863.
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4. 0 Quanto ao que fica exposto sobre os meios para o delegado brasileiro actuar em Bombaim, parece porem ultrapassado, dado que, conforme
a nota do Egipto, cuja c6pia acompanhou o despacho de 14 de V. Ex.a,
s6 pretendermos agora que o Governo indiano faculte uma casa de residencia onde o delegado brasileiro possa receber os membros da colonia,
sem nesta casa haver arquivos do Consulado ou outros elementos que
pudessem fazer crer que procuramos criar urn escrit6rio brasileiro em
Bornbairn.
5. 0 Logo que sejam obtidos, telegrafarei o n{tmero pedido no paragrafo 3. 0 do telegrama de V. Ex.a n. 0 142 (1 ). Seguirao por correio aereo
o apontamento da conversa com o Ministro do Egipto que deu origem
a nossa proposta e a Carta esdarecedora por ele prometida.

Pattlo Cunha
N.o 882

Do Embaixador de Portugal no Rio de janeiro
ao Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
Telegrama n. 0 I44
Rio de Janeiro, 5 de Setembro de 1956
0 Director-Geral dos Neg6dos Politicos mostrou-me ontem o telegrama recebido da Embaixada em Nova Delhi, dizendo ter recebido uma
nota do Ministerio dos Neg6dos Estrangeiros indiano oferecendo ate 15
de Setembro uma casa em Bombaim exclusivamente para guardar o arquivo do antigo Consulado de Portugal. Conduia-se do telegrama que,
ja em Junho Ultimo, a Embaixada havia recebido instru<;6es para recusar
qualquer casa oferedda nestas condi<;6es.
Disse ao Director-Geral que temos todo o interesse em aceitar a casa
desde que seja em lugar apropriado e desde que o Governo indiano autorize o zelador brasileiro a nela receber os goeses. Casa para guardar arquivos sem autoriza<;ao para receber os portugueses residentes nao nos
interessa. 0 Director-Geral ficou de telegrafar a Embaixada em Nova
Delhi explicando mais uma vez que todo o nosso interesse e apenas conseguir uma casa ou apartamento onde guardemos o arquivo e onde o zelador
brasileiro possa receber livremente os goeses.

A nt6nio de Faria
( 1)

Ver documento n.o 879.
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N.O 883
Do Embaixador de Portugal no Rio de janeiro
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros

Oficio n. 0 6r4
Rio de Janeiro, 6 de Setembro de 1956

Excelencia- Com referenda as instrn<;oes recebidas por outra via,
tenho a honra de junto enviar c6pias do memorandum que esta Embaixada entregou no Ita,maraty em 24 do rues findo e da resposta hoje recebida do Ministerio das Rela<;6es E},"i:eriores.
Se bern que, do aidr-memoire da Embaixada do Brasil em Nova
Delhi ao Governo indiano, de 13 de Agosto, cuja c6pia foi remetida a essa
Secretaria de Estado, com 0 oficio n. 0 596, de 1 do Corrente, se nao possa
deduzir claramente sea proposta apresentada em Nove Delhi pelo Governo
egipcio e da sua autoria ou da nossa, da resposta do Governo indiano, de
14 do mesmo rues (igualmente enviada a esse Ministerio, por c6pia, com
o mencionado oficio) parece-me poder deduzir-se que o Governo de Nova
Delhi nao tomou a,quela, proposta como da iniciativa da Lega<;ao do
Egipto em Lisboa, v"isto que, no segundo periodo, se le: <<The proposal of
the Portuguese Government as comunica,ted to the Egyptian Legation
in Lisbon is as follows>>.
Estes termos da nota indiana a Embaixa.da. do Egipto em Nova
Delhi nao concordam com os reparos que o Ministerio em Lisboa disse
que teriam sido feitos a sua interven<;ao. Teria a fndia posto o problema
verbalmente de forma diferente do que lhe deu por escrito ou trata,r-se-ia
de uma interpreta<;ao do Ministro em Lisboa, demasiado receoso de ser
tornado como parcial a nosso fa,vor?
Aproveito a oportunida,de para apresentar a V. Ex.a os protestos da
minha mais alta considera<;ao.
A nt6nio de Faria
Anexo
Rio de Janeiro, 24 de Agosto de 1956
Consta.ndo ao Governo Portugues que o Governo indiano fez reparos
sobre a. a.titude do Ministro do Egipto em Lisboa., por lhe parecer que, no
caso da proposta a que se refere o memorandum da Emba.ixada de
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Portugal, datado de 19 de Ju1ho Ultimo, teria mostrado parcialidade
a nosso favor, pareceria conveniente que a Embaixada do Brasil em Nova
Delhi esclarecesse oficialmente aquele Govemo de que a referida proposta
e portuguesa e foi tra,nsmitida tambem por aquela via porque, dado 0 seu
interesse e a sua urgencia, se aproveitaram os bons oficios tanto dos intermediarios brasileiros como egipcios.
Ainda que do citado memorandum nao se deduza claramente
qual a origem da proposta, a conveniencia de que o Govemo de Nova
Delhi nao suspeite da imparcialidade do representante egipcio em Lisboa,
que tem cooperado com boa voniade, levam realmente a concluir pela
vanta,gem de se dar conhecimento ao Govemo indiano de que a proposta
e uma proposta portuguesa.
Anexo
Nota n. 0 DP0fr8of9J0.2(88) (62a)
Rio de Janeiro, 4 de Setembro de 1956
0 Ministerio das Rela96es Exteriores cumprimenta a Embaixada de
Portugal e, com referenda ao memorandum de 24 de Agosto de 1956,
tem a honra de comunicar que, nesta data, a Embaixada do Brasil em
Nova Delhi recebeu instru96es no sentido de entrar em contacto com as
autoridades da Uniao Indiana, a fim de esclarece-la sobre a materia que
versa o referido memorandum.
N. 0 884

Do Embaixador de Portugal no Rio de janeiro
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros
Oficio n. 0 6rg
Rio de Janeiro, 11 de Setembro de 1956
Excetencia
Tenho a honra de junto remeter a V. Ex.a c6pia da
nota verbal que, conforme comuniquei por outra via, entreguei ontem
ao Chefe do Departamento Politico do Ita,maraty, acerca, da posi9ao
portuguesa na questao da espera, pelo delegado brasileiro, dos nossos interesses junto da colonia portuguesa em Bombaim.
Aproveito a oportunidade para apresentar a V. Ex.a os protestos da
minha mais alta considera(_;ao.
A nt6nio de Faria
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Anexo
Nota n. 0 I35

Rio de Janeiro, 10 de Setembro de 1956
A Embaixada de Portugal apresenta os seus atenciosos cumprimentos
ao Ministerio das Rela<;oes Exteriores e, com referenda a nota verbal do
Ministerio n. 0 179, de 1 do corrente, tem a honra de lhe comunicar, em
cumprimento de instru<;oes expressas do Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros, que nao houve, da parte do Governo Portugues, qualquer contradi<;ao entre a proposta constante do memorand%m da Embaixada de 19
de Julho, que foi apresentada ao Governo de Nova Delhi por intermedio
da Embaixada do Brasilnaquela capital, e aquela que o Governo Portugues aceitou que chegasse ao conhecimento do governo indiano tambem
por intermedio dos bons oficios da Lega<;ao do Egipto em Lisboa.
2. Com efeito, nas conversa<;oes que entao e para esse fim tiveram
lugar em Lisboa entre o Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros e a Lega<;ao
do Egipto, nao se tratou do antigo edificio do Consulado-Geral de Portugal em Bombaim. Tratou-se apenas do arrendamento de uma casa para
guardar os arquivos daquele consulado, ideia que o proprio Governo indiano nao rejeitou, visto ter facultado ao Secretario Maia o aluguer de uma
casa, num bairro excentrico, pertencente ao raja de Travancore. Igualmente se verifica da nota indiana de 14 de Agosto, anexa a nota desse
Ministerio das Rela<;oes Exteriores de 1 de Setembro, que em 30 de Dezembro de 1955 o Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros indiano se dirigiu
a Embaixada do Brasil nos seguintes termos: <<The Government of Bombay
will, however, be glad to assist the Brazilian Embassy to find appropriate
accomodation in Bombay for the storage of the records of the former Consulate General of Portugal».
0 Ministro do Egipto em Lisboa, chamado agora ao Ministerio dos
Neg6cios Estrangeiros para esclarecimento do assunto, confirmou que
nao transmitira ao seu governo qualquer proposta referente ao antigo
Consulado, tendo repetido em carta de 5 de Setembro dirigida ao Director-Geral dos Neg6cios Politicos do Ministerio aquela afirma<;ao e prometendo telegrafar para Nova Delhi, a fim de desfazer o equivoco havido.
Nestas circunstancias, a Embaixada de Portugal muito apreciaria que
o Encarregado de Neg6cios do Brasil em Nova Delhi, ao responder a carta
que em 14 de Agosto ultimo lhe dirigiu o Joint-Secretary Sr. Husain,
esclarecesse as inexactidoes contidas na nota na mesma data enviada pelo
Ministerio dos Neg6cios Exteriores da India a Embaixada do Egipto,
cuja c6pia acompanhava a referida carta.
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0 ponto, no entender do Governo Portugues, e importante porque
foi baseado na presunc:;ao de que o Governo Portugues so daria visto ao
delegado do Egipto desde que fosse autorizado o uso do antigo Consulado
de Portugal, que o Governo indiano ameac:;ou reconsiderar a situac:;ao
estabelecida do Brasil como nac:;ao defensora dos interesses portugueses.
3. 0 que acima fica exposto sobre as diligencias feitas para conseguir
das autoridades indianas os meios necessarios para o delegado brasileiro
poder actuar em Bombaim parece, porem, ultrapassado. Na verdade, uma
vez que o Governo indiana se recusou a aceitar a hipotese de delegado
brasileiro receber a colonia portuguesa de Bombaim na casa onde se guardassse o arquivo do antigo Consulado-Geral de Portugalnaquela cidade,
o Governo Portugues nao pretende agora mais do que uma casa ou apartamento onde aquele funcionario resida quando esteja em Bombaim e possa
receber os membros da colonia. 0 Governo indiana obrigou-se a dar a autorizac:;ao necessaria pela sua nota de 30 de Dezembro de 1955, dirigida
a Embaixada do Egipto em Nova Delhi, quando diz: <<The Brazilian Embassy officer will be free to receive Portuguese citizens at the place of his
residence during his visits to Bombay>> (declarac:;ao referida na nota verbal
do Itamaraty de 2 de Janeiro de 1956, na sua alinea c).
0 arquivo do antigo Consulado-Geral encontra-se ja em Nova Delhi
e nao ha intenc:;ao de o fazer regressar por agora a Bombaim. Assim, na
residencia do delegado brasileiro nao existiria qualquer elemento que possa
levar a concluir que pretendemos estabelecer ali urn escritorio brasileiro
permanente.
Esta e a posic:;ao portuguesa actual, pelo que seria de agradecer se
a Embaixada do Brasil em Nova Delhi procurasse aproveitar e tornar
efectiva a oferta indiana de nos proporcionarem casa ate 15 de Setembro,
desde que esta seja para residencia do funcionario brasileiro em Bombaim
e nela possa receber a colonia portuguesa.
4. Para melhor esclarecimento do que atraz fica dito, a Embaixada
de Portugal junta a esta nota copias:
a) Da carta de 5 do corrente, dirigida pelo Ministro do Egipto em
Lisboa, Sr. Hassan S. El Hakeem, ao Director-Geral dos Negocios Politicos, Dr. Henrique Queir6s, confirmando que na conversa havida em 9 de
Julho ultimo, no Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros, entre ambos, nao
se tratou ja entao do aproveitamento do edificio do antigo Consulado-Geral.
b) Da nota verbal da Legac:;ao do Egipto em Lisboa de 17 de Agosto
findo, em que se transcreve a comunicac:;ao da Uniao Indiana a Embaixada do Egipto em Nova Delhi informando de que o Governo indiana nao
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podeni aceitar que o representante brasileiro receba a colonia portuguesa
no local onde se guardam os arquivos do antigo Consulado portugues;
c) Da resposta a essa mesma nota, em nota verbal de 29 de Agosto,
em que o Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros de Lisboa solicita seja
perguntado ao Governo indiana se, estando estabelecido, pelo arranjo
para protec<_;iio dos interesses indianos em territ6rio portugues e dos interesses portugueses em territ6rio da Uniiio Indiana, que o delegado da
Embaixada do Brasil podeni receber os cidadiios portugueses na sua residencia, mas, niio sendo possivel obter casa sem interven<_;iio das autoridades
indianas, estas estiio dispostas a requisitar uma residencia, que o delegado
brasileiro utilizani nos termos do mencionado arranjo.
N.o 885

Do Embaixador de Portugal em Washington
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros
Oficio n. 0 999

VVashington, 12 de Setembro de 1956
ExcelCncia - Tenho a honra de junto enviar a V. Ex. a urn recorte
do New Bedford Standard Times, de 5 do corrente, inserindo dois telegramas expedidos de Goa por urn correspondente daquele jornal, referindo-se o primeiro ao papel que ali se tern desempenhado na luta contra
OS terroristas indianos e 0 segundo a Uma breve analise do comercio
de Goa.
Segundo as declara<_;oes do Sr. Jose de Gouveia, presidente da Associa<_;iio Comercial da fndia Portuguesa, citadas no telegrama, o bloqueio
a Goa pela Uniao Indiana falhou; aparte a quebra do comercio turistico
com Bombaim e a cessa<;iio do envio de dinheiro por 80 000 goeses trabalhando naquela cidade, as coisas viio bern e novas lojas estiio a abrir.
0 jornalista afirma depois que, niio obstante a <<boicotagem>> a Goa
decidida pelas autoridades do porto de Bombaim, ha habitualmente mais
do que doze navios no porto de Mormugiio ca,rregando minerio de ferro
e manganesio, que sao a espinha dorsal do comercio de Goa.
Nos primeiros seis meses do ano corrente, diz-se, ja foram exportadas 1 099 230 toneladas de ferro para o Japao e Europa e 93 875 toneladas de manganesio, a ma,ior parte do qual para os Estados Unidos.
Em todo o ano £indo as exporta<_;oes do primeiro daqueles metais
cifraram-se em 1 505 314 toneladas e as do Ultimo em 149 172, o que ja
representava urn acrescimo em rela<_;ao a 1954, periodo em que nao ultrapassaram, respectivamente, 1 228 114 e 101 796 toneladas.
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Enquanto que Goa se fomece no Paquistao e em Ceilao do arroz de
que necessita alem da sua produ<;ao, a Uniao Indiana sente a falta de sal,
de coconote e de produtos do cajueiro, que costumava comprar em Goa.
0 telegrama conclui com as afirma<;oes do Sr. Jose de Gouveia, segundo o qual o embargo a Goa esta prejudicando principalmente a Uniao
Indiana. Algumas vilas da fronteira que costumavam viver do comercio
com Goa estao a passar um tempo muito dificil.
Esteves Fernandes

N.o 886

Nota verbal do Ministerio dos Negocios Estrangeiros
a Lega-;ao do Egipto em Lisboa
N. 0

II

Lisboa, 14 de Setembro de 1956
0 Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros apresenta os seus cumprimentos a Lega<;ao do Egipto e, com referenda a nota n. 0 63, de 28 de
Agosto Ultimo (1), tem a honra de comunicar o seguinte:
1. 0 Govemo Portugues mais uma vez ordenou averigua<;oes meticulosas sobre os voos por avioes civis portugueses, no decorrer dos quais
teria havido, segundo a informa<;ao das autoridades indianas e conforme
consta do anexo aquela nota, viola<;oes do espa<;o aereo da Uniao Indiana.
Em consequencia, as autoridades administrativas e tecnicas portuguesas
chegaram a conclusao de que tais viola<;6es nao se verificaram, dadas as
rotas estabelecidas e as informa<;oes obtidas dos pilotos, mas nao
podem deixar de notar que o caracter vago das alega<;oes indianas, que
nao dao quaisquer precisoes, excepto a da hora, sobre as coordenadas
geograficas ou a designa<;ao geografica do local em que se encontrava
o aviao acusado de ter violado o espa<;o aereo indiano, torna extremamente dificil obter-se uma certeza absoluta acerca de pretensos desvios,
que, a verificarem-se, podem ser da ordem de centenas ou escassos milhares de metros. A completa £alta daqueles elementos limita, portanto,
as rotas tra<;adas e aos diarios dos pilotos as investiga<;6es feitas: elas nao
confirmam as alega<;oes produzidas pelo Govemo da Uniao Indiana.
2. 0 Govemo Portugues tem o maior empenho em que os voos dos
seus avioes de e para os territ6rios portugueses na Peninsula Hindustanica

(1)

Ver docmnento n.o 874.

239
nao deem lugar a estereis controversias, em que, dum lado, ha a simples
afirmac;ao de violac;ao sem quaisquer precis6es geograficas e, do outro,
a legitima contestac;ao de que, conforme a rota trac;ada e o testemunho
dos pilotos, tal violac;ao nao teve lugar.
3. 0 Governo Portugues, no desejo de por tenno a estas divergencias,
comunica em seguida o trac;ado para os seus avi6es, vindos do mar alto,
demandarem os territ6rios de Damao e Diu e deles levantarem voo com
rumo ao mar alto, na rota da linha regular internacional em que estao
empenhados:
A) A aproximac;ao de Damao faz-se a partir do ponto das coordenadas 20.44 N, 72.20 E, seguindo o rumo 125°. 0 afastamento de Damao
faz-se pelo mesmo percurso, em sentido inverso.
B) A aproximac;ao de Diu faz-se a partir do ponto das coordenadas 20 25 N, 71 01 E, seguindo o rumo 34 7°. 0 afastamento de Diu faz-se
pelo mesmo percurso, em sentido inverso.
Os pilotos portugueses tern as mais estritas ordens para seguirem
rigorosamente os troc;os de rotas acima descritos, os quais asseguram que
OS avioes portugueses passarao directamente do mar livre para as aguas
territoriais portuguesas e destas para a terra firme de Damao ou de Diu
(e vice-versa), sem sobrevoarem aguas ou territ6rio da Uniao.
4. Atendendo a alta percentagem de voos que teriam sido violadores
(conforme a versao das autoridadess do Governo de Nova Delhi) das aguas
territoriais da Uniao relativamente aos voos que se afirma terem sido
feitos sobre territ6rio indiano, e nao tendo ate agora o Governo Portugues,
apesar dos seus esforc;os, conseguindo do Governo indiano precis6es sobre
a delimitac;ao das aguas territoriais indianas, entende o Governo Portugues dever comunicar ao Governo da Uniao Indiana quais as linhas pelas
quais - de harmonia com os criterios usualmente adoptados - se faz
a delimitac;ao lateral das aguas territoriais portuguesas em relac;ao as da
Uniao Indiana, em frente das fronteiras de Damao e de Diu.
Quanto a Damao, as linhas divis6rias das aguas territoriais devem
ser definidas por:
azimute 311 tirado do ponto extremo norte da costa portuguesa;
azimute 298 tirado do ponto extremo sul da mesma costa.
Quanto a Diu, as linhas divis6rias das aguas territoriais devem ser
definidas por:
azimute 176 tirado do ponto extremo oeste da costa portuguesa;
azimute 154 tirado do ponto extremo leste da mesma costa.
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Esta o Governo Portugues seguro do bern fundado destes elementos
e entende que contra eles nenhuma objec<;ao podeni suscitar-se. Mas, se
alguma duvida ou reparo houvesse, muito estimaria conhece-lo, a fim
de o assunto poder ficar perfeitamente esclarecido.
5. Sendo esta a delimita<;ao lateral das aguas territoriais e tendo
expedido rigorosas instru<;6es para que os avi6es civis portugueses sigam
sempre os tro<;os de rotas acima definidos para a demanda de Damao
e Diu e no seu regresso ao mar alto, entende o Governo Portugues que fez
quanta esta ao seu alcance para que nao se verifiquem viola<;6es do espa<;o
aereo indiana.
6. 0 Governo Portugues deseja afirmar tanto a sua determina<;ao
em assegurar-se que sejam sempre cumpridas as ordens que deu e observadas as medidas que tomou para evitar a repeti<;ao das divergencias
verificadas sabre a localiza<;ao precisa dos voos portugueses, como a sua
resolu<;ao de continuar a usar o espa<;o aereo de acesso aos seus territ6rios,
em harmonia com os prindpios fundamentais do Direito Internacional
e designadamente com os da Conven<;ao da Avia<;ao Civil Internacional,
de que e parte.
Dentro desta orienta<;ao e de harmonia com tais prindpios, recusa-se
a aceitar a responsabilidade por quaisquer incidentes que ocorram por
por acto da Uniao Indiana.
N.o 887

Nota verbal da Lega~ao do Egipto em Lisboa
ao Ministerio dos Negocios Estrangeiros
Lisboa, 17 de Setembro de 1956
La Legation de la Republique d'Egypte presente ses compliments
empresses au Ministere des Affaires Etrangeres et a l'honneur de Lui faire
parvenir, ci-jointes, copies de deux notes adressees par le Ministere Indien
des Affaires Exterieures a l'Ambassade d'Egypte a New Delhi au sujet
des facilites demandees pour le delegue de 1' Ambassade du Bresil, pendant
ses visites a Bombay.
Cette Legation saurait gre au Ministere des Affaires Etrangeres de
bien vouloir lui repondre a sa note n. 0 60 (1 ) en date du 17 aout 1956.
La Legation de la Republique d'Egypte saisit cette occasion pour
renouveler au Ministere des Affaires Etrangeres les assurances de sa plus
haute consideration.
(1) Ver documento n.o 868.
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Anexo I

N: 0 47/57/NGO- 55
Nova Delhi, 3 de Setembro de 1956
MosT IMMEDIATE - The Ministry of External Affairs present their
compliments to the Embassy of Egypt in New Delhi, and have honour
to refer to their note n. 0 280 of August 31st and to say that it is noted
that an official reply to the Ministry's note n. 0 2526 NGP/56 of August
14th, 1956 1956, is awaited.
2. The Chief of the Political Department of the Portuguese Ministry
of Foreign Affairs is said to have made the following observations:
<< ...... The Indo-Portuguese Agreement concerning the looking
after of the interests of India and Portugal by the Governments of
Egypt and Brazil respectively cannot be interpreted as prohibiting
the Brazilian representative from receiving Portuguese subjects.
He further explained that it was practically impossible for the Brazilian representative to receive Portuguese subjects in a hotel in
Bombay and hence the necessity arises for an alternative premises.)>

Both the above mentioned observations are factually wrong and misleading. The Government of India have at no stage suggested <<prohibiting
the Brazilian representative from receiving Portuguese subjects)>. All
they have said is that on the basis of strict reciprocity he should receive
them at the place of his residence as was done by the Egyptian representative when he visited Goa. The Brasilian representative during his
two visits to Bombay received Portuguese citizens at his hotel, and there
has been no difficulty in his doing so. As regards <<alternative premises)>,
in accordance with the terms of agreement stated in the Ministry of External Affairs note n. 0 47/57/NGO- 55 of 30th December, 1955, to the
Embassy of Egypt in New Delhi, the premises offered in Bombay are
only for the purposes of <<storage of records» and it was neither intended,
and nor would the Government of India agree to such premises being also
used for receiving visitors, which amounts to the establishment of an
office in Bombay, which is completely outside the scope of the agreement
between the Governments of India and Portugal.
The Ministry avail themselves of this opportunity to renew to the
Embassy of Egypt the assurances of their highest consideration.
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Anexo II

N.° F. 47/57/NGO
Nova Delhi, 28 de Agosto de 1956
MosT IMMEDIATE -The Ministry of External Affairs present their
compliments to the Embassy of Egypt in New Delhi and have the honour
to refer to their note n. 0 276 of August 27th and to say that the views of
the Government of India have been explained fully in their note n. 0 2562NG0/56 of August 14, 1956. The terms of the agreement between the
Governments of Portugal and India stated in the Ministry of External
Affairs note n. 0 47/57/NG0/55 of 30th December, 1955, to the Embassies
of Egypt and Brazil clearly stipulated that:
<<There is no limit to the number of visits to Bombay by the
Brazilian Embassy official, nor to their duration, but it is not
the intention that he should reside permanently in Bombay.>>
2. In view of the above mentioned condition having been accepted by
the Government of Portugal, the question of helping <<the Brazilian representative in finding premises for his residence in Bombay>> does not arise.
3. It has been repeatedly stated in several notes that the establishment of an office or the permanent residence of the Brazilian representative in Bombay, is completely outside the agreement between the two
Governments; and has no relevance to the permission which should forthwith be accorded to Egyptian representative to proceed for a second
visit to the Portuguese Possessions.
4. The Government of India would appreciate if the above facts
could be explained to the Portuguese Government and their final decision
in reply to the Ministry's note n. 0 2562- NG0/56 of 14th August, communicated to the Government of India as early as possible.
The Ministry avail themselves of this opportunity to renew to the
Egyptian Embassy the assurances of their highest consideration.

Tradur;iio
A Lega<;ao da Republica do Egipto apresenta os seus atenciosos
cumprimentos ao Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros e tem a honra
de lhe enviar, em anexo, c6pias de duas notas dirigidas pelo Ministerio
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indiana dos N eg6cios Exteriores a Embaixada do Egipto em Nova Delhi
acerca das facilidades solicitadas pelo delegado da Embaixada do Brasil
durante as suas visitas a Bombaim.
Esta Lega<;ao agradeceria ao Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros
o favor duma resposta a sua nota n. 0 60 de 17 de Agosto de 1956.
A Lega<;ao da Republica do Egipto aproveita esta oportunidade para
renovar ao Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros os protestos da sua mais
alta considera<;ao.

Anexo I
UGENTfssrMo- 0 Ministerio dos Assuntos Externos apresenta os
seus cumprimentos a Embaixada do Egipto em Nova Delhi e, em refen~ncia. a nota n.o 280, de 31 de Agosto, tern a honra. de dizer que se tomou
conhecimento de que se aguarda a resposta. oficia.l a nota do Ministerio
n. 0 2526 NG0/56, de 14 de Agosto de 1956.
2. 0 Chefe do Departamento Politico do Ministerio dos Neg6cios
Estra.ngeiros portugues teria observado:
·.

<<. . . 0 a.cordo indo-portugues rela.tivo a protec<;ao dos interesses
da India e de Portugal pelos Governos do Egipto e do Brasil, respectivamente, nao pode ser interpretado como proibindo o representante brasileiro de receber subditos portugueses. Explicou
ainda que era praticamente impossivel ao representante brasileiro receber subditos portuguesesnum hotel de Bombaim e dai
a necessidade de outra acomodat;ao.>>
Ambas as observa<;6es acima sao erradas em materia de facto e desorien,tadoras. 0 Governo da fndia em nenhuma altura sugeriu <<proibir o representante brasileiro de receber subditos portugueses.>> Tudo quanto disse
e que, na base de rigorosa reciprocidade, deve recebe-los na sua residencia,
tal como fez o representante egipcio quando visitou Goa. 0 representante
brasileiro, nas suas duas visitas a Bombaim, recebeu os cidadaos portu:gueses no seu hotel e nao houve qualquer dificuldade em faze-lo. Quanto
a <<outra acomoda<;ao>>, nos termos do acordo contidos na nota do Ministerio dos Assuntos Exteriores n. 0 47/57/NGO- 55, de 30 de Dezembro
de 1955, dirigida a Embaixada do Egipto em Nova Delhi, as instala<;6es
oferecidas em Bombaim destinam-se apenas ao <<deposito dos arquivos>>,
nao havendo a intent;ao, nem o Governo da fndia concordaria, em que
tais instala<;6es fossem utilizadas tambem para receber visitas, o que
equivale a montar urn escrit6rio em Bombaim, coisa que se situa comple,-
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tamente fora do ambito do acordo realizado entre
e de Portugal.

OS

Governos da India

0 Ministerio aproveita a oportunidade para renovar a Embaixada
do Egipto os protestos da sua mais alta considera<;ao.

Anexo II

0 Ministerio dos Assuntos Externos apresenta os
seus cumprimentos a Embaixada do Egipto em Nova Delhi e, em referenda
a nota n. 0 276, de 27 de Agosto, tern a honra de dizer que o ponto de vista
do Governo da India foi plenamente explicado na nota n. 0 2562-NG0/56,
de 14 de Agosto de 1956. Os termos do acordo entre os Governos de Portugal e da fndia, contidos na nota do Ministerio dos Assuntos Externos
n.o 47f57fNGOf55, de 30 de Dezembro de 1955, dirigida as Embaixadas
do Egipto e do Brasil, estipulava claramente que:
URGENTISSIMO-

<<Nao ha limita<;ao do numero de visitas a Bombaim do funcionario da Embaixada brasileira nem da sua dura<;ao, mas nao ha
a inten<:;ao de que este resida permanentemente em Bombaim.>)

2. Visto a condi<;ao acima referida ter sido aceite pelo Governo de
Portugal, nao surge a questao de ajudar <<o representante brasileiro a encontrar instala<;oes para a sua residencia em Bombaim>).
3. Tem sido dito repetidas vezes em varias notas que o estabelecimento
de um escrit6rio ou de uma residencia permanente do representante brasileiro em Bombaim esta completamente fora do acordo entre os dois Governos; e nao tem qualquer relevancia para a autoriza<;ao que devera ser
imediatamente concedida ao representante egipcio para proceder a sua
segunda visita as possessoes portuguesas.
4. 0 Governo da fndia apreciaria se os factos acima referidos fossem
explicados ao Governo Portugues e que fosse comunicada, ao Governo da
India, com a brevidade possivel, a sua decisao final em resposta a nota
do Ministerio n. 0 2562-NG0/56, de 14 de Agosto.
0 Ministerio aproveita a oportunidade para renovar a Embaixada
egipcia os protestos da sua mais alta considera<;ao.
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N. 0 888

Do Embaixador de Portugal no Rio de janeiro
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros
Oficio n. 0 67I
Rio de Janeiro, 27 de Setembro de 1956

Excelencia- Junto tenho a honra de remeter a V. Ex. a c6pia da
nota, ontem recebida nesta Embaixada, pela qual o Itamaraty comunica,
em pormenor, as instru<;5es enviadas a Embaixada do Brasil em Nova
Delhi para esclarecimento da questiio da proposta portuguesa para efectiva protec<;iio dos interesses portugueses em Bombaim e dos interesses
indianos em Goa.
Segundo me disse o Director Politico do Ministerio das Rela<;6es Exteriores, as mencionadas instru<;6es foram enviadas ha ja bastantes dias
e de harmonia com elas foi feito urn memorando, que foi aqui entregue
ao Embaixador da fndia, a fim de se procurarem todas as maneiras de
esclarecer o assunto.
Aproveito a oportunidade para apresentar a V. Ex.a os protestos da
minha mais alta considera<;iio.
Antonio de Faria
Anexo
0 Ministerio das Rela<;6es Exteriores cumprimenta atenciosamente
a Embaixada de Portugal e, com rela<;iio a protec<;iio dos interesses portugueses na India, tern a honra de comunicar que a Embaixada do Brasil
em Nova Delhi recebeu instru<;6es para passar nota ao Governo indiana
obedecendo aos seguintes items: a) confirme a proposta do Governo Portugues aos tennos transmitidos pela Embaixada do Brasil em Nova Delhi;
b) esclare<;a que o Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros em Lisboa afirma
niio ter havido qualquer contradi<;iio entre esta proposta e aquela encaminhada pelos bons oficios do Ministro do Egipto. Este, interpelado pelo
Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros em Lisboa, confirmou, em nota de
5 do Corrente, nao ter feito qualquer referenda a utiliza<;aO da casa do
antigo Consulado Portugues e prometeu providenciar a fim de desfazer
o equivoco. Vossa Senhoria devera deixar bern claro este ponto, niio cabendo ao Brasil qualquer reparo quanto a sua posi<;iio como na<;iio defensora; c) o Governo indiano limitou-se a negar a alegada proposta recebida
via Egipto, sem fazer qualquer referenda a que foi transmitida pela nossa
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Embaixada; d) o Governo Portugues reitera a sua observancia ao acordo
de 5 de Janeiro Ultimo e ao principio da reciprocidade; e) lembra ainda que
o proprio Governo indiano autorizou o curador brasileiro a receber a colonia
portuguesa em Bombaim no local da sua residencia e prontificou-se a
cooperar para a obtenc;ao da casa para este fim; f) atendendo a que o Governo indiano se recusou a aceitar a hipotese de que o curador brasileiro
receba a colonia portuguesa em Bombaim na mesma casa onde se guardem
os arquivos, o Governo Portugues, desejoso de chegar a soln<;ao satisfatoria para ambas as partes, renunciaria, por enquanto, a guarda do arquivo
em Bombaim, permanecendo o mesmo na Embai:x:ada do Brasil em Nova
Delhi, e propoe, tao-somente, obtenc;ao de casa em apartamento em local
adequado onde o representante do Brasil residisse quando fosse a Bombaim
e ai recebesse a colonia portuguesa, evitando-se, assim, qualquer possibilidade de ser a casa em aprec;o considerada como repartic;ao brasileira
permanente. 0 mesmo tratamento seria concedido ao representante do
Egipto em Goa. Ha que demonstrar a impossibilidade pratica de receber
a colonia no hotel. Conviria Vossa Senhoria solicitar a cooperac;ao da Embai:x:ada do Egipto nessa capital, a fim de ajuda-lo a desfazer o equivoco.

N.O 889
Do Ministerio dos Negocios Estrangeiros
ao Embaixador de Portugal no Rio de janeiro
Telegrama n. 0 I49

Lisboa, 3 de Outubro de 1956
·'

Resposta ao n.o 3.o do telegrama de V. Ex.a n.o 142 (1). 0 Ministerio
do Ultramar forneceu os seguintes elementos: Goa- 3157 homens e
1.437 mulheres; Damao- 106 homens e 84 melhores; Diu- 97 homens
e' 23 mulheres. Alem destes, ha os seguintes presos: Goa- 43 homens e
1 mulher; Damao- 11 homens; Diu- 14 homens.
Segundo 0 Governo Geral, OS numeros nao podem considerar-se
e~actos, visto ter sido livre ate ha dois anos a entrada dos subditos indianos
e:portanto nao haver registo do movimento de pessoas atraves das fronteiras. Nao obstante os esforc;os das autoridades para os cidadaos indianos
regularizarem a sua situac;ao, nem todos estao registados.
N estrangeiros
( 1}

Ver documento n.o 879.
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N. 0 890

Do Embaixador de Portugal no Rio de janeiro
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros
Telegrama n. 0 I68

Rio de Janeiro, 5 de Outubro de 1956
Acabo de receber do Itamaraty o texto da nota que o Governo de
Nova Delhi dirigiu a Embaixada do Brasil em 17 de Setembro em resposta
a nota brasileira enviada em cumprimento das instru<;6es que nos foram
comunicadas e que acompanharam o meu oficio n. 0 671 (1 ). Com a sua
habitual rna fe, o Governo indiano acha as propostas apresentadas pelas
Embaixadas egipcia e brasileira diferentes na forma, mas iguais em substancia. E depois afirma:
a) Receber visitas no local onde estao os arquivos, nunca foi encarado
como sendo do acordo entre os dois Governos;
b) A assistencia oferecida para ajudar a Embaixada a encontrar acomoda<;6es era unicamente para 0 fim de guardar OS arquivos, e nao para receber
os membros da colonia portuguesa em Bombaim;
c) A questao da residencia do representante brasileiro e para ser tratada pela Embaixada do Brasil. Indica a sua nota de Fevereiro de 1956,
em que se dizia que as acomoda<;6es residenciais onde o funcionario receba
as suas visitas e assunto de que este se ocupara pessoalmente, acrescentando que o Embaixador do Brasil admitiu este principio na sua carta de
17 de Janeiro de 1956;
d) Nao ha controle residencial em Bombaim. 0 Sr. Maia instalou-se livremente em Fevereiro no Taj Mahal Hotel e nas suas declara<;6es
de 22 de Fevereiro afirmou que varios goeses e indianos o tinham ali
visitado. Nao existem restri<;oes quanto ao numero nem de classe social
dos visitantes;
e) 0 Governo indiano e incapaz de encontrar diferen<;a entre <<reparti<;ao permanente>> e <<local onde o representante brasileiro receba quando
vai a Bombaim>>, visto que no intervalo algum outro funcionario da Staff
brasileiro ali tera de residir.
0 Governo de Nova Delhi nota que, apesar das suas duas ofertas de
locais para arquivos, o Governo Portugues preferiu transportar os arquivos
para Nova Delhi. Afastado assim, diz, o unico obstaculo dos Ultimos seis
meses a que se opunha a troca de representantes, espera que o Governo
(1)

Ver documento n.o 888.
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Portugues a,utorize agora a visita do respresentante egipcio a Goa, sem
o que tera de reconsiderar as facilidades dadas a Embaixada brasileira
para a defesa dos interesses portugueses na India.

A nt6nio de Faria

N.O 891

Do Ministerio dos Negocios Estrangeiros
ao Embaixador de Portugal no Rio de Janeiro
Telegrama n. 0 I54
Lisboa, 6 de Outubro de 1956
Aditamento ao telegrama n.o 149 (1). 0 l\finisterio do Ultramar esclarece que os presos indianos sao 35 (33 homens e 1 mulher condenada, e um
homem aguardando julgamento). Estao todos em Goa.

N estrangeiros
N.o 892

Do Embaixador de Portugal no Rio de Janeiro
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros
Oficio n. 0

JOI

Rio de Janeiro, 6 de Outubro de 1956

Excelencia - Conforme se dizia na informa<;ao ontem prestada a
V. Ex. a por outra via, tenho a honra de junto remeter c6pia da nota verbal
entregue pelo 1\finisterio dos Neg6cios Extrangeiros da Uniao Indiana
a Embaixada do Brasil em Nova, Delhi, em 17 de Setembro findo, sobre
a ida, do representante brasileiro a Bombaim e do representante egipcio
a Goa, em defesa, respectivamente, dos interesses portugueses e indianos
naquelas cidades.
Aproveito a oportunidade para apresentar a V. Ex.a os protestos da
minha mais alta considera<;ao.
A nt6nio de Faria
( 1)

Ver documento n.o 889.
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Anexo

N.o 47/57/NGO
Nova Delhi, 17 de Setembro de 1956
The Ministry of External Affairs present their compliments to the
Embassy of Brazil and, with reference to their note n. 0 152 dated the 14th
September, 1956, have the honour to state as follows:
2. Due consideration was given to the proposal contained in the aide
memoire handed over to Shri M.A. Hussain, Joint Secretary, by the Brazilian Charge d'Affaires at New Delhi on the 13th August, 1956. Though
different in form the substance of the proposals conveyed by the Egyptian
and the Brazilian Embassies were broadly identical. A reply was furnished
to the Egyptian Embassy in the Ministry's note n. 2562-NGO/ 56,
dated the 14th August, 1956 and a copy of this reply sent to the Brazilian
Charge d'Affaires with Shri Hussain's letter of the same date.
3. The Government of India would like to re-state their position on
certain points which find reference in the note under reply:

a) The receiving of visitors at the premises where the records of
the former Portuguese Consulate-General were stored was
completely outside the scope of the agreement between the
two Governments.
b) The assistance offered by the Government of India is only
in regard to finding suitable accommodation for the storage
of records of the former Portuguese Consulate-General aud
neither for the purpose of the residence of the Brazillian representative nor for that of receiving <<members of the Portuguese colony>> in Bombay. In the circumstances, the statement
in subparagraph (e) of paragraph 2 of the note under reply
that the Government of India <<offered its cooperation to
obtain a house for such purpose>>, namely the receiving of
Portuguese nationals, is totally incorrect, and no such commitment has been made by the Government of India in the notes
exchanged on this subject.
c) The question of assistance to the Brazilian Government to
find residential premises for the Brazilian representative does
not, in fact, arise as this is a matter to be dealt with by Brazilian Embassy. Reference may be made to note n° 47/57/NGO,
dated the 27th February, 1956, from the Ministry of External
Affairs to the Embassy of Brazil, where it is staded: <<The
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Government of India would like to add that arrangement for
residential accommodation, where the Brazilian officer will
receive visitors, etc., in connection with the protection of
Portuguese interests are to be made by the officer himself,
as already fully recognised in the Brazilian Ambassador's
letter of the 17th January, 1956, addressed to the Foreign
Secretary>>.
d) There is no control on residential accommodation in hotels
in Bombay. As the Brazilian Embassy will, no doubt, recall
the Brazilian Secretary who visited Bombay in February
last made his own arrangements to stay at the Taj Mahal
Hotel which he found satisfactory. Further, in a statement
to the Indian Express on the 22nd February, 1956, the
Brazilian Secretary emphasised that <<several Goans and
Indians>> had visited him at that place. It is clear, therefore,
that the Taj Mahal Hotel, where her esided, was not considered
unsuitable for the purpose of receiving visitors; nor did he
consider receiving visitars in a hotel either <<impracticable>>
or <<impossible>> as suggested in the note under reply. There
is no restriction whatever on the number or the social status
of the visitors who may be received in any hotel in Bombay.
e) The Government of India are unable to appreciate the difference between renting suitable premises <<Where the representative of Brazil could reside while travelling to Bombay and
the establishment of a <<permanent Brazilian office>>. It is presumed that in the absence of the Brazilian representative the
will continue to be in charge of staff paid by the Embassy
and will, thus for all purposes, constitute an office or permanent residence. The Government of India have, in their
note dated the 28th August, 1956, addressed to the Egyptian
Embassy for communication to the Portuguese Government,
emphasised that <<the establishment of an office or the permanent residence of the Brazilian representative in Bombay is
completely outside the agreement between the two Governments and has no relevance to the permission which should
be forthwith accorded to the Egyptian representative to proceed for a second visit to the Portuguese Possessions.>>
4. The Government of India note that despite the offer of premises
made in February last and a second offter in June, 1956, the Portuguese
Government <<renounces at the present moment to keep the said records
in Bombay, storing them, instead, at the Brazilian Embassy in New Delhi>>.
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'The Government of India are, therefore, of the view that this decision
of the Portuguese Government removes the only obstacle which has been
persistently maintained during the past six months to a further exchange
of representatives. In the light of the Portuguese Government's reiteration
of its intention to fulfil the agreement between the two Governments,
which the Government of India welcome, the Government of India would
repeat their request to the Portuguese Government to agree forthwith to
a representative of the Egyptian Government visiting Goa, failing which
as already stated in their note n° 2562-NG0/56 of the 14th August,
1956, they will be constrained to reconsider the question of the facilities
hitherto afforded to the Brazilian Embassy for looking after Portuguese
interests in India.
5. The Govemment of India presume that the accommodation refered to in the correspondence resting with their note no 47J57/NGO, dated
the 3rd September, 1956, is no longer required by the Brazilian Embassy
and are accordingly taking steps to release it.
The Ministry of External Affairs avail themselves of this opportunity
to renew to the Embassy of Brazil the assurances of their highest consideration.

Tradur;iio
0 Ministerio dos Assuntos Externos apresenta os seus cumprimentos
a Embaixada do Brasil e, com referenda a nota n. 0 152, de 14 de Setembro
de 1956, tem a honra de comunicar quanto segue:
2. Foi considerada com a devida aten<_;ao a proposta constante do
Memorandum entregue ao Shri M.A. Husain, Secretario Adjunto, em 13 de
Agosto de 1956, pelo Encarregado de Neg6cios brasileiro em Nova Delhi.
Embora diferentes na sua forma, as propostas apresentadas pelas Embaixadas do Egipto e do Brasil eram de um modo geral substancialmente
identicas. Uma resposta foi dada a Embaixada do Egipto na nota deste
Ministerio n. 0 2562-NG0/56, de 14 de Agosto, de 1956 e uma c6pia dessa
resposta foi enviada ao Encarregado de Neg6cios brasileiro com a carta
·do Sr. Shri Hussain, da mesma data.
3. 0 Govemo indiano desejaria definir novamente a sua posi<_;ao sobre
-certos pontos a que alude a nota em referenda:
a) A recep<_;ao de visitas no local onde os arquivos do antigo Consulado-Geral de Portugal eram guardados estava completamcnte fora do ambito do acordo celebrado entre os dois
Governos.
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b) A assistencia prestada pelo Governo indiano tern por {mico
fim arranjar urn local apropriado para guardar os arquivos
do antigo Consulado-Geral de Portugal, e nao para servir de
residencia ao representante brasileiro ou para receber <<membros da colonia portuguesa>> de Bombaim. Nestas condi<;oes,
a declara<;iio na alinea (e) do § 2. o da nota em referenda, segundo a qual o Governo indiano <<ofereceu a sua coopepera<_;ao para arranjar uma casa destinada a tal fim>>, nomeadamente a recep<;iio de nacionais portugueses, e totalmente
incorrecta e nenhum compromisso desse genero foi tornado pelo
Governo indiano nas notas que trocou sobre o assunto.
c) Na verdade, a questao da assistencia ao Governo Brasileiro
para arran jar urn local que sirva de residencia ao representante
brasileiro niio se levanta, visto que e urn assunto a ser tratado
pela Embaixada do Brasil. Pode fazer-se referenda a nota
n. 0 47/57/NGO, de 27 de Fevereiro de 1956, do Ministerio dos
Neg6cios Estrangeiros a Embaixada do Brasil, onde se diz:
<<0 Governo indiano desejaria acrescentar que, como ja ficou
bern estabelecido na carta de 17 de Janeiro de 1956, dirigida
pelo Embaixador do Brasil ao Secretario-Geral do Ministerio
dos Assuntos Externos, eo proprio funcionario brasileiro quem,
tratando-se da protec<;iio dos interesses portugueses, tern de
arranjar urn local para a sua residencia, onde recebera visitas, etc ...
d) Nao ha controle de residencia nos hoteis de Bombaim. A Embaixada do Brasil lembrar-se-a de certeza que o Secretario
brasileiro, que visitou Bombaim em Fevereiro ultimo, tratou
pessoalmente da sua estadia no hotel Taj Mahal, que achou
satisfat6rio. Demais, numa declara<;iio ao jornal IndianExpress, em 22 de Fevereiro de 1956, o Secretario brasileiro
salientou que <<Varios goeses e indianos>> o visitaram naquele
sitio. E, portanto, evidente que o hotel Taj Mahal, onde residiu, niio era considerado impr6prio para receber visitas;
nem considerava que o facto de receber visitas num hotel era
impratic:ivel ou impossivel, como se deixava entender na
nota em referenda. Niio ha qualquer especie de restri<;iio
quanto ao n{tmero on a posi<;ao social das visitas recebidas
em qualquer dos hoteis de Bombaim.
e) 0 Governo indiano niio e capaz de fazer uma distin<;iio entre
mn local alugado <<que possa servir de residencia para o representante brasileiro quando for a Bombaim>> eo estabelecimento
de urn <<escrit6rio brasileiro permanente>>. Supoe-se que na.

253

ausencia do representante brasileiro a residencia ficanl. a
cargo de pessoal pago pela Embaixada e, por isso, constituira
para todos os fins um escrit6rio ou uma residencia permanente. 0 Governo indiano, em nota de 28 de Agosto de 1956,
dirigida a Embaixada do Egipto para comunica<_;ao ao Governo
Portugues, sublinhou que o <<estabelecimento de um escrit6rio
ou da residencia permanente do representante indiano em
Bombaim esta completamente fora do acordo celebrado entre
os dois Governos e nao tem nada que ver com a autoriza<_;ao
que deveria ser imediatamente concedida ao representante
egipcio para fazer uma segunda visita as possessoes portuguesas.

4. 0 Governo indiano nota que, apesar de umlocal ter sido oferecido
em Fevereiro ultimo e, uma segunda vez, em Junho de 1956, o Governo
Portugues <<renuncia neste momento a guardar aqueles arquivos em Bombaim, deixando-os em vez disso em deposito na Embaixada do Brasil em
Nova Delhi>>. 0 Governo india,no e, por conseguinte, de opiniao de que esta
decisao do Governo Portugues afasta o unico obstaculo a uma ulterior
troca de representantes que foi persistentemente mantida durante OS u.ltimos seis meses. Perante o facto de o Governo Portugues ter reiterado a sua
inten<_;ao de cumprir o a,cordo celebrado entre os dois Governos, o que acha
muito bem, o Governo indiano queria formular novo pedido ao Goven10
Portugues para que este aceite imediatamente que um representante do
Governo egipcio visite Goa, ou, do contrario, ver-se-a obrigado, como ja
ficou estabelecido na nota 11. 0 2562-NG0/56, de 14 de Agosto de 1956,
a reconsiderar a questao das facilidades oferecidas ate agora a Embaixada
do Brasil para velar pelos interesses portugueses na India.
5. 0 Governo indiano supoe que a Embaixada do Brasil ja nao necessita do alojamento referido na correspondencia relativa a nota n. 0 47/57/
fNGO, de 3 de Setembro de 1956, e, por conseguinte, esta a tomar providencias para o deixar livre.
0 Ministerio dos Assuntos Externos a,proveita a oportunidade para
reiterar a Embaixada do Brasil os protestos da sua mais alta considera<_;ao.
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N.o 893

Nota verbal do Ministerio dos Negocios Estrangeiros
a Embaixada do Brasil em Lisboa
Lisboa, 15 de Outubro de 1956
N.o 37

0 Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros apresenta os seus cumprimentos a Embaixada do Brasil e, em referenda a nota do Governo da
Uniao Indiana para a Embaixada do Brasil em Nova Delhi n.o 18-71/56-GP,
de 19 de Junho {tltimo, tern a honra de comunicar o seguinte, como pedido
de transmissao ao referido Governo.
2. 0 Governo indiana pretende que as acusa<_;oes do Governo Portugues relativas a uma serie de incidentes ocorridos na fronteira de Goa sao
manifestamente absurdas. Analisam-se, seguidamente, as raz6es em que o
referido Governo se baseou para fazer essa afirma<_;ao.
3. Por mera conveniencia de exposi<;ao, come<_;am por considerar-se,
aHnea por alinea, os comentarios produzidos quanta a varios dos incidentes
referidos no n. 0 3 da citada nota (e salienta-se, desde ja, que o Governo
indiana nao procurou rebater as afirma<_;6es do Governo portugues relativas aos incidentes verificados em 10, 27 e 30 de Janeiro, 8 e 16 de Fevereiro e 2 de Mar<_;o). E assim:
a) Ao contrario do que, inexplicavelmente, afirma o Governo indiano~
esta bern expresso no memoranda portugues o local onde, em
2 de Janeiro, se verificou a prisao dos dois individuos de nacionalidade indiana: foi em Endrem de Cotigao, no concelho de Canacona.
A £alta de indica<_;ao dos nomes dos referidos indianos e inteiramente
natural; tratava-se de individuos que se entregavam ao contraband6,
(no momento da captura, transportavam espirito nativo) e ainda nao
haviam sido completamente identificados pelos Portugueses que assistiram a sua deten<_;ao. Mas as irregularidades que pretendiam praticar
nao explicam, como e evidente, a sua prisao, em territ6rio portugues,
pelas autoridades da Uniao.
b) 0 posto policial de Querim nao fica localizado, como o Governo
indiana afirma, na povoa<_;ao de Querim, no concelho de Pernem,
imediatamente a sul do rio Tiracol; fica na povoa<_;ao de Querim,
no concelho de Satari, a 11 quil6metros a NW de Valpoi e a cerca
de 2 quil6metros da fronteira, que segue em raia seca de Patardeu
para leste.
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As considera<;6es produzidas na nota em apre<;o, quanto a este ponto,
estao, portanto, completamente prejudicadas. Uma vez repelido o
assalto, foram alias iniciadas diligencias no sentido de perseguir e capturar
os terroristas, mas estes, a coberto da noite, conseguiram desaparecer,
tendo, no entanto, sido localizados e reconhecidos por elementos da popula<;ao das aldeias portuguesas fronteiri<;as, na altura em que se internavam
no territ6rio da Uniao Indiana.

c) 0 assalto a residencia de Godolfo Cruz, agricultor e ex-guia da PEI,
teve lugar em Codal de Satari, a 10 km a NE de Valpoi, cerca das
00 h 30 do dia 12 de Janeiro. Na casa encontravam-se, no momento
do assalto e alem do proprietario, o patel da guarda rural Bernardo
da Apresenta<;ao Pinho e os civis Prabacar Sinai Usgaocar e Puno
Poriencar. Perante a reac<;ao encontrada, os assaltantes fugiram.
A popula<;ao da aldeia efectuou uma batida ate alta madrugada,
sem todavia os haver encontrado. (Estes elementos nao foram
referidos na primeira nota sobre o assunto por, como e 6bvio, nao
serem indispensaveis para definir e qualificar a ac<;ao perpetrada).
d) No reentrante fronteiri<;o entre Patardeu e Anconem fica uma
zona conhecida por Chandel, na qual existem dois pontos trigonometricos denominados Chandel 1 e Chandel 2, a povoa<;ao de
Chandel e o posto fiscal do mesmo nome. Todos estes locais estao
situados, imediatamente, sobre a fronteira, e nao a duas ou tres
milhas dela, como afirma o Governo da Uniao Indiana.
Tambem contrariamente ao que se declara na nota indiana, o posto
fiscal de Chandel encontrava-se encerrado na epoca em que se verificavam
os incidentes ocorridos naquela area. Com efeito, aquele posto foi fechado
em 26 de Novembro de 1955 e manteve-se nessa situa<;ao ate 17 de Fevereiro do ano corrente. Como, durante todo esse periodo, nao houve naquela
zona fronteiri<;a qualquer vigilfmcia permanente por parte das for<;as policiais portuguesas, carecem, portanto, de fundamento as raz6es apresentadas pelo Governo indiano.
Em anexo (Anexo I) referem-se, em pormenor, os incidentes ocorridos
naquela zona e a que se fez alusao.

e) Nao pode deixar de estranhar-se que o Governo indiano, ap6s haver
considerado vagas as alega<;6es portuguesas, venha afirmar, de
uma forma tao estranhamente imprecisa, que o assalto ao jeep
pertencente a firma D. S. Salgaocar & Irmao, Limitada, foi feito
pelos pr6prios agentes de policia portuguesa.
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Para que nao restem duvidas ao Governo indiano sobre o que se
passou, faculta-se em anexo o relato do incidente (Anexo II). 0 depoimento de todo o pessoal que seguia na camioneta, e que foi cercado pelos
terroristas, constitui a melhor garantia da falta de fundamento da explica<_;ao encontrada pelo Governo indiano.
E s6 por erro o Governo indiano deve ter afirmado que o Governo
Portugues, quanto a este incidente, nao declara que OS terroristas haviam
entrado em Goa. Com efeito no memorando portugues entregue ao Governo Brasileiro para transmissao ao Governo da Uniao Indiana diz-se
o seguinte: <<29 de Janeiro- Urn grupo de 20 a 25 terroristas, armados
e vestindo uniformes identicos aos da po1icia portuguesa, entrou em territ6rio portugues>>, etc. etc.

f) Conclui-se do relato anexo (Anexo III) que s6 por lapso se comunicou que o assalto ao jeep da policia ocorrido em Mulgao teve
lugar no dia 12: o assalto verificou-se, efectivamente, em 11 de
Fevereiro.
Por outro lado, apenas se fez referenda a urn ferido em virtude de
o ferimento do mecanico Delgado nao ter tido importancia, conforme
depois se verificou.
Finalmente, interessa salientar que o local onde se deu o assalto fica
a menos de 3 milhas da fronteira (e nao a 7, conforme afirma o Governo
indiano). E evidente sem a menor relevancia o argumento aduzido pelo
Governo indiano de que existe em Doromarogo urn <<posto avan<;ado refor<;ado por pessoal portugues armado>>: como e 16gico, os grupos terroristas
nao entram no territ6rio portugues pelos locais onde se encontram postos
policiais ou fiscais, mas sim pelas zonas desguarnecidas e nao vigiadas que
existem em todas as fronteiras. Alem disso, uma vez no territ6rio de Goa,
procuram nao se aproximar das zonas onde mais facilmente possam ser
descobertos e atacados. Embora nao existam elementos completos sobre
0 assunto, as infonna<;6es existentes levam a convic<_;ao de que 0 grupo
assaltante do jeep atravessou a fronteira entre Doromarogo e Maulinguem,
ou seja, na zona em que a fronteira passa mais proximo do local onde se
realizou o assalto.
4. Resulta imediatamente do exposto que os factos ocorreram como
relatados pelo Governo Portugues; e que os incidentes objecto de protesto
foram provocados por individuos vindos da Uniao Indiana. Acresce
que nos incidentes sobre OS quais 0 Governo indiano se nao pronunciou
os grupos terroristas sao sempre identificados como tendo vindo da Uniao
Indiana.
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Como e 6bvio e ja repetidamente se acentuou, a actividade terrorista
desenvolvida no territ6rio de Goa e, em regra, efectuada durante a noite
e nas regioes mais desprotegidas de fon;as policiais ou guarda fiscal. Por
outro lado, os individuos empenhados em tais ac<_;oes procuram- como
tambem e natural- agir em condi<;oes que tornem dificil o seu reconhecimento e identifica<_;ao. Varios incidentes que tern sido relatados e foram
objecto de protesto por parte de Governo Portugues servem, todavia, para
demonstrar a interferencia ou conivencia das autoridades indianas na actividade terrorista: em anexo (Anexo IV) indicam-se exemplifica.velmente
alguns desses incidentes, todos ocorridos desde Dezembro de 1955.
0 Governo indiano acusa o Governo Portugues de haver seleccionado,
cuidadosamente, entre urn grande numero de incidentes ocorridos em Goa,
aqueles que se verificaram nas proximidades da fronteira.
Trata-se de mais uma acusa<;ao nao fundamentada e contra as realidades, como resulta de mero exame dos seguintes numeros: no periodo
que decorreu de 1 de Janeiro a 31 de Julho de 1956, houve 71 ac<;oes na
zona fronteiri<_;a de Goa e apenas uma duzia no interior daquele territ6rio
portugues. Estes numeros, s6 por si, explicam a origem do movimento
terrorista; e, melhor ainda, este e compreendido desde que se tenha em
conta que em quase todos os sucedidos no interior foi igualmente possivel
identificar as suas liga<_;oes com os elementos da Uniao Indiana. Em anexo
(Anexo V) discriminam-se as ac<;6es havidas, para melhor esclarecimento
do assunto.
5. Conforme acentuado no comunicado do Ministerio dos Neg6cios
Estrangeiros de 10 de Janeiro de 1956, o Governo Portugues recebeu informa<_;oes fidedignas segundo as quais foram confeccionadas em Bombaim
bandeiras portuguesas e unifonnes identicos aos usados pelas for<_;as milltares estacionadas em Goa. 0 Governo indiano garante, categoricamente,
que os referidos uniformes nao estao a ser feitos em nenhum local da Uniao
Indiana. Todavia, a verdade e que OS grupos que, vindos do territ6rio indiano, praticam actos de terrorismo no territ6rio portugues usam- quase
sempre - uniformes identicos aos das fon;as armadas portuguesas. 0 facto
s6 pode servir para confirmar as informa<;oes aludidas, tanto mais que a
explica<;ao apresentada pelo Governo indiano e destituida de qualquer fundamento. Com efeito, e inteiramente inexacto existir em Goa um numero
crescente de elementos da policia que se manifestam contra a soberania
portuguesa: um ou outro caso de descri<;ao registado respeita a soldados
pertencentes aS fon;as metropolitanaS, e OS inqueritos efectuados revelaram sempre tratar-se de elementos que haviam incorrido em severas
penas disciplinares ou se encontravam em situa<;ao equivalente.
6. E exacto que, entre 19 e 31 de Outubro de 1955, varios maritimos de
Damao, com suas familias, atravessaram a fronteira com a Uniao Indiana.
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E que, posteriormente, em Fevereiro e Mar<;o de 1956, alguns maritimos
da aldeia de Gogola, em Diu, se dirigiram clandestinamente para Bombaim,
aproveitando patmarins que acidentalmente tocam a baia de Nagoa.
Nao se registaram, alias, quaisquer outros casos desta natureza, embora
na nota em referenda se insinue que tem sido frequentes.
Todavia, a atitude dos pescadores de Damao foi determinada, exclusivamente, pela falta de aprestos para a campanha piscat6ria e pelas dificuldades de abastecimento entao existentes naquele distrito em virtude
do bloqueio econ6mico imposto pela UnHio Indiana aos territ6rios portugueses. Uma vez remediada, embora com sacrificio, a situa<_;ao criada pelo
bloqueio da Uniao Indiana, nao mais se verificaram alturas semelhantes.
E, quanto a entrada clandestina em Bombaim de maritimos de Diu, a
mesma foi devida a circunstancia de se tratar de maritimos que normalmente trabalham em barcos estrangeiros e que, em virtude das restri<;6es
ao transito atraves da fronteira de Goa impostas arbitrariamente pelas
autoridades indianas, se viram desempregados e impedidos de sustentar
as respectivas familias. Resolveram por isso entrar clandestinamente na
Uniao Indiana e levaram consigo os seus familiares, uma vez que, como
e sabido, as autoridades indianas nao lhes permitiriam a remessa para
a India Portuguesa do dinheiro necessaria a manuten<_;ao dos seus. Nao
foi, portanto, por motivos de natureza politica que os referidos goeses entraram na Uniao Indiana.
7. 0 Governo Portugues ja teve ocasiao de relatar, pormenorizadamente, os incidentes verificados na fronteira de Goa em 5 e 8 de Fevereiro
do ano corrente, pelo que se dispensa de o fazer de novo. Em nenhum deles
houve viola<;ao do territ6rio indiano. Pelo contrario, bandos armados
vindos da Uniao Indiana entraram em territ6rio portugues; eo seu regresso
a Uniao s6 foi possivel a coberto do auxilio prestado pelas for<_;as armadas
da policia indiana, as quais, por sua vez, nos dias 3 e 6 de Mar<_;o violaram
o territ6rio portugues naquele local.
8. Nao se compreende que objectivo poderiam ter em vista as autoridades portuguesas ao simularem, conforme afirma o Govemo indiano,
ataques em certos pontos situados junto da fronteira, para que os funcionarios indianos os observem. Esse teria sido, segundo a nota indiana, o caso
de uma troca de tiros e explosao de granadas de mao, ocorridas em 19 de
Dezembro de 1955, proximo de Doromarogo.
Ora, naquela data, houve efectivamente uma troca de tiros em Doromarogo, quando o posto fiscal de Sinquervale foi assaltado, pelas 21 h 45,
por um grupo de cerca de trinta individuos vindos da Uniao Indiana. A
guami<_;ao abriu fogo com as suas armas ligeiras e lan<_;ou algumas granadas
de mao. Momentos depois, cessou o tiroteio, tendo sido visto entao um
outro grupo, tambem numeroso, retirar para a Uniao Indiana. saindo de
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tras duma casa que se encontra proximo. Cerca das 23 h, a guarru<;ao
do posto retomou posi<;6es, em virtude de ter sido alertada de novo por
gritos e tiros vindos da Uniao Indiana.
No come<_;o dos acontecimentos, ouviu-se uma detona<_;iio violenta.
Na manha seguinte, ao ser inspeccionado o local junto da arvore onde
havia sido localizado o primeiro grnpo, verificou-se a existencia de uma
cratera com pouco mais de meio metro de diametro. Sup6e-se que os assaltantes- vindos da Uniao Indiana, como se disse- tencionavam destruir
o edificio com poderosa carga explosiva, como ja haviam feito com os
edificios dos postos abandonados de Chandel e Golauli, respectivamente
em 26 e 30 de Novembro de 1955.
A policia portuguesa niio teve interferencia no assunto, ao contn1rio
do que afirma o Governo indiano; tudo se passou com a guarda fiscal.
Porque o posto indiano de Doromarogo se encontra sobre a fronteira e, no
mesmo local, seria impossivel ao grnpo atacante, se fossem policias portugueses como o Governo indiano pretende, vir do territ6rio indiano e ali
regressar.
9. 0 Governo Portugues nao pode deixar de lamentar que o Govemo
indiano tenha aproveitado a oportunidade para, sem que isso viesse a prop6sito e empregando termos menos apropriados, em nota diplomatica,
se referir a assuntos que niio lhe compete apreciar e para acusar o
Governo Portugues de varios factos sem, previamente, se certificar da
veracidade das informa<_;6es em que se baseou.
10. Assim, nao compete ao Governo indiano apreciar o numero de
pris6es efectuadas em Goa, pela mesma raziio que niio compete ao Govemo
Portugues ocupar-se de assuntos relativos a ordem interna da Uniiio Indiana, como, por exemplo, a forma como sao reprimidas as alegadas tendencias separatista dos Nagas ou os protestos dos cidadaos indianos que
se manifestam contra a reorganiza<;iio dos Estados da Uniiio. Todavia,
quer-se esclarecer que niio corresponde a verdade a afirma<_;iio de que as
autoridades portuguesas de Goa prenderam nos ultimos anos alguns milhares de homens e mulheres. Desde Julho de 1954 ate 31 de Agosto do
ano corrente, foram presos, em todo o territ6rio de Goa, 1135 individuos
(240 em 1954, 621 em 1955 e 274 em 1956). Estes numeros, muito afastados
dos milhares indicados pelo Governo indiano, correspondem a todas as
prisoes efectuadas, incluindo, portanto, nao s6 as originadas em suspeitas
politicas, mas tambem as resultantes da emigra<_;ao clandestina e, sobretudo, dos movimentos maci<_;os de satyagrahis procedentes da Uniao
Indiana, recrutados em territ6rio deste a tanto por cabe<_;a, ap6s largas
campanhas conduzidas pela imprensa e pelos partidos politicos, com conivencia e apoio ostensivo, ate certo momento, dos dirigentes e das autoridades da Uniao. Daquelas pris6es, apenas foram mantidas 516, assim dis-
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tribuidas: 173 em 1954; 235 em 1955 e 108 em 1956. Estes n{tmeros- e a
ordem de grandeza e desde sempre publica e notoria - revelam, por si so,
o nenhum cuidado com que o Governo indiano formula graves acusa<;oes
contra urn Governo vizinho.
11. Em Goa nao vigora qualquer regime colonial e nao existe nela
qualquer regime de terror. Como o Governo indiano muito bern sabe,
a popula<_;ao de Goa, Damao e Diu goza dos mesmos direitos, privilegios
e liberdades da que habita os restantes territorios portugueses, na metropole ou fora dela. Nao ha, no que que respeita ao seu portuguesismo,
quaisquer problemas, alem daqueles que o Governo indiano artificialmente
procura criar. E, alias, dessa atitude, e so dessa atitude, que derivam os
incidentes de fronteira que foram objecto de protesto -que se mantempor parte do Governo Portugues.

Anexo I
1. 0 assalto a uma residencia em Chandel foi levado a efeito contra
a casa de habita<;ao de Jose Dias, cerca das 23 h do dia 14 de Janeiro,
por urn grupo de terroristas vindo da Uniao Indiana. 0 locatario encontrava-se ausente, tendo os bandidos roubado, alem de 170 rupias em
dinheiro, uma corrente, urn alfinete de gravata e urn anel, todos de oiro,
urn relogio de pulso, lata e meia de petroleo e 50 ma<_;os de foguetes, estes
Ultimos artigos no valor de 250 rupias. Em seguida, dirigiram-se para
o vizinho edificio do posto fiscal e lan<;aram fogo, utilizando, para isso,
palha e o petroleo roubado. Do incendio resultou abatarem os telhados
e a varanda.
2. No que se refere ao assalto ao jeep na area de Chandel, teve
o mesmo lugar cerca das 14 h do dia 16 de Janeiro, entre Can<_;anvornem
e Chandel, proximo ja desta Ultima povoa<_;ao. Realizou-o numeroso grupo
de terroristas, que fazia uso de uniformes e capacetes de a<_;o.
0 jeep era ocupado por uma patrulha da guarda fiscal, constituida
pelo cabo Xeque Ussan e pelos guardas Ibram Cane Adam Can (este o condutor da viatura), que vinha dum reconhecimento feito ao posto fiscal
de Chandel, incendiado dois dias antes. Os terroristas abriram fogo a muito
curta distancia, tendo atingido gravemente o condutor, pelo que a viatura
foi de encontro a uma arvore, voltando-se. 0 guarda Ibram Can fez fogo
sobre os assaltantes com a sua pistola-metralhadora, enquanto teve muni<;oes. Esgotadas estas, e como a outra pistola-metralhadora e as restantes
muni<_;oes tivessem ficado sob a viatura, retiraram, depois de verificarem
a situa<_;ao critica em que se encontravam, sem qualquer possibilidade de
ac<;ao, no que foram insistentemente aconselhados pelo guarda Adam Can,
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ja quase moribundo. Quando patrulhas de refon;o da policia chegaram
ao local, verificaram que a viatura, junto da qual se viam dois cartuchos
de dinamite, havia sido incendiada pelos assaltantes e que o corpo do
guarda Adam Can, parcialmente chamuscado, se encontrava a 30 metros
do jeep, ainda a arder, notando-se vestigios do seu armamento no solo.
Pouco tempo antes deste assalto, os guardas da policia Bab16 Visrama
Mal6 e Rama Porobo, que haviam sido mandados em servi<;o para Assampur, proximo de Chandel, foram perseguidos a tiro de metralhadora e espingarda pelos terroristas, sem serem atingidos, entre Chandel e Can<;anvordem. Algumas pessoas da regiao infonnaram Ieque Usman, sogro do
guarda morto, terem visto o grupo dos terroristas a retirar para a Uniao
Indiana, na tarde do assalto, sendo levados, pelos companheiros, dois
deles que davam sinais de nao poderem andar.
3. Em consequencia dos varios acontecimentos verificados na zona
leste de Pernem, foi reocupado o posto de Chandel por elementos da poHcia. Talvez com a inten<;ao de o eliminar, permitindo assim manter
aberta essa porta de entrada em territ6rio portugues, os terroristas lan<;aram contra ele urn assalto, as 01 h 30 do dia 19 de Fevereiro, abrindo
fogo de espingarda, sem consequencias, em virtude da pronta reac<;ao da
guarni<;ao do posto. Em face desta, o grupo assaltante fugiu. As 05h 30 do
mesmo dia, novo assalto foi desencadeado, tendo os bandoleiros, desta vez,
atacado pelas quatro faces do posto, que foi visado com rajadas de metra 7
1hadora. Perante a energica atitude da guarni<;ao do posto, OS bandoleiros
fugiram de novo para a Uniao Indiana, abatendo nessa altura duas cabe<;as
de gado pertencentes a Concei<;ao Mascarenhas, viu.va, de 55 anos, proprietaria do edificio em que se encontra instalado o posto policial.

Anexo II
1. Quando, cerca das 18 h 30 do dia 25 de Janeiro, urn jeep perten7
cente a firma D. S. Salgaocar & Irmao, Limitada, se deslocava na regHi.o
de Sodo de Mopa, a caminho da mina de Sadananda Borcar, foi assaltado
por numeroso grupo de terroristas, vindo da Uniao Indiana, que o atacou
de surpresa por todos os lados, atingindo-o com 50 empates, pela frente,
pela retaguarda e pelos lados, e ferindo gravemente os seus tres ocupantes:
Sripada Dessai, Alaudin Xeque e Atmarama Purxotoma Mandrecar, o primeiro dos quais veio a falecer.
2. Os feridos foram encontrados uma hora depois, quando uma camioneta com pessoal daquelas minas, chefiado pelo superintendente
Crisna Soir6 Usgaocar, passou pelo mesmo local. Nessa altura, os assaltantes cercaram a camioneta e o pessoal, mantendo este em respeito pelas
armas, e obrigaram a camioneta a transportar as vitimas.
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3. Do depoimento desse mesmo pessoal, concluiu-se tratar-se de urn
grupo de 25 individuos, armados de pistolas-metralhadoras, espingardas
e pistolas, que faziam uso de uniforme semelhante ao da policia portuguesa. Uns traziam capacete de a<;o e, outros, bone. Os pr6prios bandoleiros, depois de terem advertido o superintendente Usgaocar para nao
continuar a explora<;ao da mina, a fim de nao favorecer o Governo Portugues, declararam que <<queriam fazer uma coisa e saiu outra, pois julgavam
tratar-se dum carro militan> e ainda que <<haviam feito sinal para parar,
mas que o condutor, em vez de obedecer, acelerou>>.
4. Verificou-se ainda ter havido uma tentativa de incendiar a viatura
-com a sua propria gasolina (que para isso foi espalhada pelo capim, em
redor) e haverem sido furtadas a bateria e o banco da viatura, bem como
todo o dinheiro que os seus ocupantes possuiam e alguns dos seus objectos
pessoais.

Anexo III
1. 0 assalto ao jeep da policia foi levado a efeito no lugar de Mulgao,
entre Bicholim e Assonora, cerca das 23 hl5 do dia 11 de Fevereiro, quando,
rebocado por um outro jeep da firma Mangaljee (em virtude de se ter
avariado em Sanquelim), regressava a Mapu<;a, depois de cumprida a missfw
de que fora incumbida a sua tripula<;ao, constituida pelo radiomontador
Angelo Lopes, primeiro cabo Belmiro do Carmo e mecanico Fernando
Manuel Guilherme Delgado.
2. Os assaltantes abriram fogo de espingarda e pistola-metralhadora
contra o jeep que rebocava a viatura da policia e lan<;aram em seguida
uma granada de mao, que alias nao chegou a explodir. 0 jeep foi atingido com 4 empates no para-brisas e a viatura com varios outros na retaguarda. A tripula<;ao desta ultima viatura reagiu pronta.mente, tendo OS
bandoleiros fugido a coberto de cerrada escuridao.
3. No assalto ficaram feridos o primeiro-cabo Belmiro do Carmo,
com urn tiro na coxa esquerda e varios estilha<;os, um dos quais no olho
direito- ferimento que impos mais tarde a sua transferencia para Lisboa-,
e o mecanico Delgado, este Ultimo num pulso e muito ligeiramente.

Anexo IV
a) Cerca das 15h do dia 5 de Abril, quando seguia com destino ao
seu cajual em Riavona, na companhia de outros dois individuos, o goes
Suriaji Rau Dessai foi surpreendido, nas proximidades desta localidade,
por quatro policias samrau e arrastado para a Uniao Indiana. Soube-se,
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posteriormente, ter sido levado por aqueles policias para Aint e, daf, em
9 do mesmo roes, para Belgao ou Delhi, depois de haver sido violentamente agredido.
b) Na manha de 30 de Abril, quando o goes Dorna Copal Saunto
estava a trabalhar na sua varzea, em Golpem, muito proximo da fronteira,
foi assaltado e espancado pelo guarda fiscal da Uniao Indiana, Amanta
Dactulo Berquecar, em servi<;o no posto aliandegario indiano de Sinquervale, que entrou no nosso territorio e roubou uma coita e urn cambolim ao
referido Saunto.
c) Na manha de 2 de Maio, uma mulher cujo nome se ignora masse
sabe ser casada em Cossoi (Uniao Indiana) quis vir a Goa, via Sinquervale, a fim de visitar a familia. Estando ja cerca de 200 metros dentro do
territorio portugues, foi espancada e atirada ao chao por urn polfcia
samra~t, o qual viera a correr atras dela e lhe tirou uns peda<_;os de areca
e urn pano Valo.
d) No dia 9 de Maio, pelas 9 h, quando Baji Saulo Pompolit, de
60 anos de idade, natural de Aloma, andava a lavrar com os seus dois bois,
proximo da fronteira, aproximaram-se dele quatro indivfduos que lhe
roubaram os animais. Os autores do roubo foram reconhecidos como sendo guardas fiscais da Uniao Indiana.
e) Nas tentativas de assalto ao posto fiscal de Sinquervale, pelas
21 h 45 e 23 h de 19 de Dezembro de 1955, durante a qual se fez ouvir
urna detona<_;ao violenta e se travou vivo tiroteio de lado a lado, os terroristas atacaram, sem duvida alguma, com a conivencia ou, pelo menos,
o assentimento das autoridades indianas, dado que o posto fiscal indiano
esta localizado junto da fronteira e o pessoal que constitui a sua guarni<_;ao
vive apenas a uns 30 metros do posto portugues. Alem disso, o facto de
ter sido apagada a luz que normalmente se encontra acesa no posto indiano e a circunstancia de nao se ter ouvido o toque horario habitual
contraprovaram a conivencia das autoridades indianas.
f) No incidente de Ali, ocorrido em 5 de Fevereiro de 1956, a policia
e a guarda fiscal indianas abriram fogo contra as patrulhas portuguesas,
a fim de cobrirem a retirada dos bandoleiros em fuga.
g) No incidente observado tambem em Ali, em 8 de Fevereiro de 1956,
urn grupo de terroristas que se encontrava junto do posto policial e fiscal
indiano alvejou, do territorio indiano, uma patrulha portuguesa. A guarni<_;ao daquele posto assistiu, como e evidente, ao que se estava a passar,
sem a mais pequena interven<_;ao no sentido de porem termo ou evitarem a
agressao que os referidos terroristas estavam a perpetrar.
h) Junto do posto indiana de Netorda, a uns 100 metros da fronteira,
em frente de Chandel, existe uma casa que serve de alojamento aos terroristas e a qual, por diversas vezes, estes tern sido vistos recolher quando,
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perseguidos pelas nossas patrulhas. Tal facto s6 e possivel com a complacencia e a conivencia da guarni<_;ao do posto indiano.
i) Ao terrorista Bala Dessai, morto no incidente de Ali, em 5 de Fevereiro, foi apreendido urn documento passado na organiza<_;ao Azad
Gomantak Dal, a que pertencia, e que constituia urn salvo-conduto a apresentar pelos membros daquela organiza<_;ao as autoridades policiais indianas. Informa<_;6es posteriores revelam tambem que, em vista da apreensao de tal documento, estes salvo-condutos passaram a ser deixados
nos postos policiais e fiscais fronteiri<_;os, quando os seus possuidores entram
em Goa para ac<;6es de terrorismo; procura-se, deste modo, evitar a prova
da colabora<_;ao daquelas autoridades com os bandoleiros.

Anexo V
Periodo de 1 de Janeiro a 31 de Julho de 1956.
a) Ac<_;6es na zona fronteira:
Assaltos a postos das FM (1) . . . . . . . . . . . . . . . .
9
Assaltos a particulares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Aparecimento de elementos terroristas . . . . . . 12
Atentados pessoais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
Destrui<_;ao de postos desguarnecidos. . . . . . . .
2
Incendios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Raptos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
Recontros com bandoleiros . . . . . . . . . . . . . . . .
2
Roubos de explosivos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Roubos de gado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
Sabotagem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
Tentativas de assaltos a postos das FM . . . . 11
Total . . . . . . . . . . . . . . 7J.
Periodo de 1 de Janeiro a 31 de Julho de 1956.
b) Ac<;6es no interior do territ6rio de Goa:
Assaltos a elementos das FM. . . . . . . . . . . . . . . .
Assaltos a particulares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Atentados pessoais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Incendios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sabotagens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total
(1) Fon;as militares ou militarizadas,

1
8
1
2
3
15
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Note-se ainda que nas 15 ac<_;6es levadas a efeito no interior de Goa
esta averiguado que a maior parte delas (envio de bombas dentro de livros
expedidos pelo correio; coloca<_;ao de bombas no comboio, em Kalay;
a porta do quartel da PEI (1), em Margao; e na lancha Comandante Qnintanilha, em Pomburpa) foram realizadas por grupos ou individuos isolados
vindos da Uniao Indiana.
N.o 894
Do Ministro de Portugal na Haia
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros

Telegrama n. 0 IIJ
Haia, 13 de Novembro de 1956
A Secretaria do Tribunal Internacional acaba de transmitir-me, por
carta datada de ontem, uma extensa exposi<_;ao do Governo indiano sobre
as raz6es que o levam a pedir a prorroga<_;ao por mais seis meses do prazo
marcado para apresenta<_;ao do seu contramemorial. 0 Governo indiano
alega inumeras dificuldades na procura e estudo de documentos antigos,
agravadas pelo facto de o Governo Portugues nao ter juntado ao seu memorial todos os textos em que se baseia o pedido. Pede que o Governo Portugues seja intimado a produzir a lista de todos os documentos e completar
o seu memorial com fotoc6pias dos originais, quando se trate de tradu<_;oes de marata. Acrescenta que o prazo de seis meses deve contar-se a
partir da data em que o Governo Portugues complete o memorial. Finalmente prop6e-se esclarecer o Tribunal sobre o bern fundado deste pedido
por urn advogado que explique as suas raz6es.
Como o juiz Presidente do Tribunal se encontra ausente nos Estados
Unidos, assistindo a reuniao da ONU, o Greffier vai telefonar-lhe hoje
pedindo instru<_;6es sobre o seguimento a dar a este documento.

Ferreira da Fonseca
N. 0 895
Do Embaixador de Portugal no Rio de janeiro
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros

Telegrama n. 0 I87
Rio de Janeiro, 14 de Novembro de 1956
Foi-me hoje entregue pelo Itamaraty uma nota que comunica que
o Governo indiano chamou o Embaixador em Nova Delhi para lhe dizer
(1) Policia do Estado da fnd.ia.
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que, se nao autorizarmos ate ao dia trinta deste mesa ida do representante
egipcio a Goa, reconsiderani todas as <<facilidades>> concedidas ate hoje
a Embaixada do Brasil para a protec<;ao dos nossos interesses.

Antonio de Faria
N.o 896

Do Ministro de Portugal na Haia
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros
Telegrama n. 0

II6

Haia, 21 de Novembro de 1956
A conversa com o Greffier, esta manha, permite-me acrescentar os
seguintes esclarecimentos:
1. o A reuniao de segunda- feira destina-se apenas a esclarecer o Presidente do Tribunal sobre o pedido de adiamento. 0 Presidente nao permitini que os indianos deturpem o objectivo, introduzindo elementos
relativos a questao em si ou a excep<;ao de incompetencia.
2.o Sendo possivel, conviria trazer ja pronta a resposta escrita a nota
indiana, por forma a apresenta-la antes da conversa com o Presidente
ou durante ela.
Ferreira da Fonseca
N.o 897

Do Ministro de Portugal na Haia
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros
T elegrama n. o

I20

Haia, 25 de Novembro de 1956
Efectuou-se hoje a reumao referida no meu telegrama n. 0 116 (1 ).
Momentos antes foi entregue ao Greffier a nossa resposta a carta do
agente indiano. 0 attorney general indiano expos oralmente os fundamentos do pedido para e21..'tensao do prazo. 0 Presidente disse parecer-lhe
dificil o Governo Portugues satisfazer o pedido de novos documentos sem
(1) Ver documento n.o 896.
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o Governo indiano especificar quais os que deseja que sejam juntos. A respasta portuguesa foi desenvolvida pelos professores Galvao 'l'eles
e Bourquin.
0 Presidente anunciou para muito breve a ordonnance sobre o pedido de adiamento discutido. Preve-se que seja concedida prorroga<;iio
possivelmente ate Fevereiro.
Ferreira da Fonseca

N.o 898
Do Ministerio dos Negocios Estrangeiros
ao Embaixador de Portugal no Rio de janeiro
Telegrama n.o I77

Lisboa, 27 de Novembro de 1956
URGENTE-Pes:o a V. Ex.a que solicite do Itamaraty instrus:oes telegraficas para o seu Embaixador em Nova Delhi no sentido de entregar
urgentemente ao Governo indiano a seguinte comunica<;iio:
1. <<0 Governo Portugues nunca teve em mente evadir o cumprimento
dos arranjos a que se chegou para assegurar a protecs:ao dos interesses
portugueses na Uniao e os interesses indianos na India Portuguesa. Dentro
desse espirito, autorizara o visto para o delegado egipcio, desde que informado da sua identidade e data da visita projectada.
2. 0 Governo Portugues considera, porem, que continuam por esclarecer certas condi<;6es materiais em que o delegado brasileiro podera desenvolver em Bombaim as suas actividades, pois os arranjos atras mencionados nao 0 obrigam a instalar-se necessariamente num hotel, local que se
considera deficiente para o desempenho da sua rnissao. Por outro lado,
nao ha qualquer intens:ao de sugerir que o delegado brasileiro resida permanentemente em Bombaim, nem o prop6sito de manter aberta e ocupada
durante a sua ausencia a casa que eventualmente o delegado arrendasse
para habitar durante as suas visitas. Que nao ha qualquer intuito de organizar-se urn <<escrit6rim>, permanente ou nao, prova-o 0 facto de ter-se
ja enviado para Nova Delhi todo o arquivo do Consulado-Geral.
3. Por isso, o Governo Portugues manifesta a esperans:a de que o Governo indiano reveja a posis:ao que assurniu neste ponto, e que o Governo
Portugues s6 pode atribuir a qualquer mal-entendido ou a uma totalmente
errada interpreta<;ao do prop6sito portugues; este e exclusivamente o de
assegurar aos nacionais portugueses em Bombaim assistencia seme-
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lhante a que eshi pronto a facultar aos nacionais indianos na fndia Portuguesa.
4. Assim, a casa a arrendar por delegado brasileiro serviria unicamente para nela se instalar durante as suas visitas a Bombaim, com
o pessoal que eventualmente o acompanhe, e ai receber membros da colonia
portuguesa; a casa ficaria encerrada logo que o delegado de cada vez se
retire de Bombaim. Vai-se fazer nova experiencia de o delegado brasileiro
utilizar um hotel, mas na convic<;ao de que nao sera possivel desta forma
prestar em termos razoaveis a assistencia adma mencionada.
5. Reserva-se o Governo Portugues a faculdade de rever a sua posi<;ao
sobre o assunto, sem prejuizo do que fica dito no paragrafo n.o 1, sea experienda vier a mostrar que nao sao facultadas ao delegado brasileiro as
facilidades indispensaveis ao exerdcio efectivo da sua rnissao.
6. 0 Governo Portugues reitera a declara<;ao ja feita de que o delegado
da potenda protectora podera, se o quiser, arrendar nos territorios portugueses uma casa onde se instale durante as suas visitas, bem como deslocar-se a qualquer ponto daqueles territorios.>> Fim da comunica<;ao.
Muito convinha que o delegado brasileiro se deslocasse a Bombaim,
pelo menos ao mesmo tempo que o egipcio a Goa, o que parece estar previsto para a primeira semana de Dezembro. Tera de instalar-se num
hotel e ai receber os goeses que o solicitarem. E da maior importancia
podermos conhecer, urgentemente, o grau de facilidades que as autoridades
indianas e a propria administra<;ao do hotel lhe facultarao - ou as restri<;6es com que tentarao limitar as suas actividades. A comunidade portuguesa em Bombaim, por tao largo tempo privada de qualquer assistencia, certamente muito precisara de palavras de encorajamento e expressoes de apre<;o pela firmeza que tem mostrado. Estou certo de que o delegado brasileiro nao sera parco nelas. 0 seu relatorio sera esperado com
o maior interesse.
N estran geiros
N.o 899
Nota verbal da Lega~ao do Egipto em Lisboa
ao Ministerio dos Negocios Estrangeiros

Lisboa, 29 de Novembro de 1956
La Legation d'Egypte presente ses compliments empresses au Ministere des Affaires Etrangeres et, se referant a sa note n.o 11 (1), proc. 946,2
(1) Ver documento n.o 886.
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(III), du 14 Septembre 1956, a l'honneur de Lui faire parvenir, ci-jointe, une
copie avec une annexe de la note adressee par le Ministere des Affaires
Exterieures de l'Union Indienne a l'Ambassade d'Egypte a New Delhi,
concernant les violations de son territoire par des avions portugais.
La Legation d'Egypte saisit cette occasion pour renouveler au Ministere des Affaires Etrangeres les assurances de sa plus haute consideration(1).

Anexo I
Nota n. 0 47J6oJNGO- 55·

Nova Delhi, 16 de Novembro de 1956
The Ministry of External Affairs present their compliments to the
Embassy of Egypt in New Delhi and, with reference to the correspondence
resting with their note n° 332/56 dated the 22nd September, 1956, on
the question of violation of Indian territory by Portuguese aircraft, have
the honour to request the Egyptian Embassy to communicate the following to the Portuguese Government in reply to note dated 14th September,
1956, from the Ministry of Foreign Affairs of the Portuguese Government
to the Egyptian Legation at Lisbon.
2. The Portuguese Government state that after having <<once again
ordered most careful investigations to be made concerning flights by Portuguese civil aircraft>> they are <mot satisfied as to the occurrence of such
·violations>>. In support of this conclusion that Government contend that
the Indian <<allegations>> are vague and mention no details as to the geographical coordinates or place names in respect of the aircraft claimed to
have violated Indian airspace, and that they have done everything within
their power to avoid violations of Indian airspace.
3. Despite what has been stated by the Portuguese Government,
the Government of India would categorically affirm that they are fully
satisfied that the violations of airspace over Indian territory and territorial waters by Portuguese aircraft have in fact taken place as indicated
:in the various notes addressed by the Indian Government on the subject
ending with their note n° 47/60/NGO- 55 dated the 23rd August, 1956.
Since that note, thirteen further violations have occurred and in the statement
attached herewith are fullest details of the date, time, area, coordinates and
the circumstances relating to each violation from the 9th June to the
14th September, 1956.
(1)

Ver documento n.o 915.
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4. The Indian Government have repeatedly warned the Portuguese
Government and called on them to desist from such flagrant violations
but it is amply clear from the thirteen further violations, which have taken
place since the last note on the subject was sent, that the Portuguese
aircraft continue to disregard the requirements of the notification no 8-A/
/17-55 of the 7th April, 1956, and the protests of the Government of India
in this matter.
5. The Government of India further fail to understand the significance
of the statement of the Portuguese Government that <<they>> <<refuse to
accept responsibility for any incidents arising out of acts committed by
the Indian Union>>. To remove any ambiguity on this point the Indian
Government would reiterate their position as follow:

(a) Necessary preventive action against future violations by
Portuguese aircraft of Indian air space would be taken by
the Indian authorities without furthier warning;
(b) The responsibility for the consequences resulting from such
action will rest solely with the Portuguese Government.
The Ministry of External Affairs avail themselves of this opportunity
to renew to the Embassy of Egypt the assurances of their highest consideration.

Tradttytio

A Lega<;ao do Egipto apresenta os seus cumprimentos ao Ministerio·
dos Negocios Estrangeiros e, com referencia a nota n.o 11, proc. 946,2 (III),.
de 14 de Setembro de 1956, tem a honra de junto remeter copia da nota
com o respectivo anexo, dirigida do Ministerio dos Negocios Estrangeiros
da Uniao Indiana a Embaixada do Egipto em Nova Delhi, e relativa as.
viola<;oes do seu territorio por avioes portugueses.
A Lega<;ao do Egipto aproveita o ensejo para reiterar ao Ministerio
dos Negocios Estrangeiros os protestos da sua mais alta considera<;ao.

Anexo
0 lVIinisterio dos Assuntos Externos apresenta os seus cumpri-·
mentos a Embaixada do Egipto em Nova Delhi e, com referencia a correspondencia relacionada com a nota n. 0 332/56, de 22 de Setembro de 1956,
sobre o caso da viola<;ao do tcrrit6rio indiano por avioes portugueses, tem.

271

a honra de solicitar a Embaixada do Egipto que comuuique quanto segue
ao Govemo Portugues, em resposta a nota de 14: de Setembro de 1956, do
Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros do Governo Portugues a Lega<;ao
do Egipto em Lisboa.
2. Declara o Governo Portugues que, <<depois de ter ordenado mais
uma vez inqueritos mais cuidadosos a prop6sito de voos efectuados pela
avia<;ao civil portuguesa>> esta <<seguro de que nao houve qualquer viola<;aO.>) Em apoio desta conclusao, aquele Governo sustenta que as <<alega<;6es indianaS>> sao vagas e que carecem de pormenores quanto as coordenadas geograficas ou quanto aos nomes das localidades relacionadas com
o aviao que teria violado o espa<;o aereo indiano, e que fez tudo qua.nto
estava no seu poder para evitar viola<;oes do referido espa<;o.
3. Apesar do que foi afirmado pelo Governo Portugues, o Governo
indiano queria declarar categoricamente que esta plenamente convencido
de que as viola<;6es do espa<;o aereo superior ao territ6rio e as aguas territoriais indianas por avioes portugueses efectuaram-se realmente como foi
indicado nas varias notas dirigidas pelo Governo indiano sobre o assunto,
sendo a ultima a nota n. 0 4:7/60/NG0-55, de 23 de Agosto de 1956. Desde
que esta nota foi enviada verificaram-se 13 novas viola<;6es e em anexo
veem todos os pormenores sobre a data, a hora, a zona, as coordenadas e as
circunstancias relativas a cada viola<;ao, desde 9 de Junho ate 14: de Setembro de 1956 (1).
4:. 0 Governo indiano preveniu repetidas vezes o Governo Portugues
e pediu-lhe que desistisse de tais viola<;oes flagrantes, mas e evidente que
desde as 13 novas viola<;oes que se efectuaram depois de a ultima nota
sobre o assunto ter sido enviada, a avia<;ao portuguesa nao deixou de desprezar o disposto na notifica<;ao n.o 8-A/17-55, de 7 de Abril de 1956, e os
protestos do Governo indiano a este prop6sito.
Alem disso, o Governo indiano nao chega a compreender o significado
da declara<;ao do Governo Portugues, segundo a qual <<recusa-se a aceitar
a responsabilidade por quaisquer incidentes devidos a actos cometidos pela
Uniao Indiana>>. Com vista a afastar qualquer ambiguidade nesta questao,
o Governo indiano queria tornar a expor a sua posi<;ao da maneira seguinte:

a) As medidas preventivas necessarias contra futuras violat;6es do
espa<;o aereo indiano por avi6es portugueses serao tomadas
pelas autoridades indianas sem outro aviso;
b) A responsabilidade pelas consequencias resultantes de tais medidas recaira exclusivamente sobre o Governo Portugues.
( 1 ) Nao se publica, por desnecessaxio, o quadro pormenorizando as alega<;oes
constantes do anexo aqui referido.
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0 Ministerio dos Assuntos Externos aproveita este ensejo para
reiterar a Embaixada do Egipto os protestos da sua mais alta considera<;ao.
N.o 900

Do Ministro de Portugal na Haia
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros
Telegrama n. 0

I2I

Haia, 30 de Novembro de 1956
Em aditamento ao meu telegrama n. 0 120 (1 ), segundo informa
o Greffier, devo receber hoje ou amanha a resolu<;iio do juiz sobre a extensao do prazo pedido pela Uniao Indiana. 0 Tribunal concedeu quatro
meses, a partir de 15 de Dezembro, isto e, a excep<;iio indiana devera ser
presente no dia 15 de Abril. A titulo particular, soube tambem que no pensamento do Tribunal esta a ideia de se nos conceder quatro meses para
responder a excep<;iio indiana, isto e, a nossa resposta seria dada em 15
de Agosto.
Como nessa altura o Tribunal esta em ferias, calcula-se que a discussao
nao possa realizar-se em Outubro.

Ferreira da Fonseca
N. 0 901

Do Embaixador de Portugal no Rio de janeiro
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros
Oficio n. 0 596
Rio de Janeiro, 1 de Dezembro de 1956

Excelencia - Em aditamento a comunica<;iio de ontem, enviada por
outra via, tenho a honra de junto remeter a V. Ex.a c6pia da nota hoje
recebida deste Ministerio das Rela<;6es Exteriores bern como dos documentos anexos: aide memoire da Embaixada do Brasil em Nova Delhi, de
13 de Agosto ultimo; Carta de resposta do Joint Secretary do Ministerio
( 1)

Ver documento n.o 897.
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dos Negocios Exteriores, de 14 do mesmo rues; e nota do mesmo Ministerio
a Embaixada do Egipto em Nova Delhi, de igual data.
Em virtude do pedido fonnulado no ultimo pedido da nota do Itamaraty e apesar da confirma9ao que verbalmente prestei acerca da proposta
portuguesa, muito agradeceria a V. Ex.a instru96es urgentes sobre o
assunto.
Aproveito a oportunidade para apresentar a V. Ex.a os protestos da
minha mais alta considera9ao.

A nt6nio de Faria
Anexo I
Nota n. 0 DPOf

/939.2(88)(62a)

Rio de Janeiro, 1 de Setembro de 1956
0 Ministerio das Rela<;5es Exteriores cumprimenta a Embaixada de
Portugal e apressa-se em transmitir-lhe copia da nota enviada a Embaixada
do Brasil em Nova Delhi pelo Ministerio dos Negocios Extrangeiros da
Uniao Indiana, em resposta a nota, que o representante do Brasillhe remetera, transmitindo a proposta do Governo Portugues a respeito da possibilidade do arrendamento de uma casa em Bombaim, por conta do Governo
de Portugal, na qual seria possivel ao observador brasileiro receber os
membros da colonia goesa que o procurassem naquela cidade.
2. 0 Ministerio dos Negocios Estrangeiros da Uniao Indiana, assinala
uma divergencia entre o texto da proposta do Governo portugues, apresentado por intermedio da Lega<;ao do Egipto em Lisboa, e o daquela
transmitido pela Embaixada do Brasil em Nova Delhi. Segundo o primeiro
texto, a proposta do Governo Portugues refere-se, unicamente, ao edificio
do antigo Consulado-Geral de Portugal em Bornbairn, cujas cha,ves ja foram,
entregues pela, Embaixada do Brasil ao Ministerio dos Negocios Estrangeiros in'diano.
Pelo contrario, a proposta transmitida pelo representante do Brasil
menciona a obten<;ao de uma ca,sa apropriada para o fim que se tern em
vista, ou seja, o de nela receber a numerosa colonia goesa de Bombaim,
que se comp5e de gente humilde.
4. Em vista da divergencia entre os dois textos, apontada pelo Governo indiano, e que se prende, provavelmente, a, algum mal-entendido,
o Ministerio das Rela96es Exteriores apressa-se em transmitir a Embaixada
de Portugal o texto do Memorandum brasileiro ao Governo india,no, sobre
o mencionado assunto e a nota-resposta do Governo de Nova Delhi, acompanhada do anexo nela referido.
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5. Ao confirmar a comunica<_;ao verbal, transmitida ao Sr. Embaixador de Portugal, quanto as medidas ja tomadas pelo Ministerio das
Rela<;6es Exteriores para que as negocia<;6es prossigam e possam chegar
a uma solu<;ao satisfat6ria, este Ministerio muito agradeceria qualquer
esclarecimento eventual sobre a alegada divergencia e a confirma<_;ao da
proposta do Governo Portugues, na forma apresentada pela Embaixada
do Brasil em Nova Delhi, a fim de poder entrar em novo entendimento
com o Governo da Uniao Indiana.

Anexo II
Nova Delhi, 13 de Agosto de 1956
According to informations received by the Brazilian Embassy from
their Government, the Egyptian Government have consulted the Indian
Union Government if they have no objection to that a Brazilian Observer
may freely receive in an appropriate house to be let in Bombay at the
expenses of the Portuguese Government, all members of the Portuguese
colony who wish to contact him.
The Portuguese Government agree with the Egyptian Government's
proposal since:
1st) The house is an appropriate one for the proposed aim; and
2nd) The Government of the Indian Union give the Brazilian observer
the assurance that he can freely receive any member of the Goan colony.
As a set-off, the Portuguese Government will assure to the Egyptian
observer in Goa entire reciprocity.

Anexo III

No. 47/57/NG0-55
Nova Delhi, 14 de Agosto de 1956
Dear Mr. Charge d'Affaires
With reference to the aide memoire handed over by you to me yesterday, I enclose herewith a copy of a note no 2562-NG0/56 of the 14th
August, to the Embassy of Egypt in New Delhi along with the note to which
it is a reply, which gives answers to the points raised in your aide memoire.
Yours sincerely,
M. A. Husain
Joint Secretary
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Anexo IV
No. 2562-NGOj56

Nova Delhi, 14 de Agosto de 1956
The Ministry of External Affairs present their compliments to the
Embassy of Egypt in New Delhi and have the honour to refer to their
note n° 235/56 of July 24th and to state as follows:
The proposal of the Portuguese Government as communicated to the
Egyptian Legation in Lisbon is as follows:
<<It is difficult and impracticable for the representative of the
Brazilian Embassy, who will visit Bombay to look after the
interests of the Portuguese nationals, to receive them at his
residence in the hotel because the number of the Portuguese
subjects in Bombay is more than 80,000 and mostly they are
poor people. The Government of India should allow the representative of the Brazilian Embassy to stay in a hotel in Bombay
but receive the Portuguese nationals in an office belonging to the
Ex-Portuguese Consulate which is at presente under the control
of the Bombay Government. The Portuguese Government has
made it clear they will permit the representative of the Egyptian
Embassy in New Delhi to visit Goa only if the Government of
India, agree to the above proposaL>>
2. This proposal, in the view of the Government of India, is contrary
to the agreement between the Governments of India and Portugal on the
basis of which their interests are to be looked after by the Governments
of Egypt and Brazil. The terms of this agreement were stated in the Ministry of External Affairs note n° 47/57 JNG0/55 of 30th December, 1955,
to the Embassy of Egypt in New Delhi, which inter alia sta,ted as follows:
<<With regard to the premises in Bombay of the former Consulate
General of Portugal, the requisitioning order of the premises has been
stayed and not withdrawn. Therefore, the position regarding
the use of this building by the Brazilian Embassy official visiting Bombay is limited to examination of the files at present
stored in the building as already communicated in the letter of
the Foreign Secretary of the Government of India dated the
25th October, 1955, to the Ambassador of Brazil. The premises
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in question are, however, required by the Government of Bombay
for other purposes. It is, therefore, proposed to requisition them.
The Government of Bombay will, however, be glad to assist the
Brazilian Embassy to find appropriate accommodation in Bombay for the storage of the records of the former Consulate General
of Portugal. It may added that at the time of the withdrawal of
the Consul General of India from Goa on 1st September, 1955, the
premises of the Consulate General of India were released and the
records removed to India. The Brazilian Embassy officer will be
free to receive Portuguese citizens at the place of his residence
during his visits to Bombay>>.
The Embassy of Egypt in New Delhi, in their note n° 10 of January
9th 1956, intimated to the Ministry of External Affairs that the above
mentioned terms were acceptable to the Portuguese Government and on
this basis were prepared to extend reciprocal facilities to the Egyptian
Embassy in New Delhi to send their officer to Goa, Daman and Diu. This
agreement was confirmed in a note dated 5.1.1956 of Portuguese Ministry
of Foreign Affairs to the Egyptian Legation in Lisbon.
3. It is clear from the above agreement that the Government of India
are not required to and cannot agree to:

a) Make available to the Brazilian Embassy the premises in
Bombay of the former Portuguese Consulate General, from
which recently the records of the Portuguese Government
were removed by the Brazilian Embassy and the premises
released for use of the Government of Bombay.
b) Receiving by the representative of the Brazilian Embassy
visitors at the premises of the former Portuguese Consulate
General or at any other premises made available by the Government of India <<for storage of the records of the former
Consulate General of Portugal>>.
It is also clear from the terms of the agreement referred to above that the
Portuguese Government cannot make the visit of the Egyptian representative to Goa., Daman and Diu dependent on the acceptance of the two
above mentioned new requests.
4. As regards the merits of these two requests made by the Portuguese
Government it may be stated that there is no dificulty whatever in the
Brazilian representative receiving visitors both as regards their numbers
and their status, a.t the place of his residence in Bombay. No difficulty
was experienced or reported to the Government of Bombay by the Brazi-
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lian First Secretary, who visited Bombay in February 1956. Fuerther, the
reception of visitors at a permanently rented premises amounts to the
establishment of an office of the Brazilian Embassy. It may be added that
the Egyptian First Secretary during his visit to Goa stayed at a hotel,
and no other accommodation for receiving Indians was asked for or provided by the Portuguese authorities.
5. For over three months now the Governemnt of India have been
awaiting the agreement of the Portuguese Government to another visit
to the Portuguese Possessions in India, by a representative of the Egyptian
Embassy in New Delhi, but the Government of India have permitted
during July, 1956, a representative of the Brazilian Embassy to pay a second visit to Bombay. In the circumstances, if the Government of Portugal
do not permit the Embassy of Egypt in New Delhi without further delay
to send their representative to the Portuguese Possessions in India, the
Government of India will be constrained to reconsider the question of the
facilities hitherto afforded to the Brazilian Embassy in New Delhi for
looking after Portuguese interests in India.
6. The Government of India would appreciate if the Government of
Egypt could immediately pursue this matter with Portuguese Government
through their Legation in Lisbon.
The Ministry avail themselves of this opportunity to renew to the
Egyptian Embassy the assurances of their highest consideration.

Tradut;ao

Anexo II
Conforme informa<;5es recebidas do seu Governo pela Embaixada
Brasileira, o Governo Egipcio consultou o Governo da Uniao Indiana sobre
se este tem qualquer objec<;ao a que o observador brasileiro receba livremente numa casa apropriada a alugar em Bombaim por conta do Governo
Portugues todos os membros da colonia portuguesa que com ele desejem
contactar.
0 Governo Portugues concorda com a proposta do Governo Egipcio
desde que:
l. o A casa seja adequada ao objectivo proposto; e
2. o 0 Governo da Uniao Indiana assegure ao observador brasileiro
que podeni receber livremente qualquer membro da colonia goesa.
Em contrapartida, o Governo Portugues assegurara ao observador
egipcio em Goa plena reciprocidade.
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Anexo III
Caro Sr. Encarregado de Neg6dos
Em referenda ao aide-memoire que V. s.a me entregou ontem, junto
remeto c6pia da nota n. 0 2562-NG0/56, de 14 de Agosto, dirigida a Embaixada do Egipto em Nova Delhi, acompanhada da nota a que a mesma
responde, o que constitui resposta aos pontos referidos no seu aide-memoire.
De V. S.
sinceramente,

M. A. Husain,
Co-Secretario.
Anexo IV
0 Ministerio dos Assuntos Externos apresenta os seus cumprimentos
0 235/56, de 24 de Julho,
tern a honra de dizer o seguinte:

a Embaixada do Egipto e, em referenda a nota n.

A proposta do Governo Portugues, conforme foi transmitida
c;ao egipda em Lisboa, e a seguinte:

a Lega-

<<E dificil e impraticavel ao representante da Embaixada brasileira, que visitara Bombaim para tratar dos interesse dos nadonais portugueses, receber estes no hotel onde resida, porquanto
OS subditos portugueses em Bombaim totalizam mais de 80 000
pessoas, sendo a maioria constituida por gente pobre. 0 Governo
da India devera autorizar o representante da Embaixada brasileira a residir num hotel em Bombaim mas receber os nadonais
portugueses no escrit6rio pertencente ao antigo Consulado Portugues, actualmente controlado pelo Governo de Bombaim. 0
Governo Portugues tornou claro que autorizara a visita a Goa
do representante da Embaixada egipda s6 se o Governo da fndia
concordat com a proposta adma.>>
2. Na opiniao do Governo da fndia, esta proposta e contraria ao acordo
concluido entre os Governos da fndia e de Portugal, segundo o qual os seus
interesses serao zelados pelos Governos do Egipto e do Brasil. Os tennos
deste acordo foram referidos na nota do Ministerio dos Assuntos Externos
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n. 0 47/57/NG0/55, de 30 de Dezembro de 1955, dirigida a Embaixada do
Egipto em Nova Delhi, a qual dizia inter alia o seguinte:
<<Quanto a casa em Bombaim do antigo Consulado-Geral de Portugal, a ordem de requisi<;ao da mesma tern sido sustada mas
nao revogada. Portanto, a posi<;ao quanto a utiliza<;ao deste
edificio pelo funcionario da Embaixada brasileira, visitando
Bombaim, esta limitada a inspec<;ao dos arquivos em deposito
naquele edificio, conforme foi comunicado ao Embaixador do
Brasil por carta do Foreign Secretary do Govemo da India, datada de 25 de Outubro de 1955. 0 Govemo de Bombaim, porem,
precisa daquela casa para outros fins. Prop5e-se, por isso, requisita-la. Mas o Govemo de Bombaim tera prazer em ajudar a
Embaixada do Brasil a encontrar instala<;5es apropriadas em
Bombaim para guardar os arquivos do antigo Consulado-Geral
de Portugal. Pode acrescentar-se que, quando o Consul-Geral
da India se retirou de Goa em 1 de Setembro de 1955, a casa do
Consulado-Geral da India foi deixada livre e os arquivos foram
removidos para a India. 0 funcionario da Embaixada brasileira
e livre de receber cidadaos portugueses no lugar da sua residencia
durante as suas visitas a Bombaim.>>
A Embaixada do Egipto em Nova Delhi, por sua nota n. 0 10, de 9 de
Janeiro de 1956, informou o Ministerio dos Assuntos Extemos de que os
referidos termos eram aceitaveis ao Govemo Portugues e nesta base estava
disposto a conceder facilidades reciprocas a Embaixada egipcia em Nova
Delhi para enviar seu funcionario a Goa, Damao e Diu. Este acordo foi
confirmado por nota de 5 de Janeiro de 1956 do Ministerio dos Neg6cios
Estrangeiros portugues a Lega<;ao egipcia em Lisboa.
3. Do referido acordo deduz-se claramente que o Govemo da India
nao esta obrigado e nao pode consentir em:
a) Facultar a Embaixada brasileira a casa do antigo Consulado-Geral de Portugal em Bombaim, donde os arquivos do Govemo Portugues foram recentemente removidos pela Embaixada brasileira e a casa deixada livre para ser utilizada pelo
Govemo de Bombaim.
b) Que o representante da Embaixada brasileira receba visitas
na casa do antigo Consulado-Geral de Portugal ou em qualquer
outra casa facultada pelo Govemo da India <<para guardar os
arquivos do antigo Consulado-Geral de Portugal.>>
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Dos termos do referido acordo deduz-se com igual clareza que o Governa Portugues nao pode tornar a visita do representaute egipcio a Goa,
Damao · e Diu dependente da aceita<;iio dos dois novos pedidos acima
referidos.
4. Quanto aos meritos destes dois pedidos do Governo Portugues,
pode dizer-se que nao ha qualquer dificuldade em que 0 representante
brasileiro receba visitas, quer quanto ao numero quer quanto a posi<;iio
social destas, no lugar da sua residencia em Bombaim. Nenhuma dificuldade foi sentida ou comunicada ao Governo de Bombaim pelo Primeiro-Secretario brasileiro que visitou Bombaim em Fevereiro de 1956. Para
mais, receber visitas numa casa alugada a titulo permanente equivale
a montar urn escrit6rio da Embaixada brasileira. Pode acrescentar-se que
o Primeiro-Secretario egipcio residiu num hotel durante a sua primeira
visita a Goa e niio foi pedida nem fornecida pelas autoridades portuguesas
qualquer instala<;iio para receber indianos.
5. 0 Governo da India vern aguardando desde ha mais de tres meses
o acordo do Governo Portugues para uma nova visita dum representante
da Embaixada egipcia em Nova Delhi as possessoes portuguesas na India,
enquanto o Governo da India autorizou, em Julho de 1956, uma segunda
visita do representante da Embaixada brasileira a Bombaim. Nestas circunstancias, se o Governo de Portugal nao autorizou a Embaixada do
Egipto em Nova Delhi, sem mais demora, a enviar urn representante as
possessoes portuguesas na India, o Governo da India ver-se-a obrigado
a reconsiderar a guestao das facilidades ate agora concedidas a Embaixada
brasileira em Nova Delhi para cuidar dos interesses portugueses na India.
6. 0 Governo da India apreciaria se o Governo do Egipto tratasse
deste assunto imediatamente junto do Governo Portugues por intermedio
da sua Lega<;ao em Lisboa.
0 Ministerio aproveita a oportunidade para renovar a Embaixada
egipcia os protestos da sua mais elevada considera<;iio.

N.o 902

Memorandum da Nunciatura Apost6lica em Lisboa
ao Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros
Prot. 7040/56
Lisboa, 4 de Dezembro de 1956
Foi pedido a Secretaria de Estado de Sua Santidade o sen interesse
pelos prisioneiros, tanto indianos como goeses, actualmente detidos em
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Goa por causa das actividades por eles desenvolvidas a favor da
fndia:
<<Levados por motivos humanit:irios e ainda pela esperan<_;a geral que
alimentamos em uma eficaz interven<;ao da Santa Se, que conseguiu ja,
antes e depois da guerra, resultados felizes a favor dos prisioneiros, pedimos
humildemente a mesma Santa Se se digne interessar-se caridosamente
junto do Governo Portugues, no sentido de ser dada amnistia aos prisioneiros cuja culpa nao foi provada nem reconhecido delito de violencia,
mas que estao, presentemente, privados de liberdade, unicamente por terem
mostrado a sua fidelidade a fndia. Nao sendo viavel uma amnistia, poder-se-ia suplicar ao Governo Portugues mitiga<;ao ou abreviamento das senten<_;as que, segundo o parecer de homens de bom senso, de embas as partes,
nao sao proporcionadas as ofensas de que sao acusados)>. (Carta da Jerarquia da fndia).
As pessoas interessadas no pedido fazem justi<;a ao Governo Portugues de tratar com humanidade e considera<_;ao os referidos prisioneiros.
Atendendo as favoraveis consequencias do bom acolhimento desta
instancia, especialmente nesta altura, para os interesses cat6licos na fndia,
a Nunciatura Apost61ica, em nome da Secretaria de Estado de Sua Santidade, pede respeitosamente ao Governo Portugues se digne considerar
benevolamente o caso (1).
N. 0 903

Discurso proferido no Plemirio da Assembleia Geral da ONU
pelo Representante Permanente de Portugal,
Embaixador Vasco Vieira Garin
Nova Iorque, 6 de Dezembro de 1956
I greatly regret having to delay the closing of the general debate for
a few minutes more, but I was forced to request the right of reply, under
rule 75 of the rules of procedure, after some of the assertions made by the
Indian representative, which were a misrepresentation of the truth when
he called Goa <<a straightforward colonial problem)>. He even called Goa
a pimple on the face of India. By the same way of reasoning, he probably
considers Pakistan, Nepal, Burma and even Ceylon as ugly wounds on
the same fair face.
( 1)

Ver documento n.os 913, 923 e 928.

282
The Indian representative has spoken of Goa as a straightforward
colonial problem. In saying this he only followed the tactics of his
Government which, for the last years, has strived to present Goa to the
world as being subject to colonial despotism and Portuguese cruelty, eager
to break its alleged chains, with the selfless assistance of the neighbouring
country. But such selflessness is a very peculiar one, as India does not
seek the independence of Goa, but, on the contrary, the annexation of Goa
to its own territory and under its sovereignty.
My delegation does not know what the Indian Government and its
representative here really consider as <<colonialism>>. Words or expressions
such as <<colonialism>>, <<self-determinatiom, <<aggressiom, and so on, so
freely used throughout all these years by the Indian representative in
his intemperate attacks against other countries seem to have been subject
in the Indian Union to a kind of yogi exercise, a verbal yogi in which
all previous conceptions or definitions have been set upside down.
That is the reason why the Indian Government probably believes
that they are not practicing a kind of bad colonialism in Kasmir, as in
fact they are, and where, by the way, they continue to disregard legitimate
and most reasonably resolutions of this Organization. That is the reason
why for the Government of India the protectorates of Buthan and Sikkin
or the administration of the Adaman Islands are not pure colonial situations, as in fact they are. That is the reason why they seek to believe that
they did not deny <<self-determinatiom to the Indian principalities, or that
they are not now denying it also to the Nagas, who are crying out for their
freedom. That is the reason why the Indian Government never admitted
that they had practiced acts of open and naked aggression with their
military interventions in Hyderabad or Junagadh; and that is the reason
which should also explain the Indian votes on the resolution condemning
the violent Soviet armed intervention in Hungary.
It would seem that for the Indian leaders, colonialism, self-determination, aggression and so on, are mixed up with the colour question, and
some kind of colour discremination is very much in their minds when they
consider such problems.

But whatever the definition the Indian representative wishes to
give to the word <<colonialism>>, and whatever one may thiul{ of colonialism
in its differents forms, the truth, the plain truth, is that there are no traces
of colonialism in Goa. Unfortunately for sinister Indian designs and for
unscrupulous Indian propaganda, neither economic, military, social nor
political colonialism can be found in Goa. By now, through the deplorable
attitude of the Indian Union towards Goa, the facts should be well known
to the world. And nobody knows it better than the Indian Government.
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There is no colonialism in Goa because no strategic, economic or
financial advantages are derived thereof by Portugal; neither the metropolitan people nor the metropolitan capital exploits Goa, nor do they enjoy
any special privileges; and the running of the Goan public services even
adds a heavy financial liability to the nation's budget.
There is no colonialism in Goa because the habits and culture are
the same as in Portugal and the public laws contain no discrimination,
either as to race, colour or otherwise, individuals being equal before institutions and laws. There is no colonialism in Goa because the Goans are
citizens, not subjects, and they actively take part in the formation and
working of the central organs of sovereignty on a basis of equality with all
the other Portuguese nationals, having had for a long time representation
in the Portuguese Parliament.
There is no colonialism in Goa because, as I have said, the Goans
are Portuguese citizens, with full rights of citizenship. They enjoy all
rights, they go to the same schools; they have access to all posts; carry
out all functions and earn their living throughout all Portuguese territory - I repeat, throughout all Portuguese territory. That is why the
Goans have held through the centuries the highest public and administrative offices in Goa, as well as all other Portuguese territories, especially on the mainland, where many of them have become Cabinet Ministers, governors of overseas territories, judges, university professors, diplomats, admirals, generals, and so on.
There is no colonialism in Goa because, politically as well as legally,
Goa is an overseas province and is an integral part of the Portuguese
nation; as much as East Pakistan is an integral part of Pakistan. But
above all, there is no colonialism in Goa because there has been association
for «four» hundred and fifty years comented always by the total absence
of racial discrimination and the constant policy of tolerance and understanding, which has enabled the fusion of the people of two continents to
take place. A society has been formed with a sense of oneness and unity
in the same moral climate which has made of Goa a true expression of
Portugal in the East.
The people, in their minds, in their institutions, in their way of life,
and in the spiritual atmosphere in which they live, feel and act like Portuguese. They have Portugal in their hearts and are proud of the independence which they have within the Portuguese nation.
The so-called case of Goa- a pure Indian creation- is, therefore,
not a case of colonialism on the part of Portugal. It is however a case of
attempted colonialism, old-fashioned colonialism, in fact, on the part
of the Indian Union. It is the Indian Union, in pursuance of a reprehensible imperialistic policy, which has been trying to annex Goa, to obtain
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the colonial subjection of the Goans, and it is the Indian Union which is
seeking to impose its will upon the Goans, wiping out their moral resistance and their loyalty to Portugal by using every kind of violance against
the large Goan community living in Bombay. They are doing this also
by instituting a land blockade against Goa in other Portuguese territories
in times of peace, by the prohibition of transit to frontiers, by suspension
of cable and phone services, by the boycotting of ships and shipping companies, by the breakdown of railway communications, by the refusal of
transference of savings and deposits, by pressure exercised on all those
who trade with Goa from abroad, by fomenting from their own territories
armed incursions and terrorist action into Goa and by trying to mislead
the world with a kind of fall-out of mistatements, falsehoods and defamation of the Portuguese international reputation, besides engineering aggression against the Portuguese enclaves of Dadra and Nagar-Aveli, by
attempts at invading Portuguese India utilizing methods similar to those
once used by Hitler in the Sudetenland. All this has been done while speaking of pacifism to the world, while quoting principles of good-neighbourliness and coexistence of the Panchilya, to mankind. No even Tartuffe
would have invented such a bellicose pacifism, which has met and is
meeting with failure as a result of the patriotic resistance of the Goans,
who have but one desire of their turbulent neighbour- to be left alone
and in peace.
To the bellicose pacifism of the Indian Union we have replied with
a firm policy of peace. We have maintained a defensive attitude and have
avoided giving provocation, holding the view that by insisting on a policy
of peace the other party might be induced to do the same. We do not
deny that there are questions and problems which need to be settled
between Goa and the Indian Union- the mere fact that they are neighbours on the same continent points to the existence of such questions and
problems. However, we always accept this and confirm our readiness to
negotiate with India on all these points which proximity and inter-relationship create, giving rise to risk of friction. It is obvious, however, that
such negotiations must start from an axiomatic principle and that they
have to be bona fide negotiations in which the sovereign rights of both
parties must always be respected. This type of negotiation is the only
one which two responsible States can entertains, which is not to India's
liking, because, in the case of Goa, India does not think of coexistenceshe thinks only of integration or annexation. In fact, what she really
wants is for us to treat Goa like a colony that should be handed over to
her as if the Goans were chattels and not human beings.
I wish to thank you, Mr. President, and the Members of the Assembly
for giving me the opportunity to establish the truth concerning the state-
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ment of the Indian representative with relation to Goa. I know, and we
all know, that the Indian representative always like to close the general
debate. He will probably try to do so again and if he does, that is one more
reason to express to the Assembly my regret for a further extension of the
debate, for which I really cannot consider myself responsible. At any rate,
at least on the part of my delegation, we are ready and prepared to listen
to a repetition of the flow of the usual Indian distortion of the facts on
Goa, wrapped in pious sentiments. During the last few years have grown
quite accustomed to that.

Tradut;iio

Lamento muito ter de atrasar durante mais alguns minutos o
encerramento do debate geral, mas vejo-me na obriga<;ao de solicitar o
uso do diretito de resposta, em conformidade com o artigo 75. 0 do regulamento, apos certas afinna<;6es que foram feitas pelo representante indiano, afirma<;6es estas que deturpavam a verdade quando ele se referiu
a Goa como sendo <<Urn problema colonial evidente>>. Ele disse ate que Goa
era uma chaga no corpo da fndia. Com urn tal raciodnio ele considera,
certamente, que o Paquistao, o Nepal, a Birmania e mesmo Ceilao constituem horrorosas chagas no mesmo corpo.
0 representante indiano falou de Goa como que de urn problema
colonial evidente. Ao dize-lo, nao fez senao seguir a tactica do seu Governo,
que, durante estes Ultimos anos, fez grandes esfor<;os para apresentar Goa
ao Mundo como sujeita ao despotismo colonial e a crueldade dos Portugueses, como desejosa de romper as suas pretensas cadeias com a assistencia desinteressada do pais vizinho. Mas esse desinteresse e urn desinteresse muito particular, pois a Uniao Indiana nao procura a independencia de Goa, mas, pelo contrario, procura anexar Goa ao seu proprio territorio e sob a sua soberania.
A minha delega<;ao nao sabe exactamente o que o Governo indiano
e o seu representante entendem na realidade por <<colonialismm>. Palavras
e expressoes tais como <<colonialismm>, <<direito de os povos disporem de
si proprios>>, <<agressao>>, etc ... , empregadas livremente durante estes anos
todos pelo representante indiano nos seus ataques incontrolados contra
outros paises parecem ter sido snbmetidas na Uniao Indiana a uma especie
de exerdcio de yoga, um yoga verbal em que todas as concep<;6es e defini<;6es anteriores foram derrubadas.
Eis por que o Governo indiano pensa, provavelmente, que ele proprio
nao pratica o colonialismo no seu pior sentido em Caxemira, como na realidade o faz nesse pais, onde continua a nao fazer caso das resoln<;6es legi-
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timas e mais razoaveis desta Organiza<;ao. It a razao pela qual, para o Governo indiano, os protectorados de Buthan e de Sikkim ou a administra<_;ao das ilhas Adaman nao representam problemas coloniais puros,
como de facto o sao. Eis por que aquele Governo procura crer
que nao priva OS principados indianos da <<aUtodetermina<_;aO>> OU que
nao a recusa aos Nagas, que pedem a liberdade com veemencia. It a
razao pela qual o Governo indiano nunca admitiu que tenha cometido
actos directos e evidentes de agressao ao intervir militarmente em Hyderabad e Junagad; e e a razao que explicaria tambem o voto da fndia na
resolu<_;ao que condenava a violenta interven<_;ao armada sovietica na
Hungria.
Afigurar-se-ia aos dirigentes indianos que o colonialismo, a ·auto-determina<_;ao, a agressao, etc., estao ligados a questao da cor e que uma
especie de discrimina<_;ao de cor pesa nos seus espiritos ao examinarem
esses problemas.
Mas qualquer que seja a defini<_;ao que o representante indiano queira
dar a palavra colonialismo e seja 0 que se puder pensar do colonialismo
sob as suas diversas formas, a verdade, a simples verdade e que nao ha indicios de colonialismo em Goa. Infelizmente para os sinistros designios da fndia
e para a sua propaganda sem escrupulos, nao se pode encontrar em Goa
qualquer colonialismo, seja no dominio econ6mico, militar, social ou politico. Actualmente, devido a deploravel atitude da Uniao Indiana para
com Goa, os factos deveriam ser amplamente conhecidos do Mundo inteiro.
E ninguem o sabe melhor do que o Governo indiano.
Nao ha colonialismo em Goa porque Portugal nao tira dai qualquer
vantagem estrategica, econ6mica ou financeira. Nem o povo metropolitano, nem a capital metropolitana exploram Goa ou gozam de privilegios
especiais. E a administra<_;ao dos servi<_;os publicos de Goa constitui ate
urn grande peso financeiro suplementar no or<_;amento da Na<_;ao.
Nao ha colonialismo em Goa porque os costumes e a cultura ai sao
semelhantes aos de Portugal e a legisla<_;ao nao faz descrimina<_;ao de ra<_;a,
cor ou qualquer outra, sendo todos os individuos iguais perante as institui<_;6es e as leis. Nao ha colonialismo em Goa porque OS goeses sao cidadaos, e nao sujeitos, e participam activamente na constitui<_;ao e no funcionamento dos 6rgaos centrais de soberania na base da igualdade com todos os
outros nacionais portugueses, tendo tido durante muito tempo uma
representa<_;ao no Parlamento Portugues.
Nao ha colonialismo em Goa porque, como eu disse, os goeses sao
cidadaos portugueses, com todos OS direitos inerentes a cidadania. Vao
as mesmas escolas, tern acesso aos mesmos postos, desempenham as mesmas
fun<_;6es, podem ganhar a vida em qualquer parte do territ6rio portugues,
repito: em qualquer parte do territ6rio portugues. Eis por que os goeses
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tern ocupado, ao longo dos seculos, as mais altas fun<_;oes publicas e administrativas em Goa, bern como nos outros territorios portugueses, especialmente no continente, onde muitos foram ministros, governadores dos territorios ultramarinos, juizes, professores de universidades, diplomatas,
almirantes, generais, etc.
Nao ha colonialismo em Goa porque, pollticamente assim como''~jurl
dicamente, Goa e uma provincia ultramarina, Goa faz parte integrante
da Na<_;ao Portuguesa, assim como o Paquistao Oriental faz parte integrante
do Paquistao. Mas, acima de tudo, nao ha colonialismo em Goa porque
uma associa<;ao de quatrocentos e cinquenta anos nunca deixou de ser
cimentada por uma ausencia total de discrimina<_;ao racial, por uma politica constante de tolerancia e de compreensao que permitiu a fusao dos
povos de dois continentes. Uma sociedade unida criou-se num clima moral
que fez de Goa a verdadeira expressao de Portugal no Oriente.
A popula<_;ao, pelo seu espirito, institui<;oes, tipo de vida, ambiente
espiritual em que vive, pensa e age como portugueses. Portugal esta no
cora<_;ao dos goeses e estes orgulham-se da independencia de que gozam
no seio da Na<_;ao Portuguesa.
0 pretenso problema de Goa, mera inven<_;ao da fndia, nao e, portanto,
urn problema de colonialismo por parte de Portugal. No entanto, e uma
tentativa de colonialismo arcaico por parte da Uniao Indiana. Foi a Uniao
Indiana quem, seguindo uma politica imperialista repreensivel, tentou
anexar Goa, subjugar os goeses; e a Uniao Indiana quem procura impor
a sua vontade aos goeses, destruir a sua resistencia moral, enfranquecer
a sua lealdade para com Portugal por todas as especies de violencias contra
a importante comunidade goesa que vive em Bombaim. A Uniao Indiana
procura tambem alcan<_;ar esses objectivos por urn bloqueio continental
contra Goa e outros territorios portugueses em tempo de paz, pela interdi<_;ao de passar as suas fronteiras, pela suspensao dos servi<_;os telef6nicos
e telegraficos, pela boicotagem dos navios e das companhias de navega<_;ao,
pelo corte das comunica<_;oes ferroviarias, pela recusa de transferir as economias e os depositos, pela pressao exercida sobre todos os que, do exterior,
tern rela<_;oes comerciais com Goa, por incursoes armadas e actos de terrorismo, por declara<_;oes falsas destinadas a enganar a opiniao mundial, pela
difama<_;ao e a calunia para difamar a reputa<;ao intemacional de Portugal,
pelo desencadeamento da agressao contra os enclaves portugueses de Dadra
e Nagar-Aveli, por esfor<;os para invadir a fndia Portuguesa merce de
metodos analogos aos que Hitler utilizou na questao dos Sudetas. Tudo
isto sucedeu enquanto se falava em pacifismo no Mundo, enquanto se invocavam os principios de boa vizinhan<;a e de coexistencia dos Panchilas. 0
proprio Tartufo nao teria inventado urn tal paclfismo belico, que e destinado
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ao fracasso, gra<_;as a resistencia patri6tica dos goeses, que s6 querem uma
coisa do seu turbulento vizinho: que os deixe sossegados e em paz.
Ao pacifismo belico da Uniao Indiana respondemos com uma firme
politica de paz. Permanecemos na defensiva e evitamos qualquer provoca<_;ao, pois pensamos que, mantendo uma politica de paz, levariamos
a outra parte a agir da mesma maneira. Nao negamos a existencia de
assuntos e de problemas que devem ser resolvidos entre Goa e a Uniao
Indiana. 0 simples facto de serem vizinhos no mesmo continente implica
a existencia de tais assuntos e de tais problemas. Todavia, sempre admitimos isso e nos prontificamos a negociar com a India so bre todos os problemas que a proximidade e as inter-rela<_;6es suscitam e que podem criar
urn risco de fric<_;ao. !t, contudo, evidente que tais negocia<_;6es devem partir
de urn principia, de urn axioma, a saber: que devem ser empreendidos com
boa fe, com a certeza de que os direitos soberanos das duas partes serao
sempre respeitados. Esse genera de negocia<;6es eo unico que dois Estados
soberanos podem entabular, o que nao agrada a India, pois, no caso de
Goa, a India nao pensa na coexistencia, mas sim na integra<_;ao ou na
anexa<_;ao. Na verdade, o que ela realmente queria e que considerassemos
Goa como uma colonia, que lhe entregariamos como se os goeses fossem
cabe<_;as de gado, e nao seres humanos.
Agrade<_;o-lhe, Sr. Presidente, e agrade<_;o aos membros da Assembleia
por me terem dado a oportunidade de restabelecer a verdade depois da
declara<_;ao do representante indiana a respeito de Goa. Eu sei, e todos
n6s sabemos, que o representante indiana quer sempre encerrar o debate
geral. Tentara com certeza faze-lo outra vez, e, se o fizer, tenho de exprimir
novamente a Assembleia quanta lamento essa extensao do debate, de que
nao sou responsavel, por minha parte. Em todo o caso, a minha delega<_;ao
esta pronta e disposta a ouvir uma repeti<_;ao desse palavreado habitual
da delega<_;ao indiana, com a sua deforma<_;ao dos factos relativos a Goa
e todo revestido de declara<_;6es piedosas. Habituamo-nos a isso durante
estes ultimos anos.
N.o 904

Do Embaixador de Portugal no Rio de janeiro
ao Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
Oficio n. 0 892

Rio de Janeiro, 20 de Dezembro de 1956
Excelencia -Em aditamento a comunica<_;ao por outra via desta
Embaixada, tenho a honra de junto remeter a V. Ex.a c6pia de uma nota
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do Ministerio das Rela<;oes Exteriores comunicando que a Embaixada do
Brasil em Nova Delhi recebeu uma nota do govemo da Uniao Indiana
informando que, em come<;o de Janeiro, urn delegado egipcio visitara
os territ6rios portugueses na peninsula hindustanica.
Na nota do Govemo indiana acrescenta-se que o nome do representante egipcio e a data da sua partida serao comunicados directamente ao
Embaixador do Brasil em Nova Delhi pela Embaixada do Egipto naquela
capital.
0 govemo da Uniao Indiana declara, finalmente, que nao faz objec<;ao a que seja enviado a Bombaim urn representante brasileiro na mesma
ocasiao em que o representante egipcio se dirigir a Goa.
Aproveito a oportunidade para apresentar a V. Ex.a os protestos da
minha mais alta considera<;ao.
A nt6nio de Faria

Anexo

Confidencial- Urgente

Nota n. 0 DPOj26I/930.2(88)(62a)

Rio de Janeiro, 18 de Dezembro de 1956

0 Ministerio das Rela<;6es Exteriores cumprimenta a Embaixada
de Portugal e, para os devidos fins, tern a honra de comunicar-lhe que a
Embaixada do Brasil em Nova Delhi acaba de receber uma nota do Governa da Uniao Indiana informando que, em come<;o de Janeiro, urn delegada egipcio visitara os territ6rios portugueses na peninsula industanica.
2. 0 Ministerio das Rela<;oes Exteriores comunica ainda a Embaixada
de Portugal que, segundo as informa<;oes fomecidas na nota acima mencionada, o nome do representante egipcio e a data da sua partida serao
fomecidas directamente ao Embaixador do Brasil em Nova Delhi pela
Embaixada do Egipto naquela capital. 0 Govemo da Uniao Indiana tambern declara que nao faz objec<;ao a que seja enviado a Bombaim urn representante brasileiro na mesma ocasiao em que o representante egipcio
se dirigir a Goa.
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N.o 905

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

Londres, 22 de Dezembro de 1956
0 Times, em telegrama do seu correspondente em Nova Delhi, diz que
o Deputy Minister of External Affairs declarou, no Parlamento Indiano,
em 21 do corrente, que o Governo Portugues tinha sido avisado de que a
fndia tomaria <<acc;ao preventiva>> sem aviso previo para por cobro as violac;oes do espac;o aereo pelos avioes em servic;o entre as possessoes portuguesas. A inteira responsabilidade pelas suas consequencias caberia a Portugal. Esta noticia acrescenta que o Ministro citou mais de quarenta violac;oes desde Abril, data em que o Governo indiano declarou considerar
area proibida <<the air space within ten miles of the boundary of Portuguese settlements>>. 0 correspondente comenta que esta decisao do Governo Indiano, a cumprir-se, teria como consequencia (e era esta presumivelmente a intenc;ao) tornar impossivel a ligac;ao aerea entre Goa e
Damao.
0 News Chronice da a mesma noticia, mas mais resumidamente, sob
o titulo <<India gets tough over Goa>>. Acrescenta que a pergunta feita no
Parlamento indiano sobre qual seria a resposta a Portugal, urn dos Ministros pondera wait and see.

Lucena
N.o 906

Do Ministro de Portugal em Karachi
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros
Telegrama n. 0 397
Karachi, 22 de Dezembro de 1956
Os jornais de Karachi publicam hoje uma noticia de Nova Delhi,
dizendo que Chanda informou o Parlamento de que ontem a fndia avisou
o Governo Portugues, por nota de 17 de Novembro, atraves da <<Egyptian
Embassy in New Delhi>>, de que tomaria <<preventive action without
warning against Portuguese planes violating air space>>.

Laborinho
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N.o 907

Do Embaixador de Portugal em Washington
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros
Telegram n."

224

Washington, 22 de Dezembro de 1956
Uma noticia especial de Nova Delhi para o New York Times diz que
urn porta-voz do Ministerio dos Estrangeiros indiano denunciou no Parlamento terem-se registado, desde o inicio de 1956, quarenta viola<;6es do
territ6rio indiano por avi6es que voam para Goa. Declarou que Portugal,
frequentemente avisado, tern negado as acusa<;6es. Agora, Lisboa fora
rigorosamente advertida e sera tomada ac<;ao no caso de novas viola<;6es.
Nao indicou contudo a natureza da ac<;ao em vista.

Esteves Fernandes
N.o 908

Do Embaixador de Portugal em Washington
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros
Telegrama n. 0

226

Lisboa, 27 de Dezembro de 1956
Tendo manifestado a Elbrick o meu desejo de conhecer o que se
passara nas conversas do Presidente com Nehru, aquele convidou-me
hoje a almo<;ar, para me par ao corrente do verificado. De uma maneira
geral, nada de concreto resultou, mas esclareceu-se o espirito da politica
de ambos os Governos e criou-se urn entendimento pessoal entre os dois
homens de Estado.
Nehru levantou o caso de Goa, dizendo que nao insistia por integra<;ao, mas que a sua ac<;ao era motivada por forte pressao dos socialistas
e comunistas. Disse reconhecer que a presente politica de restri<;6es prejudicava sobretudo a popula<;ao, e nao Portugal, e perguntou a Eisenhower
o que pensava que devia fazer, respondendo o Presidente que nao tinha
nenhuma solu<;ao. Nehru acrescentou que a sua posi<;ao era dificil, sobretudo por n6s termos quinze prisioneiros indianos em Goa e entre estes
urn deputado. Elbrick chama a nossa aten<;ao para o facto, que, a ser
remediado, talvez aliviasse a actual situa<;ao. Nehru tratou o assunto com
calma e sem nos atacar.
Esteves Fernandes
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N.o 909

Do Embaixador de Portugal no Rio de janeiro
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros

Telegrama n. 0

20I

Rio de Janeiro, 29 de Dezembro de 1956

Segue na mala de hoje cop1a da nota do Ministerio das Rela<;6es
Exteriores indiano comunicando a ida do delegado egipcio a Goa na primeira semana de 1957 e dando assentimento a visita do funcionario brasileiro a Bombaim, nos tennos do acordo de Janeiro de 1956.
Acabo de receber uma nota do Itamaraty perguntando se o Governo
Portugues julga conveniente que a visita do delegado brasileiro a Bombaim
se realize ao mesmo tempo da visita egipcia a Goa ou se preferimos
aguardar outra ocasiao, julgando que a ida do observador brasileiro a
Bombaim de ensejo a que o Governo indiano objecte que ja foram realizadas duas miss6es para cada uma das partes e, baseando-se na redprocidade, pe<;a, logo ap6s a presente viagem, autoriza<;ao para uma terceira
missao do observador egipcio. Recorda que a Ultima visita do funciom1rio
brasileiro Sr. Carreira de Lago a Bombaim se realizou ha quase seis
meses, considerando aconselhavel que as visitas se realizem com maior
frequencia, a fim de levantar o animo dos goeses em Bombaim. A visita
agora do delegado brasileiro, Sr. Angelo Ferrari, permitiria prestar
aquela comunidade portuguesa o servi<;o consular de que necessite, alem
da observa<;ao directa dos casos do Instituto Indo-Portugues e da Goan
Union e das condi<;6es gerais em que vive a comunidade.

0 Itamaraty solicita o nosso ponto de vista com possivel urgencia,
a fim de que o Governo Brasileiro possa expedir em tempo util as necessarias instru<;6es a Embaixada em Nova Delhi. Apressei-me a comunicar,
por telefone, ao Director Politico termos o maior interesse na ida do observador brasileiro, conforme ja foi comunicado por nossa nota de 28 de
Novembro.

A nt6nio de Faria
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N.o 910

Do Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros
ao Embaixador de Portugal no Rio de janeiro
Telegrama n. 0 I89

Lisboa, 31 de Dezembro de 1956
Referenda ao telegrama de V. Ex.a n. 0 201 (1 ). Temos todo o interesse em que o delegado brasileiro se desloque quanto antes a Bombaim
e que depois o fa<;a com a possivel frequencia. Mas nao convem estabelecer de qualquer modo uma rela<;ao directa entre a ida do egipcio a Goa
e do brasileiro a Bombaim, pelo que melhor seria que o delegado brasileiro visitasse Bombaim antes do dia 10 de Janeiro. Nada nos arranjos
a que chegamos com os indianos estabelece ou indica reciprocidade no numero das visitas: a reciprocidade que mencionamos s6 pode referir-se ao
grau no exerdcio das fun<;6es de protec<;ao. Dada, porem, a not6ria rna fe
indiana na interpreta<;ao dos textos, nao parece aconselhavel procurar
junto deles aclara<;6es em que certamente nos enredaremos de novo.
Convem que V. Ex.a sugira ao Itamaraty que, para a proxima visita do
delegado brasileiro depois da que esta projectada, a Embaixada do Brasil
em Nova Delhi nao pe<;a licen<;a ao Governo indiano, masse limite a comunicar a visita pouco antes da sua realiza<;ao. 0 delegado egipcio que for
a Goa carece de visto, o que nao e o caso com o delegado brasileiro.
Rogo a V. Ex.a que nao deixe escapar o ensejo de dizer ai com que
veemente interesse aguardamos os relat6rios do delegado brasileiro, depois
das suas visitas a Bombaim.
N estrangeiros

N.o 911

Da mensagem de Ano Novo dirigida a Na~ao
pelo Presidente da Republica,
General Francisco Craveiro Lopes, em 1 de janeiro de 1957
... Nao pode, infelizmente, alterar-se para melhor, durante o ano
findo, a situa<;ao na fndia Portuguesa, nem puderam ser atenuados os

( 1)

Ver documento n.o 909.
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sofrimentos infligidos a nossa gente pelo bloqueio econ6mico e por toda
a sorte de restri<;oes impostas pela UnHio Indiana a vida de rela<;ao entre
os respectivos territ6rios e suas popula<;oes.
Nao podia, no entanto, deixar de referir-se neste momento ao espirito
patri6tico com que os goeses, tanto os que vivem em Goa, Damao e Diu,
como especialmente os emigrados em Bombaim, resistem as pressoes
exercidas e continuam a afirmar o seu portuguesismo. Sao bern dignos
do nosso esfor<;o e merecedores de que a sua sorte possa ser de qualquer
forma melhorada.

N.o 912

Do Embaixador de Portugal no Rio de janeiro
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros
Oficio n. 0 IJ
Rio de Janeiro, 3 de Janeiro de 1957

Exce!encia- Com referenda ao despacho n. 0 22, de 10 de Dezembro
findo, tenho a honra de junto remeter a V. Ex.a c6pia de uma nota do
Ministerio das Rela<;oes Exteriores transmitindo uma informa<;ao da Embaixada do Brasil em Nova Delhi, segundo a qual o Vice-Ministro dos Neg6cios Estrangeiros da Uniao Indiana fez declara<;oes no Parlamento, em
21 de Dezembro findo, tornando publico a advertencia contida na nota
de 16 de Novembro, pela qual o Governo Portugues foi informado, por
intermedio da Embaixada do Brasil em Nova Delhi, de que o Governo
da Uniao Indiana tomaria, sem mais aviso, ac<;ao preventiva contra a futura viola<;ao do seu espa<;o aereo por aeronaves portuguesas.
Na nota do Ministerio das Rela<;oes Exteriores acrescenta-se que
o Vice-Ministro, interpelado sobre o genero de ac<;ao a ser tomada, respondeu que o Parlamento deveria esperar os acontecimentos, tendo terminado declarando que o Govemo Portugues esta ciente de que a responsabilidade por quaisquer consequencias decorrentes da ac<;ao do Governo
da Uniao Indiana corre por conta de Portugal.
Aproveito a oportunidade para apresentar a V. Ex.a os protestos da
minha mais alta considera<;ao.

A nt6nio de Faria

295
Anexo
Nota n. 0 DP0(7)92I.5(88)(62a)
Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 1956
URGENTE- 0 Ministerio das Rela<;6es Exteriores cumprimenta
a Embaixada de Portugal e tern a honra de levar ao seu conhecimento
que, segundo comunicou a Embaixada do Brasil em Nova Delhi, o Vice-Ministro dos Neg6cios Exteriores da UnHio Indiana fez declara<;6es no
Parlamento, no dia 21 do corrente, tornando publica a advertencia contida na nota de 16 de Novembro da Embaixada do Egipto em Nova Delhi,
pela qual o Governo Portugues foi informado de que o Governo da Uniao
Indiana tomaria, sem mais aviso, ac<;ao preventiva contra a futura viola<;ao
do seu espa<;o aereo por aeronave portuguesa. Interpelado sobre o genero
de ac<;ao a ser tomada, respondeu o Vice-Ministro que o Parlamento deveria
esperar os acontecimentos e terminou declarando que o Governo Portugues esta ciente de que a responsabilidade por quaisquer consequencias
decorrentes da ac<;ao do Governo da Uniao Indiana corre por conta de Portugal.
N.O 913

Memorandum do Ministerio dos Negocios Estrangeiros
a Nunciatura A~ostolica em Lisboa
Lisboa, 9 de Janeiro de 1957
Referenda ao memorial de 4 de Dezembro ±indo, entregue por Sua
Excelencia Reverendissima o Nuncio Apost6lico ao Ministro dos Neg6cios Estrangeiros e no qual se transmite a solicita<;ao feita pela J erarquia
da fndia a Santa Se para que esta intervenha junto do Governo Portugues a favor dos presos em Goa, por crimes ali cometidos contra a seguran<;a do Estado;
0 Governo esta a dar a maior aten<;ao ao pedido da Santa Se e estuda
a possibilidade de um acto de clemencia para com os cidadaos da Uniao
Indiana que se encontram em Goa a cumprir penas por atentados contra
a soberania portuguesa, mas que nao sejam acusados da pratica de actos
violentos. Sup6e-se, alias, que s6 aos cidadaos indianos se refere o pedido
da J erarquia da Uniao Indiana, visto s6 em rela<;ao a eles poder ser invocada a atenuante de agirem movidos por sentimentos de fidelidade a fndia.
Ao mostrar-se benevolente e generoso em materia tao delicada,
o Governo Portugues pensa que o Governo da Uniao Indiana deveria
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encarar com o mesmo espirito a situa<;ao muito precaria de milhares de
familias que no Estado Portugues da fndia sofrem, sem culpa, as consequencias da proibi<;ao de transferencia de pequenas mesadas que os seus
parentes, emigrantes goeses em territ6rio da Uniao, usavam e desejam
continuar a enviar-lhes. Nesta conformidade, o Governo nao duvida de
que a Santa Se, animada tambem por sentimentos humanitarios tao flagrantemente violados por aquela proibi<;ao, mostrara igual interesse por
este caso.
0 Governo s6 tern de regozijar-se com que a interven<;ao da Santa Se
possa vir a ser util aos interesses cat6licos na Uniao Indiana.

N.o 914

Do Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros
ao Embaixador de Portugal no Rio de Janeiro
Telegrama n. 0

IO

Lisboa, 16 de Janeiro de 1957
Com referenda ao oficio n. 0 912, de 21 de Dezembro Ultimo, e a nota
brasileira anexa, pe<;o a V. Ex.a que entregue urgentemente ao Itamaraty
uma nota de resposta, em que, alem das formulas de cortesia, V. Ex.a
comunique que <<o Governo Portugues da o seu acordo as propostas indianas para a organiza<;ao, em territ6rio portugues, do servi<;o de pagamento de pensoes a certas familias goesas nos termos da nota indiana
n. 0 10-11/56 (Goa) 114, de 24 de Novembro ultimo. 0 Governo Portugues
entende, porem, que o escrit6rio projectado devera funcionar na cidade
de Goa, em vez de se instalar no local sugerido, por ser a capital o ponto
geografico de mais facil acesso a todos os beneficiaries e centro de maiores
recursos para a instala<;ao adequada do escrit6rio e alojamento do respective pessoal». Fim da nota.
Como a imprensa indiana ja aludiu a falta de resposta nossa as propastas de que este Ministerio s6 agora teve conhecimento pelo referido
oficio de V. Ex.a convinha que essas autoridades telegrafassem a Nova
Delhi a nossa aceita<;ao, mas nos precisos termos acima.
N estrangeiros
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N.o 915

Nota verbal do Ministerio dos Negocios Estrangeiros
a Lega~ao do Egipto em Lisboa
N. 0

I

Lisboa, 19 de Janeiro de 1957
0 :M:inisterio dos Neg6cios Estrangeiros apresenta os seus cumprimentos a Legac;ao do Egipto e, com referenda a nota que em 29 de Novembro Ultimo, sob o n. 0 83 (1), a Legac;ao se serviu dirigir ao :M:inisterio,
tern a honra de comunicar o seguinte:
2. Por nota de 14 de Setembro de 1956 (2 ), o Governo Portugues fez
conhecer ao Governo da Uniao Indiana a rota precisa seguida pelos avioes
portugueses para demandarem, vindos do alto mar, territ6rios portugueses
na Peninsula Hindustanica. Aquela rota passa exclusivamente pelo mar
livre e pelo territ6rio portugues incluindo as aguas territoriais portuguesas.
3. 0 Governo Portugues, depois de tomar conhecimento da nota de
16 de Novembro dirigida pelo Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros da
UnHio a Embaixada do Egipto em Nova Delhi, mandou proceder a investigac;oes exaustivas para averiguar que fundamento podia haver nas
acusa<;oes de viola<;ao do espa<;o aereo indiano que aquela nota descreve:
em consequencia do rigoroso exame a que se procedeu, o Governo Portugues pode dar formais seguran<;as de que as rotas ja defin:\das foram
sempre rigorosamente cumpridas e que nenhuma viola<;ao do territ6rio
indiano resultou de voos por avioes portugueses.
4. Deseja tambem o Governo Portugues afirmar que os avioes dos
Transportes Aereos da India Portuguesa tem sempre voado em comunicac;ao com o aer6dromo de Bombaim, na frequencia W JT prescrita pelas
conven<;oes internacionais, e que os comanclantes dos avioes nao receberam nenhum dos avisos mencionaclos na nota indiana atras referida.
5. Desconhece o Governo Portugues a precisao dos meios usados pela
Uniao Indiana para determinar violac;oes da ordem de poucas centenas
de metros, principalmente sobre o mar, violac;oes que as autoridades portuguesas estao certas de nao terem existiclo. Mas, dado o convencimento
exteriorizaclo pela Uniao de que o sen territ6rio e frequentemente violado
pelos avioes portugueses, parece ao Governo que se imporia estudar um
metodo pratico de verificac;ao que pelo sen rigor puclesse satisfazer ambas
as partes.
(1) Ver documento n.o 899.
(2) Ver documento n.o 886.
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N.o 916

Do Director-Geral dos Negocios Politicos do Ministerio do Ultramar
ao Director-Geral dos Neg6cios Politicos
do Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros
Ojfcio n.o 507

Lisboa, 21 de Janeiro de 1957
Para conhecimento dessa Secretaria de Estado, tenho a honra de transmitir a V. Ex. a uma sumula da comunica<_;ao telegnifica que foi recebida
do Governo Geral do Estado da fndia sobre o assunto tratado no oficio em
epigrafe:
Khalil chegou dia 10, as 9 horas trinta minutos, tendo entrada
fronteira sui com esposa, interprete - que e goes medico - e um
secrehirio, indiana. Aguardava-o Policia, com dois taxis, que utilizaram, pois traziam muita bagagem, suponho que muita coisa
para entregarem a presos. Instalaram-se Hotel Mandavi. Pediu
audiencia e recebi-o dia 10 as 19 horas. A conferencia decorreu em
tom agradavel. Manifestei estranheza que jornais indianos tivessem publicado, ap6s sua anterior visita, que nao lhe demos facilidades e que os presos eram tratados com desumanidade. Sorriu-se e comentou <<politique>>. Entregou-me um quadro com notas,
contendo diversos pedidos, a que ja respondi na maior parte,
estando os restantes em estudo.

Jose Bossa
N.o 917

Nota verbal do Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros
a Lega~ao do Egipto em Lisboa

Lisboa, 22 de ] aneiro de 1957
0 Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros apresenta os seus cumprimentos a Lega<_;ao do Egipto e tem a honra de comunicar quanta segue:
1. No dia 16 do corrente, o aviao portugues Heron CR1AA efectuou
um voo entre Goa e Damao, informando o controle de Bombaim do seu
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plano de voo, determinado conforme a rota de aproxima<_;ao estabelecida,
que ao Governo da Uniao Indiana foi comunicada pela nota de 14 de Setembro de 1956.
Quando aquele aviao se encontrava a cerca de meia milha da costa
do distrito de Damao, sobrevoando aguas territoriais portuguesas, ouviu
o controle de Bombaim em VHF 119 KCS dar-lhe ordem para aterrar no
aer6dromo de Bombaim. A escuta desta intima<_;ao foi meramente casual,
visto nao ter sido dada na frequencia W/T, em que, segundo as conven<_;6es internacionais, aquele aviao se deve ligar com o contr6le de Bombaim.
0 comandante do aviao tinha comunicado as 04 57 Z que se encontrava no ponto 1811 NE 7155 E e as 06 14 Z que se encontrava sobre o territ6rio de Damao. Nao havia assim fundamento para a intima<_;ao, desconhecendo-se os motivos da interven<_;ao do controle de Bombaim, pois
nao e admissfvel ter este conclufdo que 0 VOO entre OS dois pontos referidos fora feito em linha recta, em vez de o ser, como aconteceu e nao podia
deixar de acontecer, pela rota previamente comunicada.
0 Governo Portugues formula, portanto, o seu protesto contra o uso
abusivo pelo controle de Bombaim de uma faculdade de que s6 pode servir-se para avi6es que voem no espa<;o aereo da Uniao, o que nao era
o caso.
2. Em nota de 19 do corrente afirmou o Governo Portugues parecer-lhe que se imporia estudar urn metodo pratico de verifica<_;ao que pudesse
satisfazer ambas as partes. Para este efeito e porque, no seu entender,
dadas as divergencias existentes, esse estudo haveria especialmente de incidir sobre a execu<_;ao dos procedimentos de aterragem e deslocagem nos
aer6dromos de Damao e Diu, o Governo concretiza agora a sua ideia que
pode ser realizada pelos dois metodos seguintes:

a) 0 estabelecimento de urn sistema, em terra, com a participa<;ao
de representantes dos dois paises, capaz de proceder a referida verifica<_;ao;
b) Ou, no caso de este metodo se considerar inviavel ou ineficaz, o recurso a ICAO para proceder as investiga<_;6es previstas na alinea e) do
artigo 55 da Conven<_;ao de Chicago. Neste ultimo caso, o Governo Portugues declara desde ja admitir que urn observador da I.C.A.O. tome parte
em voos dos TAIP.
A colabora<_;ao que o Governo da Uniao Indiana qu.iser dar a execu<;ao
destas sugest6es contribuira decisivamente para que se desfa<_;am todos os
equivocos que, a persistirem, afectam inalienaveis direitos da liberdade
de navega<_;ao aerea.
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N.o 918

Do Ministro dos Negocios Estrangeiros
ao Embaixador de Portugal no Rio de janeiro
Telegrama n. 0

22

Lisboa, 1 de Fevereiro de 1957
Pode V. Ex.a comunicar a esse Governo que estamos inteiramente de
acordo com que a questao de alojamento do delegado brasileiro em Bornbairn seja revista a luz das informa<_;6es que o Sr. Ferrari trouxe da sua
visita. Era este, alias, o nosso prop6sito, como expresso no paragrafo quinto
da nota 168 de V. Ex.a Temos, portanto, o maior empenho em conhecer
logo que possivel o relat6rio de Ferrari.
Pe<_;o a V. Ex. a para exprimir ai os nossos agradecimentos pelo patente
interesse que nao s6 o Itamaraty mas tambem o Embaixador Alencar
mostram na protec<_;ao da colonia portuguesa em Bombaim.

Paulo Cunha

N.o 919

Do Ministerio dos Negocios Estrangeiros
ao Embaixador de Portugal no Rio de janeiro
Telegrama n. 0 36
Lisboa, 9 de Fevereiro de 1957
Rogamos a V. Ex. a que solicite ao Itamaraty o favor de habilitar urgentemente a sua Embaixada em Nova Delhi a responder ao Governo indiano
de que damos a nossa concordancia a que o escrit6rio para o pagamento das
pens6es funcione no conselho de Salcete, em vez de na cidade de Goa,
como teriamos preferido e sugerimos na nota entregue ao Governo indiano,
conforme meu telegrama n.o 10 (1).

N estrangeiros

( 1)

Ver documento n.o 914.
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N.O 920

Do Director-Geral dos Neg6cios Politicos do Ministerio do Ultramar
ao Director Geral dos Neg6cios Politicos
do Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros
Oficio n. 0 I000/47/I

Lisboa, 14 de Fevereiro de 1957
SECRETO - Para conhecimento dessa Secretaria de Estado tenho
a honra de transmitir a V. Ex. a uma sumula das comunica<;5es telegraficas
recebidas do Governo Geral do Estado da India, acerca da visita do representante diplomatico do Egipto, Sr. Khalil:
<<Khalil seguiu hoje aviao Damao onde tenciona demorar dois
dias seguindo depois Bombaim nao indo Diu. A Governador
Damao telegrafei instru<;5es ponnenorizadas terminando:
<<em suma: como diplomata Na<;ao com qual mantemos boas
rela<;5es, trata-lo amavelmente sem intimidade; na sua missao informar se interesses cidadaos Uniao Indiana, nao podemos ir alem procedimento adoptado Bombaim para com
diplomata Brasil.>>
Khalil ao ler jornais transcri<;ao noticia Presse sobre amnistia
pediu audiencia, que concedi, para perguntar se era verdade.
Mostrou-se entusiasmado com generosidade nosso Governo e afirmou faria tudo possivel por conseguir Governo Uniao Indiana
abrandasse medidas especialmente quanto remessas mensalidades
emigrantes por dever humanidade. Nao devemos esquecer e diplomata. Enviarei relat6rio logo possivel.>>
<<Governador Damao informa Khalil chegou ali cerca 14 horas
dia 23 seguindo hotel com Secretario Distrito, as 17 horas e 30 minutos foi visitar Governador que retribuiu visita. Nao procurou
falar com ninguem nem foi procurado. De tarde fez compras numa
loja e foi ao mercado. De noite nao saiu e dia 24 saiu 5 horas
para fronteira onde estavam 4 feeps policia Uniao Indiana escolta.>>

Jose Bossa

302

N.o 921

Circular da Direc~ao-Geral dos Negocios Politicos
do Ministerio dos Negocios Estrangeiros
a todas as Missoes Diplomaticas e Consulados Portugueses

Lisboa, 14 de Fevereiro de 1957
Para conhecimento dessa Missao e adequada utiliza<;ao local, envia-se,
em anexo, o texto do comunicado distribuido a imprensa pelo Ministerio
do Ultramar, acerca do transito aereo internacional nos territ6rios de Goa,
Damao e Diu e das questoes que tern sido levantadas pelo Governo da
Uniao Indiana a prop6sito de pretensas viola<;oes do espa<;o aereo daquele
pais por avioes de carreira portugueses.
2. Sempre que surja ensejo, convem tornar conhecidas o mais possivel
as propostas do Governo Portugues mencionadas in fine do incluso comunicado.
H. Caldeira Queiroz
Anexo
As agendas noticiosas informaram que o delegado permanente de
Portugal na Organiza<;ao Internacional da Avia<;ao Civil (I.C.A.O.) fez
uma declara<;ao segundo a qual os territ6rios portugueses do Estado da
fndia podem ser sobrevoados nas condi<;oes normais constantes das conven<;oes internacionais e que simultaneamente foram comunicados os
elementos tecnicos necessaries para que os aer6dromos de Goa, Damao
e Diu possam ser utilizados sem sobrevoo de territ6rio estrangeiro.
Entendem os ministerios dos Neg6cios Estrangeiros e do Ultramar
que devem trazer ao conhecimento do publico urn conjunto de factos com
que se relacionam os acima referidos.
1-0 Governo da Uniao Indiana, por intermedio da Embaixada
do Brasil em Nova Delhi e da Lega<;ao do Egipto em Lisboa, tern formulado varios protestos contra viola<;oes que pretende ter verificado em
muitos dos voos efectuados pelos Transportes Aereos da fndia Portuguesa,
com escala em Damao e Diu. 0 controlo de Bombaim, com o qual os nossos
avioes se ligam pelos motivos adiante indicados, chegou a intimar algumas
vezes os nossos pilotos a aterrarem no aeroporto desta cidade.
Ao mesmo tempo, tanto no Parlamento da Uniao Indiana como nos
jornais e na radio, tern sido conduzida uma violenta campanha, nao isenta
de amea<;as, com fundamento naquelas <<Viola<;oes>>.
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2 - Em 24 de Novembro, a Uniao Indiana protestou contra novas
pretensas viola<_;6es, indicando desta vez os pontos onde elas teriam ocorrido e que assim se soube situarem-se quase todos a algumas centenas de
metros dos territ6rios de Damao e Diu, sobre terra ou aguas territoriais
indianas.
3 - Os aerodromos de Damao e de Diu foram construidos dentro do
Plano de Fomento e a coloca<_;ao das pistas foi estudada de forma que se
evitasse na aterragem e na descolagem urn sobrevoo do territorio indiano,
embora as regras internacionais, tanto escritas como consuetudinarias,
o permitissem, como acontece em muitos aer6dromos, entre os quais, por
exemplo, alguns da Sui<_;a.
Por notifica<_;ao B-A/17-55, de 7-4-56, o Governo da Uniao Indiana,
invocando o artigo 9. 0 da Conven<_;ao de Chicago, interditou (sem se poder
atribuir a interdi<_;ao outra inten<_;ao que a de embara<_;ar as nossas liga<;6es
aereas) uma zona de dez milhas ao redor dos territorios portugueses do
Estado da fndia. 0 Governo Portugues, apesar de entender que a aplica<;ao
do artigo 9.o da citada conven<_;ao nao impede o sobrevoo exigido pelo uso
normal dos aer6dromos situados proximo da fronteira, mandou estudar
uma rota e urn metodo de aproxima<;ao que evitassem totalmente a utilizat;ao do espa<_;o aereo indiano. Realizados os estudos pelos servi<_;os tecnicos competentes, foram dadas rigorosas instru<;6es aos comandantes dos
avi6es dos Transportes Aereos da fndia Portuguesa.
4 - Perante as notas diplomaticas recebidas e a campanha agressiva
acima referida, o Governo Portugues, ao mesmo tempo que se assegurava
de que as instru<_;6es expedidas tinham sido escrupulosamente cumpridas
e averiguava que, salvo por mero acaso, em duas ocasi6es, em que nem sequer
tinham sido recebidos os avisos de controlo do aerodromo de Bombaim,
que, segundo as notas indianas, teriam acompanhado todas as viola<_;6es,
notificou o Governo indiano da falta de fundamento dos seus protestos
e comunicou a descri<_;ao minuciosa da rota usada pelos nossos avi6es.
Estes continuaram a voar ligados, desde a descolagem de Goa, com aquele
controle, ao qual, segundo as conven<_;6es internacionais, fornecem previamente o plano de voo e indicam periodicamente a posi<_;ao, alem de
outros elementos, por exemplo meteorologicos, prescritos pelas mesmas
conven<_;6es.
Depois da nota de 24 de Novembro, o Governo mais uma vez mandou
proceder a cuidadosas averigua<_;6es, concluindo, como anteriormente,
ter havido respeito absoluto pelo territorio indiano, o que fez comunicar
ao Governo deste pais.
5 - Criou-se desta maneira uma situa<;ao em que o Governo Portugues tern a seguran<_;a de que os seus avioes nao violam o espa<;o aereo indiano, enquanto a Uniao Indiana afirma o contrario, nao apresentando
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quaisquer provas nem esclarecendo os meios de que se serve para determinar os pontos de viola<_;ao.
Em face desta controversia, que pode vir a prejudicar a liberdade
de navega<_;ao aerea, cuja importancia mundial e cada vez mais fortemente
reconhecida, o Governo resolveu tomar a serie de providencias que a seguir
se resumem:
a) Restabelecer a liberdade de transito aereo, nos termos das conven<;6es internacionais aplicaveis, sobre os tres distritos do Estado Portugues
da fndia;
b) Comunicar ao organismo internacional competente (I.C.A.O.) e aos
servi<;os de transportes aereos dos outros paises o procedimento especial
de aterragem e descolagem que torna possivel aos avi6es Heron dos Transpartes Aereos da India Portuguesa utilizar os aer6dromos de Damao e de
Diu sem sobrevoo de qualquer frac<_;ao da zona indiana interdita, permitindo assim que avi6es estrangeiros passem tambem a usar aqueles aer6dromos;
c) Manifestar ao Governo da Uniao Indiana a sua convic<_;ao de que
se impunha encontrar um metodo pratico, capaz de satisfazer ambas as
partes, designadamente o estabelecimento, em terra, de urn sistema de
verifica<_;ao, com representantes dos dois paises ou, no caso de tal sistema
se mostrar inviavel on ineficaz, pedir a I. C. A. 0. que proceda as investiga<;6es previstas na al:inea e) do artigo 55. 0 da Conven<_;ao de Chicago, para
o que desde ja se admitia que um observador da I.C.A.O. participasse em
voos dos T.A.I.P.

N.o 922
Nota enviada pelo Governo da Uniiio Indiana
a Embaixada do Egipto em Nova Delhi
e por esta enviada ao Ministerio dos Negocios Estrangeiros

Nota n. 0 F. 47f6ojNGO
Nova Delhi, 21 de Fevereiro de 1956
The Ministry of Foreign Affairs present their compliments to the
Embassy of Egypt in New Delhi and in continuation of their note n° 47/
/60/NGO- 55, dated the 16th November, 1956, on the question of violation of Indian territory by Portuguese air craft, have the honour to request the Egyptian Embassy to communicate the following to the Portuguese Government.
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2. In their notes dated the 22nd May, 1956, the 18th June, 1956, the
23rd August, 1956, and 16th November, 1956, addressed to the Embassies
of Brazil and Egypt, the Government of India conveyed to the Portuguese
Government their strong protest against the repeated violation of Indian
territory and of Indian territorial waters by the Portuguese air craft,
following the notification n° 8-A/17-55, dated the 7th April, 1956, declaring Indian territory within 10 miles of the boundaries of the Portuguese
possessions in India as prohibited areas. While bringing these violations
to the notice of the Portuguese Government, the Government of India
drew special attention to the seriousness of the situation and asked the
Portuguese Government to take adequate measures to ensure that such
violations did not occur in future.
3. The Portuguese Government have, in their replies to the protests
made by the Government of India, denied the violations by their air craft
of Indian territory. The Government of India would, however, affirm
that the violations were reported as a result of careful scientific observation.
In fact, since the note n° 47 /60/NGO- 55, dated the 16th November,
1956, till the 23rd January, 1957, when the last reported violation took
place, 25 further violations have occurred and in the statement attached
full details of the date, time, area, coordinates and the circumstances relating to each violation, are given.
4. The Government of India would reiterate once again that such frequent and flagrant violation of Indian territory and Indian territorial
waters is a very serious matter and would ask the Portuguese Government
to take immediate measures to prevent such violations taking place in
future.
The Ministry of External Affairs avail themselves of this opportunity
to renew to the Embassy of Egypt the assurances of their highest consideration.

Tradzt9iio

0 Ministerio dos Assuntos Externos apresenta os seus cumprimentos
a Embaixada do Egipto em Nova Delhi e, em aditamento a nota n. 0 47/
/60/NG0-55, de 16 de Novembro de 1956, relativa a questao da viola<;ao
do territ6rio indiano por avioes portugueses, tern a honra de solicitar
a Embaixada do Egipto que comunique quanto se segue ao Governo Portugues:
Pelas notas de 22 de Maio, 18 de Junho, 23 de Agosto e 16 de Novembro de 1956, dirigidas as Embaixadas do Brasil e do Egipto, o Governo
indiano transmitiu ao Governo Portugues o seu protesto energico contra
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as repetidas viola<;6es do territ6rio e das aguas territoriais indianas pela
avia<;ao portuguesa, a seguir a notifica<;ao n. 0 8-A/17-55, de 7 de Abril de
1956, proclamando zonas proibidas o territ6rio indiano numa distancia
de 10 milhas a partir dos limites das possess6es portuguesas da fndia.
Ao levar estas viola<;6es ao conhecimento do Governo Portugues, o Governe indiano chamou especialmente a aten<;ao para a gravidade da situa<;ao e pediu ao Governo Portugues que tomasse as medidas adequadas
para evitar que tais viola<;6es se repitam no futuro.
3. 0 0 Governo Portugues, nas suas respostas aos protestos do Governo
indiano, negou as viola<;6es do territ6rio indiano por avioes seus. 0 Governo
indiano desejaria, contudo, afirmar que as viola<;6es registadas resultavam
de uma cuidadosa observa<;ao cientifica. Na verdade, desde a nota n.o 47/
/60/NG0-55, de 16 de Novembro de 1956, ate 23 de Janeiro de 1957, data
em que se registou a Ultima viola<;ao, efectuaram-se mais 25 viola<;6es
e figuram no anexo todos os pormenores relatives a data, hora, zona,
coordenadas e circunstancias respeitantes a cada viola<;ao.
4. 0 0 Governo indiano desejaria sublinhar novamente que estas frequentes e flagrantes viola<;6es do territ6rio e aguas territoriais indianas
constituem urn caso muito serio e desejaria solicitar ao Governo Portugues
que tomasse medidas imediatas para evitar que tais viola<;6es se repitam
no futuro.
0 Ministerio dos Assuntos Externos aproveita esta oportunidade para
reiterar a Embaixada do Egipto os protestos da sua mais alta considera<;ao.
N. 0 923

Do Nuncio Apostolico em Lisboa
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros
Lisboa, 5 de Mar<;o de 1957
Excelencia - Foi para mim subida honra transmitir a Santa Se
o memorial desse Ministerio, de 9 de Janeiro passado, em contesta<;ao ao
desta Nunciatura Apost6lica, de 4 de Dezembro de 1956.
0 gesto generoso do Governo Portugues, dando liberdade a alguns
prisioneiros politicos indianos, em Goa, foi pela Santa Se devidamente
apreciado, dada a sensibilidade que Ele demonstrou aos motivos de carldade que inspiraram a proposta da Hierarquia Cat6lica Indiana.
Estou encarregado de exprimir ao Governo Portugues a gratidao
da Santa Se, o que com muito agrado fa<;o por este offcio.
Devo acrescentar que a Secretaria de Estado confiou a Internunciatura Apost61ica de Nova Delhi a missao de indagar as inten<;6es do
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respectivo Governo relativamente as desejadas facilidades a favor dos
goeses que trabalham na Uniao Indiana.
Todavia nao recebeu ainda qualquer resposta sobre o caso. Procurarei
informar-me, cuidadosamente, sobre o assunto e darei a esse Ministerio
imediato conhecimento do que souber.
Aproveito, gostosamente, o ensejo para reiterar a Vossa Excelencia
a seguranc;a da minha mais alta e distinta considerac;ao.
Fernando Cento

N.O 924

Nota verbal do Ministerio dos Negocios Estrangeiros
a Lega~iio do Egipto em Lisboa
Lisboa, 18 de Marc;o de 1957
0 Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros apresenta os seus cumprimentos a Legac;ao do Egipto e tern a honra de comunicar que muito apreciaria conhecer se podera aguardar para breve uma resposta as propostas
do Governo Portugues contidas na nota do Ministerio n. 0 3 (1 ), de 22 deJaneiro findo, acerca do estabelecimento de urn metodo pnitico de verificac;ao da rota seguida pelos avioes portugueses para demandarem os territ6rios portugueses da Peninsula Hindustanica, pelo que o Ministerio dos
Neg6cios Estrangeiros agradeceria as informac;oes que a Legac;ao lhe possa
prestar sobre o assunto.
N.O 925

Nota verbal da Lega~iio do Egipto em Lisboa
ao Ministerio dos Negocios Estrangeiros
N.o 9

Lisboa, 19 de Marc;o de 1957
La Legation de la Republique d'Egypte presente ses compliments
empresses au Ministere des Affaires Etrangeres et a l'honneur de lui accuser

( 1)

Ver documento n.o 917.
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reception de sa note n. 0 5 (1), proc. 946,2 (ll1), en date du 18 mars courant,
par laquelle I1 a exprime le desir de connaitre la reponse aux propositions
du Gouvernement Portugais contenues dans sa note n. 0 3, du 22 janvier
dernier (2), au sujet de l'etablissement d'une methode pratique de verification de la route suivie par les avions portugais pour atteindre les territoires portugais de la Peninsule Hindoustanique. Cette note a ete transmise par l'Ambassade d'Egypte a New-Delhi au Ministere des Affaires
Etrangeres de l'Union Indienne, le 31 janvier 1957.
N'ayant pas re<;u de reponse jusqu'a ce jour, cette Legation a communique aujourd'hui la note du Ministere, datee du 18 mars, a son Gouvernement et a l'Ambassade d'Egypte a New Delhi, et ne manquera pas
d'infonner le Ministere de toute reponse, des sa reception.
La Legation de la Republique d'Egypte saisit cette occasion pour
renouveler au Ministere des Affaires Etrangeres les assurances de sa plus
haute consideration.

Tradu9iio
A Lega<;ao da Republica do Egipto apresenta os seus atenciosos cumprimentos ao Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros e tern a honra de acusar
a recep<;ao da nota n. 0 5, proc. 946,2 (ll1), de 18 do corrente, em que o Ministerio manifesta o desejo de conhecer a resposta as propostas do Governo
Portugues contidas na sua nota n. 0 3,. de 22 de Janeiro findo, acerca do
estabelecimento dum metodo pnitico de verifica<;ao da rota seguida pelos
avi6es portugueses para chegar aos territ6rios portugueses na Peninsula
Hindustanica. Esta nota foi transmitida pela Embaixada do Egipto em
Nova Delhi ao Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros da Uniao Indiana
em 31 de Janeiro de 1957.
Nao tendo recebido uma resposta ate esta data, esta Lega<;ao transmitiu hoje ao seu Governo e a Embaixada do Egipto em Nova Delhi a nota
do Ministerio de 18 de Mar<;o e nao deixara de informar o Ministerio de
qualquer resposta, logo que seja recebida.
A Lega<;ao da Republica do Egipto aproveita esta oportunidade para
renovar ao Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros os protestos da sua mais
alta considera<;ao.

(1)
( 2)

Ver documento n.o 924.
Ver documento n.o 917.
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N.o 926

Do Ministerio dos Negocios Estrangeiros
ao Embaixador de Portugal no Rio de janeiro
Telegrama n. 0 65
Lisboa, 22 de Mar<;o de 1957
Temos aguardado a chegada do relat6rio Ferrari, que o Embaixador
do Brasil aqui informou ha dias ja ter sido entregue a V. Ex. a Nao temos
ainda conhecimento do relat6rio, e s6 podemos informar que em prindpio
temos interesse em que o delegado brasileiro fa<;a muito em breve uma
nova visita a Bombaim, antes que os egipcios solicitem uma nova ida a
Goa do seu delegado; e isto para evitar qualquer ideia de sincronismo.
0 relat6rio do Sr. Ferrari suscitara muito provavelmente observa<;oes ou
sugestoes da nossa parte que nao deixaremos de transmitir a V. Ex.a antes
da nova visita do delegado brasileiro.
N estrangeiros

N. 0 927

Do Embaixador de Portugal no Rio de janeiro
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros
Telegrama n. 0 8I
Rio de Janeiro, 23 de Mar<;o de 1957
Em referenda ao telegrama de V. Ex. a n. 0 65 (1 ), o Itamaraty informou
a Embaixada em Lisboa que o relat6rio de Ferrari me seria entregue, mas
ainda o nao foi. Tratando-se de extenso documento, o Director Politico,
cujo interesse pelos nossos assuntos nao da lugar a duvidas, quis estuda-lo
pessoalmente e trocar impressoes com o Embaixador Falcao, aqui chegado
ha dias, e com o Secretario Correia do Lago. Foi-me dito ha dias que o relat6rio estava sendo copiado para me ser entregue.
Relativamente a parte final do telegrama de V. Ex. a falarei como Director Politico no come<;o da proxima semana.
A nt6nio de Faria
(1) Ver documento n.o 926.
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N.O 928

Do Ministro dos Negocios Estrangeiros
ao Nuncio Apost6Iico em Lisboa
Lisboa, 26 de Man;o de 1957

Excelencia Reverendissima - Com os melhores cumprimentos, permito-me pedir a sua aten<;ao para o recorte de imprensa junto. Depois das
declarac;oes caluniosas e ingratissimas dos presos que libertamos, e agora
o Primeiro-Ministro Nehru quem vern mostrar que niio mereciam gene.rosidade.
0 caso tern sua gravidade, porque a opiniiio publica portuguesa fica
a niio compreender por que foi tao candidamente magnanimo o Governo
Portugues. Por isso mesmo, ouso perguntar a V. Ex.a. Reverendissima
se me pode comunicar alguma coisa acerca das diligencias que o
Episcopado da fndia tera feito para que a generosidade do nosso lado porventura haja tambem, em correspondencia, alguma caridade do lado
indiano para com as pobres gentes que padecem injustas dificuldades
pela malevolencia do Governo da Uniiio. Em verdade, convir-me-ia conhecer o que a tal respeito se esteja passando.
Apresenta-lhe os protestos da mais alta considerac;iio e aprec;o,
De V. Ex.a. Rev.ma At. e Ven.or

Paulo Cunha
N.O 929

Nota verbal da Lega~ao do Egipto em Lisboa
ao Ministerio dos Negocios Estrangeiros
N. 0

I2

Lisboa, 1 de Abril de 1957
La Legation d'Egypte presente ses compliments empresses au Ministere des Affaires Etrangeres et, faisant suite a sa note n. 0 83 (1 ), en date du
29 novembre 1956, a l'honneur de Lui faire parvenir, ci-jointe, une copie
(avec trois annexes) de la note adressee par le Ministere des Affaires Exte(1}

Ver documento n.o 899.
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rieures de l'Union Indienne a l'Ambassade d'Egypte a New Delhi, concernant les violations de son territoire par des avions portugais.
La Legation d'Egypte saisit cette occasion pour renouveler au Ministere des Affaires Etrangeres les assurances de sa plus haute consideration.

Traduyiio

A Lega<;ao do Egipto apresenta os seus atenciosos cumprimentos ao
Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros e, em seguimento da sua nota n.o 83,
de 29 de Novembro de 1956, tern a honra de junto enviar uma c6pia (com
tres anexos) da nota dirigida pelo Ministerio dos Neg6cios Exteriores da
Uniao Indiana a Embaixada do Egipto em Nova Delhi relativa as viola<;6es do seu territ6rio por avioes portugueses.
A Lega<;ao do Egipto aproveita esta oportunidade para renovar ao
Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros os protestos da sua mais elevada
considera<;ao.
N.O 930

Nota verbal do Ministerio dos Negocios Estrangeiros
a Lega~ao do Egipto em Lisboa
N. 0 6

Lisboa, 9 de Abril de 1957

0 Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros apresenta os seus cumprimentos a Lega<;ao do Egipto e tern a honra de referir-se a nota n. o 12,
de 1 do corrente (1), pela qual a Lega<;ao transmitiu ao Ministerio c6pia
da nota n.° F./47/60/NGO que em 21 de Fevereiro Ultimo o Ministerio dos
Neg6cios Estrangeiros da Uniao Indiana dirigiu a Embaixada do Egipto
emNova Delhi.
2. Por aquela nota renova o Governo indiano acusa<;6es de viola<;ao
do espa<;o aereo da Uniao por avioes civis portugueses, do mesmo genero
daquelas que, formuladas na nota de 16 de Novembro Ultimo, foram
refutadas pelas notas portuguesas de 19 e 22 de Janeiro do ano corrente.
3. As notas portuguesas em referenda nao s6 continham a nega<;ao
perempt6ria de que tivessem na realidade ocorrido as alegadas viola<;6es
de espa<;o aereo indiano (conclusao a que se chegou depois do mais cuida( 1)

Ver documento

11. 0

929.
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doso e rigoroso inquerito), como demonstraram que se impunha estudar
urn metodo pratico de verifica<;ao que pudesse satisfazer ambas as partes.
E pela nota de 22 o Governo Portugues propos que tal metodo se rea1izasse por qualquer das seguintes maneiras:
a) 0 estabelecimento de urn sistema em terra, com a participa<;ao de
representantes dos dois paises, capaz de proceder a referida verifica<;ao;
b) Ou, no caso de este metodo se considerar inviavel ou ineficaz, o recurso a I.C.A.O. para proceder as investiga<;oes previstas na alinea e) do
artigo 55. 0 da Conven<;ao de Chicago. Neste ultimo caso, o Governo Portugues declara desde ja admitir que urn observador da I.C.A.O. tome
parte em voos dos T.A.I.P.
4. Perante novas acusa<;oes do Governo indiano formuladas por nota
posterior a recep<;ao daquela em que o Governo Portugues apresentou
sugestoes constrntivas para se estabelecer urn metodo de verifica<;ao que
satisfizesse ambas as partes, o Governo Portugues nao pode deixar de manifestar a sua surpresa pela total omissao da resposta ou de alusao as sugestoes portuguesas enquanto se formulam novas acusa<;oes e de remeter
para as propostas expressas na sua nota de 22 de Janeiro como o unico
caminho para se verificar por ambas as partes ou pelo representante da
I.C.A.O. que fundamento tern, ou nao tern, acusa<;oes de viola<;ao de espa<;o aereo que vao ate a extraordinaria precisao de uma delas ter sido
da ordem de cern jardas.
N.O 931

Do Ministro de Portugal na Haia
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros
Telegrama n. 0 I6

Haia, 15 de Abril de 1957
A resposta indiana foi recebida hoje. Em conversa com o Greffier
entendi que o pensamento do Presidente e marcar o prazo de dois meses
para a nossa resposta, como e usual nestas excep<;oes. Disse que me era
dificil determinar se esse tempo .era ou nao suficiente para estudar o
assunto, visto que nao conhedamos o texto. Referindo-se ao servi<;o do
Tribunal, o Greffier disse que Bourquin tinha urn servi<;o aqui pelo menos
de 13 a 25 de Maio, na questao das pescarias com a Fran<;a, pelo que
de certo nao poderia tratar das nossas coisas. Com este pretexto sugeri
que, se o prazo fosse de tres meses, as alega<;oes orais poderiam ter
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lugar depois das ferias de verao. Isto situaria as alega<_;oes orais em Outubro, como ficou delineado na ultima reuniao e parece que melhor convem.
0 Greffier falani com o Presidente e hoje ou amanha comunicar-se-a
a resolu<_;ao.

Ferreira da Fonseca

N.o 932

Do Ministro de Portugal na Haia
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros
Telegrama n. 0 I7
Haia, 15 de Abril de 1957

Em aditamento ao meu telegrama n.o 16 (1), o Greffier acaba de comunicar-me que o Presidente assinou hoje a ordonnance, que saira. com a data
de amanha, fixando em dois meses o prazo para a nossa resposta a
excep<_;ao da fndia.
Dada a extensao do texto, que nao permite mesmo uma leitura atenta
em tao curto espa<;o de tempo, e devendo os documentos chegar a Lisboa
na tarde de amanha, julgo preferivel nao telegrafar o resumo, que tomaria
muito tempo on seria necessariamente incompleto. Informarei todavia
V. Ex.a de que do texto consta uma introdu<_;ao hist6rica e seis objec<_;6es,
que se ocupam: I) da incompatibilidade da declara<;ao portuguesa de 15
de Dezembro de 1955 com a clausula facultativa (argumento da Suecia);
2) da falta da notifica<;ao a fndia antes da propositura da ac<_;ao; 3) de nao
ter Portugal esgotado as possibilidades pre-litigiosas de negocia<;6es diplomaticas; 4) da viola<_;ao da reciprocidade que, segundo declara<_;ao indiana,
lhe concede o direito de identicas reservas as feitas por Portugal; 5) de
tratar-se de materia de competencia interna, expressamente exceptuada
pela declara<_;ao indiana; 6) de ter a fndia limitado a aceita<_;ao da competencia do Tribunal e as disputas ocorridas depois de 5 de Fevereiro de
1930, em rela<_;ao a situa<_;6es ou factos subsequentes a essa data.

Ferreira da Fonseca

(1) Ver documento n.o 931.
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N.o 933

Do Embaixador de Portugal em Londres
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros
Telegrama n.0 I44
Londres, 30 de Abril de 1957
0 Daily Telegraph publica hoje uma noticia do seu correspondente
em Bombaim relatando comentarios da imprensa indiana sobre o fiasco
das san96es econ6micas a Goa. Diz que as medidas indianas foram pnlticamente anuladas pela atitude dos goeses e organiza96es pr6-portuguesas
e que a situa<;ao econ6mica dos nossos territ6rios nao resultou em derrocada, como a India esperava. Acrescenta que nao julga poss:ivel que a
guerra econ6mica possa vir a dar resultados, mas refere que a imprensa
indiana insiste como Governo para que tome o bloqueio econ6mico efectivo.

Theot6nio Pereira
N.O 934

Do Ministro de Portugal na Haia
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros
Telegrama n. 0 37
Haia, 21 de Maio de 1957
Recebi ontem uma carta do Greffier anunciando-me que o Tribunal
adiara ate 15 de Agosto a data da apresenta<;ao das nossas observa<;6es.
0 Professor Bourquin, com quem estou em contacto, ja tern conhecimento
do assunto.
Ferreira da Fonseca
N.O 935

Do Ministerio dos Negocios Estrangeiros

a Embaixada de Portugal no Rio de janeiro
Telegrama n. 0 I49
Lisboa, 22 de Maio de 1957
Rogo a V. Ex. 0 que comunique o seguinte ao Itamaraty, como pedido
de transmissao urgente ao Governo indiana:
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<< Nas notas do Governo indiano 10-11/56-Goa/114, de 24 de Setembro
de 1956, e da Embaixada do Brasil n. 0 7, de 23 de Janeiro do ano corrente,
ficou assente que os fundos necessarios para o pagamento das pensoes
seriam transferidos para Goa atraves dos canais bancarios normais.
Na sua nota n. 0 5-1/57-Goa (NG0)/631, de 9 de Abril ultimo, o Governo da Uniao Indiana invoca exemplos anteriores de transferencias
efectuadas sem dificuldades, mas o Governo Portugues deseja acentuar
que as condi<_;6es de facto sao diferentes, visto que actualmente as contas
bancarias portuguesas se encontram bloqueadas, o que nao acontecia
quando o Banco Nacional Ultramarino transferia dinheiro para o Consulado Geral da Uniao Indiana em Goa e nao sucedia tambem quando a transferenda era realizada por intermedio da West of India Portuguese Railway
Company, cuja conta era livre.
No caso de se manterem as condi<;oes em que se passaram os exemplos
citados pelo Governo da Uniao Indiana, isto e, de as rupias depositadas
com destino as pensoes na conta do Banco Nacional Ultramarino no National City Bank of New York, em Bombaim, serem livremente convertiveis em esterlino ou d6lares numa pra<;a estrangeira, o Governo Portugues nenhuma objec<_;ao fez ou tern a fazer a que os Bancos realizem a transferenda daqueles fundos.>>

N estrangeiros

N.o 936

Do Ministerio dos Negocios Estrangeiros

a Embaixada de Portugal no Rio de janeiro
T elegrama n. 0

2I9

Lisboa, 27 de Julho de 1957
Segue em telegrama o texto da nossa resposta a nota indiana a qual
se refere o telegrama 237 dessa Embaixada. Pe<_;o a V. Ex.a comunicar
aquele texto ao Itamaraty, solicitando-lhe a amabilidade de o fazer transmitir a Embaixada do Brasil em Nova Delhi com a recomenda<_;ao de que
a nota seja apresentada urgentemente ao Governo indiano. E convenientissimo conhecermos logo que possivel a data exacta da entrega daquela
nota as autoridades indianas, pois o nosso M:inisterio do Ultramar considera indispensavel revelar publicamente as habilidades vizinhas da mistifica<_;ao que as autoridades indianas estao usando para fugir ao pagamento
das pensoes devidas e s6 o podera fazer depois de entregue a nossa resposta.

316

Entretanto, a maquinaria de propaganda de Nova Delhi responsabiliza
o Governo Portugues pela demora ou falencia das negocia<_;oes, o que pode
lan<_;ar no desanimo os goeses interessados. Por isso, pe<_;o a boa aten<_;ao
de V. Ex.a para este caso e solicito que de todos estes pormenores ao Itamaraty.

N estrangeiros
N.o 937

Do Ministerio dos Negocios Estrangeiros
de Portugal no Rio de janeiro

a Embaixada
T elegrama n. 0

220

Lisboa, 27 de Julho de 1957
Segue o texto a que se refere o meu telegrama n.o 219 (1).
<<As autoridades portugueses competentes estudaram com a maior
aten<_;ao a proposta do Governo indiano acerca das condi<;oes em que
poderiam ser levantadas as rupias indianas depositadas em Bombaim
a ordem do Banco Nacional Ultramarino, tendo-a interpretado no sentido
de que tais levantamentos s6 seriam autorizados pelas autoridades indianas ate ao montante das pensoes por que o Governo Portugues fosse
responsavel na Uniao Indiana.
2. 0 Governo Portugues acaba de certificar-se nao ter neste momento
que pagar quaisquer pensoes em territ6rio da Uniao, pelo que a reciprocidade proposta pelo Governo de Nova Delhi na sua nota n. 0 5-1/57-GOA
(NG0)/1200, de 20 de Junho Ultimo, significa que nenhum levantamento
sera autorizado em Bombaim. Isto e, a proposta indiana e vazia de qualquer substancia pratica.
3. Atendendo a precaria situa<_;ao dos pensionistas residentes na fndia
Portuguesa e aos seus legitimos interesses, o Governo Portugues exprime,
mais uma vez, a esperan<_;a de que o Governo indiano nao deixara de reconsiderar a sua posi<_;ao neste momento, nomeadamente aceitando a solu<_;ao,
viavel e oportunamente proposta, segundo a qual as rupias depositadas,
com destino as pensoes, na conta do Banco Nacional Ultramarino no
National City Bank of New York em Bombaim, deveriam ser livremente
convertiveis em esterlino ou d6lares numa pra<;a estrangeira.
( 1)

Ver documento n.o 936.
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4. 0 Governo Portugues muito lastima que o Governo indiano, pelos
meios de publicidade de que dispoe, possa induzir os interessados e necessitados a suposi<;ao, absolutamente errada, de que e da responsabilidade
do Governo Portugues a demora na conclusao das negocia<;oes que os priva
das importancias a que juridica e moralmente tern direito. Como atnis
se demonstra, a proposta indiana nao tern significado pratico; por isso
se insiste em que o Governo da Uniao de efectivamente cumprimento ao
seu dever moral e juridico respeitante ao pagamento das pensoes, apresentando para tal aguma modalidade que tenha consistencia real e como
tal possa ser aceite e praticada.>>
N estran geiros

N.o 938
Declara~ao

do Ministro dos Neg6cios Estrangeiros,
Doutor Paulo Cunha, a United Press, em 30 de Julho de 1957
No Parlamento indiano, no decorrer do debate sobre os pedidos de
creditos apresentados pelo Ministro da Defesa, urn deputado perguntou
se o facto de Goa continuar a ser portuguesa nao seria devido a relativa
fraqueza da marinha de guerra indiana e urn outro deputado afirmou que
as despesas rnilitares poderiam ser reduzidas, se fossem resolvidos os problemas de Caxernira e de Goa, pelo que sugeriu que o Governo indiano
deveria aceitar a partilha de Caxernira e entabular imediatamente negocia<;oes com Portugal.
Solicitado pela United Press a comentar a interpela<;ao e a afirma<;ao
acima referidas, o Ministro dos Neg6cios Estrangeiros, Doutor Paulo Cunha,
disse:
<<Quanto a primeira observa<;ao que me apresenta, s6 tenho a declarar-lhe que nao e, evidentamente, por nossa vontade que somos obrigados
a manter apertada vigilancia de defesa acerca da integridade da nossa
provincia de Goa, constantemente amea<;ada por disposi<;oes hostis
e agressivas de urn vizinho com quem bern quiseramos ter boas rela<;6es,
mas que, pela atitude de absor<;ao ate agora manifestada, nos for<;a a essa
posi<;ao de defesa. Seas nossas for<;as navais, de que por esse motivo temos
permanentemente algumas unidades nos mares do fndico, sao mais fortes
ou mais fracas, nao interessa sublinha-lo; sao, sim, elementos da Marinha
Portuguesa que, a todo o memento, estao prontos a cumprir o seu dever,
sacrificando-se pelo que e a Honra de Portugal e a defesa dos direitos da
nossa Patria e do bem-estar dos portugueses de Goa, que, sem aten<;ao ·
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a diferen<;a de ra<;a, ou de religHio, ou outras, merecem por igual a protec<;ao indivisivel do Estado Portugues. Como, porem, estimariamos que
a Uniao Indiana cumprisse os seus deveres internacionais de boa vizinhan<;a e de respeito pela paz e do direito dos vizinhos, para assim podermos afrouxar essa vigilancia armada, que s6 tern lugar quando os outros
se mostram amea<;adores !
<<Quanto a sugestoes do deputado Kamble, que me sao assinaladas,
s6 tenho a dizer que tambem o Governo Portugues ere que muito de benefico poderia resultar para os pafses em causa e para as popula<;oes da
Uniao Indiana e dos territ6rios alheios vizinhos, se a Uniao Indiana se
dispusesse a resolver pacificamente, com respeito do Direito e das mais
regras internacionais, as questoes de Caxemira e de Goa. Pelo que toea
a Goa, o Governo Portugues tern desde ha muito insistentemente proclamado a sua disposi<;ao de aceitar negocia<;oes com a Uniao Indiana para
se procurar resolver pela maneira mais equitativa e mais conforme com
o bem-estar das popula<;oes quaisquer materias que, compativeis com
o respeito da soberania portuguesa, derivem da vizinhan<;a e contiguidade
territorial dos territ6rios portugueses com a Uniao Indiana, com vista
a estabelecer-se uma situa<;ao normal de convivencia e colabora<;ao internacional. Infelizmente, a Uniao Indiana recusou-se sempre, ate agora,
a seguir essa orienta<;ao, declinando todos os oferecimentos de negocia<;6es que se formularam.
<<Pois esse oferecimento de negocia<;oes amigaveis mantem-se, tal
como foi formulado em repetidas declara<;oes portuguesas, com o mesmo
espfrito de sa colabora<;ao internacional e de observancia dos mais essendais princfpios do Direito Internacional e da convivencia entre as na<;oes.
<<Assim queira a Uniao Indiana ouvir os conselhos que parece terem-lhe sido dados por urn parlamentar indiano e sair da atitude puramente
negativa em que ate agora se colocou.>>
N.O 939

Do Ministerio da Defesa Nacional
ao Ministerio dos Negocios Estrangeiros
Oficio n. 0 Dlf2IS

Lisboa, 6 de Agosto de 1957
SECRE'I'O- De harmonia com o despacho de S. Ex. a o Ministro da
Defesa Nacional, lan<;ado no processo relativo aos assaltos contra o territ6rio de Damao, levados a cabo na noite de 2 do corrente por bandos ar-
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mados vindos da Uniao Indiana, tenho a honra de solicitar e agradecer os
bons oficios de V. Ex.a no sentido de ser promovido o respectivo protesto
diplomatico.
0 incidente foi comunicado a este Gabinete pelo Comando Chefe do
Estado da fndia no telegrama cifrado 281/R2, de 2 do corrente, e enviado
e esse Gabinete com a guia DI/27 4.
Mais informo V. Ex.a de que em informa<;oes anteriores enviadas por
aquele Comando Militar eram feitas referencias a determinadas reunioes
efectuadas em territ6rio da Uniao Indiana, perto da fronteira, pelo inspector Naga.rvala daquele pais, e que constava terem as mesmas a finalidade de se tratar da prepara<;ao de ac<;oes terroristas, a levar a cabo contra
Damao.
Aproveito a oportunidade para apresentar a V. Ex. a os meus melhores
cumprimentos.
Ilegivel
N. 0 940

Do Embaixador de Portugal no Rio de janeiro
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros
Telegrama n. 0 24-I
Rio de Janeiro, 7 de Agosto de 1957
0 Itamaraty informa que o Secretario da Embaixada Brasileira em
Nova Delhi, Sr. Angelo Ferrari, vai realizar nova missao em Bombaim,
onde permanecera quinze dias, a partir de prindpios de Agosto.
A nt6nio de Faria
N. 0 941

Do Ministerio da Defesa Nacional
ao Ministerio dos Negocios Estrangeiros
Oficio n. 0 Dlj2I7
Lisboa, 8 de Agosto de 1957
Em adita.mento ao nosso oficio DI/215 (1), de 6 do corrente, em que
era solicitado a V. Ex.a os bons oficios no sentido de ser promovido pro( 1)

Ver documento n.o 939.
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testo diplomatico respeitante ao assalto do dia 2 do corrente ao territ6rio
portugues de Damao, Sua Ex.a o Ministro da Defesa Nacional, encarrega-me de completar a informa<_;ao contida no mesmo oficio, com mais os
seguinte pormenores:
- Ha hoje informa<_;6es de boa origem que indicam terem os referidos incidentes sido preparados no territ6rio indiano, patrocinados pelo superintendente distrital da Policia de Surrate,
e terem sido levados a efeito sob a direc<_;ao pessoal de Nagarvala,
sub inspector-geral da policia da Uniao Indiana.
Aproveito a oportunidade para apresentar a V. Ex.a os meus melhores
cumprimentos.

!leg£vel
N.o 942
Circular da Direc~ao Geral dos Negocios Polfticos
do Ministerio dos Negocios Estrangeiros
a todas as Missoes Diplomaticas e Consulados Portugueses

Lisboa, 27 de Agosto de 1957
A ac<_;ao intentada pelo Govemo Portugues contra a Uniao Indiana,
relativamente ao direito de passagen entre Damao litoral e os enclaves
de Dadra e Nagar-Aveli foi iniciada em 22 de Dezembro de 1955.
2. Em reuniao efectuada no Tribunal em 15 de Fevereiro do ano seguinte, foram marcados prazos para a entrega do memorial portugues,
contendo o desenvolvimento dos factos e raz6es apresentadas no requerimento inicial e da resposta indiana a este documento. Os referidos prazos
terminaram, respectivamen.te, em 15 de Julho e 15 de Dezembro de 1956.
3. 0 memorial portugues foi entregue na data fixada e fundamentou
o direito de passagem atraves do territ6rio indiano no direito intemacional
convencional, no costume (geral e particular) e nos principios gerais aplicaveis. E concluiu pedindo nao s6 o reconhecimento daquele direito, como
tambem a declara<_;ao de que o Govemo da Uniao Indiana nao havia respeitado as suas obriga<_;6es na materia, pelo que devia por fim a esse estado
de coisas ilicito.
4. 0 Govemo indiano, alegando falta de tempo para estudar certos
documentos antigos e de dificil localiza<_;ao citados ou relacionados com
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o nosso memorial, pediu, e obteve, um adiamento ate 15 de Abril Ultimo
do prazo para apresentar a sua resposta (notar-se-a, a prop6sito, que,
como o Governo indiana desde o principia afirmou que decidira nao
considerar os problemas de fundo, mas apenas contestar a competencia
do Tribunal para julgar a questao- e isto certamente nao obrigada ao
estudo demorado de documentos antigos - , era manifesto o caracter
meramente dilat6rio do pedido de adiamento).
5. Na data referida, e consoante se previa, a Uniao Indiana apresentou uma <<excep<;ao preliminar», contestando a competencia do Tribunal. 0 documento indiana e constituido por seis <<objec<;5es>>, precedidas
de uma introdu<;ao de caracter hist6rico e politico (evidentemente alheia
ao caso que se discute), destinada sem duvida a procurar produzir ma
impressao no Tribunal, quanto aos fundamentos da presen<;a portuguesa
na Peninsula Hindustanica.
6. Os argumentos e factos citados nessa introdu<;ao, alem de extemporaneos, sao em regra inexactos ou deformados. Porem, como, embora
jurldicamente irrelevantes, nao podia desconhecer-se 0 seu valor psicol6gico, foram eles rebatidos, no que tinham de fundamental, num texto
anexo as nossas <<observa<_;5es>> a <<excep<;ao preliminan>.
7. Das seis objec<;5es indianas, tres dirigem-se a declara<;ao portuguesa de aceita<;ao da competencia compuls6ria do Tribunal, nomeadamente arguindo-a de nulidade (nesse caso, nula seria tambem a ac<;ao
proposta) por Portugal se ter reservado nela o direito de excluir da aceita<;ao da competencia do Tribunal certas categorias de litigios. Em face
da jurisprudencia e doutrina referentes ao assunto, a argui<;ao de nulidade
nao e procedente, sendo, alem disso, de salientar o facto de a Uniao Indiana
ter inserido na sua declara<;ao de 7 de Janeiro de 1956 uma reserva de
maior amplitude do que a nossa.
8. Das outras tres, uma alega que nao levamos as tentativas de resolu<;ao pacifica do conflito ate ao ponte em que elas ja nao poderiam ter
qualquer utilidade (aqui, a Uniao Indiana esquece, alem do mais, que foi
por acto unilateral que que se interromperam as rela<;6es diplomaticas
e consulares entre os dois paises). Outra afirma que os factos que dao
lugar ao litigio sao anteriores a 1940- e portanto excluidos da competencia do Tribunal em virtude da declara<;ao indiana, o que e igualmente
inaceitavel, pois o ataque aos enclaves teve lugar muitos anos depois.
Finalmente, ainda outra excep<;ao diz que a materia e de exclusiva jurisdi<;ao domestica da Uniao Indiana, o que desconhece o facto, reconhecido
por varias vezes, por aquele pais, de que Dadra e Nagar-Aveli sao territories
portugueses.
9. As observa<;oes portuguesas a <<excep<;ao preliminan> foram entregues no Tribunal no passado dia 15 (Ultimo dia do prazo, que fora aumen-
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tado de dois para quatro meses, por ser manifestamente insuficiente
o prazo inicialmente atribuido). E as audiencias de discussao e julgamento
deste incidente devem ter lugar na Haia a partir de 23 de Setembro
proximo.

H. Caldeira Queiroz
N.o 943

Memorandum do Ministerio dos Negocios Estrangeiros
a Embaixada do Brasil em Lisboa
Lisboa, 30 de Agosto de 1957
No dia 2 do corrente, pela 1 h. e 30 m., bandos armadas vindos da
Uniao Indiana realizaram urn assalto contra a zona SE de Damao, visando
os postos policiais de Quelaria, Varacunda e Calicachigao.
2. No posto de Quelaria, situado no cruzamento da estrada nacional
Damao-Dabel com a estrada de Cuita, ouviu-se, antes do assalto, forte
vozearia vinda do lado norte convidando a guarni<_;ao a entregar-se.
0 ata,que que seseguiu foi desencadeado pelo lado sul, tendo a guarni<_;ao
do posto respondido ao fogo que lhe era dirigido. 0 tiroteio prolongou-se
por cerca de quarenta minutos, ate a chegada do piquete de refor<_;o, que,
durante o percurso, foi tambem alvejado com fogo de espingarda disparado por elementos instalado entre a estrada nacional Damao-Dabel e a
fronteira. 0 grupo assaltante, que tambem usou gra.nadas, retirou precipitadamente ao pressentir a chegada de refor<_;os portugueses.
3. Simultaneamente, foram atacados os postos de Calicachigao e Varacunda, contra OS quais foram lan<_;adas granadas de mao.
4. Na busca feita posterionnente no terreno que circunda os postos
de Quelaria e Varacunda foram encontrados 173 inv6lucros de cartuchos
de espingarda de guerra e alguns de pistola-metralha.dora, e ainda quatro
carregadores completos, para espingarda, abandonados pelos assaltantes.
Junto do posto de Quelaria foi tambem encontrada uma balsa de
lona contendo urn alicate corta-arame e duas foices, observando-se ainda
crateras produzidas pelas granadas de mao lan<_;adas pelos bandoleiros,
bern como orificios de balas e estilha<_;os nas paredes do mesmo posto.
5. Por outro lado, as autoridades portuguesas descobriram, sob a ponte
do Vor, explosivos constituidos por seis caixas de gelatinite (de origem
inglesa e importada por Bombaim) e urn dispositivo electrico, montado
em deriva<_;ao para cada caixa e ligado a urn condutor electrico estendido
para territ6rio indiana, onde se encontraria a origem da corrente.
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Alem disso, na estrada Bamampuja-Salcete, foi colocada uma potente
bomba que, por deficiencia de liga<_;ao, nao explodiu quando sobre ela
passou urn jeep da ronda.
6. Cerca das 3 h. do dia seguinte foram ainda disparados, do lado
indiano da fronteira, mais tres tiros de espingarda contra o referido posto
de Quelaria. Tendo, porem, o piquete da policia portuguesa, postado em
Varacunda, avan<_;ado imediatamente, cessaram os tiros, a que se nao
ripostou.
7. 0 Governo Portugues tern seguro conhecimento de que os referidos
ataques aos Postos da fronteira portuguesa foram preparados em territ6rio indiano, patrocinados pelo Superintendente Distrital da Policia de
Surrate e sob a direc<_;ao pessoal de Nagarvala, sub inspector-Geral da
Policia da UnHio Indiana, que Ultimamente se deslocou com frequencia
a Valpi, onde convocou diversas reuni6es com vista a orientar a ac<_;ao dos
terroristas.
8. Nestas condi<_;6es, o Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros muito
agradeceria que o Governo Brasileiro de dignasse apresentar ao Governo
indiano, por intermedio da Embaixada do Brasil em Nova Delhi, energico
protesto contra os factos acima referidos, solicitando ao mesmo Governo
as medidas necessarias para fazer cessar tais incidentes, que o Governo
portugues considera graves a.tentados contra a soberania portuguesa, para
salvaguarda da qual tomara medidas que julgue necessario, declinando
desde ja qualquer responsabilidade pelas consequencias que a repressao
destes actos de banditismo possa ocasionar.

N. 0 944

Do Director-Geral dos Neg6cios Politicos
do Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros
ao Embaixador de Portugal na Haia
Oficio n. 0

20

Lisboa, 31 de Agosto de 1957
Para comunica<_;ao ao Tribunal Internacional de Justi<_;a, tenho
a honra de informar V. Ex.a de que, nas audiencias que se iniciarao em 23
de Setembro proximo, a representa<_;ao portuguesa sera constituida da
forma seguinte:
1) Agente do Governo Portugues- o Embaixador de Portugal
na Haia;
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2) Agente do Governo Portugues, <<Avocat et Conseil», Prof.
Doutor Inocencio Galvao Teles, director da Faculdade de Direito
da Universidade de Lisboa e membro da Camara Corporativa;
3) <<Avocat et Conseil»- Prof. Maurice Bourquin;

4) Advogado- Dr. Fernao Vaz Pinto;
5) <<Experts)>- Prof. Lalive d'Epinay, Dr. Henrique Martins de
Carvalho, Consultor Ultramarine do Ministerio dos Neg6cios
Estrangeiros, e Dr. Alexandre Lobato, este Ultimo secretario do
Centro de Estudos Hist6ricos Ultramarinos.
6) Secretario: Dr. Carlos Ary dos Santos.

Em anexo, remeto a V. Ex.a os titulos oficiais dos Profs. Maurice
Bourquin e Lalive d'Epinay.
H enrique Queiroz

N.o 945

Nota verbal do Ministerio dos Negocios Estrangeiros
a Lega~ao do Egipto em Lisboa
N.o 9
Lisboa, 4 de Setembro de 1957

0 Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros apresenta os seus cumprimentos a Legac;ao do Egipto e, em referenda a nota da Legac;ao n. 0 39,
de 26 de Agosto Ultimo, tern a honra de comunicar o seguinte: <<0 Governo
Portugues tern seguro conhecimento de que os factos que o Governo indiano refere como tendo ocasionado violac;oes das fronteiras da Uniao
Indiana com o territ6rio portugues de Damao nos dias 2 e 3 do referido
mes e que sao expostos na nota do Governo indiano n. 0 3189- NG0/57,
_de 8 tambem de Agosto ultimo, ocorreram por forma que, pelo contrario,
constituiram graves violac;oes da fronteira portuguesa de Damao e foram
por isso objecto de energico protesto que as autoridades diplomaticas brasileiras em Nova Delhi foram ja encarregadas de apresentar junto do Governo indiano.
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N.O 946

Circular do Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros
a todas as Missoes Diplomaticas e Consutados Portugueses
Circular n. 0 I7
Lisboa, 9 de Setembro de 1957
Para conhecimento dessa Missao e adequada utitiza<;ao local, remete-se, em anexo, urn recorte do jornal Didrio de Noticias, de 29 do mes
findo, contendo o comunicado do Ministerio do Ultramar acerca das tentativas por parte da Uniao Indiana contra a soberania portuguesa em
Damilo e sabre o que verdadeiramente se passa naquele territ6rio.

Anexo
Por noticias chegadas do Estado da India sabe-se que estao a verificar-se a volta de Damao factos que podem significar uma tentativa contra
a soberania portuguesa e a tranquitidade de que tern desfrutado aquele
distrito.
Assim, ha conhecimento de refor<;os constantes de policia especial da
Uniao Indiana ao longo da nossa fronteira; sabe-se que juntamente com
essa policia e outros elementos armadas se reuniram em Cunta cerca de
100 individuos que se apresentam como goeses, alias falsamente, e alguns
dos quais ja tomaram parte num ataque a urn pasta, realizado em 2 do
corrente; notam-se providencias especiais no caminho de ferro que passa
em Valpi; lan<;am-se boatos de que existe dentro do nosso territ6rio agita<;ao que nos nao seriamos capazes de reprirnir (poderia causar pertuiba<;oes no territ6rio indiana, etc.
Perante estes factos eo que deles se pode induzir, o Ministerio do Ultramar deseja esclarecer:
1.0 Existe completa tranquitidade no distrito de Damao, cuja popula<;ao se prepara para repelir qualquer atentado que contra ela se tente
perpretar;

2. 0 Qualquer tentativa de invasao de territ6rio, seja qual for a origem
au natureza, sera repelida;
3. 0 0 metoda de agressao que parece desenhar-se contra Damao esta
de tal modo conhecido por toda a gente que certamente ninguem sera
enganado.
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N.O 94:7

Do Encarregado de Negocios de Portugal em Londres
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros
Oficio n. 0 I5I6
Londres, 16 de Setembro de 1957

Excelencia- Tenho a honra de enviar a V. Ex. a urn recorte do Times
de hoje com noticias de Lisboa, segundo as quais se notaram novos movimentos de fon;as indianas junto da fronteira de Damao. Acrescenta-se
que S. Ex.a o Ministro do Ultramar deu instru<_;oes ao Govemador-Geral
da India Portuguesa no sentido de vir a Lisboa para consultas.
Apresento a V. Ex.a os protestos da minha mais alta considera<;ao.

J olio de Lucena
Anexo
A new contingent of Indian Police has arrived at the frontier village
of Shala, in Portuguese India, from Bombay, to reinforce Damao frontier
posts, and has been stationed only some 500 yards from the Portuguese
frontier. Night movements of Indian forces have been observed in front
of Bimpor - a Portuguese frontier post - and Indian police and reserve
corps activity has been seen near Cunca, according to the Portuguese news
agency Lusitania.
The Portuguese Minister of Overseas Territories, Professor Ventura,
has instructed the Governor-General of Portugese India, general Benard
Guedes, to return to Lisbon for a month's to six weeks' consultations

Traduyiio
Urn novo contigente de policia indiana chegou a aldeia fronteiri<;a
de Shala, na India portuguesa, vindo de Bombaim, para refor<_;ar os postos
fronteiri<;os de Damao, e estacionou a cerca de 500 metros apenas da fronteira portuguesa.
Movimentos nocturnos de for<;as indianas foram observados em frente
de Bimpor- urn posto fronteiri<;o portugues segundo a agenda de informa<_;ao portuguesa Lusitania - verificou-se perto de Cunca uma actividade da policia indiana e de corpos de reserva.
0 Ministro Portugues do Ultramar, Professor Ventura, mandou
regressar a Lisboa o Governador-Geral da India Portuguesa, general
Benard Guedes, para consultas de urn mes a urn mes e meio.
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N.o 948

Do Ministro dos Negocios Estrangeiros
ao Encarregado de Negocios de Portugal no Rio de janeiro
T elegrama n. 0 296
Lisboa, 19 de Setembro de 1957
256- URGENTE- Pec;o a V. Sr. a que solicite do Itamaraty urgentissima transmissao ao Governo indiano da seguinte nota de protesto do
Governo Portugues:
<<Urn grupo muito numeroso de terroristas atravessou a fronteira por.o
tuguesa, vindo de territ6rio indiano, e atacou com a maior violencia, as
duas horas da madrugada do dia 18 do corrente, o posto fiscal de Anconem,
situado a 15 km de Pernem e a cerca de 50 m do territ6rio da Uniao Indiana. 0 ataque durou 4 horas e nieia e os terroristas, que empregaram
armas ligeiras e granadas de mao ou lanc;a-granadas, destruiram quase
completamente o referido posto, retirando para o territ6rio indiano depois
de contra-atacados por forc;as portuguesas. Em defesa da soberania do territ6rio portugues morreu o tenente F. Raimond e ficaram feridos todos os
membros da guarnic;ao;
<<0 Governo Portugues apresenta desde ja, e sem prejuizo das medidas
que ulteriormente vier a tomar, o seu mais energico e indignado protesto
contra esta nova e flagrante violac;ao da fronteira portuguesa. 0 Governo
Portugues considera inconcebivel que urn ataque desta envergadura,
proveniente de territ6rio indiano, possa efectuar-se com desconhecimento,
previo, das autoridades da Uniao, pelo que desde ja considera o Governo
de Nova Delhi responsavel por mais este grave atentado contra a soberania
portuguesa e pelos danos em vidas e coisas que dele resultaram.>>
Convem pedir a atenc;ao do Itamaraty para a tactica hltimamente
empregada pelo Governo de Nova Delhi e que consiste em apresentar
protesto contra violac;ao da sua propria fronteira precisamente quando
deliberadamente violam a nossa: pelo que se torna indispensavel que o
protesto atras seja entregue com toda a possivel urgencia, na previsao
de que os indianos (como fizeram a prop6sito dos incidentes de dois de
Agosto ultimo) se precipitem, eles, a apresentar urn protesto.
Paulo Cunha
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N.o 949

Comunicado do Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros
publicado na imprensa em 20 de Setembro de 1957
«1. 0 Governo da UnHio Indiana, pelas vozes do seu Primeiro-Ministro
e do seu Ministro da Defesa, tern vindo ha mais de urn mes a acusar as
autoridades da fndia Portuguesa de:

a) Violarem esporadicamente a fronteira com o territ6rio da Uniao;
b) Violarem, pelos avioes dos Transportes Aereos da fndia Portuguesa, o espa<;o aereo indiana em volta de Goa, Damao e Diu.
Ao mesmo tempo o Primeiro-Ministro da Uniao referiu-se a in£orma<;6es ou rumores que lhe chegariam, no sentido de alguma coisa se
preparar para que Goa venha a ser usada como base militar a servi<;o de
terceiras potencias. E lan<;ou o solene aviso de que o Governo da Uniao
consideraria grave essa situa<;ao.
Por outre lado, em sucessivas a£irma96es de entidades representativas da Uniao Indiana, procurou-se inculcar que existiria adentro da
fndia Portuguesa, particularmente no distrito de Damao, urn la.tente
estado de agita<;ao e desordem.
2. Trata-se de uma campanha completamente destituida de fundamento, que intenta desvirtuar a realidade e apresenta.r ao Mundo uma
versao favoravel aos designios da. Uniao Indiana, mas por inteiro diverdada da verdade dos factos. Importa desmascara-la.
3. Quanta a viola<;6es de fronteira terrestre:
Desmente-se terminantemente que tenha havido qualquer acto de
agressao perpetrado do territ6rio portugues para o territ6rio indiana.
Tern havido, sim, incidentes de viola<;ao de fronteira, mas sempre
partindo do lado da Uniao Indiana contra o nosso tertit6rio. Pelo seu
volume e pela sua frequencia, e inconcebivel que tais aetas de agressao sejam
praticados, pelo menos, sem o assentimento tacite dos guardas indianos.
E seria igualmente inconcebivel que as autoridades militares portuguesas
nao repelissem, como o tem feito e estao firmemente dispostas a faze-lo,
ataques que constituem viola<;6es da soberania nacional. Mas a actividade
das for<;as portuguesas cinge-se a essa reac<;ao de defesa contra agressoes
de que 0 territ6rio portugues e alvo e desenvolve-se estritamente ao lado
da nossa fronteira.
4. 0 caso mais grave acaba de verificar-se, conforme consta do comunicado oficial agora distribuido em Goa e ja publicado nos jornais de
Lisboa, contra o posto fiscal portugues de Anconem, a quinze qui16metros
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de Pernem e a cerca de 50 metros do territ6rio da Uniao. Um grupo muito
numeroso de terroristas indianos atravessou a fronteira, na madrugada
do dia 18 do corrente mes de Setembro, e, a coberto da escuridao, atacou com
extrema violt~ncia o posto portugues, servindo-se de armas ligeiras e de
granadas. 0 ataque, que durou quatro horas e meia, encontrou denodada
resistencia da diminuta guarnic:;ao do posto e acabou por ser rechac:;ado,
retirando-se os terroristas novamente para o territ6rio indiano. Mas deste
cobarde ataque resultou a morte de um valoroso oficial portugues e
ficaram feridos oito dos defensores do posto.
0 Governo Portugues formula o seu veemente protesto contra mais
este atentado, que na sua crua realidade vem por bema luz em que consistem os incidentes de fronteira nos territ6rios portugueses da India todos oriundos do lado indiano e nao provocados por qualquer acc:;ao
portuguesa.
5. Relativamente a violac:;ao de espac:;o aereo indiano, o Governo
Portugues continua aguardando resposta a proposic:;ao que formulou ao
Governo indiano por nota de 22 de Janeiro de 1957, para que delegados
portugueses e indianos conjuntamente observem os voos de aterragem
e deslocac:;ao no decorrer dos quais, no dizer das alegac:;oes indianas, se
verificariam as pretensas violac:;oes do espac:;o aereo da Uniao, algumas
das quais da ordem de escassas centenas de metros; ou, na alternativa,
que um observador da Organizac:;ao da Aviac:;ao Civil Internacional (ICAO)
tome lugar nos avioes portugueses que demandam os nossos territ6rios
na Peninsula Indostanica.
0 Governo Portugues nao pode deixar de manifestar publicamente
a sua estranheza pelo facto de nao ter sido dado acolhimento a propostas
que revelariam ao Mundo a verdade dos factos, quanto ao respeito do
espac:;o aereo indiano, e assim patenteariam a sem-razao das arguic:;oes
que as autoridades indianas continuam a tentar fazer.
6. Relativamente aos pretensos rumores, sobre os quais o Sr. Nehru
construiu o seu aviso quanto a Goa como possivel base militar, o Governo
Portugues declara serem eles inteiramente carecidos de fundamento,
nada havendo que possa explicar atoarda tao descabida.
7. Por Ultimo, quanto a situac:;ao de tranquilidade existente no interior
dos territ6rios portugueses da India, o Governo Portugues ja em nota
oficiosa do Ministerio do Ultramar publicada em 29 de Agosto ultimo
desmentiu em termos categ6ricos as afirmac:;oes de origem indiana segundo as quais se verificaria agitac:;ao no distrito de Damao; e s6 tem agora
de repetir que, tanto em Damao como nos outros distritos da India Portuguesa, ha perfeita ordem e sossego, sendo de pura invenc:;ao as insinuac:;oes em contrario que as autoridades indianas intentam propalar. As
populac:;oes de Goa, Damao e Diu s6 deploram que alguns actos de terro-
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rismo tenham sido praticados sempre e s6 por elementos provenientes do
territ6rio indiano. Nunca qualquer responsabilidade se apurou que nao
fosse de terroristas enviados da Uniao Indiana.
Estao OS nossos territ6rios patentes a observa<_;ao da Imprensa internacional e de toda a gente, e s6 deseja o Govemo Portugues que quaisquer
observadores de boa fe queiram por seu olhos verificar como e inexistente
essa chamada agita<_;ao da popula<_;ao e inteira a sua dedica<_;ao para com
Portugal.
De harmonia com as averigua<_;oes a que se procedeu, o ataque ao
posto de Anconem foi efectuado por mais de uma centena de terroristas
que iniciaram 0 ataque as 0,45 da madrugada do dia 16 pelo lan<_;amento
de uma granada que entrou pelo telhado e explodiu no interior do posto,
ferindo gravemente dois elementos da guami<_;ao composta por 11 homens,
dos quais apenas 3 europeus e 8 goeses. 0 posto era comandado pelo 2.o sargento Ferro.
Os terroristas empregaram granadas de mao, espingardas, pistolas-metralhadoras e metralhadoras e usaram granadas de mao iluminantes
para melhor poder alvejar o posto, sobre o quallan<_;aram ainda pedras
envolvidas em pano embebido em petr6leo a arder a fim de procurarem
\ncendia-lo.
A guami<_;ao do posto ripostou ao ataque com a maior coragem e patriotismo durante 4 horas e meia, tendo conseguido impedir a sua destrui<_;ao e mantido o adversario a distancia, apesar da enorme diferen<_;a
de efectivos. Todos se bateram com a maior valentia, destacando-se,
todavia, o comandante do posto que foi ferido tres vezes, com gravidade,
e o guarda goes Jacob Aga, igualmente ferido.
Interessa assinalar, alem do grau de extrema combatividade de que
deram provas os elementos da guarni<_;ao, dois pontos significativos: a
recusa terminante da guarni<_;ao a render-se, conforme convite que nesse
sentido lhe foi dirigido pelos atacantes que ao mesmo tempo informavam
estarem cortados os caminhos que poderiam ser utilizados pelos eventuais
refor<_;os; e a recusa igua1mente terminante dos membros goeses da guarni<_;ao a trairem os seus tres colegas europeus, conforme apelo insistente
dos terroristas.
A patrulha de refor<_;o que pos em debandada os terroristas era constituida por sete homens sob o comando do tenente miliciano Pedro
Calapez. Acompanhou a coluna, voluntariamente, o tenente Jean Raymond. Dadas as dificuldades do percurso, os refor<_;os, embora tenham
saido de Doromorogo as 2,35, s6 as 5,15 chegaram a Anconem, tendo
entao sido",, divididos em dois nucleos comandados pelos dois referidos
tenentes. 0 tenente Raymond foi mortalmente atingido, falecendo cerca
de 10 minutos ap6s ter sido ferido.
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0 grupo comandado pelo tenente Calapez rompeu fogo de metralhadora ligeira contra os terroristas que abandonaram o territ6rio portugues
indo refugiar-se no territ6rio indiano, as 6,30. Verificou-se entao que s6
tres dos elementos da guarni<_;ao - o comandante e mais dois homens estavam ainda em condi<_;oes de poder lutar, apesar de muito feridos.
As muni<_;oes do posto estavam quase esgotadas. Na parte final da luta
ja nao havia no posto muni<;oes para metralhadoras a qual passou a fazer
fogo com muni<_;oes de espingarda que eram carregadas nos carregadores
da metralhadora. Finalmente, o comandante do posto passou a fazer
fogo s6 com espingarda, acabando por ficar com os dedos das maos queimados em virtude da quantidade de tiros feitos. Seis dos elementos da
guarni<;ao encontram-se gravemente feridos, embora as suas vidas nao
corram perigo.
N. 0 950

Nota verbal da Lega~ao do Egipto""'em:usboa
ao Ministerio dos Negocios Estrangeiros

Lisboa, 23 de Setembro de 1957
La Legation d'Egypte presente ses compliments empresses au Ministere des Affaires Etrangeres e ta l'honneur de Lui faire parvenir ci-joint
une copie de la note que le Ministere des Affaires Exterieures de l'Union
Indienne a adressee a l'Ambassade d'Egypte a New Delhi, faisant suite
a sa note du 8 aout dernier, communiquee au Ministere par note n° 39
en date du 26 aout 1957.
Dans cette note, le Gouvernement de l'Union Indienne proteste
contre deux autres graves cas de violation de son territoire, surveanus dans
la. nuit du 15 aout.
En meme temps, le Gouvernement Indien aurait voulu rendre clair
au Gouvernement Portugais qu'il ne peut tolerer la continuation de pareilles violations et qu'il le tient comme seul responsable de ces incidents
et de leurs consequences.
La Legation d'Egypte saisit cette occasion pour renouveler au Ministere des Affaires Etrangeres les assurances de sa plus haute consideration.

Anexo
The Ministry of External Affairs present their compliments to the
Embassy of Egypt and in continuation of their note n° 3189-NG0/57
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of 8th August 1957, have the honour to bring to the notice of the Embassy
yet two more serious cases of violation of the Indo-Goa border by the Portuguese Authorities.
2. According to the information available to the Government of India,
during the night of 15th August, 1957, at 0030 hours, near Aronda on the
Indo-Goa border, seven or eight rounds were fired at the Indian patrol
across the border from the Portuguese held territory. The fired bullets
crossed into Indian territory.
3. It has also been reported that on the night of 15th August, 1957,
at about 23.15 hours, the Portuguese forces at Jhafa post (Kaleriachowkey)
in the Kunta sector, fired three rifle shots at an Indian patrol. The bullets
crossed into Indian territory and the Indian party only very narrowly
escaped being hit by the bullets.
4. The Government of India would request the Embassy of Egypt
to protest strongly on behalf of the Government of India to the Government of Portugal regarding these latest violations of Indian territory. The
Government of India should like to make it quite clear that they cannot
tolerate such continued violations and would like to repeat that the responsibility for such incidents and the consequences thereof would rest solely
and entirely with the Government of Portugal.
5. The Ministry of External Affairs avail themselves of this opportunity to renew to the Embassy of Egypt the assurances of their highest
consideration.

Tradu9ao
A Lega<;ao do Egipto apresenta os seus atenciosos cumprimentos ao
Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros e tem a honra de junto enviar c6pia
da nota que o Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros da Uniao Indiana
dirigiu a embaixada do Egipto em Nova Delhi, em aditamento a sua nota
de 8 de Agosto Ultimo, comunicada ao Ministerio por nota n. 0 39, com
data de 26 de Agosto de 1957.
Naquela nota, o Governo da Uniao Indiana protesta contra outros
dois casos graves de viola<;ao do seu territ6rio, ocorridos durante a noite
de 15 de Agosto.
Ao mesmo tempo o Governo indiano desejaria esclarecer o Governo
Portugues de que nao pode tolerar a continua<;ao de tais viola<;6es e que o
considera o nnico responsavel por estes incidentes e as suas consequencias.
A Lega<;ao do Egipto aproveita esta oportunidade para reiterar ao
Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros os protestos da sua mais alta considera<;ao.
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Anexo

0 Ministerio dos Assuntos Externos apresenta os seus cumprimentos
a Embaixada do Egipto e, em aditamento a nota n. 0 3189-NG0/57, de
8 de Agosto de 1957, tern a honra de levar ao conhecimento dessa Embaixada a existencia de mais dois casos serios de viola<;iio da fronteira entre
a Uniao Indiana e Goa pelas autoridades portuguesas.
2. Segundo informa<;6es obtidas pelo Governo indiano, durante a noite
de 15 de Agosto de 1957, as OOh 30, perto de Aronda, na fronteira entre
a Uniao Indiana e Goa, sete ou oito descargas foram dadas contra a patrulha indiana atraves da fronteira a partir do territ6rio portugues. As
balas disparadas penetraram em territ6rio indiano.
3. Foi igualmente comunicado que, durante a noite de 15 de Agosto
de 1957, por volta das 23h 15, as for<;as portuguesas estacionadas em Jhafa
(Kaleria chowkey), no sector de "l?.:Ll.Ilua, d.'?ram tres tiros de espingarda
contra uma patrulha indiana. A; balas penetrararu em territ6rio india.no
mas nao atingiram 0 destacame\ltO indiano por Uill triz.
4. 0 Governo indiano solicit<. a Embaixada do Egipto que proteste
vigorosamente em nome do Governo indiano perante o Governo Portugues a prop6sito destas Ultimas viola<;6es do territ6rio indiano. 0 Governo
indiano deseja esclarecer que nao pode tolerar tais repetidas viola<;6es
e deseja afirmar mais uma vez que a responsa.bilidade de tais incidentes
e das suas consequencias recai apenas e inteiramente sobre o Governo
Portugues.
5. 0 Ministerio dos Assuntos Externos aproveita este ensejo para
reiterar a Embaixada do Egipto os protestos da sua mais alta considera<;iio.

N.o 951

Do Embaixador de Portugal na Haia
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros
Telegrama

Haia, 24 de Setembro de 1957
A primeira audiencia do julgamento decorreu com a solenidade
e o formalismo habituais. 0 publico era numeroso para trabalhos desta
natureza; presentes varios chefes de missao e bastantes jornalistas.
0 Procurador-Geral indiano fez a sua declara<;iio, que concluiu em
termos descorteses e inteiramente fora das tradi<;6es do Tribunal:
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acusou-nos de querermos enganar este, e havermos produzido declara<;oes
inteiramente falsas e difamat6rias, termos desrespeitado os limites de
minima cortesia e boa fe, etc.
Nem esteve brilhante (foram bastante ridiculas, por exemplo, as suas
referencias as despesas feitas com a pesquisa e tradu<;ao dos documentos
maratas), e nem disse grandes novidades. De salientar todavia: a) 0 Tribunal nao pode admitir que UID pais beneficie dos efeitos da (<SUrpresa>>,
na sua forma actual contra outro pais; b) 0 direito de passagem visa a conseguir o transito de for<;as militares e a reocupa<;ao dos territ6rios «libertados>>; c) Com ele, Portugal procura, portanto, obter urn titulo juridico para
continuar, no seculo XX, a sua ocupa<;ao colonialna Asia; d) Militarmente,
a fndia poderia ocupar <<em dois dias>> os nossos territ6rios (deu a entender
que havia quem sugerisse a hip6tese); e) As alega<;oes portuguesas quanto
a agita<;ao fomentada pela Uniao Indiana sao descabidas por nada terem
com o direito de passagem; f) A fndia s6 agora ouviu fa,lar do tratado de
Punem de 1779; g) Os estudos feitos revelaram ao seu Governo que estiveram preparados, tanto na Grande Guerra como na Guerra Mundial, planos
britanicos para ocupar Goa.
De resto, no discurso pouco mais fez do que desenvolver as alega<;oes
contidas na introdu<;ao de objec<;ao preliminar em requerimento pedindo
urn aumento de prazo. Pelo menos, metade do tempo foi gasto em considera<;oes exclusivamnete politicas, a pretexto de dar ao Tribunal o conhecimento de background na questao. Repetidas alusoes ao facto do problema ser afinal politico sao incongruentes, dado a Uniao Indiana nao
haver alegado esse fundamento para excluir a competencia do Tribunal.
Envio urn exemplar do discurso a V. Ex.a directamente pelo correio
aereo. Outros exemplares, a medida que forem recebidos, seguirao pelas
malas diplomaticas especiais.
Os indianos falarao pelo menos ate a sexta-feira de ma.nha. 0 Director
da ANI informou que o agente adjunto indiano, recebe os jornalistas esta
noite e que a Reuter deslocou para aqui o seu representante de Vars6via.
Ferreira da Fonseca
N.O 952

Do Embaixador de Portugal na Haia
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros
Telegrama n. 0

I27

Haia, 30 de Setembro de 1957
CONFIDENCIAL- No fim da primeira fase do julgamento, nao vemos
ra.zao para pessimismo, apesar de o ambiente local sofrer, como e natural,
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em consequencia do facto de estarmos a ser violentamente atacados ha
uma semana sem ainda termos tido possibilidade de replicar. Esperavamos
que Solkice, cuja forma<_;ao socialista e conhecida, acompanhasse o tom
das declara<_;oes iniciais do Procurador Geral-Setalvad, mas tal nao sucedeu.
Quanta a defesa da sexta objec<_;ao, consta ser da autoria do advogado
Lequesne, que tratou o assunto com superficialidade: alias, as conclusoes
quanta a ela afastam-se bastante das considerac;oes produzidas durante
as alegac;oes. Guggenheim, por seu lado, fez varias citac;oes abusivamente
truncadas, o que nao deixara de se lhe dizer (foi o mais fraco dos tres
advogados europeus).
Os argumentos da parte contraria nao trouxeram novidades especiais.
0 ponto que mais teria impressionado foi, segundo soubemos muito confidencialmente, a segunda parte da pagina 14 do texto ingles do documento
CXR 57-13. 0 Professor Galvao Teles respondera a introduc;ao (evitaremos
tom polemico e limitaremos a questao aos aspectos jur:idicos) e as objecc;oes terceira e sexta e o Professor Bourquin as objecc;oes primeira,
segunda, quarta e quinta. 0 Professor Galvao Teles apresentanl. as
conclusoes.

Ferreira da Fonseca
N.o 953

Do Embaixador de Portugal na Haia
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros
Telegrama n. 0

IJ2

Haia, 1 de Outubro de 1957
CoNFIDENCIAL - Consta-nos que a nossa resposta a terceira objecc;ao
teria causado born efeito, tal como a objectividade com que temos procurado apresentar os factos ao Tribunal. Acrescentamos ao texto da sexta
objecc;ao, que foi enviado a V. Ex.a, a citac;ao de Waldock, qualificando
como simples <<escapat6rias>> alega<_;oes como as da Uniao Indiana a prop6sito da liga<_;aO aos acontecimentos de 1954 e anos seguintes OS factos
anteriores a 1930.
A resposta a primeira e segunda objecc;oes remetida a V. Ex.a esta
nas condic;oes habituais. A resposta a quarta, que o Professor Bourquin
ainda nao concluiu, seguira amanha. Quinta-feira devemos responder
a quinta objecc;ao.

Ferreira da Fonseca
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N. 0 954

Do Embaixador de Portugal na Haia
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros

Telegrama n. 0 IJ4

Haia, 3 de Outubro de 1957

CoNFIDENCIALiSSIMO - Terminamos esta tarde a nossa resposta.
0 texto em Portugues das conclus6es seguiu pelo correio expresso e sera
integralmente telegrafado pela ANI. Distribuimos aqui tradu<;6es em
frances e ingles. Como V. Ex. a verificara, repelimos a nova excep<;ao abusivamente inCluida nas conclus6es relativas a quinta e, ap6s estudo cuidadoso do assunto, pedimos expressamente ao Tribunal que lembre as partes
o prindpio universalmente admitido, segundo o qual estas devem abster-se
de tudo o que possa prejudicar a execu<;ao ou decisao ou agravar ou ampliar
o diferendo (o que alias ja fizeramos no memorial).
Temos a impressao de que as alega<;6es causaram born efeito neste
ambiente, incluindo os meios locais responsaveis. Sabemos, por outro
lado, haver juizes ja dispostos a rejeitar todas as excep<;6es. E consideramos favoravel o facto de o Tribunal ter dado a entender que estimaria
que a segunda fase das alega<;6es nao fosse muito demorada.
A firmeza com que respondemos impressionou vislvelmente os ad vogados da parte contraria: logo ap6s a primeira audiencia (introdu<;ao
e prindpio da terceira excep<;ao) o seu nervosismo foi notado; depois
recompuseram-se e vieram felicitar-nos, incluindo Setalvad. Averiguamos
que a demonstra<;ao feita em contradi<;ao entre as atitudes de Waldeck
e Guggenheim nos seus trabalhos cientificos e as presentes alega<;6es
e cita<;6es tendenciosas do segundo causaram nitida impressao no Tribunal.
A Reuter mais uma vez nos hostilizou fornecendo a agenda holandesa
ANP o texto em que o pedido portugues era apresentado como circunscrito
a passagem de for<;as militares.
A replica indiana come<;a no sabado e deve acabar na segunda-feira.
0 Dr. Lobato agradeceria que, na parte util, este teiegrama fosse comunicado a S. Ex.a o Ministro do Ultramar.
Ferreira da Fonseca
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N.o 955

Do Encarregado de Neg6cios de Portugal no Rio de janeiro
ao Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
Telegrama

Rio de Janeiro, 4 de Outubro de 1957

0 Itamaraty informa que o Governo indiano enviou uma nota a Embaixada do Brasil em Nova Delhi, comunicando niio poder aceitar a contra-proposta portuguesa sobre a questao das pensoes. Pedem ao Governo
Portugues para apreciar a seguinte alternativa: o Governo indiano estaria
preparado a permitir o Governo Portugues a operar livremente com quaisquer quantias que forem por aquele depositadas na conta do Banco Nacional Ultramarino para transferencia para Goa. 0 Itamaraty prometeu
enviar-nos, urgentemente, c6pia da nota indiana, que nao deixarei de transmitir imediatamente a V. Ex.a.
Mario Neves

N.o 956

Do Embaixador de Portugal na Haia
ao Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
Telegrama n. 0 I37

Haia, 6 de Outubro de 1957
0 Professor Galvao Teles pede-nos para transmitir a V. Ex. a:
<<Os indianos replicaram esta manha a primeira e segunda objec<_;oes.
Falou apenas Setalvad e parece ser ele quem lera todas as respostas. Se assim
for, nao deixa de ser significative 0 Professor Guggenheim e OS advogados
ingleses nao voltarem a usar da palavra.
Em conjunto, a resposta e bastante fraca e com pouca liga<_;ao entre
OS argumentos sobre OS quais se pretende firmar. Praticamente, nao foram
suscitados aspectos novos. Nao ha nenhuma alusao a parte politica contida na introdu<_;ao. Quanto a primeira objec<_;ao, acusou-nos de termos
<dnventadm> a forma <<odiosa>> de aceita<_;ao da clausula facultativa, que
reduz a nada- quanto ao aceitante- as obriga<_;oes decorrentes da referida clausula. Por isso mesmo tal forma nao existia em qualquer outra
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declara<;ao nem nos numerosos tratados bilaterais ou multilaterais sobre
o assunto. Remeteu para os trabalhos da Quinta Assembleia Geral da ONU
e procurou demonstrar o caracter condicional da nossa declara<;ao e o
facto de a sua clausula terceira ser essencial e indissociavel do conjunto.
Quanto a segunda objec<_;ao pouco adiantou. Prometeu terminar na segunda-feira; nos devemos responder na tarde da quarta e na quinta-feira. Julgo
manter-me dentro dos limites da objectividade dizendo que o ambiente
do Tribunal parece ser bastante favoravel para nos.
Ferreira da Fonseca

N. 0 957

Do Embaixador de Portugal na Haia
ao Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
Telegrama n. 0 I4I
Haia, 8 de Outubro de 1957
0 Professor Galvao Teles pede-nos para transmitir a V. Ex. a:
<<Setalvad terminou hoje.
Quanto a nossa setima conclusao, pouco adiantou. Quanto a oitava,
disse que 0 processo nao e 0 competente para obter 0 que pretendemos:
nao esta nele em causa a soberania sobre os enclaves, mas urn pretenso
direito de passagem. 0 pedido para as partes se absterem de alterar o
statu quo deve ser rejeitado: de facto, o que Portugal pretende e reimpor
pela for<;a a sua administra<;ao nos enclaves; mas estes administram-se
a si proprios ha tres anos e a India, apesar dos pedidos das popula<;oes
deles, recusou-se a aceitar esse encargo. Isto demonstra o caracter irreal
do nosso pedido que so teria sentido se administrassemos efectivamente
Dadra e Nagar-Aveli.
0 texto da sexta conclusao (modificada) e as setima e oitava conclusoes (novas) serao telegrafados pela ANI.
Come<;aremos na quinta-feira as 16 horas, contando concluir na tarde
da sexta-feira.>>
Ferreira da Fonseca
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N.o 958

Do Embaixador de Portugal na Haia
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros
Telegrama n. 0 I45
Haia, 10 de Outubro de 1957

0 Professor Galvao Teles pede para tra.nsmitir a V. Ex. a:
<<A parte contraria deu a sexta excep<;ao, na replica, uma fei<_;ao nova
e muito mais desenvolvida. A audi<;ao a argumenta<_;ao nao me pareceu
muito forte, mas a leitura revelou tratar-se de argumenta<;ao muito bern
deduzida, embora partindo de base que considero errada.
Consta ser neste momento a {mica excep<_;ao susceptive! de impressionar».

Ferreira da Fonseca

N.o 959

Do Embaixador de Portugal na Haia
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros
Telegrama
Haia, 11 de Outubro de 1957

0 Professor Galvao Teles pede para transmitir a V. Ex.a o seguinte:
<<0 julgamento terminou pelas dezassete horas e trinta minutos. A
agencia ANI deve ter transmitido urn desenvolvido resumo das audiencia.s
de ontem e hoje. 0 novo texto da conclusao relativa a sexta objec<;ao foi
apresentado esta manha e sera telegrafado integralmente por aquela
agencia.>>

Ferreira da Fonseca
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N.o 960

Do Embaixador de Portugal na Haia
ao Ministro dos Neg6cios Estrangeiros

Telegrama
Haia, 12 de Outubro de 1957
CoNFIDENtiAL -

0 Professor Galvao Teles pede para transmitir

a V. Ex.a o seguinte:
<<As reunioes do Tribunal para preparar a sentew;a devem comec;ar
na terc;a ou quarta-feira e demorar algumas semanas. A nossa posic;ao
afigura-se-me muito forte>>.
Ferreira da Fonseca
N.o 961

Do Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
ao Embaixador de Portugal na Haia

Aerograma
Lisboa, 12 de Outubro de 1957
Para o Professor Galvao Teles: <<Pe<;o que aceite para si e transmita
a Bourquin as minhas felicita<_;oes pela maneira brilhante e eficiente como
a posic;ao portuguesa foi defendida. Afectuosos cumprimentos.>>

Paulo Cunha
N.O 962

Do Encarregado de Neg6cios de Portugal no Rio de janeiro
ao Ministro dos Neg6cios Estrangeiros

Telegrama n. 0 288
Rio de Janeiro, 17 de Outubro de 1957
0 Itamaraty entregou-me hoje o relat6rio do Secretario Ferrari da
sua visita a Bombaim, que remeterei amanha pelo aviao da Panair. (1)

Mario Neves
( 1 ) Nao se publica este relat6rio visto conter referencias a goeses que ainda se
encontram sob a al<;ada das autoridades indianas.
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N.o 963

Do Embaixador de Portugal na Haia
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros
Telegrama

Haia, 26 de Novembro de 1957
0 Tribunal reuniu-se hoje para proferir a sentew;a sobre as excepc;oes preliminares indianas. Conforme se previra, foram rejeitadas a primeira, segunda, terceira e quarta excepc;oes e juntas ao fundo a quinta
e a sexta. A rejeic;ao da primeira foi por 14 votos contra 3; a rejeic;ao da
segunda por 14 votos contra 4; a rejeic;ao da terceira por 16 votos contra 1;
a rejeic;ao da quarta por 15 votos contra 2; a junc;ao do £undo da quinta
por 13 votos contra 4, dos quais 2 (noruegues e portugues), no sentido de
rejeic;ao imediata; a junc;ao do £undo da sexta foi por 15 votos contra 2.
0 juiz russo declarou nao poder concordar com a decisao nem com
os seus fundamentos porque o Tribunal deveria reconhecer-se ja incompepetente com base numa ou mais ex:cepc;oes; o vice-presidente Badawi
(egipcio) formulou opiniao dissidente; o juiz noruegues formulou opiniao
dissidente acerca da quinta ex:cepc;ao, que declarou dever ser imediatamente rejeitada, tendo-se-lhe associado o juiz portugues; o juiz indiana
formulou opiniao dissidente.
A sentenc;a fixa igualmente as datas para apresentac;ao das seguintes
pec;as: contra o memorial indiano em 25 de Fevereiro de 1958; a replica
portuguesa em 25 de Maio de 1958; a treplica indiana em 25 de Julho
de 1958.
Ferreira da Fonseca
N.o 964

Circular do Ministerio dos Negocios Estrangeiros
a todas as Missoes Diplomaticas e Consulados Portugueses

Lisboa, 11 de Dezembro de 1957
Informa-se essa Missao que o Tribunal Internacional de Justic;a se
pronunciou, em 26 de Novembro Ultimo, acerca da <<excepc;ao preliminar»
de incompetencia deduzida pela Uniao Indiana na questao do direito de
passagem entre Damao litoral e os enclaves de Dadra e Nagar-Aveli.
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Das <<objecc;oes>> a competencia do Tribunal levantadas pela Uniao
Indiana, quatro foram definitivamente rejeitadas. Quanto as outras duas,
o Tribunal decidiu que seriam apreciadas, conjuntamente, com a materia
de fundo.
2. Nas suas linhas gerais, foram estes os fundamentos da sentenc;a:

Quanta

a I."

abjecyaa:

A Uniao Indiana alegava a nulidade da nossa declarac;ao de aceitac;ao
da chl.usula facultativa em virtude de Portugal se ter reservado o direito
de, a todo o tempo, excluir da sua aceitac;ao <<qualquer categoria de litigios>>. Isto provocaria nao s6 uma situac;ao de incerteza incompativel com
o regime de clausula facultativa como a possibilidade de Portugal se substrait a jurisdic;ao do Tribunal mesmo depois de contra ele haver sido
intentada uma acc;ao.
0 argumento de incerteza aduzido pela Uniao Indiana, afastou-o
o Tribunal entendendo que esta nao era superior a resultante da faculdade
de denuncia total, que alias a propria Uniao Indiana incluiu na sua declarac;ao de aceitac;ao e da qual ja fez uso.
Relativamente a segunda consequencia que a Uniao Indiana afirmou
resultar do facto de Portugal se ter reservado o direito de, a todo o tempo,
excluir da aceitac;ao da clausula qualquer categoria de litigios, considerou
o Tribunal que o nosso Pais nunca poderia furtar-se a sua jurisdic;ao em
virtude de aquela faculdade nao poder ser usada retroactivamente. Isso
mesmo se verifica pela simples leitura do texto da reserva.

Quanta

a 2."

abjecyaa:

0 Governo indiano entendia que a propositura da acc;ao era prematura, por nao haver decorrido, entre o momento da declarac;ao de aceitac;ao e o da entrega do requerimento, urn espac;o de tempo suficiente
para ele receber a comunicac;ao oficial daquela declarac;ao.
0 Tribunal considerou que, para efeitos da validade da declarac;ao,
apenas interessava o momento da sua entrega ao Secretario-Geral da ONU,
nao se descobrindo, por outro lado, qualquer direito da Uniao Indiana que
tivesse sido prejudicado pelo facto de o requerimento portugues ter sido
entregue apenas poucos dias depois da aceitac;ao.

Quanta

a J."

abjecyaa:

Nesta objecc;ao, ainda respeitante a clausula facultativa e ao momento
de propositura da acc;ao, a Uniao Indiana invocava ter ficado inibida de
exercer o direito que o Governo Portugues se tinha reservado - e que
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ela tambem teria pelo princ1p10 de reciprocidade - de excluir da sua
declara<_;ao o litigio em causa, por s6 ter tido conhecimento da declara<_;ao
portuguesa depois de proposta a ac<_;ao.
A este respeito a senten<;a baseou-se principalmente nas considera<;6es ja feitas a prop6sito da 2.a objec<_;ao, e particularmente na nao-exigencia do decurso de qualquer intervalo de tempo entre os momentos
da entrega da declara<_;ao de aceita<;ao e o da entrega de urn requerimento
baseado naquela.

Quanta

a 4·a obJ"ecyiio:

A Uniao Indiana alegou que, segundo o Direito Internacional, s6 se
pode recorrer ao Tribunal Internacional de Justi<;a depois de as negocia<_;oes diplomaticas terem chegado a urn ponto em que a inutilidade
da sua prossecu<_;ao seja manifesta.
Portugal impugnou que tal regra existisse, e afirmou, por outro lado,
que em todo o caso se verificava o requisito que por ela seria exigido: as
negocia<;6es tinham chegado a urn ponto par? alem do qual ja nao poderiam ter qualquer utilidade.
A senten<;a deixou em suspenso a analise da pretensa regra invocada
pela Uniao Indiana e aceitou o ponto de vista de que, de qualquer maneira,
as negocia<;6es tinham realmente chegado a urn impasse. Nesta objec<;ao,
o proprio juiz ad hoc indiano votou a nosso favor.

Quanta

a s.a

obJ"ecyiio:

A UnHio Indiana alegava que o direito de passagem era problema
que dizia respeito, exclusivamente, a sua jurisdi<_;ao interna, e como tal
estava fora da competencia do Tribunal Internacional.
Este, considerando que havia uma controversia acerca de elementos
de facto, a qual nao poderia ser apreciada numa fase preliminar do processo, decidiu esta objec<;ao a questao de fundo, consoante haviamos
subsidiariamente solicitado.

Quanta

a 6.a obJ"ecyiio:

0 Governo indiano invocava que o assunto, a nao se considerar como
sendo de simples jurisdi<;ao interna da Uniao Indiana, estaria de qualquer
modo excluido da possibilidade de aprecia<_;ao pelo Tribunal por se referir
a factos e situa<_;oes anteriores a 5 de Fevereiro de 1930, cuja aprecia<;ao
lhe estava vedada nos termos da declara<_;ao indiana de aceita<_;ao da competencia do Tribunal.
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Havendo necessidade de averiguar se esta questao era ou nao o mero
prolongamento de urn litigio anterior a 1930, e nao havendo provas suficientes sobre o assunto, o Tribunal resolveu reunir tambem esta objec<;ao
a materia de fundo, conforme subsidiariamente tambem haviamos solicitado.
3. Todas estas decisoes foram tomadas por maioria absoluta, tendo-se
registado nas vota<;oes os seguintes resultados:
a) A I.a e 2.a objec<;6es indianas foram rejeitadas por 14 votos
contra 3; a 3.a por 16 contra 1; e a 4.a, por 15 contra 2.
b) Sobre a 5.a objec<;ao, houve 13 votos a favor da sua jun<;ao a materia de fundo, 2 a favor da rejei<;ao pura e simples, e 2 a favor da sua procedencia; relativamente a 6.a, houve 15 votos a favor da sua jun<;ao
ao £undo da causa, e 2 a favor da sua procedencia.

0 juiz egipcio, que e Vice-Presidente do Tribunal votou a favor da
procedencia de duas das objec<;oes; o juiz russo votou pela procedencia
de todas elas, quando 0 proprio juiz indiano nao votou a favor da procedencia da 3.a
Os dois votos a favor da imediata rejei<;ao da 5.a objec<;ao foram dos
juizes noruegues e portugues.
4. No decurso das alega<;5es orais, os advogados portugueses tinham
formulado o pedido de o Tribunal impor as Partes a obriga<;ao de se
absterem de quaisquer medidas prejudiciais ou tendentes a agravar a
disputa. 0 Tribunal, todavia, nao o aceitou, alegando que, nas drcunstancias actuais, nao se considerava competente para o receber.
5. 0 Tribunal fixou ainda os seguintes prazos para entrega dos ulteriores documentos do processo:
a) Contra-memorial do Governo indiano: ate 25 de Fevereiro de 1958.
b) Replica do Governo Portugues: ate 25 de Maio de 1958.
c) Treplica do Governo indiano: ate 25 de Julho de 1958.

Posteriormente sera fixada a data para as alega<;6es orais relativas
a materia de £undo.
Hen rique Queiroz
N.o 965

Da Mensagem de Ano Novo dirigida a Na~ao pelo Chefe do Estado,
General Francisco Craveiro Lopes, em 1 de janeiro de 1958
... Nao queria terminar estas brevissimas palavras, sem lembrarde modo
especial os povos do Estado Portugues da India, lamentando os sofri-
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mentos que lhes sao infligidos pela incoerencia e incompreensao dos vizinhos, pelo simples facto de pretenderem manter, respeitada e integra, a
terra portuguesa. Nos temo-los, a todos, no corac;ao, lamentando as duras
provas a que estao sujeitos e fazemos os melhores votos por que ali chegue,
tambem, aquela paz tao sabiamente apregoada nos are6pagos intemacionais e tao clamorosamente desrespeitada nas relac;oes com Goa.
N.o 966

Do Embaixador de Portugal na Haia
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros
Telegrama n. 0 7
Haia, 25 de Janeiro de 1958
A Uniao Indiana pediu ao Tribunal Internacional extensao, por
urn mes, do prazo que lhe foi marcado para apresentac;ao do seu contramemorial. E preferivel que a nossa concordancia nao seja condicionada
a uma concessao identica. Sou aconselhado a nao fazer oposic;ao ao pedido
indiano e ao mesmo tempo solicitar que o prazo para nossa replica seja
igualmente alargado.

Ferreira da Fonseca
N. 0 967

Circular do Ministerio dos Negocios Estrangeiros
a todas as Missoes Diplomaticas e Consulados Portugueses
Circular n. 0 5
Lisboa, 31 de Janeiro de 1958
Para conhecimento dessa Missao e adequada utilizac;ao local, junto
se remete o texto de urn comunicado do Ministerio do Ultramar relativo
a questao do pagamento a goeses de pensoes de sangue e de aposentac;ao
devidas pelo Governo indiano.

Anexo
1. J a por varias vezes o Ministerio do Ultramar tern trazido ao conhecimento do publico o que se passa sobre as pensoes de sangue e de aposentac;ao que a Uniao Indiana devia pagar a goeses e, com variados pretextos, nao tern pago.
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Ha novamente necessidade de voltar ao assunto, porque a Uniao
Indiana, nao se limitando a deixar de efectuar OS pagamentos, tern imputado a responsabilidade ao Governo Portugues, quer por intermedio dos
jornais e da radio, quer por informa<;6es dos seus funcionarios que instalaram em Goa o escrit6rio onde as pens6es deveriam ser pagas.
Indicam-se, por isso, seguidamente os acontecimentos verificados, que
bern mostram a fonte exclusiva dos impedimentos.
2. Em nota de 24 de Novembro de 1956 o Governo da Uniao Indiana,
ao enumerar as condi<;oes em que se propunha efectuar os pagamentos,
mencionou expressamente que seriam feitos pelas vias bancarias os convenientes arranjos para a transferencia das quantias necessdrias, clausula
esta a que o Governo Portugues deu acordo em nota subsequente. Em
9 de Abril de 1957 o Governo da Uniao Indiana veio estranhar que o
Governo portugues e o Banco Nacional Ultramarino nao se satisfizessem
com urn arranjo que consistia em o Banco Nacional Ultramarino entregar
em Goa moeda portuguesa aos pensionistas, recebendo em troca rupias
indianas depositadas pelo Governo indiano na conta daquele Banco no
National City Bank, de Bombaim. Respondeu-se a esta nota que a propasta significava que seriamos nos, e nao o Governo indiano, a pagar as
pensoes, visto que a conta do Banco Nacional Ultramarino no National
City Bank, de Bombaim, se encontra congelada, como todas as contas
portuguesas, por ordem do Governo indiano, e que, portanto, o Governo
portugues s6 poderia fornecer moeda portuguesa em Goa, desde que as
rupias a depositar para este efeito na conta do Banco Nacional Ultramarino, em Bombaim, fossem livremente convertiveis em esterlino ou
d61ares numa pra<;a estrangeira (nota portuguesa entregue em Nova Delhi,
em 14 de Junho de 1957).
3. Em 20 de Junho de 1957 uma nova nota indiana veio acrescentar
a questao urn aspecto inedito e imprevisivel, pois nela se propunha que
as rupias indianas depositadas a ordem do Banco N acional Ultramarino
em Bombaim, fossem levantadas mediante autoriza<;ao das autoridades
indianas, em regime de reciprocidade, ate ao montante das pens6es por que
o Governo Portugues fosse responsavel na Uniao Indiana. Como, porem,
o Governo Portugues nao era e nao e responsavel pelo pagamento de quaisquer pens6es na Uniao Indiana, nao compreendemos em que consistia a
<<reciprocidade>> e assim o dissemos, reafirmando, contudo, a nossa disposi<;ao de fornecer moeda portuguesa em contrapartida de moeda de que
pudessemos livremente dispor.
4. Por nota de 25 de Setembro de 1957, o Governo da Uniao Indiana
informou que estava preparado para permitir ao Governo Portugues que
operasse livremente com quaisqtter quantias que pelo Governo da Uniao
Indiana fossem depositadas em conta do Banco Nacional Ultramarino

347

para transferencia para Goa. Embora houvesse duvidas sobre o
alcance exacto da expressao <<operar livremente>>, dada a anterior recusa
em permitir a livre conversao em esterlino ou dolares das rupias indianas
entregues, quis o Governo Portugues, tendo em atenc;ao as dificuldades
ha tanto tempo experimentadas pelos pensionistas e a urgencia em as
eliminar, tomar a sugestao do Governo da Uniao Indiana como ponto
de partida para o estabelecimento dum sistema que pudesse satisfazer
todos os interessados, salientando, contudo, que considerava todas as suas
anteriores propostas como as mais susceptiveis de facilitar uma justa
soluc;ao do problema em causa.
5. Nesse sentido, e atentas as facilidades ja concedidas ao Governo
da Uniao Indiana para o estabelecimento em territorio portugues de urn
escritorio especialmente destinado ao pagamento de pens6es e tambem
aquelas outras que foram concedidas para o transito do pessoal afecto ao
servic;o desse mesmo escritorio, o Governo Portugues comunicou ao Governo da Uniao Indiana estar preparado para instruir o Banco Nacional
Ultramarino no sentido de aceitar as rupias indianas que lhe sejam entregues em Goa pelo pessoal responsavel do referido escritorio, dando o seu
contravalor em rupias portuguesas ate ao montante adrnitido como necessario para o pagamento das pensoes. Posteriormente, e evidenciando as
duvidas que se haviam levantado quanto ao conteudo da sua ultima
nota, quis o Governo da Uniao Indiana, em 29 de Novembro Ultimo,
esclarecer que a livre disposic;ao das quantias por ele depositadas na
conta do Banco Nacional Ultramarino seria limitada a operac;oes dentro
da Uniao Indiana e que nao estava em posic;ao de permitir que esses depositos, ou parte deles, fossem convertidos em divisas estrangeiras.
6. 0 esclarecimento agora prestado pelo Governo da Uniao Indiana
veio evidenciar a impraticabilidade da soluc;ao por ele proposta, mas
nao implica qualquer alterac;ao ao que por nos foi proposto e que por
esse motivo continua de pe e aguardando o acordo das autoridades indianas. Os pensionistas e o publico em geral poderao avaliar, pelo que fica
dito, o interesse que o assunto tern merecido do Governo Portugues e
verificar que o Governo indiano, sem sequer se aproveitar da extensa
concessao de mandar para Goa a sua propria moeda para ali ser trocada,
nao tern realmente intenc;ao de pagar.
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N.o 968

Do Embaixador de Portugal na Haia
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros
Telegrama n. 0 ro
Haia, 11 de Fevereiro de 1958
Acabo de ser informado de que o agente indiano nao objectou a
que nao fosse concedido um alargamento do prazo igual ao que foi por
ele pedido e que o Presidente do Tribunal Internacional concorda em adiar
para 25 de J ulho 0 termo da entrega da replica portuguesa.

Ferreira de Fonseca
N.o 969

Nota verbal do Ministerio dos Negocios Estrangeiros
a Lega~ao do Egipto em Lisboa
N. 0 6

Lisboa, 20 de Fevereiro de 1958
0 Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros apresenta os seus cumprimentos a Lega<;ao do Egipto e, em resposta a sua nota n. 0 42 (1), de 23 de
Setembro Ultimo, tern a honra de informar o seguinte:

2. A.s 0 h. 30m. _do dia 15 domes de Agosto de 1957, OS elementos de
uma patrulha de Tiracol que recolhia a fortaleza local, quando se achavam
a cerca de 300 metros da fronteira, ouviram uma serie de detona<;6es
aparentemente originadas a cerca de 500 metros do local onde se encontravam. As detona<;6es nao foram ouvidas na fortaleza; e, alem dos componentes da referida patrulha, nao se encontravam nas imedia<;6es quaisquer outros elementos das for<;as portuguesas. Como nesse mesmo dia se
celebrava uma festa em localidade proxima, as detona<;6es foram atribuidas aos artefactos pirotecnicos ali queimados, e parece provavel que
nao tenham sido disparados quaisquer tiros. Em qualquer caso, seas detona<;6es foram devidas a tiros, estes nao foram disparados pela for<;a portuguesa, que regressou com a sua dota<;ao de muni<;oes intacta.
(1) Ver documento n.o 950.
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3. Quanto ao segundo caso mendonado na nota em referenda, apurou-se que, pelas 23 horas do mesmo dia 15 de Agosto, a sentinela do posto
de Quelaria viu urn vulto, na direc<;ao SEe a distanda de 50 metros aproximadamente. Tendo mandado fazer <<altm> e nao tendo sido obedecida,
a referida sentinela abriu fogo, fazendo 3 tiros. Feita uma busca imediata
no local onde o vulto fora visto, a mesma nao deu qualquer resultado.
Dado que a sentinela fez pontaria baixa e que o ponto visado se encontrava a pequena distanda, os tiros foram embater no solo; e, tendo os tiros
sido feitos na direc<_;ao SE, aquela em que se verifica maior distanda do
posto de Quelaria a fronteira, OS projecteis nunca poderiam ter atingido
o territ6rio indiano. Por consequenda, para que os tiros pudessem ser
ouvidos seria necessario que a patrulha indiana em questao se encontrasse
muito proximo do posto de Quelaria, portanto em territ6rio portugues.
Finalmente, nao se compreende como seria materialmente viavel alvejar
patrulhas indianas em territ6rio indiano uma vez que de noite e daquele
posto, nao e possivel avistar quaisquer pessoas que permane<;am do outro
lado da fronteira naquela direc<;ao.
4. Pelo exposto, verifica-se serem por completo destituidas de fundamento as alega<;oes do Governo indiano. E, nestas drcunstandas, o Governo
Portugues repudia categoricamente o protesto a que diz respeito a nota
da Lega<;ao do Egipto em referenda e rejeita formalmente quaisquer responsabilidades que o Governo indiano pretenda atribuir-lhe por acontedmentos que se nao verificaram.

N.o 970
Do Ministerio dos Negocios Estrangeiros
ao Encarregado de Negocios de Portugal no Rio de janeiro

Telegrama

Lisboa, 3 de Mar<;o de 1958
Pe<;o a V. S.a que comunique o seguinte texto ao Itamaraty, solidtando o favor da sua transrnissao, urgente, ao Governo indiano:
<<0 Governo Portugues concorda, em principio, com as propostas formuladas pelo Governo indiano e transmitidas ao Governo Portugues
por nota do Governo Brasileiro dirigida a Embaixada de Portugal no Rio
de Janeiro, em 15 de Fevereiro ultimo, acerca do pagamento, no Estado
Portugues da india, das pensoes da responsabilidade do Governo indiano
e sugere as normas de procedimento seguintes:
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I. a - 0 Governo Geral do Estado da india facultani escolta adequada ao portador do dinheiro remetido pelas autoridades indianas. Para
este efeito, as autoridades portuguesas apreciariam ser avisadas, com uma
semana de antecedencia, pelo menos, da data em que o referido portador
se apresentani na fronteira.
2.a- Aquelas fon;as de protecc;ao acompanharao o portador desde
a fronteira sul de Polem ate a filial do Banco Nacional Ultramarine em
Margao, onde as remessas do dinheiro serao contadas e ficarao depositadas, contra recibo devidamente autenticado entregue ao portador, a credito do Encarregado do Servic;o Indiano de Pensoes em Goa.
3.a- Este deposito, em rupias indianas,seni movimentado exclusivamente pelo encarregado do Servic;o indiano de Pensoes em Goa para
pagamento das pensoes da responsabilidade do Governo indiano. Para
o efeito, o referido Encarregado entregani a cada pensionista um titulo
devidamente autenticado, do qual conste a importancia, em rupias indianas, a que o pensionista nele nomeado tenha direito e a ordem para o
Banco N a donal Ultramarine efectua.r o pagamento.
4.a- Ate ao montante da conta de deposito referida na norma 2.a,
o Banco Nacional Ultramarine entregara ao pensionista, contra este titulo,
a quantia, em rupias portuguesas, equivalente ao valor, em rupias indianas,
nele indicado, sendo estas debitadas a conta de deposito mencionado.
5.a- Quaisquer medidas de pormenor necessarias para assegurar o
funcionamento deste acordo, e em especial para que o equivalente, em
rupias portuguesas, das rupia.s indianas entregues seja aplicado exclusivamente ao pagamento das pensoes aqui contempladas, serao combinadas entre as autoridades portuguesas locais, o gerente local do Banco
Nacional Ultramarine e o encarregado do Servic;o indiano de Pensoes
em Goa.

N estrangeiros
N.o 971

Do Embaixador de Portugal em Londres
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros
Telegrama n. 0 64

Londres, 26 de Marc;o de 1958
0 Times publica hoje uma larga noticia do seu correspondente em
Bombaim acerca da petic;ao apresentada a Nehru pelo <<Goa National
Congress>> no sentido de ser posto fim ao bloqueio a Goa. 0 pedido acen-
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tuaria que o bloqueio tern como unico efeito enfraquecer em Goa o movimento de uniao com a fndia, sobretudo visto a popula<;ao local enviar
as crian<;as para escolas portuguesas e aceitar bolsas de estudo do Govemo
Portugues em virtude do isolamento fon;ado da India e tambem porque
os goeses estao procurando empregos em Portugal e seus territ6rios africanos. A peti<;ao acrescentaria que a continua<;ao do presente estado de
coisas poria Goa economicamente <<in a fair way to become self-suficient».
A cr6nica inserta na edi<;ao de provincia do Times e ainda mai:s
completa, acrescentando que as conclus6es da peti<;ao acerca do falhan<;o
do bloqueio parecem ser confirmadas pelos factos e que a sua apresenta<;ao ao Govemo indiano coloca Nerhu numa situa<;ao dificil, uma vez que
a elirnina<;ao de restri<;6es implicaria tacito acordo de permanencia dos
. Portugueses em Goa. Terrnina dizendo que o reconhecimento de falhan<;o
tao completo seria penoso para Nehru.
Theot6nio Pereira
N.O 972
Nota verbal do Ministerio dos Negocios Estrangeiros
a Lega~ao da Republica Arabe Unida em Lisboa
N. 0

IO

Lisboa, 5 de Abril de 1958
0 Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros apresenta os seus cumprimentos a Lega<;ao da Republica Arabe Unida e, em resposta a nota n. 0 45,
de 12 de Outubro ultimo, tern a honra de informar o seguinte:
2. Pelas 2 h. do dia 28 de Agosto do ano findo, uma patrulha em
servi<;o em Damao disparou vinte tiros sobre um grupo de terroristas procedentes da Uniao Indiana. Estes, ap6s haverem colocado urn engenho
explosivo na estrada da Patalia-Bimpor, regressavam na altura ao territ6rio
indiano. Os tiros foram dirigidos contra os referidos terroristas quando
estes se encontravam ainda em territ6rio portugues. Nao se produziu,
portanto, qualquer viola<;ao de territ6rio indiano.
3. No referido dia 28 de Agosto, na regiao de Satosa, foram ouvidas
rajadas de tiros, aparentemente provenientes de pistola metralhadora.
Nenhum tiro, porem, foi executado por for<;as portuguesas, pelo que nao
restam duvidas de que tais rajadas s6 poderiam provir de for<;as indianas.
E, de harmonia com informa<;6es seguras entao colhidas localmente, concluiu-se que a razao de tal procedimento por parte das for<;as indianas
ali estacionadas residia no facto de procurarem justificar a sua permanencia na fronteira, que lhes darla direito a uma gratifica<;ao especial.
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4. Igualmente, nenhum tiro foi executado por forc:;as em servi<;o em
Damao no dia 29 de Agosto de 1957. Nestes termos, nenhumas balas provenientes de territ6rio portugues poderiam ter caido em territ6rio indiano,
pelo que nao se verificou qualquer viola<_;ao deste Ultimo.
5. Nestas condi<_;oes, o Governo portugues rejeita categoricamente
o protesto formulado pelo Governo indiano, que e completamente destituido de fundamento. E declina formalmente quaisquer responsabilidades
que o Governo indiano pretenda atribuir-lhe por acontecimentos que se
nao verificaram.
6. A referida nota indiana alude ainda a dois protestos anteriores
formulados pelo Governo de Nova Delhi. Em ambos os casos se demonstrou claramente o infundado de tais protestos, pelo que foram rejeitados.
E o Governo Portugues nao pode deixar de exprimir a. sua profunda estranheza pela frequencia com que o Governo indiano acusa gratuitamente
as autoridades portuguesas de viola<_;oes da fronteira indiana.
N.o 973

Circular do Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros
a todas as Missoes Diplomaticas e Consulados Portugueses
N. 0

I2

Lisboa, 25 de Junho de 1958
Para conhecimento dessa Missao, junto se remetem, em anexo, os textos
dos comunicados fornecidos a Imprensa pelo Ministerio do Ultramar acerca
do recente restabelecimento das comunica<_;oes telegraficas entre Goa e
a Uniao Indiana e relativamente ao pagamento a goeses de pensoes de
sangue e de aposenta<_;ao devidas pelo Governo Indiano.
H enrique Queiroz
Anexo
1. 0 Por nota publicada nos jornais de 29 de Janeiro do corrente
ano, (1) teve o Ministerio do Ultramar oportunidade de esclarecer o publico sobre 0 que se passava quanto as pensoes de sangue e de aposenta<_;ao
devidas pelo Governo da Uniao Indiana a individuos residentes em territ6rio portugues.
2. Nessa nota se dizia ter o Governo Portugues comunicado ao Governo da Uniao Indiana que, atendendo as dificuldades ha tanto tempo
(1)

Ver documento n.o 967.
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experimentadas pelos pensionistas e a urgencia em as eliminar, estava
preparado para instruir o Banco Nacional Ultramarino no sentido de
aceitar as rupias portuguesas ate ao montante admitido como necessaria
para o pagamento das pens6es.
3. 0 Ministerio do Ultramar informa que as autoridades indianas
publicaram o aviso de que iniciavam a partir de 25 do corrente o pagamento das referidas pens6es nas bases propostas pelo Governo Portugues
e ja enviaram para o nosso territ6rio parte do dinheiro necessaria.
Anexo

2

As varias linhas telegraficas que ligavam o distrito de Goa a UnHio
Indiana foram cortadas, sucessivamente, por entidades desse pais durante
o ano de 1955, ate que o corte do cabo na fronteira norte, efectuado em
territ6rio indiano durante a noite de 10 para 11 de Setembro de 1955,
interrompeu completamente as comunica<;6es telegraficas.
A administra<;ao dos C.T.T. de Goa reclamou durante bastante
tempo junto da sua congenere de Bombaim, sem qualquer resultado.
Em 23 de Maio de 1958, o director dos Correios e Telegrafos de Nova
Delhi comunicou a administra<;ao dos C.T.T. de Goa que concordava com
facilidades reciprocas para a manuten<;ao das comunica<;6es telegraficas
entre Goa e Belgao e pediu que fosse indicado ao director dos Correios de
Bombaim o dia e a hora em que o nosso pessoal se poderia por em contacto, na fronteira, com 0 pessoal indiano, para se proceder a repara<;ao
das linhas. Os C.T.T. portugueses marcaram para o efeito o dia 6 de Junho,
as 9 horas.
0 Ministerio do Ultramar informa que, efectivamente, os trabalhos
necessarios foram ontem realizados e, logo depois, restabelecidas as comunica<_;6es telegraficas. Pelo que respeita a Damao e Diu, estas comunica<;6es continuam interrompidas.
N. 0 974

Do Embaixador de Portugal na Haia
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros
Telegrama

Haia, 25 de J ulho de 1958
0 texto da nossa replica e seus anexos foram hoje entregues ao
secretario do Tribunal Internacional.
Ferreira da Fonseca
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N. 0 975

Nota verbal da Lega~ao da Republica A.rabe Unida em Lisboa
ao Ministerio dos Negocios Estrangeiros

Lisboa, 21 de Agosto de 1958
La Legation de la Republique Arabe Unie presente ses compliments
empresses au Ministere des Affaires Etrangeres et, se referant a la note
duMinistere n. 0 10 (1), proc. 946,2 (200), en date du 5 avril1958, a l'honneur
de Lui faire parvenir ci-jointe une copie de la note adressee par le Ministere des Affaires Exterieures de l'Union Indienne a l'Ambassade de la
Republique Arabe Unie a New-Delhi, en reponse a la note du Ministere
des Affaires Etrangeres ci-dessus mentionnee.
Dans cette note, le Gouvernment de l'Union Indienne proteste energiquement contre les incidents de violation de ses territoires par des
troupes portugaises ainsi que contre les coups de feu tires par elles.
Cette note ajoute que le Gouvernment Indien a l'espoir que ces
incidents ne se renouvelleront pas et previent le Gouvernment Portugais
que la responsabilite des consequences de tels actes retombera uniquement
sur le Gouvernment Portugais.
La Legation de la Republique Arabe Unie saisit cette occasion pour
renouveler au Ministere des Affaires Etrangeres les assurances de sa tres
haute consideration.

Anexo
The Ministry of External Affairs present their compliments to the
Embassy of the United Arab Republic and, with reference to the Embassy's
note n.o 804, dated 25th April 1958, concerning cases of violations by the
Portuguese Authorities of Indo-Goa and Indo-Da.ma.n borders, have
honour to state as follows:
With reference to the incident on 28th August 1957, on the Indo-Daman border, the Portuguese authorities in Goa have admitted firing
by their troops. There is no truth in the allegation that the terrorists
entered Daman from India. Those whom the Portuguese authorities have
described as terrorists must be members of the local population who have
been struggling to free themselves from foreign domination.
( 1)

Ver documento n.o 972.

355

The Government of India are further aware of the fact that the firing
was directed towards the Indian post at Tarak Pardi. There was no firing
in the Satosa region by the Indian Police on 28th August. The firing on
28th August near Satosa region and that on 29th August in the direction
of the Premwadi read post of Kunta on the Indo-Daman border was, in
fact, indulged in by the Portuguese forces in utter disregard of international relations.
The Government of India request the Embassy of the United Arab
Republic to make a strong protest on behalf of the Government of India
to the Government of Portugal regarding these violations and firings on
the Indo-Goa and Indo-Daman borders. The Government of India expect
that firing and violation of the border would cease forthwith. It is clear
that the responsability for such firings and violations of the borders and
the consequences thereof would rest solely with the Government of Portugal.
The Ministry of External Affairs, while availing themselves of this
opportunity to renew to the Embassy of the United Arab Republic the
assurances of their highest consideration, will be grateful to receive from
the Embassy information regarding the action taken by them.

Tradur;ao

A Lega<;ao da Republica Arabe Unida apresenta os atenciosos cumprimentos ao · Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros e, com referenda a nota
do Ministerio n. 0 10, proc. 946 2 (200), de 5 de Abril de 1956, tem a honra
de junto remeter c6pia da nota dirigida pelo Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros da Uniao Indiana a Embaixa,da da Republica Arabe Unida eni
Nova Delhi, em resposta a nota do referido Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros.
Naquela nota, o Governo indiano protesta energicamente contra os
incidentes de viola<;ao dos seus territ6rios por tropas portuguesas, bem
como contra os tiros dados por elas.
Aquela nota, acrescenta o Governo indiano, tern a esperan<;a de que
esses incidentes nao se repetirao e avisa o Governo Portugues de que
a responsabilidade das consequencias de tais actos recaira sobre o Governo
Portugues.
A Lega<;ao da Republica Arabe Unida aproveita este ensejo para
reteirar ao Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros os protestos da sua mais
alta considera<;ao.
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Anexo
0 Ministerio dos Assuntos Extemos apresenta os seus cumprimentos
Republica Arabe Unida e, com referenda a nota dessa
0
Embaixada n. 804, de 25 de Abril de 1956, relativa a casos de viola<;5es
pelas autoridades portuguesas das fronteiras entre a Uniao Indiana e Goa
e Damao, tern a honra de comunicar quanto se segue:

a Embaixada da

No caso do incidente ocorrido em 28 de Agosto de 1957, na fronteira
entre a Uniao Indiana e Damao, as autoridades portuguesas de Goa admitiram que as tropas tivessem disparado. Nao tern fundamento a alega<;ao
segundo a qual terroristas vindos da Uniao Indiana teriam penetrado em
Damao. Os que as autoridades portuguesas qualificaram de terroristas
devem ser membros da popula<;ao local que estiveram a lutar para libertar-se da domina<;ao estrangeira.
It tambem do conhecimento do Govemo indiano o facto de os tiros
terem sido dirigidos contra o posto indiano de Tarak Pardi. A policia indiana nao disparou na regiao de Satosa, em 28 de Agosto. 0 tiroteio de
28 de Agosto perto da regiao de Satosa e o de 29 de Agosto em direc<;ao
ao Posta de Kunta na estrada de Prem Wadi, na fronteira entre Damao e a
Uniao Indiana, foi, na verdade, praticado pelas for<;as portuguesas Com
total desrespeito pelas rela<;5es intemacionais.
0 Govemo indiano solicita a Embaixada da Republica Araba Unida
que formule urn protesto energico ao Govemo Portugues em nome do
Govemo indiano a prop6sito destas viola<;5es e tiroteios nas fronteiras
entre a Uniao Indiana e Goa e Damao. 0 Govemo indiano espera que os
tiroteios e as viola<;5es da fronteira cessem imediatamente. A responsabilidade de tais tiroteios e viola<;5es de fronteiras e as suas consequencias
recaem naturalmente sobre o Govemo Portugues.
0 Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros, ao aproveitar esta oportunidade para reiterar a Embaixada da Republica Arabe Unida OS protestos
da sua mais alta considera<;ao, agradeceria que essa Embaixada a informasse sobre a sua actua<;ao.
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N.o 976

Do Embaixador de Portugal na Haia
ao Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
Telegrama

1k 0

78
Haia, 29 de Agosto de 1958

Acabo de receber, datado de 28, o despacho do presidente do Tribunal
Internacional sobre o pedido indiano de prorroga<;ao do prazo. ~ concedida prorroga<;ao por dois meses, isto e, fixa a data de 25 de Novembro
para a resposta indiana. E rejeita a condi<;ao por n6s colocada do prazo
para prepara<;ao dos debates orais.

Ferreira da Fonseca
N.o 977

Circular do Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros
a todas as Missoes Diplomaticas e Consulados Portugueses
N.o I7
Lisboa, 12 de Setembro de 1958.
Para conhecimento dessa Missao se transcreve uma informa<;ao do
Governo-Geral do Estado da India relativamente a recente aboli<;ao pelo
Governo de Nova Delhi de determinadas medidas restritivas do transito
de goeses entre Goa e a Uniao Indiana:
<<Sobre o assunto constante do oficio n. 0 1258 do Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros, transcrito no oficio em epigrafe, tenho a honra de informar V. Ex. a de que, a partir de 3 de Abril ultimo, o Governo da Uniao Indiana, confirmando noticias que anteriormente haviam sido anunciadas
na Radio e na Imprensa indianas, levantou parte das restri<;oes impostas
em 1955 aos naturais deste Estado e residentes naquele pais, permitindo a
sua vinda a Goa, Damao e Diu, o que estavam privados de fazer desde a
retirada do Consulado indiano nesta cidade, quando do inicio do bloqueio
e encerramento das fronteiras.
Nao foi recebida qualquer comunica<;ao oficial quanto a decisao do
Primeiro Ministro Nehru autorizando a aboli<;ao dos <<Permits>>, mas o
extraordinario numero de emigrantes que desde a data acima indicada se
tem apresentado nas fronteiras para entrarem nos tres distritos deste
Estado, confirma em absoluto as informa<_;oes entao chegadas.>>
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RO 978

Do Ministerio dos Negocios Estrangeiros
ao Embaixador de Portugal no Rio de janeiro
Oficio
Lisboa, 16 de Setembro de 1958
Em referenda ao oficio dessa Embaixada n. 0 19, de 16 de Janeiro
ultimo, muito agradeceria a V. Ex.a se dignasse comunicar quanto segue
ao Itamaraty, com o pedido de transmissao ao Governo indiano.
2. As autoridades competentes consideraram, atentamente, a materia
da nota do Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros da Uniao Indiana
a Embaixada do Brasil em Nova Delhi n. 0 2- 6/57- Goa, de 23 de
Dezembro de 1957, pela qual o Governo indiano rejeitou os protestos
oportunamente apresentados por aquela Missao (notas da Embaixada
do Brasil ao Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros da Uriiao Indiana
n. 0 40, 41 e 58, respectivamente de 15, 17 e 19 de Julho de 1957), em
nome do Governo Portugues, acerca de tres casos de viola<;ao do territ6rio do Estado Portugues da fndia.
3. Nao obstante ter ficado patente, desde o primeiro exame, a fragilidade e improcedencia da resposta indiana em materia de facto e a circunstancia de o Governo de Nova Delhi ter tido que apoiar as suas contesta<;6es exclusivamente num lapso de datas havido na transmissao do
relata de dois dos incidentes em quesHio e que em nada afectam o fundo
do problema; nao obstante, ainda, estar a referida nota do Ministerio dos
Neg6cios Estrangeiros da Uniao Indiana concebida em termos incorrectos
contraries a cortesia que e uso internadonal observar em casos semelhantes
e que sao por si urn :indice da carencia de argumentos procedentes por parte
das autoridades de Nova Delhi- o Governo Portugues nao quis deixar
de prestar a maior aten<;ao as alega<;oes do Governo indiana e de promover,
de novo, as mais cuidadosas e exaustivas averigua<;6es sobre o assunto.
Em face do resultado dessas averigua<;6es - que em seguida se exp6e - ,
nao pode ficar a menor duvida quanto a total identidade de fundo entre
os factos, tais como efectivamente se passaram, e os termos em que os
mesmos foram, oportunamente, levados ao conhecimento das autoridades
indianas pela Embaixada do Brasil em Nova Delhi.
4. 0 inddente a que dizia respeito a nota n. o 40 supracitada teve
lugar, de facto, no dia 2 de Abril de 1957, conforme assinala o Governo
de Nova Delhi. Mas, exceptuada esta rectifica<;ao, que se verificou ser
inteiramente procedente, o incidente ocorreu nas circunstancias.apontadas
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naquela nota e pode, merce das novas averigua<;5es a que se procedeu,
ser pormenorizado como segue.
5. No referido dia, os guardas indianos causadores do incidente penetraram em territ6rio portugues, nos arredores de Assampur, e retiraram
para a Uniao Indiana., levando consigo, cinco bUfalos. Ja no la.do indiano
da fronteira, os referidos guardas conseguiram atrair a si oito pastores
goeses, com a promessa de lhes entregarem o gado. Depois de espa.ncados,
os aludidos nacionais portugueses foram presos e levados para Bandem,
sendo os bufalos conduzidos a Netorda (ou Natuda), a cerca. de uma
milha da fronteira. Em Bandem, a 3 de Abril, aqueles pastores foram
formalmente interrogados tendo-lhes sido feitas perguntas sobre a presen<;a
de tropas portuguesas em Chandel. Em 6 do mesmo mes foram postos
em territ6rio portugues.
6. Diz o Governo indiano- e apoia-se nessa e em outras afirma<;5es
semelhantes para impugnar, duma forma geral, a verdade dos factos
apontados- que eram 6, e nao 5, os bufalos em questao; assim como os
goeses presos haviam sido 9, em vez dos 8 assinalados na nota da Embaixada do Brasil em referenda. Tais asser<;5es demonstram, uma vez mais.,
a falta de precisao das informa<;6es sobre as quais o Governo indiano
baseou a sua resposta. De facto, foram apena.s 5 os bUfalos de que os
guardas indianos se apropriaram, indevidamente, embora seja de admitir,
em face do ocorrido em outros casos semelhantes, que os pr6prios guardas
indianos se tenham feito acompanhar de elementos civis conduzindo outro,
ou outros animais, com 0 fim de facilitar a apropria<;ao dos que lhes nao
pertenciam. Quanto aos nacionais portugueses, confirma-se terem sido
efectivamente oito, cujos nomes verdadeiros sao: Nana Babu Molico, Xerco
Atmarama Molico, Quexova Apa Molico, Atmarama Naraina Molico,
Bapu Nana Molico, Saba Ramona Molico, Utoma Visnum Naique e Naraina Nosso Molico. Ao referirem-se a este ponto, as autoridades indianas
cometem um erro de duplica<;ao - o dos nomes que indicam como
Krishna Rama Mulik e Krishna Sakharam Mulik, que respeitam afinal
a uma s6 pessoa. - e alteram os nomes verdadeiros dos individuos em
causa (o que, alias, e perfeitamente compreens:ivel, porquanto as referidas
autoridades, possl.velmente por razoes foneticas, tern dificuldade em
escrever os nomes dos goeses, tal como pode acontecer com as autoridades
goesas em rela<;ao aos nomes dos indianos). Assim, os interessados foram
erradamente identificados pelas autoridades indianas.
7. E inteiramente destitu:ida de fundamento a alega<;ao do Governo
indiano segundo a qual quatro soldados portugueses teriam participado em
demonstra<;5es contra os motivadores do incidente. 0 que esta alega<;ao
demonstra. eo facto (ja assinalado na citada nota da Embaixada do Brasil
e ao qual o Governo indiano se nao refere) de terem os referidos pastores

360

sido interrogados quanto a presenc;a de tropas portuguesas na regtao.
Ravia efectivamente em Chandel, a data do incidente, tres guardas europeus incluidos no efectivo da guarnic;ao e a estes se referiram os pastores
goeses, para porem termo e se libertarem do interrogat6rio a que estavam
sendo forc;ados. Mas, na realidade, nenhum elemento das forc;as armadas
portuguesas interveio em qualquer fase da ocorrencia.
8. Pelo que respeita a violac;ao da fronteira portuguesa na regiao de
Tiracol, ocorrida, tal como foi transmitido a Nova Delhi (nota da Embai:xada do Brasil n. 0 41, supracitada),.em 15 de Abril de 1957, o Governo
Portugues verifica que o Governo indiano se limitou a negar os factos
apontados, sem aduzir nenhum argumento em apoio dessa atitude. Ora
os inqueritos mais recentes sobre o assunto vieram confirmar, em absoluto,
as informac;oes anteriores, demonstrando que, antes do incidente em
questao, elementos dos postos indianos fronteiros de Tiracol vinham
frequentemente, ao anoitecer, orar e dei:xar oferendas junto de um simbolo
religioso hindu e:xistente no lado portugues da fronteira. Muitas vezes
foram vistos, nesta pratica, pelas autoridades portuguesas (estas chegaram
mesmo ao ponto de poderem identificar um dos elementos); e ja porque
os guardas que assim violavam a fronteira portuguesa costumassem
cumprir calmamente as suas devoc;oes e retirar sem provocar disturbios,
ja pelo respeito que merece as autoridades portuguesas o fervor religioso
de qualquer individuo -nacional ou estrangeiro - , ja pelo espirito de
boa vizinhanc;a que tern anhnado as mesmas autoridades, estas nao se
opunham a que a referida pratica continuasse. Porem, na data em questao,
os oito guardas indianos assumiram uma atitude agressiva, insultando
e ameac;ando a populac;ao, e esta viu-se forc;ada a reagir em legitima defesa
da sua seguranc;a e dos sentimentos nacionais, solicitando para tanto
a necessaria protecc;ao das suas autoridades. Alguns elementos da guarnic;ao militar de Tiracol, que acorreram em satisfac;ao daquele pedido
de au:xilio, puderam ainda observar os guardas indianos a transpor a fronteira para regressarem ao seu territ6rio.
9. Resta, por fim, analisar a resposta do Governo indiano ao protesto
do Governo Portugues transmitido na nota da Embaixada do Brasil em
Nova Delhi n. 0 58, de 19 de Julho de 1957, e que foi motivado pela violac;ao do territ6rio portugues, na regiao de Surla, por parte de cinco guardas
indianos, que praticaram .o roubo de seis bUfalos e de um anel de ouro
pertencentes ao nacional portugues Matri Gauncar.
10. A parte uma nova rectificac;ao de datas- de 30 de Maio para
28 do mesmo mes -que as averiguac;oes posteriores das autoridades
portuguesas mostraram ser pertinentes, o Governo indiano, ao responder
a nota em referenda, comete, pelo que respeita ao caso da apropriac;ao
de gado, urn erro em materia de facto, que bern demonstra.a fragilidade
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das infonna<;6es que obteve; quanta ao caso do anel, nem sequer se lhe
refere. Segundo a resposta do Governo Indiana, os bU:falos em questao
estavam a ser <<ilegalmente levados para Goa por Matri Gauncan>. Com
esta afirma<;ao, o Governo indiana demonstra nao ter sido informado
de que, na realidade, os bU:falos, alem de se encontrarem em territ6rio
portugues quando se deu 0 incidente, estavam apenas a guarda dum
pequeno pastor, e que o dono - Matri Gauncar - s6 compareceu, em
socorro do menor, ao chamamento deste.
11. Relativamente a esta viola<;ao do territ6rio portugues, o Governo
indiana nada mais acrescenta de concreto. Todavia, no prosseguimento
das suas infundadas alega<;6es, procura relacionar tais casos que nada tern
de comum (o do roubo dos bU:falos e o da deten<;ao do guarda indiana
Vithal Hanamant Khavashan pela policia de Goa, ocorrida tres dias mais
tarde) como visivel prop6sito de iludir a resposta, desviando as aten<;6es
do £undo da questao. Segundo esta alega<;ao, Matri Gauncar seria urn
conhecido contrabandista, que, actuando com conhecimento das autoridades portuguesas, teria concertado com estas o <<rapto>> do referido guarda.
12. Sem deixar de acentuar que a materia do seu protesto continua
sem explica<;ao plausivel por parte do Governo indiana, o Governo Portugues nao quer deixar de responder a estas acusa<;6es caluniosas.
13. Ao contrario do que o Governo indiana procura fazer crer, sem
qualquer fundamento, as autoridades portuguesas nao tinham quaisquer
rela<;6es com Matri Gauncar antes de este apresentar a sua queixa pelo
referido roubo de gado. Sao, alem disso, as primeiras a reprimir o contrabanda e, quando necessaria, punem os agentes encarregados dessa repressao, quando estes possam ser considerados culpados de negligencia.
Porem, o Governo indiana dificulta a ac<;ao disciplinar das autoridades
portuguesas, concedendo asilo no seu territ6rio aos elementos que para
ele fogem com o fim de se eximirem as penas a que estariam sujeitos.
A insinua<;ao do Governo indiana de que as autoridades portuguesas
possam ter conivencia em qualquer ac<;ao de contrabando e, alem de insultuosa, inteiramente falsa, e o Governo Portugues repudia-a firmemente.
14. Quanta a deten<;ao do guarda Vithal Han~mant K.havashan,
o Governo Portugues teve ocasiao de expor recentemente como os factos
se passaram (nota 11. 0 14, de 8 do Corrente, entregue a Lega<;ao da Republica Arabe Unida em Lisboa), nada havendo a acrescentar ao que entao
foi referido sabre o assunto.
15. Apenas se recorda que o guarda Vithal Hanamant reconheceu, nas
declara<;6es prestadas as autoridades portuguesas, que OS guardas indianos
do posto n. 0 5, em que o detido prestava servi<;o desde 28 de Maio de 1957,
tinham por habito abastecer-se de agua na fonte situada em territ6rio
portugues. Tratava-se de uma pratica em que as autoridades portuguesas
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consentiram enquanto os mesmos guardas indianos nao perturbaram a boa
ordem local e nao amea<;:aram a segurau<;:a da popula<;:ao portuguesa
da regiao.
16. Verificada a interven<;:ao de agentes da policia indiana no roubo
de bU:falos pertencentes a Matri Gauncar e apurada assim a impossibilidade de continuarem a ser concedidas quaisquer facilidades aos guardas
indianos da fronteira, houve que por cobra, desde aquele incidente, a condescendencia que vinha sendo praticada em rela<;:ao a utiliza<;:ao da fonte
portuguesa.
17. De harmonia com esta orienta<;:ao, passaram as autoridades portuguesas a exercer sabre o local mais rigorosa vigilancia, em resultado da
qual foi detido o guarda Vithal Hanamant. Conforme as autoridades portuguesas apuraram, e de acordo, alias, com as declara<;:6es que o mesmo
guarda preston na Sec<;:ao Policial de Valpoi, a sua deten<;:ao verificou-se
junto da fonte situada em territ6rio portugues quando, pelas 10 horas
do dia 31 do referido mes de Maio, recolhia agua daquela fonte, e nao do
po<;:o situado em territ6rio indiana, como o Governo indiana afirma.
18. Reposta assim a verdade dos factos, o Governo Portugues deseja
ainda repudiar, categoricamente, as afirma<;:6es indianas de que as alega<;:6es portuguesas se filiariam no desejo de difamar a Uniao Indiana ou de
que OS incidentes teriam sido provocados por qualquer reac<;:aO que nao
existe, da popula<;:ao do Estado Portugues da fndia. 0 Governo Portugues rejeita categoricamente quaisquer sugest6es naquele sentido. E,
finalmente, o Governo Portugues declina tambem qualquer responsabilidade que o Governo indiana pretenda atribuir-lhe por aetas que as suas
autoridades nao praticaram.

A. Pinto de Lemos
N.o 979

Do Embaixador de Portugal na Haia
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros
Telegrama
Haia, 1 de Novembro de 1958
Em carta dirigida ao Tribunal, da qual me sera fornecida c6pia esta
tarde, o Embaixador indiana acaba de pedir nova prorroga<;:ao por dois
meses do prazo para apresenta<;:ao da sua treplica. 0 juiz presidente
marcou, provisoriamente, uma reuniao com os agentes para ter<;:a-feira,
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dia 4, as 10 horas e 30 minutos. 0 Prof. Bourguin encontra-se agora na
Haia e conta tomar parte na reuniao. Embora o dia e a hora nao sejam
ainda definitivos, rogo a V. Ex. a informar se o Prof. Galvao Teles assistira
tambem.

Ferreira da Fonseca
N.o 980

Do Embaixador de Portugal na Haia
ao Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
Telegrama
Haia, 4 de Novembro de 1958
Realizou-se esta tarde a reuniao dos agentes dos Govemos Portugues e indiano convocada pelo Presidente do Tribunal Intemacional
para troca de impress6es sobre a carta do agente indiano de 31 de Outubro
cuja c6pia enviei a V. Ex.a. Sabia-se, antecipadamente, que o ambiente
do Tribunal era favoravel a concessao da prorroga<_;ao pedida nessa carta.
0 agente indiano usou da palavra em sustenta<_;ao do seu pedido. Em resposta, o Prof. Galvao Teles fez as observa<_;6es que competia sobre o conteudo da referida carta e as afirma<_;6es verbais do agente indiano. Mas
nao fez oposi<_;ao ao pedido, declarando submeter sua aprecia<_;ao inteiramente ao criterio do Tribunal. Apenas acrescentou que as dificuldades
alegadas pelo Govemo indiano existiam tambem para o Govemo Portugues e isso justificava que fosse concedido a este o prazo suficiente para
prepara<_;ao do julgamento ap6s o deposito da treplica indiana.

Ferreira da Fonseca
N.o 981

Do Embaixador de Portugal na Haia
ao Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
Telegrama n. 0 96
Haia, 7 de Novembro de 1958
0 Tribunal Internacional enviou-me carta marcando a data de 26
de Janeiro como termo do prazo para entrega da treplica indiana.

Ferreira da Fonseca
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N.o 982

Nota verbal do Ministerio dos Negocios Estrangeiros
a Lega~ao da Republica Arabe Unida em Lisboa
N. 0

I

Lisboa, 6 de Janeiro de 1959
0 :Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros apresenta os seus cumprimentos a Lega<;ao da Republica Arabe Unida e, com referenda a nota
da Lega<;ao n.o 50 (1), de 21 de Agosto do ano findo, tern a honra de comunicar, como pedido de transmissao ao Governo indiano, que as autoridades
portuguesas competentes, tendo procedido a novas averigua<_;oes sobre
o incidente ocorrido em 28 do referido mes e ano na fronteira de Damao,
estao habilitadas a prestar sobre o assunto as seguintes informa<_;oes complementares.
2. Cuidadosamente averiguadas as circunstancias em que o incidente
ocorreu, as referidas autoridades apuraram que na madrugada do mencionado dia 28, uma patrulha portuguesa notou no terreno, em deternrinado ponto da estrada de Patiald, na aldeia de Vancar, a existencia de
alguns fios condutores e sinais de que a terra tinha sido recentemente
revolvida. Feitas imediatamente buscas no local, foi descoberto urn engenho explosivo ali colocado com fins manifestamente criminosos. Ao proceder-se nessa ocasiao a uma batida naquela area, foram percebidos do lado
do rio sinais reveladores da fuga de varios individuos, 0 que levou a patrulha a fazer fogo nessa direc<_;ao. Os tiros de espingarda ouvidos cerca das
2 horas do referido dia 28 na aludida regiao da aldeia de Vancar foram
portanto disparados pela patrulha portuguesa sobre esse grupo de terroristas procedentes da U1riao Indiana, o qualnaquela ocasiao procurava
refugiar-se em territ6rio indiano atravessando o rio fronteiri<_;o, que naquele
sitio permite a passagem a vau. Todavia, pela analise do terreno e da direc<_;ao do fogo, verifica-se que quaisquer dos vinte projecteis entao disparados s6 poderia ter atingido territ6rio indiano por efeito de ricochete,
tanto mais que, entre o local de onde foram feitos os disparos e· a fronteira,
interpoem-se pequenas eleva<_;oes de terreno justamente na linha de tiro.
3. Tendo-se procedido a desmontagem e ao exame do engenho explosivo dissimulado no leito da estrada, verificou-se que na pilha utilizada

(1) Ver documento n.o 975.
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estavam os dizeres <<Estrela-Made in india>>, e na propria linhagem que
envolvia a mina estava gravada num dos topos a seguinte inscri<;ao:
- <<385- BY GOODS PAIDS -THE COMMANDANT S. R.
C. BARODA- GROUP III RD BARODA>>; e no outro topo;
-<<COMMANDANT S. R. C. GROUP III RD BARODA N. 0 60 KN- STACKS 2-8-56>>.

4. Relativamente ao tiroteio ouvido no mesmo dia 28, na regiao de
Satosa, e ao verificado no dia 29, na direc<;ao de Premwadi, que o Governo
indiano afirma ter provindo de elementos portugueses, as autoridades portuguesas chegaram a conclusao de que OS factos se passaram inteiramente
conforme referidos nos n. 05 3 e 4 da citada nota do Governo Portugues,
pelo que nao houve qualquer viola<;ao do territ6rio indiano.
5. Nestas circunstancias, o Governo Portugues nao s6 rejeita, por infundadas, as alega<;oes do Governo india.no constantes da nota a que esta
responde, como, em face das conclusoes a que chegou quanto a procedencia
dos terroristas e a origem do engenho explosivo pelos mesmos colocado
na estrada de Patiala, apresenta o seu protesto contra o apoio e protec<;ao
que, conforme as circunstancias indicam, as autoridades indianas dispensaram a esta frustrada ac<;ao terrorista no territ6rio portugues.

N.o 983

Do Embaixador de Portugal na Haia
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros

Telegrama n.0

I

Haia, 14 de Janeiro de 1959

Acabo de receber c6pia da carta do agente indiano solicitando ao
Tribunal uma extensao de dez dias no prazo para a entrega da treplica.
Julgo que nao conviria fazer oposi<;ao.

Ferreira da Fonseca
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N.o984

Do Embaixador de Portugal na Haia
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros

Telegrama n. 0

2

Haia, 17 de Janeiro de 1959
Em aditamento ao meu telegrama n. 0 1, (1) o Presidente do Tribunal prorrogou por ordonnance de hoje o prazo para a entrega da treplica indiana ate 5 de Fevereiro.

Ferreira da Fonseca

N.o 985

Do Embaixador de Portugal na Haia
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros

T elegrama n. 0 6
Haia, 26 de Janeiro de 1959
URGENTE - Ocorre-me que talvez convenha. nesta altura, isto e,
antes de 5 de Fevereiro, manifestar novamente ao Tribunal a nossa estranheza por a Uniao Indiana nao ter ainda exibido fotoc6pias dos documentos
anexos ao contra-memorial, acumulando assim para a data em que apresentara a treplica os documentos juntos a este e os do contra-memorial.
Proporciona.va-se-nos a oportunidade para explicar a situa<_;ao e salientar
a nossa necessidade dum periodo suficientemente longo entre a entrega da
treplica indiana eo come<_;o das audiencias. Rogo a V. Ex.a o favor de me
dizer a opiniao do Prof. Galvao Teles e o prazo que deverei sugerir nos
seja concedido.

Ferreira da Fonseca
(1) Ver documento n. • 983
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N. 0 896

Do Ministro dos Negocios Estrangeiros
ao Embaixador de Portugal na Haia
Telegrama n. 0 6
Lisboa, 27 de Janeiro de 1959
URGENTE-

Referenda ao seu telegrama n. 0 6 (1):

0 Prof. Galvao Teles concorda com a diligenda proposta e que
ia justamente sugerir. Mas, quanto ao prazo entre a entrega da treplica
e o come<_;o das audieridas, observa que se deve tentar conseguir a todo
o custo que esse prazo nao seja ofidalmente fixado sem primeiro a parte
contn1ria ter apresentado todas as fotoc6pias respeitantes quer ao contra-memorial quer a treplica, e sem primeiro OS advogados e peritos de Portugal terem podido ajuizar do tempo necessario para o cuida,doso estudo
e controle de todos esses elementos. 0 Prof. Galvao Teles lembra que
a parte contraria chegou a admitir a possibilidade de a.presentar as fotoc6pia.s s6 depois da treplica e que, mesmo que as apresente com esta,
convem dispor de algum tempo para ver se se deve pedir prazo mais largo
do que aquele que foi solidtado em principio (um minimo de tres a qua.tro
meses), com a ressalva predsamente de que s6 se poderia fazer juizo seguro em face de todos os elementos. 0 Prof. Galvao Teles interpretou
a parte final do telegrama de V. Ex.a no sentido de que continuava assegurado aquele minimo e de que se trataria agora de alargar esse minimo
em virtude do atraso das fotoc6pias.

Paulo Cunha
N. 0 987

Do Embaixador de Portugal na Haia
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros
Telegrama n. 0 7
Haia, 30 de Janeiro de 1959
Em referenda ao meu telegrama n.o 6 (2), rogo a V. Ex.a o favor de
transmitir ao Prof. Galvao Teles o seguinte:
(1) Ver documento n.o 985.
( 2 ) Ver documento n.o 985.
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Realizei ontem a diligencia. A ideia do Presidente era dar tres meses
de intervalo entre a ultima pe<;a escrita e o come<;o das audiencias. Isto
viria a dar 5 de Maio. Perante as considerat;6es por mim desenvolvidas,
o Presidente assegurou-me que nao marcani a data oficialmente sem primeiro verificar ele proprio o volume dos documentos anexos, sua natureza
e a data da apresenta<;ao das fotocopias.

Ferreira da Fonseca
N.o 988

Do Embaixador de Portugal na Haia
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros
Telegrama n. 0 9
Haia, 3 de Fevereiro de 1959
URGENTE- 0 agente indiano esteve ontem no Tribunal para dizer
que a SUa treplica ficani pronta em 5 do Corrente. Quanto as fotocopias,
as relativas aos documentos do contra-memorial estao prontas e serao
entregues no dia 5, mas as relativas a treplica ainda nao estao prontas
e serao entregues alguns dias mais tarde.
Quanto a extensao do prazo, parece ao Greffier que nos temos justificat;ao bastante no proprio facto de as fotocopias so agora nos serem dadas.
Em qualquer caso podia assegurar-me da compreensao do Tribunal para
qualquer pedido que viessemos a fazer.
Respondi agradecendo e dizendo que so depois de vermos os documentos e que poderiamos ajuizar do tempo necessaria a sua tradut;ao e estudo.
A tarefa para os nossos peritos nao foi certamente facilitada pela Uniao
Indiana, que so a Ultima hora apresenta OS documentos, mas nos fariamos
o possivel para ter tudo pronto a tempo.

Ferreira da Fonseca

N.o 989

Do Embaixador de Portugal na Haia
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros
Telegrama n. 0

I2

Haia, 7 de Fevereiro de 1959
Em virtude da excepcional extensao da treplica indiana e do abundante nD.mero de novos documentos que constituirao seus anexos, bern
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como das dificuldades de exame e controle das fotoc6pia.s apresentadas
e a apresentar, parece manifestamente insuficiente o prazo inicialmente
previsto para o come<;o das audiencias. 0 Prof. Galvao Teles e eu entregames, por isso, hoje ao Greffier adjunto uma carta solicitando um prazo
maior.
Ferreira da Fonseca
N.o 990

Do Embaixador de Portugal na Haia
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros
Telegrama n. 0 I7
Haia, 20 de Fevereiro de 1959
A carta a que respeita o telegrama de V. Ex. a n. 0 16 (1), recebido esta
manha, foi hoje entregue ao Tribunal Internacional.
Ferreira da Fonseca
N.o 991

Do Embaixador de Portugal na Haia
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros
Telegrama n. 0 27
Haia, 28 de Fevereiro de 1959
Acabo de receber o anexo A n.o 5 ao contra-memorial indiano e o
anexo F n. o 25 a treplica. Estou informado de que o Tribunal fez reparo
ao facto de, ainda nesta altura, terem sido entregues apenas estes dois
documentos, fazendo-se notar ao agente indiano que 0 procedimento nao
era correcto.
Ferreira da Fonseca
(1)
Pela carta aqui referida o Govemo Portugues chamou a aten<;ao do Tribunal para o facto de a Uniao Indiana, ap6s ter tornado a iniciativa de requerer
que Portugal apresentasse fotoc6pias dos originais dos seus documentos - exigencia prontamente satisfeita por Portugal-, nao s6 atrasou por longo tempo e
sem justifica<;iio a remessa das fotoc6pias solicitadas por Portugal em regime de
reciprocidade como o fez duma forma manifestamente insuficiente e incompleta.
A carta portuguesa, cujo texto nao se reproduz nesta serie documental, assim como
nao se reproduzem os demais textos que constituem documentos do Tribunal,
indica as fotoc6pias falantes e outras deficit~ncias, terminando por exprimir a esperan<;a de que se possa dispor brevemente duma colec<;iio completa.
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N.o 992

Do Embaixador de Portugal na Haia
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros
T elr.grama n. 0 JI

Haia, 4 de Man;o de 1959
Rogo a V. Ex.a transmitir ao Prof. Galvao Teles que nao vejo conveniencia especial em fazer agora novas observa<;5es a falta indiana na apresenta<;ao das fotocopias. No Tribunal ja quiseram significar-me a rna
impressao causada pela demora e falta de aten<;ao por parte da Uniao
Indiana as ordens do Tribunal, o que nos poderiamos, se nos conviesse,
salientar e por em relevo.
Ferreira da Fonseca

N. 0 993

Do Embaixador de Portugal na Haia
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros
Telegrama n. 0 7I

Haia, 27 de Maio de 1959
0 Greffier acaba de me comunicar pelo telefone que o Tribunal Internacional marcou o inicio das audiencias na questao do nosso direito de
passagem para 21 de Setembro proximo. A data para o deposito dos originais dos documentos foi marcada para dois meses antes do inicio das audiencias, isto e, OS documentos devem dar entrada na Secretaria do Tribunal,
o mais tardar, no dia 20 de Julho. Esta comunica<;ao ser-me-a confirmada
por escrito dentro de poucos dias.
Ferreira da Fonseca
N. 0 994

Do Embaixador de Portugal na Haia
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros
Telegrama n. 0 82

Haia, 17 de Julho de 1959
Conforme combinado como Greffier, depositei ontem, dia 16, os originais dos documentos remetidos por despacho n.o 16, de 29 de Junho ultimo.
Ferreira da Fonseca
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N. 0 995
Do Representante Permanente de Portugal junto da ONU
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros
Telegrama n. 0 65

Nova Iorque, 15 de Setembro de 1959
A Uniao Indiana fez nova declara<_;ao acerca da sua aceita,<_;ao da jurisdi<;ao do Tribunal Internacional. 0 te:xto da mesma contem varias reservas, entre as quais se contam tres visl.velmente feitas com o prop6sito
de evitarem no futuro uma situa<_;ao semelhante aquela que lhe criamos.
Garin

N.o 996
Da Direc\ao-Geral dos Negocios Politicos
do Ministerio dos Negocios Estrangeiros
ao Embaixador de Portugal na Haia
Oficio n. 0 29

Lisboa, 18 de Setembro de 1959
Tenho a honra de comunicar a V. Ex.a, como pedido de transmissao
ao Tribunal Internacional de Justi<_;a, que a representa<_;ao portuguesa
no processo oral relativo a questao de direito de passagem sera em principia a mesma que interveio no processo oral relativo as excep<_;6es preliminares suscitadas pela Uniao Indiana no mesmo processo, com as seguintes altera<_;6es:
1) Alem do Prof. Galvao Teles (agente, advogado e conseil) e do
Prof. Maurice Bourquin (advogado e conseil), figurarao como conseil:
- Doutor Guilherme Braga da Cruz, professor e director da Faculdade
de Direito de Coimbra e membro da Camara Corporativa;
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- Doutor Pierre Lalive d'Epinay, que, por conseguinte, deixani de
ser perito;
- Doutor J oaquim Moreira da Silva Cunha, professor da Faculdade
de Direito de Lisboa e do Instituto Superior de Estudos Ultramarinos,
membro da Camara Corporativa;
2) Como novo perito figurani, em terceiro lugar, o Dr. Joao de Castro
Mendes, assistente da Faculdade de Direito de Lisboa;
3) Como novos secrehirios figuradio, respectivamente em primeiro
e em terceiro lugares, o Dr. Jose de Oliveira Ascensiio, assistente da Faculdade de Direito de Lisboa, eo Dr. Antonio Leal da Costa Lobo, secretario de Lega<_;iio.
2. A referida composi<_;ao da delega<_;iio portuguesa ficara sujeita as
modifica<_;oes que, em face de circunstancias que s6 ai poderiio ser apreciadas, se julgue conveniente introduzir-lhe. 0 Sr. Prof. Galvao Teles
indicara quais as altera<_;6es que eventualmente convira fazer.

Franco Nogueira
N.o 997

Do Embaixador de Portugal na Haia
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros
Telegrama n. 0 Io8
Haia, 21 de Setembro de 1959
0 julgamento principiou esta tarde com o formalismo e a solenidade
habituais. Muita assistencia, incluindo cerca de 30 jornalistas e operadores
de televisao. 0 texto oficial das nossas alega<_;oes deve poder ser enviado
para Lisboa esta, noite por correio aereo expresso, como durante o primeiro
julgamento.
Ferreira da Fonseca
N.o 998

Discurso do Delegado de Portugal, Dr. j. Socrates da Costa,
no plemirio da 14.a Assembleia Geral das Na~oes Unidas
Nova Iorque, 6 de Outubro de 1959
The Portuguese delegation has been forced to exercise its right of
reply to assertions made by the India.n representative concerning the
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doctrine contained in Chapter XI, of which Article 73 constitutes the
main provision. As a member of the Portt1guese Parliament where I previously represented the electoral district of Goa, and now represent
Oporto, the second largest city of Portugal, I feel that I am fully qualified
to clarify the Portuguese position on this issue.
The reasons why the Portuguese Government, faithful to the Constitution of the nation, replied in the negative to the Secretary-General's
inquiry should be well known to this Assembly, as they have been clearly
explained to previous Assemblies by the Chairman of our delegation.
Portugal does not administer any territories covered by Article 73, sub-paragraph e, of the Charter. National constitutions are the legal expression of social reality. The historical, geographical and political position
of my country led Portugal to what has been defined as the <<Non-Europe>>.
The other great institutions for multi-racial communities, when instrumental in the formation of the country and its collective ideals, together
with the consequent absence of racial prejudices, led Portugal to the creation of true local communities by miscegenation, spiritual assimilation,
and inter-relation of cultures and interests. Thus the Portuguese people,
by strength of spirit, not by force of arms, became one people dispersed
throughout four continents, and kept a genuine feeling of community
united by the same national faith.
This social reality cemented by centuries, this absolute unity of the
Portuguese people, makes us a certainly unusual example of an egalitarian,
multi-racial society, corresponding with a political unity of all territories.
The Portuguese Constitution is the legal expression of social reality when
it establishes in its Article 135 that the overseas provinces are integral
parts of the Portuguese estate. Furthermore, Article 5 of the Portugal
Constitution provides equality before the law as everyone, regardless of
origin, may participate, and does participate, in the administrative life
of the nation or in the making of the laws.
As an expression of the true unity mentioned before, the political
unity of the territory and the unity of the people, the Portuguese estate
is a unitary republic with only one Supreme Court which secures the equal
interpretation of the law to all. There is only one National Assembly
elected by direct universal suffrage. As a final result of these realities, the
sovereignty of the Portuguese nation is one and indivisible, and it cannot,
therefore, acknowledge any specific international status which would
differentiate between parts of the same national territory. Such an international status would have to be applicable to non-self-governing territo-
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ries, which is entirely outside the Portuguese case, for it is clearly defined
in the constitutional structure of Portugal that all parts of the national
territory and their respective populations are independent with the independence of the nation. We could not discriminate against this segment
of the population, for such a system. I insist personally as a Goan, would
imply racial discrimination which Portugal has never practised during
its centuries of nationhood.

Tradurao
A delega<_;ao portuguesa ve-se obrigada a exercer o seu direito de respasta a certas afirma<_;oes feitas pelo representante da Uniao Indiana
a respeito da doutrina contida no Capitulo xi e cujo artigo 73 conc:titui
a disposi<_;ao principal. Como membro do Parlamento Portugues, onde
representava, antigamente, o distrito eleitoral de Goa- agora represento a cidade do Porto, a segunda de Portugal em importancia -,sinto-me perfeitamente em condi<_;oes de esclarecer a posi<;ao de Portugal
neste assunto.
As razoes peJas quais o Governo Portugues, fiel a Constitui<;ao da
Na<_;ao, respondeu negativamente ao pedido do Secretario-Geral deveriam
ser bern conhecidas desta Assembleia, visto que foram claramente expostas perante assembleias anteriores pelo Chefe da nossa Delega<;ao.
Portugalnao administra qualquer territ6rio abrangido pelo artigo 73,
alinea e), da Carta. As constitui<_;oes nacionais sao a expressao da realidade social. A posi<_;ao hist6rica, geogr:ifica e politica do meu pais levou
Portugal a ser o que foi definido como a <<Nao-Europa>>. As outras grandes
institui<_;oes destinadas a comunidades multirraciais, quando contribuem
para a forma<_;ao do pais e dos seus ideais colectivos, juntamente com
a consequente ausencia de preconceitos raciais, levaram Portugal a criar
verdadeiras comunidades locais por mistura de ra<_;as, assimila<_;ao espiritual e inter-rela<_;ao de culturas e interesses. Desta maneira, o Povo Portugues, pela for<_;a espiritual, e nao pela das armas, tornou-se um povo disperse por quatro continentes e conservou um verdadeiro sentimento de
comunidade unida na mesma fe nacional.
Esta realidade social cimentada durante seculos, esta perfeita unidade
do Povo Portugues tornam-nos urn exemplo sem duvida pouco vulgar de
uma sociedade igualitaria e multim.cial a que corresponde uma unidade
politica de todos OS territ6rios. A Constitui<_;ao Portuguesa e a expressao
legal da realidade social ao estipular no seu artigo 135 que as Provincias
sao partes integrantes do Estado Portugues. Alem disso, o artigo 5 da
Constitui<_;ao Portuguesa garante a igualdade perante a Lei, visto que cada

375
urn, sem distin<;ao de origem, pode participar - e efectivamente participa- na vida administrativa da Nac;ao ou na elaborac;ao das leis.
De maneira a exprimir a verdadeira unidade atras mencionada
- a unidade politica do territ6rio e a unidade do povo- o Estado Portugues e uma republica unitaria com apenas urn Tribunal Supremo que
interpreta a lei da mesma maneira para todos. Ha s6 uma Assembleia Nacional eleita por sufragio universal directo. Em consequencia destas
realidades, a soberania da Nac;ao Portuguesa e una e indivisivel e nao
pode, portanto, aceitar qualquer estatuto internacional particular que
fac;a uma distinc;ao entre as partes de urn mesmo territ6rio nacional. Urn
tal estatuto internacional teria de ser aplicavel a territ6rios sem governo
proprio, o que nao e de modo nenhum o caso de Portugal, pois esta claramente definido na estrutura constitucional portuguesa que todas as partes
do territ6rio nacional e as suas respectivas populac;oes sao independentes,
dentro da Nac;ao independente. Nao poderiamos fazer qualquer discriminac;ao em relac;ao a uma parte da populac;ao, pois urn tal procedimento
- insisto pessoalmente nisto como Goes - implicaria discriminac;ao
racial, 0 que Portugal nunca tern praticado durante OS varios seculos da
sua existencia como Nac;ao.

N.o 999

Do Embaixador de Portugal na Haia
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros

Telegrama n. 0

I2I

Haia, 10 de Outubro de 1959

0 Prof. Galvao Teles pede-me para transmitir o segninte:
<<Os advogados indianos comec;aram ontem as suas alegac;oes. 0 Procurador-Geral Setelvad manteve o tom desagradavel e agressivo de 1957
e fez de novo largas referencias politicas a margem do litigio.>>

Ferreira da Fonseca
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N.o 1000

Do Embaixador de Portugal na Haia
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros
Telegrama n. 0 IJ4
Haia, 29 de Outubro de 1959
0 Prof. Galvao Teles pede-me para transmitir a V. Ex. a o seguinte: <<As nossas alega<;oes devem acabar amanha a tarde ou na manha
de sabado. Como o Procurador-Geral indiana e o Prof. Waldeck foram
injuriosos para Portugal nas suas alega<;oes (acusaram-nos de explora<_;ao
colonialista, torturas, morticinios, terror, etc., no passado e no presente),
protestamos energicamente ontem, ao iniciar a analise do periodo p6s-britanico. Concluido o nosso protesto, o Juiz Presidente pediu as partes
que se abstivessem de futuro de tratar de assuntos fora do objecto do
litfgio. Parece-nos ter-se produzido assim o resultado que mais poderiamos
desejar, pais sera dificil aos indianos reincidir directamente na sua proxima alega<_;ao, a que ja nao poderemos responder.>>

Ferreira da Fonseca

N.o 1001

Do Embaixador de Portugal na Haia
ao Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
Telegrama n. 0 IJ7
Haia, 31 de Outubro de 1959
0 Prof. Galvao Teles pede-me para transmitir a V. Ex.a o seguinte:
<<Terminou hoje a nossa replica com a conclusao da exposi<;ao, ontem
iniciada, sobre a sexta excep<;ao indiana. Estamos plenamente satisfeitos
pela forma como decorreu a replica. Os elementos da nossa delega<;ao
e o restante pessoal tern sido extraordinarios na dedica<;ao, trabalhando
sem descanso dia e noite.>>

Ferreira da Fonseca
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N.o 1002

Do Embaixador de Portugal na Haia
ao Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
Telegrama n. 0

I42

Haia, 9 de Novembro de 1959
Aproximando-se do fim da intervenc;ao de cerca de quatro anos desta
Embaixada na acc;ao posta por Portugal no Tribunal Internacional de
Justic;a, julgo meu dever registar o trabalho de todos os seus funcionarios,
para quem uma palavra de aprec;o de V. Ex.a seria urn valioso e justo
premio.
Ferreira da Fonseca

N.o 1003

Do Ministro dos Neg6cios Estrangeiros
ao Embaixador de Portugal na Haia
Telegrama n. 0 IJ9

Lisboa, 12 de Novembro de 1959
Em referenda ao telegrama n.o 142 (1), pode V. Ex. a dizer ai as pessoas
que orientaram ou colaboraram nos trabalhos relativos a acc;ao no Tribunal Internacional de Haia o aprec;o com que foi visto o espirito que
a todos animou e o alto sentimento do dever de que em tal emergencia
deram provas.
Marcello Mathias

( 1)

Ver documento n.o 1002.
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N.o 1004

Circular do Director Geral dos Negocios Politicos
do Ministerio dos Negocios Estrangeiros
a todas as Missoes Diplomaticas e Consulados Portugueses
Circular n. 0 2
Proc. 946,2 {I78)
Lisboa, 15 de Janeiro de 1960
Em aditamento ao despacho-circular n. 0 16, de 27 de Agosto de
1957 (1), respeitante ao desenvolvimento da ac<;ao que intentamos no Tribunal da. Haia contra a Uniao Indiana relativamente ao direito de passagem entre Damao e os enclaves portugueses, tenho a honra de transmitir
a V. Ex. a um resumo da evolu<;ao do processo a partir daquela data.
2. Em 23 de Setembro de 1957 tiveram inicio as alega<;oes orais sobre
as excep<;oes preliminares, havendo a senten<;a relativa a esta primeira
fase do processo sido proferida em 26 de Novembro seguinte.
3. Das seis excep<;oes contra n6s deduzidas pela Uniao Indiana,
e que foram resumidamente expostas no citado despacho-circular, as
quatro primeiras foram imediatamente rejeitadas pelo Tribunal, e por
maiorias substanciais: a primeira e a segunda por 14 votos contra 3, a terceira por 16 votos contra 1 e a quarta por 15 votos contra 2. A quinta
e sexta excep<;oes foram consideradas como devendo ser apensas a guestao de fundo por o Tribunal haver entendido que estavam tao lntimamente
ligadas a materia da ac<;ao que s6 poderiam ser decididas no momento
em que tal materia fosse apreciada e julgada; e esta decisao foi tomada,
em rela<;ao a quinta excep<;ao, por 13 votos contra 4 e, em rela<;ao a sexta,
por 15 votos contra 2.
4. Em 25 de Mar<;o de 1958, foi apresentado ao Tribunal o contra-memorial indiano, a replica portuguesa em 25 de Julho seguinte e a treplica indiana em 6 de Fevereiro de 1959.
5. 0 contra-memorial constituiu o primeiro documento em que a
Uniao Indiana tomon posi<;ao em rela<;ao a materia de fundo. Recordar-se-a que Portugal fundamentava o seu pedido no direito internacional
convencional, no costume (geral e particular) e nos principios gerais de
direito. Relativamente a primeira das fontes mencionadas- o direito internacional convencional- no seu contra-memorial a Uniao Indiana come<;ava por alegar que o tratado fundamental que n6s invocamos- e em
execu<;ao do qual nos haviam sido cedidos Dadra e Nagar-Aveli -nem
sequer tinha chegado a ter existencia juridica; e acrescentava que, mesmo
(1) Ver documento n.o 942
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admitindo-se a existencia e validade do tratado, nao poderia entender-se
que ele nos tivesse conferido qualquer direito de passagem. Quanto ao
costume geral, a Uniao Indiana chamava a aten<;ao para a diversidade
de regimes dos varios enclaves e hoje ainda existentes, para concluir
que tal diversidade obstava a que se pudesse concluir pela existencia de
uma norm<:> geral. Quanto ao nosso argumento de que o direito de passagem poderia tambem fundamentar-se no costume local, ininterruptamente
mantido durante mais de 150 anos, objectava a Uniao Indiana que tal
passagem derivara sempre de mera concessao: nem Portugal julgrra alguma
vez possuir o direito de passar, nem a Uniao Indiana a obriga<_;ao de deixar
passa.r. Por fim, e relativamente aos pdndpios gerais, toda a argumenta<;ao indiana se apoiava na ideia de que uma restri<;ao de soberania, importando a obriga<_;ao para urn Estado de deixar passar pelo seu territ6rio
elementos a ele estranhos, teria de derivar necess~hiamente do consentimento expresso desse Estado, dando assim ao conceito de soberania territorial dos Estados urn maximo de enfase e de intensidade.
6. Mas, alem de procurar invalidar OS varios titulos invocados por
nossa parte para fundamentar o direito de passagem, a Uniao Indiana
socorreu-se ainda de urn outro expediente para anular a nossa pretensao:
embora pudesse admitir, como simples hip6tese, mas nunca aceitando-o,
que algum dos aludidos titulos fosse valido, e que, portanto, 0 direito de
passagem efectivamente tivesse chegado a existir em nosso favor, alegava
que em qualquer caso teria de reconhecer-se que este direito se extinguira
a partir dos acontecimentos ocorridos nos enclaves em Julho e Agosto de
1954. E, para fundamentar esta conclusao, procurava demonstrar que
tais acontecimentos tinham revestido nao a forma de urn ataque vindo do
exterior- como ate ai sempre fora admitido, mesmo pela propria Uniao
Indiana, embora indirectamente -mas a forma duma insurrei<_;ao geral
da popula<;ao dos enclaves.
7. Relativamente ao trata.do por nos invocado, e alem da prova da
sua celebra<_;ao, mostrou-se que ele tinha sido objecto de referencias que,
por si mesmas, necessariamente pressupunham a existencia e a validade
daquele tratado. E, aceitando a validade deste, for<_;oso era concluir-se que
o direito de passagem para os enclaves nos fora reconhecido, sob pena
de ter de entender-se que a cedencia territorial que nos fora feita ficava
destituida de consistencia e, consequentemente, de sentido. No que respeita ao costume geral, salientamos na replica, e retomando fundamentalmente a posi<_;ao anteriormente a.ssumida, o Govemo Portugues atacou
os varios argumentos expostos pela Uniao Indiana no contra-memorial,
que, se o regime do transito nos varios enclaves conhecidos diferia efectivamente de caso para caso, podia, contudo, constatar-se em rela<_;ao a
todos eles uma norma geral: a existencia de urn direito de passagem. E como
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o que se reclamava era este direito e nao urn particular regime para.
o seu exerdcio, a alega.<_;ao indiana. perdia toda a razao de ser. Comprovando o costume local, juntamos ao processo numerosos documentos
tendentes a. demonstra.r nao apenas 0 facto material de transito mas
tambem a circunstancia de o mesmo ter sido sempre acompanhado da
convic<_;ao mutua da sua jurisdicidade. Quanto aos prindpios gerais de
direito - entendidos estes nao so como os prindpios emergentes dos direitos intemos dos Varios pa.ises como tambem OS inerentes a propria
estrutura da ordem juridica internacional - , apresentamos argumenta<_;ao juridica, de ordem doutrinal e jurisprudencial, no sentido de estabelecer a existencia do direito portugues de passagem. Por ultimo, e tendo
em conta a. versao dada pela Uniao Indiana aos acontecimentos ocorridos
nos enclaves em Julho-Agosto de 1954, o Governo Portugues mostrou
a fragilidade da prova apresentada e juntou documentos tendentes a
mostrar o que de facto se passara. Alem disso, e independentemente da
inexactidao da versao indiana, contestou a legitimidade das consequencias de ordem juridica que o Govemo Indiano pretendia deduzir com base
naquela versao.
8. Na treplica- documento que, incluidos os anexos, atingiu cerca
de 1000 paginas- a Uniao Indiana retomou, nas suas linhas gerais, a
argumenta<_;ao do contra-memorial.
9. Com a apresenta<_;ao deste articulado ficou concluida a fase escrita
do processo, tendo sido fixada a data de 21 de Setembro de 1959 para
inicio das alega<_;oes orais. As audiencias prolongaram-se ate 6 de Novembro.
10. Logo no inicio da.s alega<_;oes os advogados portugueses precisaram a verdadeira natureza e conteudo do pedido de Portugal: nao se pretendia de modo algum reivindicar qualquer parcela da soberania da
Uniao Indiana sobre o territorio situado entre Damao litoral e os enclaves: apenas se pretendia que a. mesma nao fosse exercida de modo a impedir, em a.bsoluto, a passagem entre os territories portugueses. A Uniao
Indiana conservaria plena jurisdi<_;ao sobre o seu territorio, abrangendo
esta, na.turalmente, o direito de regulamentar as condi<_;oes em queo transite portugues poderia ter lugar. A titulo de hipotese, o Governo Portugues poderia inclusivamente admitir que circunstancias absolutamente
excepcionais pudessem justificar a interrup<_;ao de algumas modalidades
de transite. Mas tal interrup<_;ao so poderia justificar-se enquanto as referidas circunstancias se mantivessem; e, de qualquer modo, haveria sempre certas formas de transite que nunca seria legitime interromper, por
nao ser de admitir que pudessem comportar qualquer risco para a ordem
publica do Estado local.
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11. Os advogados da Uniao Indiana deram urn particular relevo aos
acontecimentos ocorridos nos enclaves no Verao de 1954 e salientaram
numerosos factos que foram chamados ao processo sob pretexto de constituirem elementos indispensaveis para a explica<;iio de tais acontecimentos. Sustentaram que a alegada insurrei<;ao nao fora mais do que o desfecho 16gico de uma politica exploradora e repressiva que praticavamos
no Estado da India e formularam uma serie de acusa<;oes de ordem politica tendentes a criar uma desagradavel impressao a respeito da politica ultramarina portuguesa. Sendo totalmente desaconselhavel deixar
resvalar o litigio para. este plano, que nao era de ordem juridica, mas simplesmente politica, os advogados portugueses vincaram a irrelevancia da
generalidade das acusa<;oes, nao sem deixar de salientar a inconsistencia
das provas em que as mesmas se apoiavam.
12. Aguarda-se neste momento a decisao do Tribunal, julgando-se
que a senten<;a venha a ser proferida em fins de Mar<;o proximo ou, mais
provavelmente, em prindpios de Abril.
13. Foram advogados do Estado Portugues os Srs. Profs. Galvao
Teles, Maurice Bourquin, Braga da Cruz, Pierre Lalive e Silva Cunha;
e por parte da Uniao Indiana os Srs. Setalvad, Prof. Henri Rolin, Sir Frank
Soskice e os Profs. Waldock e Gugennheim.
A. Franco Nogueira

N.o 1005

Do Embaixador de Portugal na Haia
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros

Telegrama n. 0 32

Haia, 7 de Abril de 1960
A leitura da senten<;a do Tribunal Internacional esta marcada para
o dia 12 do corrente.
Ferreira da Fonseca

382

N.o 1006

Do Embaixador de Portugal na Haia
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros
Telegrama n. 0 34
Haia, 8 de Abril de 1960
34 -- CoNFIDENCIALISSIMO - A senten<;a final no caso do direito de passagem estipula:
1.o- Rejei<;ao da quinta excep<;ao preliminar indiana, por 13 votos
contra 2;
2. 0 - Rejei<;ao da sexta excep<;ao indiana, por 11 contra votos 4;
3. 0 - Reconhecimento, por 11 votos contra 4, de que Portugal tinha
em 1954 direito de passagem sobre territ6rio indiano na medida necessaria
para o exercicio da soberania portuguesa sobre os enclaves, para pessoas
privadas, funcionarios civis e mercadorias em gera1, sob a condi<;ao de regulamenta<;ao e controle da Uniao Indiana;
4. 0 - Por 8 votos contra 7, de que Portugal nao tinha. esse direito para
for<;as armadas, policia armada e armas e muni<;oes ;
5. 0 - Por 9 votos contra 6, de que a fndia nao violou o direito portugues relativo a passagem de pessoas civis, funcionarios e mercadorias.
A razao por que nos negam o direito para for<;as armadas e essencialmente de que o transito dessas era sujeito a autoriza<;ao previa para cada
caso, pelo menos a partir do Tratado Lnso-Britanico de 1878, e que, tendo-se esta belecido nessa materia uma pratica particular, nao ha que considerar o costume geral ou principios gerais de direito.
Chegam a conclusao de que nao houve viola<_;:ao :
1. 0 - Porque nao reconhecem 0 direito de passagem militar;
2. 0 - Porque as restri<;oes a passagem de civis e funcionarios seriam
justificadas no exerdcio do poder regulamentar da india em virtude
do estado de tensao criado no territ6rio indiano pelos acontecimentos
em Dadra e Nagar-Aveli.
J untam opinioes dissidentes fa.voraveis a Portugal, por nao concordarem com a limita<;ao do direito de passagem quanto a for<_;:as armadas,
os juizes potugues, frances, uruguaio, me:xicano, chines, grego e australiano.
Os Juizes indiano, argentino, egfpcio e russo juntam opinioes dissidentes ou declarac;oes individuais por nao concordarem com a senten<;a
na parte que nos e favonivel.
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A opinHio dissidente do juiz portugues, muito bern fundamentada,
causou impressao e foi elogiada por amigos e adversarios. A sua ac<_;ao
na discussao da senten<_;:a foi muito revelante.

Ferreira da Fonseca

N.o 1007

Do Embaixador de Portugal na Haia
ao Ministro dos Negocios Estrangeiros
Telegrama n. 0 35
Haia, 8 de Abril de 1960
CoNFIDENCIALISSIMO - Com a senten<_;:a no proximo dia 12 encerra-se a fase processual da questao do direito de passagem. Os efeitos
politicos a tirar do resultado de quatro anos de trabalho so agora talvez
possam ser amplamente utilizados na reafirma<_;:ao do bern fundado do
direito de Portugal e na valoriza<;:ao do reconhecimento de parte dele
pelo Tribunal. Na impossibilidade pratica de o direito vir a ser exercido, mesmo apenac: nessa parte, o valor real da senten<_;:a sera assim o valor
internacional que dela se puder extrair como satisfa<;ao dada ao pedido
portugues, recusando, por urn lado, as excep<_;:6es de incompetencia levantadas pelos indianos e, por outro, reafirmando a soberania portuguesa
sobre os enclaves e reconhecendo o direito de tra.nsito em todas as modalidades, excepto a passagem militar.
Encarando a resolu<_;:ao da mais alta jurisdi<_;:ao internacionalnaquilo
que de positivo ela representa para nos, afigura-se justificado 0 relevo
que a opiniao publica portuguesa lhe venha a dar e a satisfa<;ao com que
o Governo a possa receber. A possibilidade de orientar a imprensa portuguesa e os correspondentes estrangeiros ai no sentido de entender-se a senten<_;:a como vitoria portuguesa seria por certo muito util, bern como
quaisquer declara<_;:6es feitas a esse respeito por entidades oficiais. A actua<;ao da imprensa portuguesa nem sempre foi muito feliz durante o
ultimo julgamento e sobretudo durante a discussao das excep<_;:6es preliminares, por imoderado optimismo que poderia agora fazer a opiniao
publica estranhar a senten<;a, que so em parte nos da satisfa<_;:ao, e diminuir o valor do resultado obtido. E conhecida a inten<_;:ao de a Uniao Indiana
utilizar a senten<_;:a a seu favor, apresentando-a como sua vitoria plena.
E clara que o exito da manobra seria prejudicado se nos antecipassemos
a ela. Em face da referida inten<_;:ao, se a reac<;ao portuguesa fosse agora
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menos significativa do que foi em reportagens e comentarios anteriores,
o facto s6 poderia beneficiar os nossos adversaries.
A ideia base da comunica<;ao a imprensa ap6s a leitura da senten<;a
poderia ser :
<<0 Tribunal Internacional de Justi<;a reconhece a plenitude da soberania portuguesa sobre os enclaves de Dadni e Nagar-Aveli e o direito
de transito de Portugal atraves do territ6rio indiano, necessario ao exercicio dessa soberania, relativamente a pessoas privadas, funcionarios civis
e mercadorias em geral.
0 Tribunal considerou, porem, por uma maioria de oito votos
contra sete, que o transito de tropas portuguesas atraves de territ6rio
indiano e dependente de autoriza<;ao do Governo da fndia e nao pode,
portanto, ser exercido como urn direito.
0 juiz portugues Dr. Manuel Fernandes lavrou urn voto dissidente,
apoiado em fortes razoes juridicas, quanto a esta ultima conclusao.>>
V. Ex. a ajuizara da conveniencia de levar o resultado final do litigio,
no entendimento acima referido, ao conhecimento de Governos amigos
com quem mantemos la<;os especiais ou que mais de perto estiveram
ligados a questao (Brasil, Inglaterra, Espanha, Estados Unidos, etc.).
Outra possibilidade seria a de comunicar a senten<;a ao Conselho do
Atlantico, no qual o assunto foi abordado inicialmente dentro do quadro
de consultas entre os paises aliados. Num e noutro caso talvez fosse possivel
reduzir o efeito de parte da senten<;a que nose menos favoravel, referindo
que a passagem de tropas e armamentos era parte meramente acidental ao
direito que reivindicamos e que s6 a atitude indiana fez com que a
incluissemos no nosso pedido.
Ferreira da Fonseca
N.o 1008
Do Embaixador de Portugal na Haia
ao Ministro dos Neg6cios Estrangeiros

Haia, 12 de Abril de 1960

Telegrama n. 0 37
Em referenda a conversa telef6nica, segue a transcri<;ao de alguns
trechos da senten<;a mais significativos que completam resumo transmitido
no meu telegrama 34.
Quanto a quinta excep<;ao : <<En la pn!sente affaire, le Portugal
pretend a un droit de passage sur le territoire de l'Inde. I1 pretend a
!'existence d'une obligation correspondante a la charge de l'Inde. Il
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pretend faire reconnaitre un manquement de l'Inde a la dite obligation.
A l'appui des deux premieres demandes, i1 invoque un traite de 1779
dont l'Inde conteste taut !'existence que !'interpretation. Le Portugal
invoque une pratique dont les elements, ainsi que le caractere obligatoire que le Portugal entend y rattacher entre les deux etats, sont contestes par l'Inde. Le Portugal invoque encore la coutume internationale
et les principes du Droit International tels qu'illes interprete. Invoquer
un tel droit de passage comme opposable a l'Inde, invoquer une telle
obligation a la charge de celle- ci, invoquer de tels principes, que ce
soit a raison ou a tort, c'est se placer sur le terrain du Droit International. En fait, au cours de la procedure, l'une et l'autre des parties se
sont placees sur ce terrain et l'ont parfois expressement declare. Decider
de la valeur de tels principes, prononcer sur !'existence d'un tel droit du
Portugal a l'encontre de l'Inde, d'une telle obligation de l'Inde vis-a-vis
du Portugal, ainsi que du manquement pretendu a cette obligation,
ne releve pas exclusivement de la juridiction de l'Inde.
La cinquieme exception ne saurait done etre retenue (p. 33 da
senten <;a).
Quanto a sexta excep<;ao: <<Le fait qu'un traite plus ou moins ancien,
qu'une regle de Droit International etablie depuis plus ou moins longtemps, sont invoques ne sert aucunement de mesure a la juridiction de
la Cour selon la declaration de l'Inde. Celie- ci s'en tient au fait que
le differend concerne une situation ou des faits posterieurs au 5 fevrier
1930 : le present differend satisfait a cette exigence.
La Cour estime done n'avoir pas a retenir la sixieme exception et,
en consequence, elle s'estime competente pour connaitre du present
differend>> (p. 36).
Quanto a precisao do direito invocado: <<Il n'est pas douteux que
l'exercice journalier du droit de passage tel qu'il est enonce par le Portugal,
avec obligation correspondante a la charge de l'Inde, peut donner lieu
a de delicates questions d'application; mais cela ne constitue pas, aux
yeu.'C de la Cour, un motif suffisant pour conclure a l'impossibilite d'une
reconnaissance judiciaire de ce droit sur la base de !'article 38 (1) du
Statu. La Cour estime que le droit de passage revendique par le Portugal
a ete defini en l'espece avec une precision suffisante pour luijpermetre
de se prononcer a son sujet» (p. 37).
Quanto a validade do Tratado de 1779: <<L'Inde objecte, pour plusieurs raisons, que ce que l'on presente comme le Traite de 1779 n'a pas
ete valablement conclu et n'est jamais devenu en droit un traite obligeant
les mahrattes (e mais adiante). LaCour ne juge pas necessaire detraiterde
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ces objections, ni des autres objections elevees par l'Inde quanta la forme
du traite et quant ala procedure suivant laquelle un accord s'est fait sur
ses termes. Qu'il suffise de dire que la validite d'un traite conclu a une
epoque aussi lointaine que le dernier quart do 18eme si€de, dans les
conditions qui regnaient alors dans la Peninsule Indienne, ne doit pas
etre appreciee sur la base de pratiques et de procedures qui ne se sont
developpees depuis lors que graduellement. Les mahrattes eux:-memes
ont considere le traite de 1779 comme valide et ayant pour eux: force
obligatoire; ils en ont execute les clauses.>> (p. 37-38).
Quanto a aquisi<;ao da soberania: <<Les britanniques trouverent les
portugais occupant les villages et y exer<_;ant leur pleine et exclusive
autorite administrative. Acceptant la situation telle qu'ils l'avaient trouvee, ils laisserent les portugais occuper les vilages et y exercer une autorite exclusive. Les portugais se presenterent comme souverains des villages>>
(p. 39).
Quanto ao reconhecimento da soberania: <<Ainsi la souverainete du
Portugal sur les villages fut elle reconnue par les britanniques en fait
et par implication ; elle le fut ensuite tacitement par l'Inde. En consequence, les villages vises par la concession mahratte acquirent le caractere d'enclaves portugaises en territoire indien>> (p. 39).
Quanto a cria<_;ao do direito de passagem : (( ... en ce qui est des personnes privees, des fonctionnaires civils et des marchandises en general
il a ex:iste au cours des periodes britannique et post-britannique une pratique constante et uniforme de libre passage entre Damao et les enclaves.
Cette pratique s' etant maintenue sur une periode de plus d'un siecle
un quart, sans etre affectee par le changement de regime survenu dans
le territoire intermediaire lorsque l'Inde eut acquis son independance,
la Cour considere, en egard a toutes les circonstances de l'espece, que
cette pratique a ete acceptee par les parties comme etant le droit et a
donne naissance a un droit et une obligation correspondante>> (p. 40).

Ferreira da Fonseca

Quanto a quinta excep<_;ao : <<No caso presente, Portugal pretende
urn direito de passagem sobre o territ6rio da Uniao Indiana.
Pretende a ex:istencia de uma obriga<_;ao correspondente a cargo
da Uniao Indiana. Pretende fazer reconhecer urn desrespeito por parte
da Uniao Indiana pela referida obriga<_;ao. Em apoio das duas primeiras
pretensoes, invoca urn tratado de 1779 do qual a Uniao Indiana
contesta tanto a ex:istencia como a interpretac;ao. Portugal invoca uma
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pratica cujos elementos, bern como o caracter obrigat6rio que Portugal
lhe pretende dar nas rela<;6es entreios dois Estados, sao contestados
pela Uniao Indiana. Portugal invoca tambem o costume internacional
e os principios do Direito Internacional, tal como os interpreta. Ao invocar
urn tal direito de passagem como sendo oponivel a Uniao Indiana, ao
invocar uma tal obriga<;ao a cargo desta, ao invocar tais principios, quer
seja com ou sem razao, e colocar-se no terrene do Direito Internacional.
Na verdade, durante o processo, as duas partes colocaram-se naquele
terrene e, por vezes, declararam-no expressamente. Nao pertence exclusivamente a jurisdi<;ao da Uniao Indiana decidir do valor de tais principios, pronunciar-se sobre a existencia de urn tal direito de Portugal contrario a Uniao Indiana, de uma tal obriga<;ao da Uniao Indiana para com
Portugal, bern como do pretenso desrespeito por esta obriga<;ao. A quinta
excep<;ao nao poderia, pois, ser mantida>> (p. 33 da senten<;a).
Quanta a sexta excep<;ao: <<0 facto de urn tratado, mais ou menos
antigo, de uma regra de Direito Internacional estabelecida ha muito ou
pouco tempo serem invocados nao serve de maneira nenhuma para determinar a competencia do Tribunal segundo a declara<;ao da Uniao Indiana.
Este facto de o diferendo ser relative a uma situa<;ao ou a factos posteriores a 5 de Fevereiro de 1930: o presente diferendo satisfaz esta exigencia.
0 Tribunal considera, portanto, que nao e de aceitar a sexta excep<;ao e, por consequencia, considera-se competente para tratar do presente
diferendo (p. 36).
Quanta a precisao do direito invocado: Nao ha duvida de que o exercicio quotidiano do direito de passagem tal como e enunciado por Portugal,
com a obriga<;ao correspondente a cargo da Uniao Indiana, pode dar
lugar a delicadas quest6es de aplica<;ao; mas isto nao constitui, na opiniao do Tribunal, urn motivo suficiente para se chegar a conclusao da
impossibilidade de urn reconhecimento judicial daquele direito na base
do artigo 38 do Estatuto. 0 Tribunal considera neste aspecto que o direito
de passagem reivindicado por Portugal foi definido com uma precisao
suficiente para que se possa pronunciar a seu respeito (p. 37).
Quanta a validade do Tratado de 1779 : <<A Uniao Indiana objecta,
com varios argumentos, que o chamado Tratado de 1779 nao foi validamente concluido e nunca chegou a ser em direito urn tratado vinculat6rio para os maratas. 0 Tribunal nao julga necessaria tratar destas
objec<;6es, nem das outras objec<;6es apresentadas pela Uniao Indiana
quanta a forma do tratado e quanta ao processo pelo qual urn acordo
se fez nestes termos. Basta dizer que a validade de urn tratado celebrado
numa epoca tao longinqua como 0 Ultimo quartel do seculo XVIII nas
condi<;6es que vigoravam entao na Peninsula Indiana, nao deve ser apreciada na base de praticas e de processes que nao se desenvolveram desde
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entao senao gradualmente. Os pr6prios maratas consideraram o Tratado
de 1779 valido e vinculat6rio para eles ; cumpriram as clausulas deste1\
(p. 37-38).
Quanto a aquisit;ao da soberania: <<OS britanicos encontraram OS
Portugueses ocupando as aldeias e exercendo a sua plena e exclusiva
autoridade administrativa. Aceitando a situa<_;ao tal como a descobriram,
eles deixaram os Portugueses ocupar as aldeias e exercer uma autoridade
exclusiva. Os Portugueses apresentaram-se como soberanos das aldeias)>
(p. 39).
Quanto ao reconhecimento da soberania: <<Assim, a soberania de
Portugal sobre as aldeias foi reconhecida tacitamente pela Uniao Indiana.
Em consequencia, as aldeias que foram objecto da concessao marata
tomaram o car:kter de enclaves Portugueses em territ6rio indiano (p. 39).
Quanto a cria<_;ao de direito de passagem : (< ... pelo que respeita as
pessoas privadas, aos funcionarios civis e as mercadorias em geral, existiu ao longo dos periodos britanico e p6s-britanico uma pratica constante
e uniforme de livre passagem entre Damao e os enclaves. Tendo esta
pratica permanecido durante urn periodo de mais de urn seculo e urn quarto
sem ser afectada pela mudan<_;a de regime ocorrida no territ6rio intermediario quando a Uniao Indiana obteve a independencia, o Tribunal considera, atendendo a todas as circunstancias da especie, que esta pratica
foi aceite pelas Partes como sendo o direito e deu origem a urn direito de
uma obriga<_;ao correspondentel> (p. 40).

N.o 1009

Comentario proferido aos microfones da Emissora Nacional
pelo Director-Geral dos Negocios Politicos
do Ministerio dos Negocios Estrangeiros, Dr. Franco Nogueira
em 12 de Abril de 1960
Poucas horas sao passadas sobre a leitura da senten<;a do Tribunal
Internacional de ]usti<;a da Haia, e nao se dispoe ainda do seu texto integral, que sabemos ser longo e complexo. Mas os elementos recebidos
autorizam desde ja algumas conclusoes fundamentais, e essas podemos
sintetiza-las assim:
- 0 Tribunal julgou-se competente para conhecer do litigio
que nos"•opoe a Uniao Indiana;
- 0 Tribunal adrnitiu a plenitude e a legitirnidade da sobera.nia
portuguesa em Dadra e Nagar-Aveli;
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- 0 Tribunal reconheceu o prindpio do nosso direiro de passagem, em territ6rio indiano, entre Damao, Dadni e Nagar-Aveli.
Quando em 1954 alguns grupos armados vindos da Uniao Indiana
ocuparam Dadra e Nagar-Aveli, o Governo Portugues, com o objectivo
legitimo de restabelecer a efectiva soberania nacional, desejou fazer
passar por territ6rio indiano alguns funcionarios e outros elementos necessarios aquele prop6sito. Mas a Uniao persistentemente opos ao nosso
intento uma recusa formal, e para que uma entidade internacional se
pronunciasse sobre o que nos tinhamos como urn direito demandamos
em fins de 1955 a Uniao Indiana perante o Tribunal da Haia.
Impugnou o Governo indiano o born fundamento da nossa ac<;ao,
e deduziu desde logo urn certo nUrn.ero de excep<_;oes ou objecc;6es processuais, que o Tribunal rejeitou na sua maior parte, por altura do julgamento
preliminar sobre materia de processo, efectuado emmeados de 1957. Duas
desssas objecc;oes, todavia, alegavam a incompetencia do Tribunal em
razao da materia e sobre essas nao se pronunciou desde logo aquele 6rgao,
ordenando que fossem agregadas ao corpo principal do litigio para serem
apreciadas em conjunto. Continuou o processo, portanto, e perante o Tribunal desenvolveram as duas partes os seus argumentos sobre a substancia do pedido portugues - reconhecimento do direito de passagem
e, consequentemente, da soberania sobre Dadra e Nagar-Aveli- discutindo contraditoriamente factos e situac;oes que de urn e outro lado
eram encarados de forma divergente.
Estamos agora, ao cabo de quatro anos, perante a sentenc;a final.
For razao de metodo, o Tribunal comec;a por apreciar e julgar as
duas objecc;oes indianas que nao havia resolvido no primeiro julgamento.
Essas objecc;oes tinham por objectivo arguir o Tribunal de incompetencia em razao da materia e alegava-se, como fundamento da tese, que,
por estar em causa urn direito de passagem por territ6rio indiano, se tratava de problema de exclusiva jurisdic;ao interna da Uniao, escapando
ao exame e apre<;o do Tribunal. Ora o Tribunal, na sua sentenc;a, rejeita
as objecc;oes indianas e afirma a sua competencia no litigio. Que significa isto ? Que aquele 6rgao jurisdicional nao considera o problema, por
urn lado, como interno da Uniao Indiana, cingido as suas fronteiras
e submetido a sua exclusiva jurisdic;ao; e que declara, por outro lado,
que estamos perante uma questao internacional, envolvendo dois paises
e, portanto, dois Estados igua.lmente soberanos e igualmente independentes, com identico relevo na ordem internacional. Este aspecto era
da mais alta, da mais decisiva importancia, e bastaria que outra tivesse
sido a resoluc;ao para que nao se chega.sse a apreciar da materia de £undo
e houvessemos, assim, perdido a acc;ao que iniciaramos.
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Mas nao aceitou o Tribunal a tese indiana e, rejeitando-a, abriu o caminho 16gico para as outras conclus6es fundamentais da sentew;a.
Com efeito, se o Tribunal se julga competente; se estamos perante
urn litigio internacional que ultrapassa a jurisdi<;ao exclusiva e as fronteiras da Uniao Indiana- tudo isso significa que o problema joga com
interesses de terceiros e que estamos em face de uma soberania estrangeira que nao e indiana, porque se 0 fosse nao haveria conflito, mas de
uma outra nacionalidade, e esta s6 poderia ser portuguesa segundo os
principios do direito e os tratados em vigor.
E isto leva-nos a segunda conclusao fundamental do Tribunal.
A Uniao Indiana negava que Portugal tivesse chegado a adquirir soberania
sobre os enclaves. Afirmou, com efeito, que o Tratado luso-marata de
1779 apenas nos concedera direitos precarios; e que nao poderiamos invocar a prescri<;ao como fundamento de aquisi<;ao de soberania, visto
que haviamos usurpado poderes soberanos em 1818, quando da transferencia dos maratas para a Gra-Bretanha, dos territ6rios limitrofes dos
enclaves. E, finalmente, a Uniao Indiana afirmava ainda que, se porventura alguma vez houvessemos adquirido soberania sobre os enclaves, a
teriamos perdido em consequencia dos acontecimentos de 1954, por ela
qualificados como insurrei<;ao. Mas o Tribunal tambem nao subscreveu
esta tese indiana e no acordo acabado de proferir estipula-se o reconhecimento de que era plena e era legitima a soberania portuguesa em Dadra
e Nagar-Aveli; de que nao se haviam produzido situa<;6es que fizessem
caducar ou houvessem diminuido tal soberania; e de que nenhuns factos
haviam ocorrido, durante os acontecimentos de 1954, que invalidassem
os titulos de direito em que aquela se baseava. Era esta, precisamente,
a tese portuguesa, e as alega<;6es da Uniao Indiana, de que por motivo
de suposta insurrei<;ao interna havia findado tudo quanto nos fora concedido pelos tratados luso-marata de 1779 e luso-britanico de 1878, opos
o Tribunal a sua rejei<;ao completa, nao deixando, portanto, duvidas de que
considera a soberania portuguesa em Dadra e Nagar-Aveli como inteiramente legitima.
Esta nftida e clara posi<_;ao tomada pelo Tribunal nao podemos
deixar de considerar como urn importante exito e dessa posi<;ao decorre
naturalmente, logicamente, a ultima parte substancial da senten<;ao reconhecimento do prindpio do nosso direito de passagem.
Na verdade, se e legitima e completa a soberania portuguesa em
Dadra e Nagar-Aveli, haverao de nos ser facultadas as possibilidades
praticas de a exercer, e para tanto haverao tambem de nos ser abertos
os meios de acesso aqueles territ6rios, cercados como estao por territ6rios
da Uniao Indiana. Reconhecendo que assim e, e mais uma vez rejeitando
as alega<;6es contrarias da Uniao, o Tribunal admitiu o prindpio do di-

391
reito de passagem como tal, como urn direito pleno que nos e inerente,
sem dependencia de vontade ou acto de outrem. E, no que se refere ao tn1nsito de pessoas, de funciomirios civis e mercadorias em geral, nao fixou
o Tribunal quaisquer limitac:;oes ao principia, sujeitando apenas o exerdcio efectivo desse direito a regulamentac:;ao administrativa, que compete agora a Uniao Indiana definir. Porque, na verdade, o nosso direito
exerce-se atraves de uma soberania estrangeira, que e por igual plena,
e da nossa parte nao se contestava o facto nem se pretendia diminuir
aquela soberania da Uniao no que e territorio seu.
Nao considerou o Tribunal, todavia, que o principia do direito de
passagem, cuja totalidade nos e reconhecida, fosse extensivo sem limitac:;oes ao transito das forc:;as armadas portuguesas. Entendeu o Tribunal
que tal faculdade so a poderemos exercer mediante consentimento previa
da UnHio Indiana, e nao se trata, por conseguinte, de urn direito, visto
ficar dependente de facto e vontade alheios. Notar-se-a, no entanto, que
tal decisao foi tomada por sete votos contra sete, tendo o Presidente sido
obrigado a emitir voto de desempate, e fe-lo em nosso desfavor.
Para alem de outros pormenores, sao aqueles OS aspectos fundamentais da sentenc:;a que ha algumas horas foi proferida na Haia. Sem prejuizo da objectividade de analise a que se nao deve fugir, sem se infringir a sobriedade que o proprio sucesso imp6e, e dentro da compostura
que em nenhum momenta se pode abandonar, nao nos ficani mal saudarmos a decisao com jubilo e recebe-la com emoc:;ao. Mais de quatro
anos de esforc:;os incansaveis, de estudo, de investigac:;ao, de ordenamento
de materiais e documentos tiveram agora o seu fecho numa decisao que
reconhece ser born o nosso direito, serem justos os nossos titulos, ser
plena a nossa soberania em Dadra e Nagar-Aveli e ser indiscutivel a
nossa faculdade de transito de pessoas, de funcionarios civis e de mercadorias em geral. Sobre nada disto tinhamos duvidas, e fomos nos que confiadamente tomamos a iniciativa de apresentar a divergencia perante
o Tribunal; mas e born que o mais alto orgao jurisdicional de que disp6e
a comunidade das nac:;oes o reconhec:;a, o consagre e o proclame. Esta
provada, alem do mais, a nossa correcc:;ao exemplar, e em nenhum espirito podera haver duvida quanta aos intentos de Paz e boa vizinhanc:;a
que nos animam, submetendo-nos como o fizemos a uma jurisdic:;ao internacional.
Nada ha na sentenc:;a que moleste os brios da Uniao Indiana, e urn
grande pais de 450 milh6es de habitantes nao se pode permitir ver na
decisao do Tribunal alguma coisa de humilhante ou desprimoroso. Parece
legitimo manifestar a esperanc:;a de que o Primeiro-Ministro Nehru, homem
publico de nomeada internacional, nao desperdic:;ara a oportunidade que
agora se lhe depara e sabera aproveita-la para ter em relac:;ao ao Estado
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Portugues da fndia a atitude de boa vizinhan<;a e respeito mutuo que
deve nortear a conduta dos membros da comunidade das Na<;oes. Na
presen<;a da Na<;ao Portuguesa no subcontinente hindush\nico nao h:i
ofensa para a UnHio Indiana: nao esta em risco a sua seguran<;a, que n6s
nao amea<;amos, nao esta em debate a sua plena soberania nos territ6rios
que sao seus, e que se nao pretende limitar ou infringir; e nao estao em
causa os seus interesses legitimos, que nem se desrespeitam, nem se esquecem. Na medida em que a Uniao Indiana queira ver, a presen<;a da
Na<;ao Portuguesa naquelas paragens, alicer<;ada como e em 450 anos
de hist6ria comum, mais nao representa do que um elo entre o Ocidente:
e o Oriente, e atraves dele, e com beneficio redproco, todas as ra<;as, todas
as religioes, todas as culturas se poderao encontrar desde que se nao
abandonem as boas normas de convivencia entre vizinhos e entre Estados
respeitadores do direito- sobretudo, quando esse direito, consagrado pela
hist6ria, firmado em documentos, alicer<;ado na vontade firme de popula<;oes que querem ser portuguesas, e para mais declarado e reiterado,
solenemente, pela mais alta jurisdi<;ao intemacional. Esperemos que nao
seja indiferente a Uniao Indiana e seu Govemo a for<;a de um direito
estipulado por um Tribunal que a comunidade mundial encarregou de
julgar litigios e divergencias entre na<;oes.
Congratulemo-nos n6s, todos Portugueses, pela admiravel coesao
moral de que a Na<;ao deu provas ao longo de todo este litigio, e neste
momento o nosso pensamento comovido esta com os nossos compatriotas
do Estado da fndia que em todas as circunstancias afirmaram tao puro
e nobre o seu vibrante patriotismo.
N. 0 1010

Discurso do Presidente da Republica, Almirante Americo Thomaz,
na manifesta~ao publica a frente do Palacio de S. Bento,
Lisboa, em 12 de Abril de 1960
<<Portugueses! Eu sei que as vossas manifesta<;6es traduzem os sentimentos que neste momento de nobre entusiasmo estao na alma de todos
os Portugueses. Para alem de v6s, eu sinto que estao os Portugue~es de
todo o Mundo vibrando connosco em unissono. A senten<;a do Tribunal
Intemacional de Justi<;a consagrou a razao de Portugal. N6s ja sabfamos
que a tinhamos e foi com fe inabalavel que sustentamos a nossa causa.
Os nossos pensamentos mais fratemos vao neste momenta para os
nossos irmaos da fndia Portuguesa, que tao alto mantiveram o seu pattiotismo na hora incerta. Com animo exemplar souberam fazer frente
a adversidade e a injusti<;a e nao recuaram perante perigos e sacriticios.
Eles sabiam que nunca estiveram sozinhos nos dias de prova<;ao e que
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podiam contar com todos OS Portugueses. Curvemo-nos perante a memoria
dos herois que deram a sua vida na defesa dos nossos direitos mais sagrados.
Congratulemo-nos com todos que nasceram em Portugal d'aquem
e d'a,lem mar e vibram connosco nesta hora alta da nossa Historia;
sejam quais forem os seus ideais, uma coisa e certa: trata-se, como nos,
de Portugueses. Saibamos permanecer unidos e solidarios no amor da
Patria imortal, porque sobre a coesao moral da Na<_;ao e que repousa
a salvaguarda do seu glorioso patrimonio. E saibamos, tambem, ser
agradecidos. Entre todos que com o seu grande esfor<_;o contribuiram
para a vitoria da nossa forte ra,zao, salienta-se, sem qualquer duvida,
o Doutor Oliveira Salazar. No abra<;o que lhe vou dar vai toda a minha
gratidao, como portuguese como Chefe do Estado. Sinto que vou abra<_;ar
urn grande da Historia da nossa Terra. E sinto mais ainda: que nele abra<_;o
o proprio Portugal.>>
N.O 1011

Circular do Director Geral dos Negocios Politicos
do Ministerio dos Negocios Estrangeiros
a todas as Missoes diplomaticas e consulares
Circular n. 0 ULfii
Lisboa, 30 de Abril de 1960
CoNFIDENCIAL- Foi conclufda a fase judiciaria do litfgio que opos
Portugal a Uniao Indiana perante o Tribunal da Haia, a proposito do
transito de Damao litoral para os enclaves de Dadra e Nagar-Aveli,
e entre estes.
2. Conforme oportunamente ja foi salientado, a senten<_;a, nos seus
aspectos fundamentais, e inteiramente favoravel. Ao mesmo tempo,
e tendo em conta as notfcias que ja chegaram ao conhecimento desta
Secretaria de Estado, pode concluir-se que a reac<;ao da imprensa mundia.l foi, de uma maneira geral, no sentido de receber a senten<_;a como
uma vitoria das nossas raz6es sobre as raz6es da Uniao Indiana. Este
facto e de uma importancia consideravel, ja que sera agora mais diffcil
a Uniao Indiana- cuja propria imprensa recebeu desfavoravelmente
a senten<;a, indo ao ponto de proclamar que a Uniao nunca deveria ter
aceite a jurisdi<_;ao obrigatoria do Tribunal- mostrar que assim nao foi.
3. Ha na senten<_;a alguns aspectos que nos nao sao,.inteiramente
favoraveis, ha algumas passagens perigosas e ha urn certo numero de
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ambiguidades. Paralelamente, pode presumir-se que e:xiste um interesse
por parte da Uniao Indiana em aproveitar todos estes passos da senten<_;a,
real<_;ar-lbes o valor, e a partir deles tirar conclusoes que a senten<_;a nao
comporta.
4. E pois da maior conveniencia que essa Missao esteja habilitada
com informat;6es objectivas eo ponto de vista desta Secretaria de Estado,
pelo que seguidamente se comunicam alguns elementos acerca da. senten<_;a e se remete em anexo diverso material complementar.
5. Como e ja do conhecimento dessa Missao a senten<;a pode resumir-se assim:
1. 0 0 Tribunal afirmou a sua competencia para aprecin o litfgio, rejeitando a tese da Uniao Indiana e reconhecendo, portanto,
que nao se tratava de um problema da jurisdi<_;ao interna da fndia
mas de uma divergencia que poe em jogo os interesses de outro Pais
igualmente soberano;
2. 0 0 Tribunal declarou inteiramente legftima a soberania portuguesa sobre Dadra e Nagar-Aveli, estipulando que nenhuns factos
ocorridos a partir de 1954 diminuiram ou prejudicaram tal soberania;
3. 0 0 Tribunal reconheceu o principia do nosso direito de passagem atraves do territ6rio indiano, nao sofrendo esse direito quaisquer limita<_;oes quanto ao transito de pessoas, funcionarios e mercadorias em geral.

6. Ao reconhecer-se competente para julgar do litigio, o Tribunal
rejeitou, por grande maioria de votos, a quinta e sexta excep<;6es preliminares. A este respeito importa salientar que a forma categ6rica como
foi negada razao a Uniao Indiana em todas as excep<_;oes por ela deduzidas nao pode deixar de significar que o Tribunal considerou a sua apresenta<;ao como um dilat6rio destinado a diferir uma decisao do Tribunal
qnanto ao fundo. Sobre a quinta excep<_;ao destaca-se a segninte passagem: <<Le Portugal invoque nne pratique dont les elements, ainsi que le
caractere obligatoire que le Portugal entend y rattacher entre les deux
Etats, sont contestes pa.r l'Inde. Le Portugal invoqne encore la coutume
international et les principes du droit international tels qu'il les interprete. Invoquer un tel droit de passage comme opposable a I'Inde, invoquer une telle obligation ala charge de celle-d, invoquer de tels prindpes,
que ce soit a raison ou a tort, c'est: se placer sur le terrain du droit international. En fait, au cours de la procedure, l'une et l'autre Parties se sont
placees sur ce terrain et 1'ont parfois expressement declare. Decider de
la valeur de tels principes, prononcer sur !'existence d'un tel d10it du
Portugal a l'encontre de l'Inde, d'nne telle obligation de l'Inde vis-a-vis
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du Portugal, ainsi que du manquement pretendu a cette obligation, ne
releve pas exclusivement de la juridiction de l'Inde.>> Relativamente
a sexta excep<;ao, diz-se, na senten<_;a, o seguinte: <<Cet ensemble, quelle
que soii l'origine ancienne de l'une de ses parties, n'a existe qu'apres le
5 fevrier 1930. La condition de date mise ala competence de la Cour par
la declaration de l'Inde se trouve done remplie.>>
7. 0 reconhecimento da nossa soberania sobre os enclaves foi feito
tanto atraves de uma forma directa como atraves de uma forma indirecta. Relativamente a primeira, adiante se referini que o Tribunal deu
como provado que Portugal adquiriu a plena soberania sobre os territ6rios de Dadra e Nagar-Aveli. Mas paralelamente, e em virtude de nos
ter reconhecido urn direito de passagem <ma medida necessaria ao exercicio da soberania portuguesa sobre os enclaves, tambem assim afirmou
aquele reconhecimento de uma forma indirecta. E certo que o Tribunal
apreciou da existencia de direito de passagem para os enclaves em rela<;ao ao momento que precedeu os incidentes ali ocorridos no Verao de
1954: «.Ainsi la premiere question sur laquelle les conclusions du Portugal
appellent la Cour a decider est celle de savoir si, a la veille des evenements de 1954 qui se sont produits a Dadra eta Nagar-Aveli, le Portugal
avait un droit de passage sur le territoire de l'Inde dans la mesure necessaire a l'exercice de la souverainete portugaise sur les enclaves, droit
soumis ala reglementation et au controle de l'Inde>>. Fodera dizer-se que
esta maneira de colocar o problema desvirtua o verdadeiro sentido do
pedido portugues. Contudo, ha que notar o seguinte: 1. 0 - 0 Tribunal
chega aquela conclusao colocando-se na posi<;ao de interprete do pedido
portugues, pelo que, no plano formal, tera de afirmar-se que esta passagem da senten<;a representa o reconhecimento do nosso ponto de vista
quanto ao procedimento do pedido; 2. 0 - Na medida em que nao severificou de entao para ca nenhum acontecimento que alterasse a situa<;ao
jurfdica dos enclaves - e nada ha na senten<;a que permita a conclusao
contraria - podemos e devemos coerentemente sustentar que o reconhecimento do nosso direito em 1954 implica a existencia do mesmo direito
no momento actual.
8. Sobre a questao de fundo, em rela<;ao a qual o Tribunal reconheceu
a plenitude do nosso direito de passagem no que respeita a pessoas, funcionarios civis e mercadorias, o Tribunal apreciou os varios titulos em que
fundamentamos aquele direito. Relativamente a fonte convencional por
nos invocada, o Tribunal assumiu a seguinte posi<;ao: por urn lado, aceitou
a validade do Tratado Luso-Marata de 1779; por outro lado, considerou
que atraves dele teria sido feita uma concessao de natureza fiscal, e que,
com base naquele titulo, o acesso de Portugal aos territ6rios cedidos nao
poderia, _ s6 por si, haver-se como urn verdadeiro direito de passa.gem.
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Quer dizer, embora negando a completa suficiencia deste titulo como
fonte exclusiva do direito por nos reclamado, o Tribunal estipulou, todavia, que 0 tratado era inteiramente valido e rejeitou assim uma serie
de ila<;oes desfavoraveis que a Uniao Indiana pretendeu tirar da sua
inexistencia. E, dado que para fundamentar o nosso direito bastava a
suficiencia de um qualquer dos titulos por nos invocados, nao tem qualquer relevancia juridica o facto de o Tribunal ter entendido que tal direito nao podia filiar a sua existencia apenas no aludido Tratado Luso-Marata.
9. Segnidamente, e dada a posi<;ao assumida quanta a natureza dos
direitos que nos foram transmitidos pelo Tratado de 1779, o Tribunal
teve de decidir sobre se em algum momenta os enclaves passaram, efectivamente, para a soberania portuguesa. 0 Tribunal pronunciou-se claramente pela afirmativa, e justificou esta conclusao do seguinte modo:
<<L'autorite exclusive des Portugais sur les villages ne fut jamais mise
en question. Ainsi la souverainete du Portugal sur les villages fut-elle
reconnue par les Britanniques en fait et par implication: elle le fut ensuite
tacitement par l'Inde. En consequence, les villages vises par la concession
mahratte acquirent le caractere d'enclaves portugaises en territoire
indien.>>
10. Passando a tratar do segundo titulo por n6s invocado para fundamentar o direito de passagem, o Tribunal repudiou a alega<;ao indiana
de que o costume local nunca poderia constituir-se apenas entre dois
Estados. E, partindo desta base, aceitou que o transito para os enclaves
de pessoas privadas, funcionarios civis e mercadorias deu origem e constituia um verdadeiro direito a favor de Portugal: <<La Cour conclut done
qu'en ce qui est des personnes privees, des fonctionnaires civils et des
marchandises en general i1 a existe au cours des periodes britannique et
post-britannique une pratique constante et uniforme de libre passage
entre Damao et les enclaves.
Cette pratique s'etant maintenue sur une periode de plus d'un siecle
un quart, sans etre affectee par le changement de regime survenu dans
le territoire intermediaire lorsque l'Inde eut acquis son independence,
la Cour considere, en egard a toutes les circonstances de l'espece, que cette
pratique a ete acceptee par les Parties comme etant le droit et a donne
naissance a un droit et a une obligation correspondante>>. Contudo, no
que respeita ao transito de for<;as armadas e de armamento o Tribunal
considerou que a situa<;iio era diferente, partindo do principia de que
o facto de sempre se ter exigido uma autoriza<;ao previa em rela<;ao ao
transito de um e outro impedia que se considerasse tal passagem um
verdadeiro direito. It de notar que apenas quatro juizes aceitaram este
argumento; contudo, somados aos outros quatro que votaram pura
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e simplesmente contra o nosso direito, atingiram o numero suficiente
para que, em rela<_;ao a estas duas categorias de elementos, o Tribunal
considerasse que nao existia urn direito de passagem sem limita<;6es.
11. Quanto ao costume geral e principios gerais de direito o Tribunal
entendeu que, uma vez que existia urn regime derivado do costume local
que de qualquer modo devia prevalecer sobre o regime ditado pelos outros
titulos, nao se tornava necessario aprecia-los: <<La Cour se trouve en
presence d'un cas concret presentant des caracteres speciaux:. Par ses
origines, l'affaire remonte a une periode et concerne une region ou les
rapports entre :Ittats voisins n'etaient pas regis par des regles formulees
avec precision, mais largement commandees par la pratique. Par consequent, se trouvant en presence d'une pratique clairement etablie entre
deux :Ittats et acceptee par les Parties comme regissant leurs rapports,
la Cour doit attribuer un effet decisi£ a cette pratique en vue de determiner droits et obligations specifiques. Une telle pratique pa.rticuliere
doit l'emporter sur des regles generales eventuelles.>> Quer dizer: o Tribunal nao negou o seu valor e a sua validade, antes se limitou a considerar que, no caso concreto, nao necessitava de recorrer a eles.
12. 0 Ultimo ponto sobre que o Tribunal teve de pronunciar-se foi
a questao de saber se a fndia tinha ou nao agido contrariamente as obriga<;oes que The eram impostas pelo direito de passagem de Portugal.
A este respeito, exprimiu o parecer de que as recusas opostas pela Uniao
Indiana aos pedidos de passagem que The foram apresentados cabiam
dentro do seu poder de regulamenta<;ao e de controle do aludido direito.
Importa, todavia, chamar a aten<;ao para o facto de essa conclusao ter
sido apenas votada por 9 votos contra 6. It que, se, mesmo num plano da
jurisdit;ao interna dos varios paises, a condena<_;ao de alguem e considerada urn facto de tal gravidade que e sempre rodeada dos maiores cuidados no plano internacional, aquela atitude assumiria urn melindre de tal
ordem que e de presumir da parte dos juizes do Tribunal da Haia uma
prudencia extrema a prop6sito de uma vota<;ao desta ordem. Revestem-se por isso mesmo do maior significado e importancia os votos dos
seis juizes que consideraram que a fndia agiu contrariamente as obriga<;oes que The eram impostas pelo direito de passagem de Portugal.
Desta mesma conclusao do Tribunal importa ainda tirar uma ila<;ao:
algumas das aludidas recusas de passagem tiveram lugar num momento
posterior aos acontecimentos de Julho-Agosto de 1954; o Tribunal considerou que estas recusas cabiam dentro do poder de regulamentac;ao
da fndia do nosso direito de passagem; sendo assim, admitiu que nessa
altura continuava a existir 0 aludido direito de passagem, por nao fazer
sentido falar de poder de regulamenta<_;ao de urn direito que se tivesse
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extinguido. A plenitude e legitimidade da nossa soberania sobre os enclaves nao sofrem qualquer duvida.
13. 0 texto das Conclusoes finais do Tribunal e o seguinte:
<<La Cour, par treize voix contre deux, rejette la cinquieme
exception preliminaire>>;
<<par onze voix contre quatre, rejette la sixieme exception preliminaire>>;
<<par onze voix contre quatre, dit que le Portugal avait en 1954
un droit de passage entre les enclaves de Dadra et de Nagar-Aveli
et !'arrondissement cotier de Damao et entre ces enclaves elles-memes, sur le territoire indien intermediaire, dans la mesure necessaire a !'exercise de la souverainete portugaise sur ces enclaves et
sous la reglementation et le controle de l'Inde, pour ses personnes
privees, les fonctionnaires civils et les marchandises en general»;
<<par huit voix contre sept, dit que le Portugal n'avait en 1954
ce droit de passage ni pour les forces armees, ni pour la police armee,
les armes et munitions>>;
<<par neuf voix contre six, dit que l'Inde n'a pas agi contrairement aux obligations que lui imposait le droit de passage du Portugal pour les personnes privees, les fonctionnaires civils et les marchandises en general.>>
14. Alguns juizes juntaram a senten<;a as suas opinioes individuais.
Foram para nos particularmente favoraveis, alem da do juiz <<ad hoc>>
portugues, as dos juizes chines e australiano. 0 juiz do Uruguai manifestou-se a nosso favor no que respeita a responsabilidade da Uniao Indiana, mas de por outro lado, chegou a conclusao, que <<a passagem reclamada devia ser considerada impraticaveh>. Os juizes mais destavoraveis
para o nosso ponto de vista foram, alem do indiano, o russo, o egipcio e o
argentino.
15. ]untam-se em anexo, para informa<_;ao complementar dessa
missao, os seguintes documentos:

1 - Entrevista concedida
Teles.

a ANI

pelo Prof. Inocencio Galvao

2 - Artigo do Prof. Paulo Cunha, publicado no Didrio de
Noticias.
3-

Resenha da imprensa indiana do dia 14 de Abril de 1960.

A. Franco Nogueira
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Tradu9ao
<<Este conjunto, qualquer que seja a origem antiga de uma das suas
partes, s6 existiu depois de 5 de Fevereiro de 1930. A condi<;ao relativa
a data, submetida ao Tribunal pela declara<;ao da Uniao Indiana, acha-se
portanto satisfeita.>>

*

*

*

<<Assim, a primeira questao sobre a qual as conclus6es de Portugal
levam o Tribunal a decidir e a de saber se, em vespera dos acontecimentos
de 1954 que ocorreram em Dadra e Nagar-Aveli, Portugal tinha urn direito de passagem sabre o territ6rio da Uniao Indiana na medida necessaria ao exercicio da soberania portuguesa sabre os enclaves, direito este
sujeito a regulamenta<;ao e ao controle da Uniao Indiana.>>

*

*

*

<<A autoridade exclusiva dos Portugueses sobre as aldeias nunca foi
discutida.>>

*

*

*

<<0 Tribunal encontra-se perante urn caso concreto que apresenta
caracteristicas especiais. Pelas suas origens, a questao tern as suas raizes
num periodo e diz respeito a uma regiao em que as rela<;6es entre Estados
vizinhos nao eram regidas por normas formuladas com precisao, mas largamente determinadas pela pratica. Por consegiunte, achando-se perante
uma pratica claramente estabelecida entre dois Estados e aceite pelas
Partes como regendo as suas rela <;6es, o Tribunal deve atribuir urn efeito
decisivo a esta pratica, com vista a definir os seus direitos e obriga<;6es
espedficas. Uma tal pratica particular deve prevalecer sabre normas
gerais eventuais.>>

*

*

*

<<0 Tribunal, por treze votos contra dois, rejeita a quinta excep<;ao
preliminan>;
<<por onze votos contra quatro, rejeita a sexta excep<;ao preliminar>>;
<<por onze votos contra quatro, diz que Portugal tinha em 1954 urn
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d.ireito de passagem entre os enclaves de Dadra e Nagar-Aveli eo d.istrito
costeiro de Damao e, entre estes pr6prios enclaves, sobre o territ6rio
ind.iano intermediario, na medida necessaria ao exercicio da soberania
portuguesa sobre estes enclaves e sob a regulamentac;ao e o co1ttr6le da
Uniao Indiana, para as suas pessoas privadas, os funcionarios civis e as
mercadorias em geral»;
<<por oito votos contra sete, diz que Portugal nao tinha em 1954 este
direito de passagem nem para as forc;as armadas nem para a policia
armada, nem para as armas e munic;oes>>;
<<por nove votos contra seis, diz que a Uniao Indiana nao agiu contrariamente as obrigac;oes que lhe impunha 0 direito de passagem de
Portugal para as pessoas privadas, os funcionarios civis e as mercadorias
em geral.>>

Anexo I
<<Chegados ao termo desta longa e ardua caminhada, cujos primeiros
passos foram dados ha mais de quatro anos, e durante a qual houve que
sustentar, por assim dizer, d.ia a dia urn duelo judicial, que transcendeu
em complexidade e intensidade tudo quanto se poderia imaginar, e o momento de vivamente nos congratularmos com a vit6ria obtida, ou, melhor,
com as vit6rias obtidas.
Sucessivamente, fomos vencendo os principais obstaculos lanc;ados
ao nosso caminho pelos nossos adversarios.
Empenhadamente se esforc;aram eles por levar o Tribunal a declarar-se incompetente para conhecer o pedido portugues de reconhecimento
do direito de passagem entre Damao Litoral e os territ6rios encravados
de Dadra e Nagar-Aveli. 0 Governo indiano queria, a todo o transe, evitar
que o Tribunal se pronunciasse sobre esse pedido. E a evoluc;ao do processo, com o desfecho final, de que acabamos de tomar conhecimento,
veio a revelar, patentemente, que bern fundados eram esses receios da
parte contniria.
0 Prof. Galvao Teles recordou, depois, que a Uniao Indiana pas
o mais encarnic;ado afinco na tentativa de demonstrac;ao da incompetencia do Tribunal- o mais encarnic;ado afinco e as mais fortes esperanc;as. Para esse efeito, levantou contra a jurisdic;ao do Tribunal nada
menos do que seis objecc;oes ou excepc;oes preliminares, cada uma das
quais seria suficiente por si, se fosse julgada contra n6s, para afastar
aquela jurisdic;ao.>>
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A1udindo, seguidamente, a ac<;ao nesse campo realizada pela delega<;ao ao tribunal, o Prof. Galvao Teles observou:
<<Reagimos fortemente. e logramos destruir, uma a uma, essas guardas-avan<;adas da defesa indiana. Logo na primeira senten<;a, proferida
em seguimento ao julgamento de 1957, e que versou precisa e exclusivamente sobre o problema da competencia, o tribunal, por largas maiorias,
rejeitou, em definitivo, as quatro primeiras objec<;6es: a primeira por
14 votos contra 3, a segunda por 14 contra 3, a terceira por 16 contra 1,
a quarta por 15 contra 2. Quanto as duas {utimas (a quinta e a sexta) resolveu o tribunal relegar a sua aprecia<;ao para quando viesse a
ocupar-se do litigio, por as considerar extremamente ligadas a este. Fe-lo
agora nesta segunda senten<;a, a cuja leitura acaba de proceder.
Estas duas Ultimas questoes nao beneficiaram de melhor sorte do
que as anteriores: foram igualmente desatendidas. Atraves da quinta
excep<;ao, a Uniao Indiana sustentava que a passagem pelo seu territ6rio, mesmo no percurso entre Damao e os enclaves, dependia inteiramente da sua competencia interna. 0 tribunal respondeu que nao, e tambern por ampla maioria: por 13 votos contra 2. It de notar que o numero
total de votos foi, na primeira senten<;a, de dezassete, e, na ultima, de
quinze, por entretanto ter falecido o juiz Guerrero (da Republica do Salvador) e se ter impossibilitado por doen<;a o juiz Lauterpactcht (da Gra-Bretanha).
Quanto a sexta excep<;ao, pretendia a Uniao Indiana, por seu intermedia, subtrair o litigio a jurisdi<;ao do tribunal com fundamento em que,
no seu modo de ver, o litigio transcendia os limites temporais em que essa
jurisdi<;ao era obrigat6ria para ela, Uniao Indiana. Mais uma vez o tribunal respondeu negativamente, pela expressiva maioria de onze votos
contra quatro.>>
<<Foram assim inteiramente baldados- salientou o Prof. Galvao
Teles - todos os desesperados esfor<;os dos nossos contraditores em ordem
a escaparem a jurisdi<;ao do tribunal. Atraves desses esfor<;os eles nao
lograram senao um resultado puramente dilat6rio, a saber: demorar
a hora da decisao final. Mas ao mesmo tempo puseram em evidencia os
artificios que sao compelidos a USar OS que nao pisam 0 terreno segnro
da j usti <;a.
Liberto, pois, das questoes previas em que o envolvera a Uniao Indiana, o Tribunal passou a conhecer da questao de fundo, quer dizer, da
pretensao portuguesa ao reconhecimento do direito de passagem.>>
0 director da Faculdade de Direito de Lisboa lembrou, a prop6sito,
que, como e do conhecimento geral, atraves dos relatos dos julgamentos
feitos pela Imprensa, Portugal nao pretendia ter um direito de passagem
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absolute, ilimitado, irrestrito, que representasse a seu favor uma parcela
de poder soberano sobre o territ6rio limitrofe. E acrescentou:
<<Nao. Portugal sempre sustentou que a soberania do estado vizinho
se mantinha intacta, sem qualquer desmembramento: e que sobre esse
estado apenas pesava a obriga<;ao de, precisamente no exerdcio da sua
soberania, tornar possiveis as comunica<;oes entre Damao e os enclaves,
na medida necessaria para Portugal poder, por sua vez, exercer sobre estes
a soberania propria. E a passagem ficaria naturalmente sujeita a regulamenta<;ao e controle do estado intercalar, exercidos em termos de
razoabilidade e boa-fe, no tocante a necessidade ou desnecessidade de
passaportes ou vistos, a obrigatoriedade ou isen<;ao de impostos alfandegarios, etc.
Pois bern, foi este mesmo direito, tal como Portugal o definiu, na sua
natureza e no seu fim, que o tribunal reconheceu. Ainda aqui pela larga
e significativa maioria de onze votos contra quatro.
A Uniao Indiana negava rotundamente que Portugal tivesse hoje,
ou tivesse tido, em qualquer memento da Hist6ria, direito de transite
entre Damao e os enclaves. Em seu modo de ver, esse direito nao existiria
presentemente, nem teria jamais existido, sob qualquer aspecto. 0 facto
da passagem de pessoas e bens ao longo dos tempos nao representaria
mais do que uma pura concessao precaria do estado intermedio, a todo
o memento livremente revogavel.
A Uniao Indiana poderia hoje, arbitrariamente, impedir o transite, como poderiam te-lo feito noutras epocas os Estados seus antecessores- o Imperio Marata e a Gra-Bretanha. Tal era, em toda a sua nudez
e em todo o seu extremismo, a tese dos nossos contraditores.
0 Tribunal repeliu essa tese e acolheu, pelo contrario, a tese portuguesa da existencia de urn verdadeiro direito de passagem, como instrumento juridico indispensavel ao exerdcio da nossa soberania sobre Dadni
e Nagar-Aveli.
0 Tribunal introduziu no nosso direito algumas limita<;6es que,
salvo o devido respeito, reputamos infundadas. Fe-lo, alias, atraves de
escassas maiorias, o que s6 por si e significative. Assim, pela simples diferen<;a de urn voto (oito contra sete) entendeu que o nosso direito de passagem nao abrange o transite de elementos armados e de armamento emuni<;oes porque esse transite dependeria de licen<;a em cada caso. E, pela
diferen<;a de tres votos (nove contra seis), entendeu igualmente que o referido direito nao teria sido propriamente objecto de viola<;ao, por OS
entraves opostos ao exerdcio dele pela Uniao Indiana em 1954 caberem
em virtude do estado de tensao criado no respective territ6rio .>>
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Observando que nao e este o momento de entrar na aprecia<;i'io juridica de tais restri<;oes que - repetiu- considera injustificadas, disse:
<<De momento limitamo-nos a observar que eles reflectem urn facto
not6rio e por todos reconhecido - as formas indecisas que ainda apresenta o direito internacional, como direito em come<;o de forma<;ao,
insusceptivel por ora (ao contrario do direito interno) de rodear de protec<;ao ou garantia juridica plenamente eficaz as situa<;oes que regula.
Mas, nao obstante essa consabida fraqueza do direito internacional,
a senten<;a acabada de proferir representa para o progresso desse direito
uma importante contribui<;ao que muito nos apraz registar e sublinhar.>>
<<E de notar - afirmou em seguida - que o Tribunal entendeu dever
reportar a sua decisao ao anode 1954, on, mais precisamente, a epoca dos
graves acontecimentos de que os territ6rios de Dadra e de Nagar-Aveli
foram teatro e vitimas. Dai a fmma como a referida decisao esta redigida.
E dai tambem o ter-se abstido o Tribunal de se pronunciar sobre os supostos motivos posteriores de caducidade, que, no entender do Governo
indiano, teriam atingido o nosso direito de passagem. 0 que significa, por
outras palavras, que o Tribunal nao den como admitidos esses motivos
de caducidade e que, por conseguinte, aquele direito ainda hoje subsiste.
Por outro lado, o reconhecimento do nosso direito de passagem nao
vale s6 por si- o que ja seria muitissimo. Vale tambem pelo reconhecimento, que lhe e inerente, da nossa soberania sobre Dadra e Nagar-Aveli.
A Uniao Indiana negava que tivessemos adquirido essa soberania
atraves do Tratado Luso-Marata de 1779, por n6s invocado como titulo
juridico de cedencia dos enclaves, pois sustentava que esse tratado apenas
outorgara prerrogativas fiscais, a todo o tempo livremente revogaveis.
A Uniao Indiana negava, inclusivamente, ou pelo menos punha fortemente em duvida, que houvessemos ulteriormente adquirido aquela
soberania por meio de prescri<;ao ou por outro titulo. E pretendia mesmo
fazer crer que, se alguma vez a tivessemos adquirido, a teriamos perdido
em consequencia dos acontecimentos de 1954, ou seja, em consequencia
do que ela inexactamente qualificava de insurrei<;ao vitoriosa.
Estava, pois, em causa nao s6 o direito de acesso aos enclaves como
a propria soberania sobre estes. E e 6bvio que, se esta nao existisse, tambern aquele nao existiria, e Portugal teria perdido o processo.>>
A terminar o Prof. Galvao Teles declarou a ANI:
<<Mas ainda neste ponto o Tribunal nao aceitou a tese indiana e reconheceu a soberania portuguesa sobre os enclaves e o nosso direito de
passagem para os mesmos. Eis, em todo o sen vasto significado, a senten<;a do Tribunal Internacional.
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Nao quero terminar estas breves declara<;oes sem renovar urn acto
de justi<;a. Esse acto de justi<;a consiste, em primeiro lugar, em dirigir os
meus agradecimentos de portugues ao Prof. Dr. Paulo Cunha, pela ideia
que teve e pela iniciativa que tomou, quando Ministro dos Neg6cios Estrangeiros, da propositura da ac<;ao ora finda e pelo desvelado interesse
que o seu andamento sempre lhe mereceu.
Consiste, em segundo lugar, em dirigir os meus agradecimentos, como
representante e advogado de Portugal, a todos aqueles que prestimosamente colaboraram comigo, em termos que por mais de uma vez ja tive
o grato prazer de real<;ar. E consiste, por ultimo, em testemunhar de novo
a Imprensa todo o apre<;o pelo valioso apoio que preston a esta causa
verdadeiramente nacional.>>

Anexo

2

A versao das conclusoes da senten<;a da Haia que neste momento
me chega as maos e resumida, mas creio-a suficiente para fonnular desde
ja algumas considera<;6es com seguran<;a.
Importa saber distinguir o que e principal e o que e secundario ou
complementar. Ora o principal pode sintetizar-se assim:
1. 0 0 Tribunal Internacional, ao rejeitar as derradeiras excep<;6es
de incompetencia deduzidas pela Uniao Indiana, declarou-se formalmente competente e entrou a apreciar o fundo da causa, tal como Portugal
reivindicara. Isso, s6 por si, tern particular significa<;ao. Porque se encarni<;ava a Uniao Indiana em sustentar a incompetencia do Tribunal da
Haia? Porque - e abstraindo agora de outros pretextos de puro aspecto
tecnico- pretendia que o problema posto nao era uma questao de Direito, e, sobretudo, nao era uma questao de Direito Internacional. Tratar-se-ia de assunto interno da Uniao Indiana, como tal isento da jurisdi<;ao
do Tribunal Internacional de Justi<;a. E ja aqui se insinuava tortuosamente uma contesta<;ao da soberania portuguesa sobre os territ6rios em
causa, usurpados pela Uniao Indiana em 1954.
0 Tribunal indeferiu de pleno essas pretens6es e reconheceu o bern
fundado da tese portuguesa. A questao e de Direito Internacional, respeita a urn jogo de soberania entre Estados vizinhos e os deveres da Uniao
Indiana quanto ao acesso aos enclaves portugueses sao materia do foro
internacional. Se relembrarmos os esfor<;os desesperados dos advogados
da Uniao Indiana para demonstrar a incompetencia do Tribunal, apercebemo-nos da importancia capital deste ponto.
2. 0 0 Tribunal reconheceu que Portugal tern o direito de passagem que sempre se arrogou e cuja existencia a Uniao Indiana vinha negan-
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do. Portugal, como Estado soberano, tern o direito da fazer atravessar
o territ6rio indiano na medida necessaria ao exerdcio da soberania portuguesa sobre OS enclaves de Dadra e Nagar-Aveli, e, obviamente, com
as cautelas precisas para, por sua vez, nao se lesar a soberania da Uniao
sobre esse territ6rio. Doravante a contumacia da Uniao Indiana
- se esta se mantiver na atitude de mera recusa que desde 1954 vern assumindo - nao sera urn assunto susceptive! de aprecia<;ao controvertida :
representara uma infrac<;ao ao que foi decidido pelo Alto Tribunal da O.N.U.
3. 0 A decisao da Haia envolve o reconhecimento da soberania
portuguesa, plena e actual, sobre os territ6rios de Dadra e Nagar-Aveli.
Empenhou-se a Uniao Indiana em por em d{tvida essa soberania, empregando variados subterfugios, dos hist6ricos aos que respeitam a usurpa<;ao presente : e todo esse afa se esvai, ante a declara<;ao terminante
de que a soberania de Portugal existiu e existe.
4. 0 Os prindpios assim afirmados pelo Tribunal Intemacional de
Justi<;a, ap6s exaustiva discussao a respeito dos enclaves portugueses
da Uniao Indiana, tern, por sua vez, a maior projec<;ao intemacional
quanto ao born fundamento da posi<;ao portuguesa em todo o diferendo
que se abriu pelas ambi<;6es da Uniao Indiana. Esta, na sua conduta
relativamente as provincias portuguesas da fndia, tera no futuro de proceder com maior cautela, tendo sempre em vista as implica<;6es juridicas
e politicas do veredicto da Haia e a atmosfera intemacional que dele
decorre. A situa<;ao da Uniao Indiana, ao mesmo tempo desejosa de absorver territ6rios de soberania alheia e queixosa de que o sen parceiro da
China Vermelha lhe furta os seus pr6prios territ6rios, toma-se decerto
mais delicada.
E isto que se me afigura o principal.
Ha, depois, certos outros aspectos em que na senten<;a da Haia o
sol da justi<;a brilha menos. E o que toea a restri<;ao posta a passagem
de for<;as armadas (nesta parte o ac6rdao foi tirado pela maioria de urn
voto !) e a absten<;ao de condenar a Uniao Indiana pelas viola<;6es ja
cometidas (decisao tomada tambem por pequena maioria). Aqui o Tribunal da Haia deixou-se guiar por considera<;6es extrajuridicas, bern
contraditadas pelos s61idos argumentos de direito apresentados por alguns
juizes, entre eles o juiz portugues, Dr. Manuel Fernandes, a cujas altas
qualidades de jurisprudente presto as melhores homenagens.
Nao quis assim o Tribunal por totalmente em xeque a Uniiio Indiana
e fez nesta parte gesto de cortesia, a custa da observancia do direito estrito.
Pois se Portugal tern o direito de passagem para pessoas privadas
e funcionarios civis (diz o ac6rdao da Haia) e se a Uniao Indiana redondamente recusou a mera passagem de tres civis desarmados que logo

406
em seguida a inva~ao de Dadni lhe propus, como Ministro dos Neg6cios
Estrangeiros de Portugal, a fim de poderem observar a situa<;ao decorrente dessa invasao; pois se a Uniao Indiana desde esse momento sempre
se tern negado a deixar passar seja quem for para Dadra e Nagar-Aveli
-como nao querer ver que os factos incontroversos estao nesta. parte em
gritante oposi<;ao com as subtilezas daqueles juizes que nao quiseram
chegar ao ponto de uma afirma<;ao demasiadamente vexat6ria para o
Estado-reu ? ...
Mas isto afigura-se ja secundario- em face do principal, que antes
salientei. E assim como no lindo dia de Primavera que hoje temos nao
deixa o ceu de ser azul, la porque nele paira uma ou outra nuvem, assim
os aspectos restritivos da decisao da Haia nao toldam a afirma<;ao nitida
e positiva, que nela foi feita, da razao e dos direitos de Portugal.
Ficam assim coroados de exito alguns anos de perseverante trabalho,
em que tantos participaram, mas em que e de justi<;a salientar a contribui<;ao excelente dos advogados e juristas de Portugal. Ao Profes~or
Inocencio Galvao Teles e a quantos com ele colaboraram- nomes que
o Pais bern conhece e s6 por brevidade nao repetirei agora- dirijo efusivas sauda<;6es.
A eles e ao Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros fica o Pais a dever
assinalado servi<;o.
Das interminaveis vigilias do Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros,
no Verao de 1954 (quando o designio de fazer reconhecer internacionalmente o nosso direito de passagem entrou j a a desenhar-se ... ), ate ao dia
de hoje, quanto labor despendido, constante e intenso. Valeu a pena?
Sim, valeu bern a pena.

Anexo 3
The Times of India, in an editorial entitled <<Legalistic quibble>>,
says that the Indian Government has little reason be happy over the
verdict of the International Court. The judgement concedes not only
the fact of the Portuguese sovereignty over the enclaves but also the right
of passage for Portuguese civilians. That this right cannot and will not
be enforceable and the Portuguese Gorvernment is in no position to
reimpose its rule over the enclaves, cannot remove the embarassing
implications of the judgement which has complicated a clear-cut political issue by legal quibbling, made an international dispute out of a
question involving the exercise of the sovereignty of this country over
its own territory. It is clear in the light of what has happened that it was
a grave mistake on the part of the Indian Government to accept the
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Intemational Court jurisdiction. Its failure, first, to back up the liberation struggle and integrate the liberated enclaves in Indian territory has
indeed encouraged the Portuguese Government in its bid to prolong
its ru1e over its Indian settlements)>.
The same paper, under the title <<Decision greeted with joy)>, subtitle
<<Portuguese reactiom> publishes, in correspondence from Lisbon, many
quotations of Dr. Franco Nogueira's statement.
The Indian Express, in an editorial entitled <<Pyrrhic victory)>, says
partly that India has little cause for jubilation over the decision of the
World Court. If it is a victory for India, then it is a Pyrrhic victory. It
was certainly a defeat for India that her contention that the Court had
no jurisdiction in the matter was not sustained. By Statute International
Court decisions have no binding force except between parties and, in
respect of the case in question, acceptance of the present day realities
makes it imperative that Portugal shou1d follow the example of France.
This is only a question of time)>.

Traduriio
0 Times of India, num editorial intitu1ado <<Legalistic quibble)>, diz
que <<o Governo indiano nao tern motivo para se mostrar satisfeito com
a senten9a do Tribunal Internacional. A senten9a, reconhece nao apenas
a soberania portuguesa sobre os enclaves, mas tambem o direito de passagem para OS civis portugueses. 0 facto de que este direito nao podera
ser e nao sera respeitado e que o Governo Portugues nao esta em medida
de impor novamente a sua autoridade sobre os enclaves, nao pode remover as implica96es embara9osas da senten9a que complicou uma questao politica muito nitida por urn subterfugio legal, transformou numa
disputa internacional uma questao relativa ao exercicio da soberania
deste pais sobre OS seus pr6prios territ6rios. E evidente, a luz do que
aconteceu, que foi urn grande erro por parte do Governo indiano aceitar
a jurisdi9ao do Tribunal Internacional. 0 seu fracasso em favorecer a
luta de liberta9ao e integrar os enclaves libertados no territ6rio indiano
encorajou, de facto, o Governo Portugues a tentar prolongar o dominio
sobre os seus territ6rios indianos)>.
0 mesmo jornal, sob o titu1o <<Decision greeted with joy)> e o subtitulo <<Portuguese reactiom>, publica, em correspondencia de Lisboa, muitas
cita96es das declara96es do Dr. Franco Nogueira.
0 Indian Express, num editorial intitulado <<Pyrrhic victory)>, diz,
em parte, que a Uniao Indiana nao tern grande motivo para se mostrar
satisfeita com a decisao d6 Tribunal Internacional. Se foi uma vit6ria
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para a Uniao Indiana, entiio foi uma vit6ria desastrosa. Foi sem duvida
uma derrota para a Uniao Indiana o facto de a sua alega<_;ao, segundo a
qual o Tribunal nao tinha competencia na materia, ter sido rejeitada.
Segundo o estatuto do Tribunal Internacional, as suas decisoes nao tern
for<_;a vinculat6ria senao para as partes e, pelo que respeita ao caso em
questao, a aceita<_;ao das realidades de hoje torna imperativo que Portugal siga o exemplo da Fran<_;a. ft apenas uma questao de tempo>>.
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Telegrama n. 0 276, informando que o protesto americano ao protesto indiano reiteraria os pontos de
vista ja expressos acerca do comunicado Cunha-Dulles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68

N. 0 762- Lisboa, 29 de Dezembro de 1955.
Do Embaixador dos Estados Unidos em Lisboa ao Ministro dos
Neg6cios Estrangeiros:

Nota informando que a resposta americana ao protesto
indiano nao seria publicada e que o assunto seria
considerado encerrado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69

N. 0 763- Lisboa, 29 de Dezembro de 1955.
Do Ministro dos Neg6cios Estrangelros ao Embaixador dos Estados
Unidos em Lisboa:

Nota de resposta, manifestando a esperan<;a que a confh'lna<;ao da atitude americana ponha termo as
deturpa<;oes acerca do Comunicado Cunha-Dulles. .

70

N. 0 764- Lisboa, 1 de Janeiro de 1956.
Da mensagem de Ano Novo do Presidente da Rep-L1blica,
General Craveiro Lopes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70

N. 0 765- Rio de Janeiro, 2 de Janeiro de 1956.
Do Embaixador de Portugal no Rio de janeiro ao Mlnistro dos
Neg6cios Estrangeiros:

Oficio n. 0 l, enviando c6pia da nota do Itamaraty
acerca das facilidades que o Govemo indiano estaria
disposto a conceder para protec<;ao dos interesses
portugueses na Uniao Indiana . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71

423
N. 0 766- Lisboa, 3 de Janeiro de 1956.
Do Ministerio do Ultramar ao Ministerio dos Negocios Estrangeiros:

Oficio n.o 29, comunicando que o Governo do Estado
da fndia assegurou a continuidade do triifico ferrovi<'lrio em Goa, que a administrac;ao indiana procurara paralisar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72

N. 0 767- Lisboa, 4 de Janeiro de 1956.
Relato da conversa do Director-Geral dos Neg6cios
Politicos do Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros
com o Conse1heiro da Embaixada dos Estados Unidos em Lisboa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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N. 0 768- Lisboa, 4 de Janeiro de 1956.
Nota verbal do Ministerio dos Negocios Estrangeiros
do Egipto em Lisboa:

a

Lega~ao

N.o I, comunicando que o Gover:no Portugues estava
disposto a conceder ao Egipto, para protecc;ao dos
i:nteresses indianos, facilidades identicas as que
o Governo indiano se dispunha a conceder ao Brasil
para protecc;ao dos interesses portugueses......
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N. 0 769- Lisboa, 4 de Janeiro de 1956.
Do Ministro dos Negocios Estrangeiros ao Encarregado dos Negocios de Portugal no Rio de Janeiro:

Telegrama n. 0 3, mandando solicitar do Itamaraty medidas urgentes para assegurar protecc;ao consular
aos goeses em Bombain1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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N. 0 770- Haia, II de Janeiro de 1956.
Do Ministro de Portugal na Haia ao Ministro dos Negocios Estrangeiros:

Telegrama :n. o 2, comu:nicando que a Uniao Indiana
alterou a sua declarac;ao relativa a jurisdic;ao do
Tribunal Internacional de Justic;a . . . . . . . . . . . . . .

76

424
N. 0 771- Lisboa, 12 de Janeiro de 1956.
Do Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros ao Ministro de Portugal
na Haia:
Telegrama n.o 3, pedindo para transmitir urgentemente
o texto das reservas indianas a jurisdi<;iio do Tribunal Intemacional da Justi<;a . . . . . . . . . . . . . . . .

76

N. 0 772- Haia, 12 de Janeiro de 1956.
Do Ministro de Portugal na Haia ao Ministro dos Neg6cios Estrangeiros:
Telegrama n. 0 3, transmitindo o texto da declara<;iio
indiana relativa a jurisdi<;iio do Tribunal da Haia

77

N. 0 773- Lisboa, 14 de Janeiro de 1956.
Circular do Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros a todas as Missoes
Diplomiiticas e Consulados Portugueses:
N. 0 2, remetendo uma informa<;ao acerca da protec<;iio
dos interesses portugueses na Uniao Indiana. . . . . .

78

N. 0 774- Haia, 19 de Janeiro de 1956.
Do Ministro de Portugal na Haia ao Ministro dos Neg6cios Estrangeiros:
Telegrama n.o 7, comunicando que o Governo indiano
acusou a recep<;i'io da notifica<;ao do Tribunal Intemacional, indicando que ia contestar a jurisdi<;i'io deste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80

N.o 775- Rio de Janeiro, 21 de Janeiro de 1956.
Do Encarregado de Neg6cios de Portugal no Rio de janeiro ao
Ministro dos Neg6cios Estrangeiros:
Telegrama n.o 14, informando que o Itamaraty ia enviar
urn funcionario a Bombairn, o qual procuraria
obter autoriza<;ao do Govemo indiano para utilizar
o antigo Consulado Portugues . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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425
N. 0 776- Rio de Janeiro, 23 de Janeiro de 1956.

Do Encarregado de Negocios de Portugal no Rio de Janeiro ao
Ministro dos Negocios Estrangeiros:

Oficio n. 0 67, enviando a nota do Itamaraty a que se
refere o telegrama n.o 14 (documento n. 0 775)....
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N. 0 777- Rio de Janeiro, 25 de Janeiro de 1956.
Do Embaixador de Portugal no Rio de Janeiro ao Ministro dos
Negocios Estrangeiros:

Telegrama n. 0 20, transmitindo informac;:oes recebidas
de Nova Delhi acerca da protecc;:ao dos interesses
portugueses e indianos e comunicando que o Govemo indiano teria reagido mal a uma declarac;:ao
do Dr. Kubitschek de Oliveira apoiando Portugal
na questiio de Goa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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N. 0 778- Lisboa, 26 de Janeiro de 1956.
Do Ministro dos Negocios Estrangeiros ao Embaixador de Portugal no Rio de Janeiro:

Telegrama n.o 11, salientando a urgencia da ida a Bombaim do funcionario brasileiro encarregado de representar interesses portugueses . . . . . . . . . . . . . . . .
N.o 779 -

84

Rio de Janeiro, 26 de Janeiro de 1956.
Do Embaixador de Portugal no Rio de Janeiro ao Ministro dos Negocios Estrangeiros:

Telegrama n. 0 21, anunciando estar proxima a partida
dos funcionarios egipcios e brasileiros para Goa
e Bombaim, respectivamente, e orientac;:ao que se
pretendia seguir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84

N.o 780- Lisboa, 26 de Janeiro de 1956.
Circular do Ministt\rio dos Negocios Estrangeiros a todas as Missoes
Diplomiiticas e Consulados Portugueses:

N. 0 5, transcrevendo passagens da informac;:ao a ilnprensa distribuida pelo Departamento de Estado
norte-americano a prop6sito do comunicado Cunha-Du1les . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85

426
N. 0 781- Rio de Janeiro, 27 de Janeiro de 1956.
Do Embaixador de Portugal no Rio de Janeiro ao Ministro dos
Negocios Estrangeiros:
Telegrama n. 0 25, informando terem sido enviadas
instruc;oes ao Embaixador brasileiro em Nova
Delhi no sentido indicado no telegrama n. 0 11
(documento n. 0 778) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89

N. 0 782- Lisboa, 30 de Janeiro de 1956.
Do Ministerlo dos Negocios Estrangeiros ao Embaixador de Portugal no Rio de Janeiro:
Telegrama n. 0 19, acerca das viagens do funcionario
brasileiro a Bombaim e do funcionario egipcio a
Goa..........................................
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N. 0 783- Rio de Janeiro, 2 de Fevereiro de 1956.
Do Embaixador de Portugal no Rio de Janeiro ao Ministro dos
Negocios Estrangeiros:
Telegrama n. 0 28, informando que o funcionario egipcio
adiou a sua partida para Goa, enquanto o funcionario brasileiro estava pronto para seguir para
Bombailn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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N. 0 784- Lisboa, 3 de Fevereiro de 1956.
Do Ministerio dos Negocios Estrangeiros ao Embaixador de Portugal no Rio de Janeiro:
Telegrama n. 0 22, dizendo que s6 vantagem havia em
que o funcionario brasileiro partisse para Bombaim
sem demora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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N. 0 785- Lisboa, 6 de Fevereiro de 1956.
Nota verbal da Lega~ao do Egipto em Lisboa ao Ministerio dos
Negocios Estrangeiros:
N.o 13, pedindo autorizac;ao para que o Prilneiro-Secretario Abdel Khalil, da Embaixada egipcia em
Nova Delhi, pudesse visitar Goa, com os seus auxiliares, para protecc;ao dos interesses indianos
e solicitando que lhes fossem concedidas todas as
as facilidades de residencia e outras . . . . . . . . . . . .

91

427
N. 0 78()- I,isboa, 7 de Fevereiro de 1956.
Nota verbal do Ministerio dos Negocios Estrangeiros
do Egipto em Lisboa:

a

Legacrao

N. 0 2, respondendo que serao concedidas ao ftmcionario
egipcio facilidades correspondentes as que o Goven1o indiano conceder ao fm1cionario brasileiro,
representante dos interesses portugueses em Bombaim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92

N. 0 787 -Rio de Janeiro, 7 de Fevereiro de 1956.
Do Embaixador de Portugal no Rio de janeiro ao Ministerio dos
Negocios Estrangeiros:

Telegrama n. 0 31, transmitindo vanas informa<;oes recebidas de Nova Delhi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92

N. 0 788- I,isboa, 8 de Fevereiro de 1956.
Do Ministro dos Negocios Estrangeiros ao Embaixador de Portugal no Rio de janeiro:

Telegrama n. 0 25, salientando a importancia da visita
a Bombaim do ftmcionario brasileiro e a necessidade de manter o Ministerio informado do acolhimento que ele tiver por parte das autoridades indianas

93

N. 0 789- I,isboa, 9 de Fevereiro de 1956.
Do Chefe do Gabinete do Ministerio do Ultramar ao Chefe do Gabinete do Ministerio dos Negocios Estrangeiros:

Oficio n.o 382, transmitindo uma informa<;ao recebida
do Governo Geral do Estado da fnclia acerca da
visita do funcionario egipcio a Goa

94

N.o 790-I,isboa, 13 de Fevereiro de 1956.
Do Ministro dos Negocios Estrangeiros ao Embaixador de Portugal no Rio de janeiro:

Telegrama n. 0 27, pedindo para comunicar o dia da partida para Bomb aim do funcionario brasileiro. . . .

94

428
N. 0 791- Rio de Janeiro, 13 de Fevereiro de 1956.
Do Ernbaixador de Portugal no Rio de Janeiro ao Ministro dos Negocios Estrangeiros:
Telegrama n. 0 34, informando que o Secretario Maia.
da Embaixada do Brasil em Nova Delhi, ja partira
para Bombaim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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N. 0 792- Lisboa, 18 de Fevereiro de 1956.
Do Chefe do Gabinete do Ministerio do Ultrarnar ao Chefe do Gabinete do Ministerio dos Negocios Estrangeiros:
Oficio n. 0 455, transmitindo uma informa9ao recebida
do Governo Geral do Estado da fndia acerca da
visita do funcionario egipcio a Goa. . . . . . . . . . . .
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N. 0 793- Rio de Janeiro, 23 de Fevereiro de 1956.
Do Ernbaixador de Portugal no Rio de janeiro ao Ministro dos Negocios Estrangeiros:
Telegrama n. 0 38, informando que o Embaixador do
Brasil em Nova Delhi dirigira uma nota ao Govemo
indiano queixando-se de que o funcionario brasileiro em Bombaim nao recebera facilidades iguais
as que foram dadas ao funcionario egipcio em Goa
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N. 0 794- Lisboa, 25 de Fevereiro de 1956.
Do Ministro dos Negocios Estrangeiros ao Ernbaixador de Portugal no Rio de janeiro:
Telegrama n. 0 34, salientando que as restri9oes irnpostas ao funcionario brasileiro visavam a destituir de
qualquer vantagem pratica a ac9ao do protector
dos interesses portugueses em Bomb aim. . . . . . . .
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N. 0 795- Lisboa, 25 de Fevereiro de 1956.
Do Ministro dos Negocios Estrangeiros ao Ministro de Portugal na
Haia:
Telegrama n. 0 18, mandando comunicar ao Tribunal
Internacional de Justi9a a nomea9ao dum novo
Agente do Govemo Portugues . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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429
N. 0 796- Rio de Janeiro, 27 de Fevereiro de 1956.

Do Embaixador de Portugal no Rio de Janeiro ao Ministro dos
Negocios Estrangeiros:
Telegrama n. 0 39, explicando a razi'io por que o Embaixador do Brasil em Nova Delhi julgou conveniente
divulgar as dificuldades encontradas pelo seu fundonatio em Bombaim..........................
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N. 0 797- Lisboa, 27 de Fevereiro de 1956.

Do Ministro dos Negocios Estrangeiros ao Embaixador de Portugal no Rio de Janeiro:
Telegrama n. 0 35, referindo falsidades da propaganda
indiana e pedindo urgentemente o relat6rio do
funcionario brasileiro em Bombaim . . . . . . . . . . . .
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N. 0 798- Haia, 29 de Fevereiro de 1956.

Do Ministro de Portugal na Haia ao Ministro dos Negocios Estrangeiros:
Telegrama n. 0 20, informando ter comm1icado ao Tribunal Internacional de Justic;a a nomeac;i'io do seu
sucessor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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N. 0 799- Lisboa, 1 de Marc;o de 1956.

Do Ministerio dos Negocios Estrangeiros ao Minlstro de Portugal
no Rio de Janeiro:
Telegrama n.o 37, pedindo com a maior urg€mcia o relat6rio do funcionario brasileiro sobre a sua missi'io
a Bombaim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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N. 0 800- Rio de Janeiro, 5 de Marc;o de 1956.

Do Encarregado de Negocios de Portugal no Rio de Janeiro ao
Minlstro dos Negocios Estrangelros:
Oficio n. 0 160, remetendo docU111entos sobre a m1ssao
do funcionario brasileiro em Bombaim e a falsa
propaganda indiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

430
N. 0 801- Vsboa, 9 de Mat<;o de 1956.
Nota verbal da Lega~iio do Egipto em Lisboa ao Ministerio dos
Neg6cios Estrangeiros:
N. 0 14, remetendo uma nota do Governo indiano alegando viola<;oes do seu territ6rio e formulando
um protesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 5

N. 0 802- Lisboa, 10 de Mat<;o de 1956.
Memorandum do Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros
xada do Brasil em Lisboa:

a

Embai-

Enviando U111a rela<;ao das viola<;oes do territ6rio portugues na fndia cometidas desde o principio do ano
por elementos provenientes da Uniao Indiana e solicitando a transmissao ao Governo Indiano do
energico protesto do Governo Portugues . . . . . . . .

108

N. 0 803- Lisboa, 10 de Mar<;o de 1956.
Do Ministro dos Neg6cios Estrangeiros ao Ministro de Portugal
na Haia:
Telegrama n. 0 24, mandando informar o Tribunal Internacional de Justi<;a de que o memorial portugues seria
apresentado dentro do prazo marcado e que nao
seja superior o prazo a fbmr para a entrega do
contramemorial indiano
......................

110

N.o 804- Haia, 13 de Mar<;o de 1956.

Do Ministro de Portugal na Haia ao Ministro dos Neg6cios Estrangeiros:
Telegrama n. 0 27, comunicando ter praticado a diligencia ordenada pot telegrama n. 0 24 (doc. 11. 0 803)
e a reac<;ao encontrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111

N. 0 805 -Lisboa, 1:3 de Mar<;o de 1956.
Do Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros ao Embaixador de Portugal no Rio de janeiro:
Telegrama n. 0 44, mandando transmitir ao Itamaraty
o apre<;o do Governo Portugues e informando ter
sido comunicado aos egipcios que se tornava invi:ivel
uma nova visita do seu delegado a Goa, enquanto
o delegado brasileiro em Bombaim niio recebessc
as facilidades dadas aquele pelas autoridades portuguesas; e pedindo urgentemente o relat6rio do ftmcion:irio brasileiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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431
N. 0 806- Rio de Janeiro, 16 de Mar<;o de 1956.

Do Encarregado de Neg6cios de Portugal no Rio de Janeiro ao
Ministro dos Neg6cios Estrangeiros:
Telegrama n.o 49, informando ter praticado a diligencia
ordenacla por telegrama n. 0 44 (doc. n. 0 805) e ter
lido o re1at6rio do funcionario brasileiro. . . . . . . .

112

N. 0 807- Rio de Janeiro, 16 de Mar<;o de 1956.

Do Encarregado de Neg6cios de Portugal no Rio de Janeiro ao
Ministro dos Neg6cios Estrangeiros:
Oficio n. 0 190, enviando c6pia do relat6rio Maia......

113

N. 0 808- Karachi, 25 de Mar<;o de 1956.

Do Ministro de Portugal em Karachi ao Ministro dos Neg6cios
Estrangeiros:
Telegrama n. 0 169, informando que o Govemo indiano
fixou em 6 milhas os limites das suas aguas territoriais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123

N. 0 809- Lisboa, 27 de Mar<;o de 1956.

Do Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros ao Embaixador de Portugal no Rio de Janeiro:
Telegrama n.o 48, contendo instru<;oes para diligencias
junto do Itamaraty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123

N. 0 810- Karachi, 28 de Mar<;o de 1956.

Do Ministro de Portugal em Karachi ao Ministro dos Neg6cios
Estrangeiros:
Aerograma n. 0 A-34, informando das pressoes exercidas
pelo Govemo de Nova Delhi sobre os goeses resiclentes na Uniiio Indiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

124

N. 0 811- Rio de Janeiro, 4 de Abtil de 1956.

Do Encarregado de Neg6cios de Portugal no Rio de Janeiro ao
Minlstro dos Neg6cios Estrangeiros:
Oficio 11. 0 237, remetendo uma nota do Itamaraty
acusando recebida a nota portuguesa de agradecimento........................................

125

432
N. 0 812- Lisboa, 5 de Abril de 1956.
Do Director-Geral dos Negiicios Politicos do Ministerio dos Negiicios Estrangeiros ao Embaixador de Portugal em Bruxelas:
Oficio 11. 0 7, mandando agradecer ao Governo Belga
a ac<;iio desenvolvida pelo seu C6nsul-Geral em
Bomb aim em defesa dos interesses portugueses. .

126

N. 0 813-Karachi, 7 de Abril de 1956.
Do Ministro de Portugal em Karachi ao Ministro dos Negiicios
Estrangeiros:
Aerograma n. 0 A-30, informando que o Govemo indiano
proibiu sobrevoos por avioes niio autorizados a menos de dez milhas dos territ6rios portugueses na
fndia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126

N. 0 814- Rio de Janeiro, 7 de Abril de 1956.
Do Encarregado de Negiicios de Portugal no Rio de janeiro ao
Ministro dos Negiicios Estrangeiros:
Telegrama n.o 63, transmitindo vanas informa<;i':ies
colhidas junto do Director-Geral Politico do Itamaraty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127

N. 0 815- Karachi, 8 de Abril de 1956.
Do Ministro de Portugal em Karachi ao Ministro dos Negocios
Estrangeiros:
Telegrama n.o 205, transmitindo uma noticia acerca da
notifica<;ao relativa a proibi<;ao de sobrevoos pr6ximos dos territ6rios portugueses. . . . . . . . . . . . . . . .

127

N. 0 816- Lisboa, 8 de Abril de 1956.
Do Ministerio dos Negiicios Estrangeiros ao representante de Portugal na ICAO:
Telegrama n. 0 L mandando averiguar se a decisao indiana quanto a sobrevoo estava de harmonia com
a conven<;ao de Chicago e com os regulamentos
da ICAO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128

433
N. 0 817- Lisboa, 8 de Abril de 1956.
Do Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros ao Ministro de Portugal
em Karachi:
Telegrama n.o 79, pedindo o texto da notificac;ao indiana
relativo a proibic;ao de sobrevoos pr6ximos dos territ6rios portugueses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

X

0

818 -

129

Lisboa, 9 cle Abril de 1956.
Do Ministro dos Neg6cios Estrangeiros ao Ministro de Portugal
em Karachi:
Telegrama 11. 0 80, solicitando infonnac;oes precisas sobre
0 novo limite das aguas territoriais indianas . . . . . .

N

°

819 -

129

Karachi, 9 de Abril de 1956.
Do Ministro de Portugal em Karachi ao Ministro dos Neg6cios
Estrangeiros:
Telegrama 11. 0 207, transmitindo o texto da notificac;ao
indiana relativo a sobrevoos pr6ximos dos territ6rios portugueses

N o 820 -

129

Karachi, 9 de Abril de 1956.
Do Ministro de Portugal em Karachi ao Ministro dos Neg6cios
Estrangeiros:
Telegrama n. 0 208, transmitindo noticias da imprensa
indiana acerca de sobrevoos pr6ximos dos territ6rios
portugueses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N

° 821 -

Londres,

!)

130

de Abril de 1956.

Do Embaixador de Portugal em Londres ao Ministro dos Neg6cios
Estrangeiros:
Telegrama n.o 128, referindo noticias da imprensa acerca
das restric;oes impostas pela Uniao Indiana a
aviac;ao portugnesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N

° 822- :Montreal,

132

9 de Abril de 1956.

Do Representante de Portugal na ICAO ao Ministro dos Neg6cios
Estrangeiros:
Telegrama comentanclo as restric;oes impostas pela
Uniao Indiana a aviac;ao portnguesa . . . . . . . . . .

132

434
N.o 823- Lisboa, 10 de Abril de 1956.

Do Ministro dos Negocios Estrangeiros ao Ministro de Portugal
em Karachi:
Telegrama n. 0 81, solicitando mais infonnac;oes acerca
da notificac;ao indiana sobre aviac;ao . . . . . . . . . .
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N.o 824- Karachi, 10 de Abril de 1956.

Do Ministro de Portugal em Karachi ao Ministro dos Negocios
Estrangeiros:
Telegrama n.o 209, comentando as restric;oes impostas
pela Uniao Indiana a aviac;ao portuguesa......
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N. 0 825- Karachi, 10 de Abril de 1956.

Do Ministro de Portugal em Karachi ao Ministro dos Negocios
Estrangeiros:
Telegrama n.o 212, comentando uma infonnac;ao recebida do Governo Geral do Estado da fndia acerca
da suspensao das carreiras dos Transportes Aereos
da fndia Portuguesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134

N. 0 826- Lisboa, 10 de Abril de 1956.

Do Ministro dos Negocios Estrangeiros ao Ministro de Portugal
em Karachi:
Telegrama n. 0 85, mandando infonnar o Governo do
Paquistao sobre a interferencia indiana no voo
dum aviao portugues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135

N.o 827- Lisboa, 10 de Abril de 1956.

Do Ministro dos Negocios Estrangeiros ao Embaixador de Portugal no Rio de janeiro:
Telegrama n.o 57, mandando solicitar ao Governo Brasileiro que procurasse urgentemente esclarecer-se
junto do Governo indiano acerca da posic;ao exacta
deste relativamente as restric;aes impostas a aviac;ao

136

435
N.o 828- Karachi, 11 de Abril de 1956.

Do Ministro de Portugal em Karachi ao Ministro dos Negocios
Estrangeiros:
Telegrama n.o 217, referindo a diligencia praticada junto
ao Govemo do Paquistao em cumprimento das instru<;oes contidas no telegrama n. 0 85 (doc. n. 0 826).

137

N. 0 829- Lisboa, 11 de Abril de 1956.

Do Ministro dos Neg6cios Estrangeiros ao Embaixador de Portugal
em Londres:
Telegrama n. o 82, referindo uma interferencia indiana
na avia<;ao portuguesa e ordenando uma diligencia
junto do Govemo Britanico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

138

N.o 830- Londres, 11 de Abril de 1956.

Do Embaixador de Portugal em Londres ao Minlstro dos Negocios
Estrangeiros:
Telegrama n. o 131, informando ter sido chamada a aten<;ao do Governo Britanico para a gravidade das
dificuldades que a Uniao Indiana procurava criar
para as vias de comunica<;ao portuguesas........

130

N. 0 831- Karachi, 11 de Abril de 1956.

Do Ministro de Portugal em Karachi ao Ministro dos Negocios
Estrangeiros:
Oficio 11. 0 462, enviando c6pia da nota entregue ao Govemo do Paquistao sobre o incidente referido no
telegrama 11. 0 85 (doc. 11. 0 86) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

140

N. 0 832- Karachi, 12 de Abril de 1956.

Do Ministro de Portugal em Karachi ao Ministro dos Neg6cios
Estrangeiros:
Telegrama n. 0 222, comentando as implica<;Cies das restri<;oes impostas a avia<;ao portuguesa pela Uniao
Indiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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436
N. 0 833- Lisboa, 12 de Abril de 1956.

Do Ministro dos Negocios Estrangeiros ao Representante de Portugal na ICAO:
Telegrama n. 0 2, comentando a interferencia indiana
na avia9ao portuguesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

144

N. 0 834- Montreal, 14 de Abril de 1956.

Do Representante de Portugal na ICAO ao Ministro dos Negocios
Estrangeiros:
Telegrama n. 0 89, transmitindo sugestoes so lire a situa9ao criada pela interferencia indiana na avia9ao
portuguesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

145

N. 0 835- Londres, 14 de Abril de 1956.

Do Embaixador de Portugal em Londres ao Ministro dos Negocios
Estrangeiros:
Telegrama n. 0 134, informando ter novamente sido chamada a atens:ao do Governo Britaruco para a gravidade das dificuldades que a Uniao Indiana procurava criar para as vias de comtmica9ao portuguesas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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N. 0 836- Lisboa, 15 de Abril de 1956.

Do Ministro dos Negocios Estrangeiros ao Embaixador de Portugal em Londres:
Telegrama 11. 0 !)l, desejando informar-se da pos19ao
inglesa em rela9a0 a aguas territoriais. . . . . . . . . .

146

N.o 837- Londres, 17 de Abril de 1956.

Do Embaixador de Portugal em Londres ao Ministro dos Negocios
Estrangeiros:
Telegrama n. 0 137, informando da posi9ao inglesa em
rela9ao a aguas territoriais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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N. 0 838- Montreal, 18 de Abril de 1956.

Do Representante de Portugal na ICAO ao Ministro dos Negocios
Estrangeiros:
Oficio analisando a situa9iio criada pelas restri9oes impostas pela Uniao Indiana a avia9iiO portuguesa..
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N. 0 839- Lisboa, 19 de Abril de 1956.
Do Embalxador do Brasil em Lisboa ao Ministro dos Negoclos
Estrangeiros:
Nota n. 0 58, enviando cop1as de duas notas entregues
ao Governo indiano pela Embaixada brasileira em
Nova Delhi, alem de outras informa<;oes da mesma
fonte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

N. 0 840- Lisboa, 21 de Abril de 1956.
Nota verbal da Lega«;iio do Egipto em Lisboa ao Ministro dos Negocios Estrangeiros:
N. 0 21, transmitindo o texto da notifica<;ao indiana

sobre as restri<;oes impostas a avia<;ao proximo dos
territ6rios portugueses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
K

0
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841 -- Lisboa, 28 cle Abril de 1956.
Do Ministro dos Negocios Estrangeiros ao Embaixador do Brasil
em Londres:
Nota n.o ll, agradecendo a comunica<;ao contida na
nota n.o 58 (documento n.o 839) e manifestando
muito apre<;o pela firme e oporhma atitude da
Embaixada brasileira em Nova Delhi............

160

X.o 842- Abril <le 19;36.
Artigo do Presidente do Conselho, Doutor Oliveira Salazar, publicado na revista americana Foreign
Afiairs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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N. 0 843- Lisboa, 30 de Abril de 1956.

Do Minish\rio dos Negocios Estrangeiros ao Representante de
Portugal na ICAO:
Telegrama 11. 0 3, informando ter recome<;ado o servi<;o
aereo Karachi - Goa - Damao e Diu e mandando
aguardar novas instru<;oes
N_o

187

844- Cairo, 8 de Maio de 1956.
Do Ministro de Portugal no Cairo ao Ministro dos Negocios Estrangelros:
Aerograma n. 0 A-3, referindo uma conversa com o Director Politico do Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros egipcio

187

438
N. 0 845- Bruxelas, ll de Maio de 19M.

Do Embaixador de Portugal em Bruxelas ao Ministro dos Negocios Estrangeiros:
Oficio n. 0 148, informando que o Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros muito apreciou a diligencia feita
no cumprimento do despacho n. 0 7 (doc. n. 0 812)..

188

N. 0 846- Rio de Janeiro, 15 de Maio de 1956.

Do Encarregado de Negocios de Portugal no Rio de janeiro ao
Ministro dos Negocios Estrangeiros:
Oficio n. 0 330, enviando c6pia do memorandum entregue ao Itamaraty explicando a posic;:ao portuguesa
quanto a representac;:ao dos interesses portugueses
e indianos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

188

N.o 847- Lisboa, 15 de Maio de 1956.

Nota verbal da Lega~ao do Egipto em Lisboa ao Ministerio dos
Negocios Estrangeiros:
N. 0 27, agradecendo as facilidades concedidas para visitar urn indiano preso e sob tratamento num hospital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

190

N. 0 848- Rio de Janeiro, 19 de Maio de 1956.

Do Embaixador de Portugal no Rio de janeiro ao Ministro dos
Negocios Estrangeiros:
Telegrama n. 0 83, referindo uma sugestao do Itamaraty
acerca da questao de representac;:ao dos interesses
portugueses e indianos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

191

N. 0 849- Lisboa, 2 de Maio de 1956.

Do Ministerio dos Negocios Estrangeiros ao Embaixador de Portugal no Rio de janeiro:
Telegrama n. 0 67, comentando a sugestao contida no
telegrama n. 0 83 (doc. n. 0 848)................

192

439
N. 0 850- Rio de Janeiro, 23 de Maio de 1956.

Do Embaixador de Portugal no Rio de Janeiro ao Mlnlstro dos
Neg6clos Estrangelros:
Telegrama n. 0 86, referindo a resposta indiana ao memorandum brasileiro sobre espat;o aereo e aguas territoriais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

192

N.o 851- Rio de Janeiro, 24 de Maio de 1956.

Do Embalxador de Portugal no Rio de Janeiro ao Ministro dos
Neg6cios Estrangelros:
Oficio n. 0 36, remetendo c6pias do memorandum brasileiro e a resposta do Governo indiano sobre aguas
territoriais e espa<;;o aeero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

193

N. 0 852- Lisboa, 30 de Maio de 1956.

Nota verbal do Mlnlsterlo dos Neg6cios Estrangeiros A
do Egipto em Lisboa:

Lega~iio

N.o 3, respondendo as alegat;oes indianas referidas na
nota n. 0 14 (doc. n. 0 801) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

197

N. 0 853- Rio de Janeiro, 2 de Junho de 1956.

Do Embaixador de Portugal no Rio de Janeiro ao Ministro dos
Neg6cios Estrangeiros:
Oficio n.o 379, remetendo copa da nota indiana referida no anexo II do oficio n.o 361 (doc. n.o 851)..

199

N. 0 854- Karachi, 6 de Junho de 1956.

Da

Lega~iio

de Portugal em Karachi ao Mlnistt\rio dos Neg6cios
Estrangeiros:
Aerograma n. 0 A-35, transcrevendo algumas passagens
do discurso proferido em Bombaim pelo Prin1eiro-Ministro indiano em 4 de Junho de 1956 . . . . . .

203

N. 0 855-Lisboa, 14 de Junho de 1956.

Do Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros ao Embaixador de Portugal no Rio de Janeiro:
Telegrama n. 0 84, concordando como Itan1araty em que
o Brasil, como potencia protectora dos interesses
portugueses, nao deve ser intermediario de protestos indianos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

204

440
N

° 856- Usboa,

14 de Jtmho de 1956.

Do Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros ao Embaixador de Portugal em Londres:
Telegrama n. 0 liiO, solicitando i.nforma<;5es acerca da
visita que Krishna Menon teria feito ao Ministro
dos Neg6cios Estrangeiros do Governo Britanico. .

N.o 8ii7

204

Haia, 1ii de Junho de 19:'iG.
Do Ministro de Portugal na Haia ao Ministro dos Neg6cios Estrangeiros:
Telegrama n. 0 65, informando terem sido entregues ao
Tribunal Internacional de Justi<;a o memorial de
acusa<;ao e uma nota sobre a nomea<;ao do juiz
ad hoc portugues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20·1

N. 0 858-Rio de Janeiro, 28 de Junho de 1956.
Do Embaixador de Portugal no Rio de Janeiro ao Ministro dos
Neg6cios Estrangeiros:
Aerograma n. 0 A-55, transmitindo sugestoes do Embaixaclor do Brasil em Nova Delhi para resolver as clificulclades criadas pela Uniao Indiana a representa<;ao
dos interesses portugueses em Bombaim. . . . . . . .

20:3

N. 0 859- Lisboa, 1 de Julho de 19ii6.
Comunicaclo do Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros,
desment:indo as falsidades propaladas pela Uniao
Indiana acerca do tratamento dos indianos detidos
e1n Goa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

206

N. 0 860- Usboa, 3 de Julho de 1956.
Nota verbal da Lega~iio do Egipto em Lisboa ao Ministerio dos
Neg6cios Estrangeiros:
:\1'. 0 52, remetendo uma nota do Governo indiano, que

alegava viola<;oes do seu espa<;o aereo por avi5es
portugueses

206

441
N.o 861- Lisboa, !J de Julho de 1956.
Nota verbal do Ministerio dos Negocios Estrangeiros
do Egipto em Lisboa:

a

Lega,.iio

N. 0 G, rejeitando as alega<;oes indianas referidas na nota n.o i\2
(doc. n. 0 860) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

X

0
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Lisboa, 17 de J ulho de 195G.
Do Ministerio dos Negocios Estrangeiros ao Embaixador de Portugal no Rio de Janeiro:

Telegrama 11. 0 8G, analisanclo sugestoes sobre arranjos
a fazer em Bombaim para assegurar protec<;ao
efectiva dos goeses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21 0

N. 0 86:3- Lisboa, 17 de Julho de 1\liifi.

Do Ministerio dos Negocios Estrangeiros ao Embaixador de Portugal no Rio de Janeiro:

Telegrama 11. o l Oi\, mandan do solicitar novas diligencias
do Governo Brasileiro para resolver o problema
de protec<;ilo clos interesses portugueses em Bambairn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

211

N. 0 864- Lisboa, 18 de Julho de 1956.
Memorandum do Ministerio dos Negocios Estrangeiros
xada do Brasil em Lisboa:

a Embai-

N. 0 23, solicitando do Govemo Brasileiro cliligencias
junto do Governo indiana para qne este volte a
pagar as pensoes que deve as familias dos maritimos
goeses mortos em servi<;o e aos funcionarios goeses
aposentaclos de cargos que ocupavam na Uniilo
Indiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

212

N. 0 865- Lisboa, 20 de Julho de 1956.
Nota verbal do Minlsterlo dos Negocios Estrangeiros
do Egipto em Lisboa:

a

Lega,.iio

N.o 8, confirmando a posi<;ilo referida na nota n.o ()
(doc. n.o 861) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

213

442
N.o 866- Lisboa, 13 de Agosto de 1956.

Do Ministro dos Negocios Estrangeiros ao Ministro de Portugal
na Haia:
Telegrama n. 0 6G, maudando informar o Tribunal Intcrnacional de Justi<;a da escolha do juiz ad hoc portugues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

214

N. 0 867-Haia, 14 de Agosto de 19ii6.

Do Ministro de Portugal na Haia ao Ministro dos Negocios Estrangeiros:
Telegrama 11. 0 81, informando ter comunicado ao Tribunal Intemacional de Justi<;a o nome do juiz
ad hoc portugues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

214

N. 0 868- Lisboa, 17 de Agosto de 1956.

Nota verbal da Lega~ao do Egipto em Lisboa ao Ministerio dos
Negocios Estrangeiros:
N. 0 60, transmitindo uma comunica<;ao do Govemo
de Nova Delhi sobre a questao de protec<;ao dos
interesses portugueses na Uniao Indiana. . . . . . . .

21 fi

N. 0 869- Lisboa, 22 de Agosto de 1956.

Do Ministro dos Negocios Estrangeiros ao Embaixador de Portugal no Rio de Janeiro:
Telegrama 11. 0 120, mandando esclarecer um mal-entendido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

216

N. 0 870- Lisboa, 23 de Agosto de 1956.

Do Ministerio dos Negocios Estrangeiros ao Ministro de Portugal
no Cairo:
Telegrama 11. 0 32, mandando esclarecer urn mal-entendido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

216

N.o 871- Cairo, 2± de Agosto de 1956.

Do Ministro de Portugal no Cairo ao Ministro dos Negocios Estrangeiros:
Telegrama 11. 0 72, pedindo um esclarecimento sobre
o telegrama n.o 32 (doc. 11. 0 870) . . . . . . . . . . . . . .

217

443
N. 0 872- Lisboa, 24 de Agosto de 1956.
Do Ministerio dos Negocios Estrangeiros ao Ministro de Portugal
no Cairo:

Telegrama n.o 33, respondendo ao telegrama n.o 72
(doc. n.o 871) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

217

N. 0 873 - Lisboa, 25 de Agosto de 1956.
Comunicado do Ministerio dos N eg6cios Estrangeiros
completando uma deficiente declara<;ao do Primeiro-Ministro indiano sobre a questao de representa<;ao dos interesses indianos e portugueses. . . . . .

218

N. 0 874- Lisboa, 28 de Agosto de 1956.
Nota verbal da Lega~iio do Egipto em Lisboa ao Ministerio dos
Negocios Estrangeiros:

N.o 63, enviando em anexo uma nota indiana alegando
viola<;oes por avioes portugueses................

219

N. 0 875- Lisboa, 29 de Agosto de 1956.
Nota verbal do Ministerio dos Negocios Estrangeiros
do Egipto em Lisboa

a Lega~iio

N.o 10, acerca de protec<;ao dos interesses portugueses
e indianos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

224

N.o 876- Rio de Janeiro, 1 de Setembro de 1956.
Do Embaixador de Portugal no Rio de Janeiro ao Ministro dos
Negocios Estrangeiros:

Telegrama n. 0 140, relatando uma conversa com o Director-Geral dos Neg6cios Politicos do Itamaraty
sobre a questao de protec<;ao dos interesses portugueses e indianos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

225

N.o 877- Lisboa, 3 de Setembro de 1956.
Do Ministro dos Negocios Estrangeiros ao Embaixador de Portugal no Rio de janeiro:

Telegrama n. 0 128, esclarecendo a posi<;ao do Govemo
Portugues sobre a questao de protec<;ao dos interesses portugueses e indianos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

227

444
N. 0 878 -Lis boa, 3 de Setembro de 1956.
Do Minlsterio dos Neg6clos Estrangeiros ao Embaixador de Portugal no Rio de Janeiro:

Telegrama n.o 12!), aditamento ao telegrama n. 0 218
(doc. n. 0 877) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N

° 87!)- Rio

22!)

de Janeiro, 3 cle Setembro de 1 !)GG.

Do Embaixador de Portugal no Rio de Janeiro ao Ministro dos
Neg6cios Estrangeiros:

Telegrama 11. 0 142, aditamento ao telegrama 11. 0 I+O
(doc. n.o 876) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N

° 880- Lima,

22!J

8 de Setembro de I!)ii().

Do Encarregado de Neg6cios de Portugal em Lima ao Ministro
dos Neg6cios Estrangeiros:

Oficios 11. 0 148, enviando um artigo dum jornalista da
United Press referindo declarac;oes do Presidente
da Associac;iio Comercial da India Portuguesa
acerca do fracasso do bloqueio indiana
........

N

° 881 -Lisboa,

230

i3 de Setembro de I !)1)6.

Do Ministro dos Neg6cios Estrangeiros ao Embaixador de Portugal no Rio de Janeiro:

Telegrama n. 0 130, contendo instruc;oes relativas a protecc;iio dos interesses portugueses em Bombaim. . . . . .

N

°

882- Rio de Janeiro,

i)

231

de Setembro de 1!)i)(J.

Do Embaixador de Portugal no Rio de Janeiro ao Ministro dos
Neg6cios Estrangelros:

Telegrama n. 0 144, referindo uma conyersa com o Director-Geral dos Neg6cios Politicos do ltamaraty
acerca duma casa para o representante hrasileiro
receber os goeses em Bombaim . . . . . . . . . . . . . . . .

232

445
N

o

883- Rio de Janeiro, 6 de Setembro de 1956.

Do Embaixador de Portugal no Rio de janeiro ao Ministro dos
Negocios Estrangeiros:
Oficio n.o 614, enviando c6pias dum memorandum e da
resposta do Itamaraty sobre a questiio duma casa
para a representa<;iio brasileira em Bombaim. . . . . .

233

No 884- Rio de Janeiro, ll de Setembro de Hl56.
Do Embaixador de Portugal no Rio de janeiro ao Ministro dos
Negocios Estrangeiros:
Oficio 11. 0 619, enviando c6pia dUl!la nota entregue ao
Itamaraty sobre a questao de representa<;iio dos
interesses portugueses em Bombaim . . . . . . . . . . . .

234

N.o 885- \Vashington, 12 de Setembro de 1956.
Do Embaixador de Portugal em Washington ao Ministro dos Negocios Estrangeiros:
Oficio n. 0 999, referindo noticias sobre o fracasso do bloqueio indiano, com declara<;6es do Presiclente cla
Associa<;iio Comercial cla India Portuguesa. . . . . .

N

°

23 7

886- Lisboa, 14 de Setembro de 1956.

Nota verbal do Ministerio dos Negocios Estrangeiros
do Egipto em Lisboa:
N

o

a

Lega~lio

11, indicando as rotas seguidas pela avia<;ao portuguesa na India e rejeitando responsahilidade por
qualquer acto da Uniiio Indiana contra a mesma. .

238

N. 0 887- Lisboa, 17 de Setembro de 1946.
Da

Lega~lio

do Egipto em Lisboa ao Ministro dos Negocios Estrangeiros:
N. 0 70, enviando duas notas indianas relativas a representa<;ao dos interesses portugueses em Bombaim

240

446
N. 0 888- Rio de Janeiro, 27 de Setembro de 1956.

Do Embaixador de Portugal no Rio de janeiro ao Ministro dos
Negocios Estrangeiros:
Oficio n. 0 671, enviando uma nota brasileira sobre a
questao de representa<;ao dos interesses portugueses
en1 Bombahn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

245

N. 0 889- Lisboa, 3 de Outubro de 1956.

Do Ministerio dos Negocios Estrangeiros ao Embaixador de Portugal no Rio de janeiro:
Telegrama n. 0 149, refermdo o nillnero de indianos na
India Portuguesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

246

N. 0 890- Rio de Janeiro, 5 de Outubro de 19;36.

Do Embaixador de Portugal no Rio de janeiro ao Ministro dos
Negocios Estrangeiros:
Telegrama n. 0 168, referindo uma nota indiana dirigida
ao Goven10 Brasileiro acerca de representa<;ao dos
interesses portugueses em Bombaim. . . . . . . . . . . .

247

N. 0 891- Lisboa, 6 de Outubro de 1956.

Do Ministt\rio dos Negocios Estrangeiros ao Embaixador de Portugal no Rio de janeiro:
Telegrama n.o 154, referindo o numero de presos indianos em Goa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

248

N.o 892- Rio de Janeiro, 6 de Outubro de 1956.

Do Embaixador de Portugal no Rio de janeiro ao Ministro dos
Negocios Estrangeiros:
Oficio n. 0 701, enviando c6pia duma nota indiana sobre
a questao de representa<;ao dos interesses portugueses e indianos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

248

447
N. 0 893- Lisboa, 15 de Outubro de 1956.

Nota verbal do Ministerio dos Negocios Estrangeiros
do Brasil em Lisboa:

a Embaixada

N.o 37, pedindo para transmitir ao Governo indiana as
acusa<;oes do Governo Portugues relativas a varios
actos de terrorismo e de viola<;ao do territ6rio praticados por elementos provenientes da Uniao Indiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

254

N. 0 894- Haia, 25 de Outubro de 1956.

Do Ministro de Portugal na Haia ao Ministro dos Negocios Estrangeiros:
Telegrama n.o 113, infonnando ter o Governo indiana
pedido prorroga<;ao por mais seis meses do prazo
para apresenta<;iio do seu contramemorial . . . . . .

265

N.o 895- Rio de Janeiro, 14 de Novembro de 1956.

Do Embaixador de Portugal no Rio de janeiro ao Ministro dos
Negocios Estrangeiros:
Telegrama n. 0 187, comunicando que o Governo indiana
amea<;ava rever toda a questao de protec<;iio dos
interesses, se nao fosse autorizada ate ao fin1 do
mes a ida dum representante egipcio a Goa. . . . . .

265

N.o 896- Haia, 21 de Novembro de 1956.

Do Ministro de Portugal na Haia ao Ministro dos Negocios Estrangeiros:
Telegrama n.o 116, acerca do pedido indiana de prorroga<;iio do prazo para entrega do contramemorial

266

N. 0 897- Haia, 25 de Novembro de 1956.

Do Ministro de Portugal na Haia ao Ministro dos Negocios Estrangeiros:
Telegrama n.o 120, acerca do pedido indiana de
prorroga<;iio do prazo para entrega do contramemorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

266

448
N. 0 898- Lisboa, 27 de Novembro de 1956.
Do Ministerio dos Negocios Estrangeiros ao Embaixador de Portugal no Rio de janeiro:
Telegrama n. 0 177, contendo uma comunica<;iio para
transmissao ao Govemo indiano acerca da ida do
delegado egipcio a Goa

267

N. 0 899- Lisboa, 29 de Novembro de 1956.
Nota verbal da Lega~iio do Egipto em Lisboa ao Ministerio dos Negocios Estrangeiros:
N. 0 83, enviando uma nota indiana alegando v{trias
viola<;oes por avioes portugueses. . . . . . . . . . . . . .

268

N. 0 900- Haua, 30 de ::\ovembro de 1956.
Do Ministro de Portugal na Haia ao Ministro dos Negocios Estrangeiros:
Telegrama n.o 121, infonnando que o Tribunal Internacional de Justi<;a concedeu ao Govemo indiano
um prazo adicional de quatro meses para apresenta~ao do contrametnorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

272

N. 0 901- Rio de Janeiro, I de Dezembro de 1956.
Do Embaixador de Portugal no Rio de janeiro ao Ministro dos
Negocios Estrangeiros:
Oficio n. 0 596, enviando v:irios docmnentos relacionados
com a questao de protec<;ao dos interesses portugueses e indianos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

272

N. 0 902- Lisboa, 4 de Dezembro de 1956.
Memorandum da Nunciatura Apostolica em Lisboa ao Ministerio
dos Negocios Estrangeiros:
Prot. 7040/56, transmitindo um pedido da Hierarquia
indiana a favor dos presos indianos em Goa. . . . . .
X

0

280

903- Nova Iorque, 6 de Dezembro de 1956.

Discurso proferido no Plen:irio da Assembleia Geral da
ONU pelo Representante Permanente de Portugal,
Hmbaixador Vasco Garin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

281

449
N.o 904- Rio de Janeiro, 20 de Dezembro de 1956.
Do Embaixador de Portugal no Rio de janeiro ao Ministro dos
Negocios Estrangeiros:
Oficio n. 0 892, enviando uma nota do Itamaraty acerca
da ida dum representante egipcio a Goa. . . . . . . .

288

N. 0 905- Londres, 22 de Dezembro de 1956.
Do Encarregado de Negocios de Portugal em Londres ao Ministro
dos Negocios Estrangeiros:
Telegrama n. 0 414, referindo amea<;as indianas a avia<;ao
portuguesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

290

N.o 906- Karachi, 22 de Dezembro de 1956.
Do Ministro de Portugal em Karachi ao Ministro dos Negocios
Estrangeiros:
Telegrama n. 0 397, referindo amea<;as indianas a avia<;ao
portuguesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

290

N. 0 907- Washington, 22 de Dezembro de 1956.
Do Embaixador de Portugal em Washington ao Ministro dos Negocios Estrangeiros:
Telegrama n.o 224, referindo amea<;as indianas a avia<;ao
portuguesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

291

N. 0 908- Washington, 27 de Dezembro de 1956.
Do Embaixador de Portugal em Washington ao Ministro dos Negocios Estrangeiros:
Telegrama 11. 0 216, contendo informa<;5es acerca da
conversa sobre Goa que o Primeiro-Ministro indiana
teve com o Presidente dos Estados Unidos. . . . . .

291

N.o 909- Rio de Janeiro, 29 de Dezembro de 1956.
Do Embaixador de Portugal no Rio de janeiro ao Ministro dos
Negocios Estrangeiros:
Telegrama n.o 201, acerca da ida a Bombaim do representante dos interesses portugueses . . . . . . . . . . . .

292

450
N.o 910- Lisboa, 31 de Dezembro de 1956.

Do Ministerio dos Negocios Estrangeiros ao Embaixador de Portugal no Rio de janeiro:
Telegrama n. 0 189, salientando a conveniencia da partida imediata para Bombaim do representante dos
interesses portugueses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N.o 911 -

293

Lisboa, I de Janeiro de I957.
Da mensagem de Ano Novo dirigida a Nac;ao pelo Presidente da Republica, General Craveiro Lopes. . . .

293

N.o 912- Rio de Janeiro, 3 de Janeiro de 1957.

Do Embaixador de Portugal no Rio de janeiro ao Ministro dos
Negocios Estrangeiros:
Oficio n.o 13, enviando uma nota do Itamaraty acerca
das ameac;as indianas a aviac;ao portuguesa......

294

N.o 913-Lisboa, 9 de Janeiro de 1957.

Memorandum do Ministerio dos Negocios Estrangeiros
datura Apostolica em Lisboa:

a

Nun-

N. 0 I, comunicando que o Govemo Portugues estava
a estudar com benevolencia o pedido da Santa Se
a favor dos presos indianos em Goa e lembrando que
o Govemo de Nova Delhi deveria encarar com o
mesmo espirito a situac;ao das familias que sofriam
em virtude das restric;oes impostas aos emigrantes
goeses na Uniao Indiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

295

N.o 9I4- Lisboa, 16 de Janeiro de 1957.

Do Ministerio dos Negocios Estrangeiros ao Embaixador de Portugal no Rio de janeiro:
Telegrama n. 0 IO, mandando entregar uma nota comunicando o acordo do Govemo Portugues as propostas indianas para pagamento das pensoes devidas aos goeses pelo Govemo indiano . . . . . . . . . . . .

296

451
N. 0 915- Lisboa, 19 de Janeiro de 1957.

Nota verbal do Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros
do Egipto em Llsboa:

a Lega~lio

N. 0 1, respondendo as alega<_roes indianas contra a avia<_rao portuguesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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N.o 916- Lisboa, 21 de Janeiro de 1957.

Do Director-Geral dos Neg6cios Polfticos do Ministerio do Ultramar
ao Director-Geral dos Neg6cios Politicos do Ministerio dos
Neg6cios Estrangeiros:
Oficio n.o 507, transmitindo uma comunica<_rao do Govemo Geral do Estado da fndia acerca da visita
dum funcionario egipcio a Goa . . . . . . . . . . . . . . . .

298

N.o 917-Lisboa, 22 de Janeiro de 1957.

Nota verbal do Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros
do Egipto em Lisboa:

a Lega~lio

N.o 3, referindo interferencia indiana na avia<_rao portuguesa e fazendo sugest5es para desfazer equivocos

298

N.o 918- Lisboa, 1 de Fevereiro de 1957.

Do Ministro dos Neg6cios Estrangeiros ao Embaixador de Portugal
no Rio de Janeiro:
Telegrama n. 0 22, acerca da questao de alojamento do
delegado brasileiro em Bombaim . . . . . . . . . . . . . .

300

N.o 919- Lisboa, 9 de Fevereiro de 1957.

Do Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros ao Embaixador de Portugal no Rio de Janeiro:
Telegrama n.o 36, mandando comunicar ao Govemo
de Nova Delhi a anuencia do Govemo Portugues a
abertura em Salcete dum escrit6rio para pagamento
das pensoes indianas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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452
N. 0 920- Lisboa, 14 de Fevereiro de 1957.

Do Director-Geral dos Neg6cios Politicos do Ministerio do Ultramar
ao Director-Geral dos Neg6cios Politicos do Ministerio dos
Neg6cios Estrangeiros:
Oficio n. 0 1000/48/1, transmitindo informa<;oes recebidas do Governo Geral do Estado da fndia acerca
da visita dum delegado egipcio a Goa . . . . . . . . . .

301

N. 0 921- Lisboa, 14 de Fevereiro de 1957.
Circular n. 0 5 do Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros,
enviando o texto do comunicado relativo a questao
de avia<;i'io em Goa, Damao e Diu. . . . . . . . . . . . . .

302

N. 0 922 -Nova Delhi, 21 de Fevereiro de 1956.

Nota enviada pelo Governo da Uniao Indiana a Embaixada do
Egipto em Nova Delhi e por esta enviada ao Ministerio dos
Negocios Estrangeiros:
Nota n.o F. 47/60 jNGO

303

N. 0 923- Lisboa, 5 de Mar<;o de 1957.

Do Nuncio Apost6lico em Lisboa ao Ministro dos Neg6cios Estrangeiros:
Nota agradecendo o gesto do Governo Portugues dan do
liberdade a alguns indianos detidos em Goa. . . . . .

306

N. 0 924- Lisboa, 18 de Mar<;o de 1957.

Nota verbal do Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros
do Eglpto em Llsboa:

a

Lega~ao

N. 0 5, solicitando resposta as propostas portuguesas
sobre a questao de avia<;i'io.. ..... ...... .. . . . ..

307

N. 0 925- Lisboa, 19 de Mar<;o de 1957.

Nota verbal da Lega~ao do Egipto em Llsboa ao Ministerio dos
Neg6cios Estrangeiros:
N.o 9, dizendo que nao foi recebida resposta indiana
as propostas portuguesas sobre a questi'io de avia<;i'io

307

453
N. 0 926- Lisboa, 22 de Mar<;o de 1957.
Do Ministerio dos Negocios Estrangeiros ao Embaixador de Portugal no Rio de janeiro:

Telegrama n. 0 65, acerca da visita do delegado brasileiro a Bombaim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

309

N. 0 927- Rio de Janeiro, 23 de Mar<;o de 1957.
Do Embaixador de Portugal no Rio de janeiro ao Ministro dos
Negocios Estrangeiros:

Telegrama, n. 0 81, acerca da visita do delegado brasileiro a Bombaim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

309

N. 0 928- Lisboa, 26 de Mar<;o de 1957.
Do Ministro dos Negocios Estrangelros ao Nuncio Apostollco em
Lis boa:

Nota sobre a liberta<;ao dos indianos detidos em Goa
e a atitude do Episcopado indiana . . . . . . . . . . . .

310

N. 0 929- Lisboa, 1 de Abril de 1957.
Nota verbal da Lega~iio do Egipto em Lisboa ao Mlnlsterlo dos
Negocios Estrangeiros:

N.o 12, enviando uma nota indiana alegando viola<;oes
por avioes portugueses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

N. 0 930- Lisboa, 9 de Abril de 1957.
Nota verbal do Ministerio dos Negocios Estrangeiros
do Egipto em Lisboa:

a

Lega~iio

N.o 6, manifestando surpresa por o Govemo indiana
continuar a alegar viola<;oes ao mesmo tempo que
deixava sem resposta as propostas portuguesas
para esclarecer a situa<;ao .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
N. 0 931- Haia, 15 de

311

Abril de 1957.

Do Ministro de Portugal na Haia ao Ministro dos Negocios Estrangeiros:

Telegrama n. 0 16, acerca do prazo a obter do Tribunal
Intemacional de Justi<;a para responder a excep<;ao preliminar indiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

312

454
N. 0 932 -Haia, 15 de Abril de 1957.

Do Ministro de Portugal na Haia ao Ministro dos Negocios Estrangeiros:
Telegrama n.o 17, sumariando a excepc;ao preliminar
indiana e informando ter sido fixado um prazo de
dois meses para a resposta portuguesa . . . . . . . . . .

313

N.o 933- Londres, 30 de Abril de 1957.

Do Embaixador de Portugal em Londres ao Ministro dos Neg6cios Estrangeiros:
Telegrama n.o 144, referindo uma noticia acerca do
fiasco do bloqueio indiano a fndia Portuguesa....

314

N.o 934- Haia, 21 de Maio de 1957.

Do Ministro de Portugal na Haia ao Ministro dos Negoclos Estrangelros:
Telegrama n. o 3 7, informando ter sido marc ada a data
para a entrega das observac;oes portuguesas a
excepc;ao preliminar indiana....................

314

N. 0 935- Lisboa, 22 de Maio de 1957.

Do Ministerio dos Negocios Estrangeiros
gal no Rio de Janeiro:

a Embaixada

de Portu-

Telegrama n.o 149, transmitindo o texto duma nota para
enviar ao Governo de Nova Delhi acerca da questao
de pagamento das pensoes indianas . . . . . . . . . . . .

314

N.o 936- Lisboa, 27 de Julho de 1957.

Do Ministerio dos Negocios Estrangeiros ao Embaixador de Portugal no Rio de Janeiro:
Telegrama n.o 219, acerca da questao de pagamento
das pensoes indianas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

315

N.o 937- Lisboa, 27 de Julho de 1957.

Do Ministerio dos Negocios Estrangeiros ao Embaixador de Portugal no Rio de Janeiro:
Telegrama n.o 220, transmitindo o texto duma nota
para enviar ao Governo de Nova Delhi acerca da
questao de pagamento das pensoes indianas. . . .

316

455
N.o 938- Lisboa, 30 de Julho de 1957.
Declara<;ao do Ministro dos Neg6cios Estrangeiros,
Doutor Paulo Cunha, acerca da disposi<;ao do Govemo Portugues de negociar com a Uniao Indiana
quest5es de vizinhan<;a ........................

317

N.o 939- Lisboa, 6 de Agosto de 1957.

Do Ministerio da Defesa Nacional ao Ministerio dos Negocios Estrangeiros:
Oficio n.o DI/215, referindo uma viola<;ao do territ6rio
portugues por bandos provenientes da Uniao Indiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

318

N.o 940- Rio de Janeiro, 7 de Agosto de 1957.

Do Embaixador de Portugal no Rio de janeiro ao Ministro dos
Negocios Estrangeiros:
Telegrama n.o 241, informando que o Secretario da Embaixada brasileira em Nova Delhi ia realizar nova
viagem a Bombaim para tratar dos interesses portugueses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

319

N.o 941- Lisboa, 8 de Agosto de 1957.

Do Ministerio da Defesa Nacional ao Ministerio dos Negocios Estrangeiros:
Oficio n. o DI/217, informando que os incidentes referidos
no oficio n. 0 DI/215 (doc. n.o 939) foram patrocinados por um funcionario superior da policia indiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

319

N. 0 942- Lisboa, 27 de Agosto de 1957.
Circular n.o 16 da Direc<;ao-Geral dos Neg6cios Politicos
do Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros acerca do
processo em curso no Tribunal Intemacional de
Justi<;a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

320

N. 0 943- Lisboa, 30 de Agosto de 1957.

Do Ministerio dos Negocios Estrangeiros it Embaixada do Brasil
em Lisboa:

Memorandum acerca de ataques a postos fronteiri<;os
portugueses realizados por elementos enviados da
Uniao Indiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

322

456
N. 0 944 -

Lisboa, 31 de Agosto de 1957.
Do Director-Geral dos Neg6cios Politicos do Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros ao Embaixador de Portugal na Haia:
Oficio n. 0 20, indicando a composi<;ao da delega<;ao portuguesa as audiencias do Tribunal Intemacional
de Justi<;a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

323

N. 0 945- Lisboa, 4 de Setembro de 1957.
Nota verbal do Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros
Egipto em Lisboa:

a Lega~iio

do

N. 0 9, repelindo alega<;oes indianas acerca de viola<;oes
do territ6rio, actos que, ao contrario, constituiram
graves viola<;oes da fronteira portuguesa em Damao

324

N. 0 946- Lisboa, 9 de Setembro de 1957.
Circular n. 0 17, enviando o texto dum comunicado do
Ministerio do Ultramar acerca das tentativas indianas contra Damao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

325

N. 0 947- Londres, 16 de Setembro de 1957.
Do Encarregado de Neg6cios de Portugal em Londres ao Ministro
dos Neg6cios Estrangeiros:
Oficio n. 0 1516, referindo uma noticia acerca de novos
movimentos de for<;as indianas junto da fronteira
de Damao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

326

N. 0 948- Lisboa, 19 de Setembro de 1957.
Do Ministro dos Neg6cios Estrangeiros ao Encarregado de Neg6cios de Portugal no Rio de janeiro:
Telegrama n.o 296, transmitindo o texto duma nota de
protesto para enviar ao Govemo indiano acerca
dum ataque armado ao posto fronteiri<;o de Anconem, em Goa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N. 0 949 -

327

Lisboa, 20 de Setembro de 1957.
Comunicado do Ministerio dos N eg6cios Estrangeiros
acerca dos ataques armados levados a efeito por
elementos enviados da Uniao Indiana e das pretensas viola<;oes do espa<;o aereo . . . . . . . . . . . . . .

328

457
N.o 950- Lisboa, 23 de Setembro de 1957.

Nota verbal da Lega~iio do Egipto em Lisboa ao Ministerio dos
Negocios Estrangeiros:
N. 0 42, enviando uma nota indiana alegando violac;:ao
da fronteira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

331

N.o 951- Haia, 24 de Setembro de 1957.

Do Embaixador de Portugal na Haia ao Ministro dos Negocios
Estrangeiros:
Telegrama acerca do inicio do julgamento, no Tribunal
Internacional de Justic;:a, da excepc;:ao preliminar
indiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

333

N. 0 952- Haia, 30 de Setembro de 1957.

Do Embaixador de Portugal na Haia ao Ministro dos Negocios
Estrangeiros:
Telegrama n.o 127, acerca das alegac;:oes indianas na
primeira fase do julgamento no Tribunal Intemacional de Justic;:a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N

° 953- Haia,

334

I de Outubro de 1957.

Do Embaixador de Portugal na Haia ao Ministro dos Negocios
Estrangeiros:
Telegrama n. 0 132, acerca da resposta portuguesa as
alegac;:oes indianas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. o 954 -

335

Haia, 3 de Outubro de 1957.

Do Embaixador de Portugal na Haia ao Ministro dos Negocios
Estrangeiros:
Telegrama n. 0 134, acerca da resposta portuguesa as
alegac;:oes indianas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33 6

N.o 955- Rio de Janeiro, 4 de Outubro de 1957.

Do Encarregado de Negocios de Portugal no Rio de janeiro ao
Ministro dos Negocios Estrangeiros:
Telegrama 279 acerca da questao das pensoes indianas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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458
N.o 956- Haia, 6 de Outubro de 1957.

Do Embaixador de Portugal na Haia ao Ministro dos Neg6cios
Estrangeiros:
Telegrama n. 0 137, acerca da replica indiana no Tribunal
Internacional de Justi<;a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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N.o 957- Haia, 8 de Outubro de 1957.

Do Embaixador de Portugal na Haia ao Ministro dos Neg6cios
Estrangeiros:
Telegrama n.o 141, acerca da replica indiana..........

338

N. 0 958- Haia, 10 de Outubro de 1957.

Do Embaixador de Portugal na Haia ao Ministro dos Neg6cios
Estrangeiros:
Telegrama n.o 145, informando que os indianos deram
nova redact;ii.o a sua sexta except;ii.o preliminar. .

339

N.o 959 -Haia, ll de Outubro de 1957.

Do Embaixador de Portugal na Haia ao Ministro dos Neg6cios
Estrangeiros:
Telegrama n.o 148, anunciando o fim das audiencias do
julgamento preliminar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

339

N. 0 960- Haia, 12 de Outubro de 1957.

Do Embaixador de Portugal na Haia ao Ministro dos Neg6cfos
Estrangeiros:
Telegrama n.o 150, acerca das reunioes do Tribunal
Internacional de Justi<;a para preparar a sentent;a

340

N. 0 961- Lisboa, 12 de Outubro de 1957.

Do Ministro dos Neg6cios Estrangeiros ao Embaixador de Portugal
na Haia:
Aerograma n. 0 149-A, felicitando os advogados de Portugal pela maneira brilhante como foi defendida
a posi<;ao portuguesa. ... ..... ... ....... .......

340

459
N.o 962-Rio de Janeiro, 17 de Outubro de 1957.

Do Encarregado de Negocios de Portugal no Rio de janeiro ao
Ministro dos Negocios Estrangeiros:
Telegrama n.o 288, informando ter recebido o relat6rio do funcionario brasileiro encarregado da protec~ao dos interesses portugueses em Bombaim..

340

N.o 963- Haia, 26 de Novembro de 1957.

Do Embaixador de Portugal na Haia ao Ministro dos Negocios
Estrangeiros:
Telegrama n. 0 166, acerca da senten~a do Tribunal Internacional de Justi~a, que rejeitou quatro das seis
excep~oes indianas e mandou juntar as suas restantes ao fundo do litigio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

341

N.o 964- Lisboa, 11 de Dezembro de 1957.
Circular n.o 23, do Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros
analisando a senten~a do Tribunal Internacional
de Justi~a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

341

N.o 965- Lisboa, 1 de Janeiro de 1958.

Da mensagem de Ano Novo do Presidente da Republica Portuguesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

344

N.o 966- Haia, 25 de Janeiro de 1958.

Do Embaixador de Portugal na Haia ao Mlnistro dos Negoclos
Estrangelros:
Telegrama n. 0 7, informando ter a Uniao Indiana pedido
nova extensao de prazo para entregar a seu contramemorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

345

N.o 967- Lisboa, 31 de Janeiro de 1958.
Circular n.o 5, contendo o texto do comunicado do :Ministerio do Ultramar acerca da questao das pensoes
indianas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

345

460
N. 0 968- Haia, 11 de Fevereiro de 1958.
Do Embaixador de Portugal na Haia ao Ministro dos Neg6cios
Estrangeiros:
Telegrama n.o 10, informando ter o Tribunal Internacional de ]usti9a concedido a Portugal, para entrega
da replica, extensao do prazo igual ao concedido
aos indianos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

348

N. 0 969- Lisboa, 20 de Fevereiro de 1958.
Nota verbal do Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros
Egipto em Lisboa:

a Lega~ao

do

N. 0 6, refutando alega9oes indianas sobre viola9iio do
territ6rio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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N.o 970- Lisboa, 3 de Mar9o de 1958.
Do Ministerio dos Negocios Estrangeiros ao Encarregado de Neg6cios de Portugal no Rio de janeiro:
Telegrama n.o 39, enviando texto duma nota para entregar ao Governo de Nova Delhi acerca das pensees indianas pagaveis em Goa . . . . . . . . . . . . . . . .
N

°

349

971- Londres, 26 de Mar9o de 1958.

Do Embaixador de Portugal em Londres ao Ministro dos Neg6cios
Estrangeiros:
Telegrama n. 0 64, referindo uma noticia acerca do fracasso do bloqueio econ6mico indiano............

350

N. 0 972- Lisboa, 5 de Abril de 1958.
Nota verbal do Ministerio dos Negocios Estrangeiros
da Republica Arabe Unida em Lisboa:

a

Lega~ao

N. 0 10, refutando alega9oes indianas acerca de viola9iio
da fronteira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

351

N.o 973- Lisboa, 25 de Junho de 1958.
Circular n.o 12 do Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros,
contendo o texto de dois comunicados do Ministerio
do Ultramar, sendo Ul11 acerca das pensoes indianas
e o outro acerca das comunicayoes telegraficas com
a Uniao Indiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

352

461
N. 0 974- Haia, 25 de Julho de 1958.
Do Embaixador de Portugal na Haia ao Ministro dos Neg6cios
Estrangeiros:
Telegrama n. 0 65, informando ter sido entregue ao
Tribunal Internacional de Justic;a a replica portuguesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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N.o 975- Lisboa, 21 de Agosto de 1958.
Nota verbal da Lega~iio da Republica Arabe Unida em Lisboa ao
Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros:
N. 0 50, enviando uma nota indiana alegando violac;iio
do territ6rio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

354

N. 0 976- Haia, 29 de Agosto de 1958.
Do Embaixador de Portugal na Haia ao Ministro dos Neg6cios
Estrangeiros:
Telegrama n.o 78, acerca da nova prorrogac;iio do prazo
concedido pelo Tribunal Internacional de Justic;a
a Uniiio Indiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

357

N.o 977- Lisboa, 12 de Setembro de 1958.
Circular n. 0 17 do lVIinisterio dos N eg6cios Estrangeiros,
confirmando noticias de levantamento de algumas
restric;oes impostas pela Uniiio Indiana aos goeses. .

357

N. 0 978- Lisboa, 16 de Setembro de 1958.
Do Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros ao Embaixador de Portugal no Rio de janeiro:
Oficio n. 0 31, transmitindo o texto dU111a nota para
entregar ao Governo indiano refutando alegac;oes
deste sobre violac;oes do territ6rio . . . . . . . . . . . . . .

358

N. 0 979- Haia, 1 de Novembro de 1958.
Do Embaixador de Portugal na Haia ao Ministro dos Neg6cios
Estrangeiros:
Telegrama n.o 93, informando que a Uniiio Indiana
pediu nova prorrogac;iio do prazo ao Tribunal Internacional de Justic;a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

362

462
N. 0 980- Haia, 4 de Novembro de 1958.
Do Embaixador de Portugal na Haia ao Ministro dos Negocios
Estrangeiros:

Telegrama n.o 95, referente a troca de impressoes havida
no Tribunal Intemacional de Justic;a acerca de
prazos........................................

363

N.o 981- Haia, 7 de Setembro de 1958.
Do Embaixador de Portugal na Haia ao Minlstro dos Negoclos
Estrangeiros:

Telegrama n.o 96, informando ter sido marcada a data
para a entrega da treplica indiana. . . . . . . . . . . . . .
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N. 0 982- Lisboa, 6 de Janeiro de 1959.
Nota verbal do Ministt\rio dos Neglicios Estrangeiros
Republica A.rabe Unida em Llsboa:

a Lega~iio

da

N. 0 1, repelindo alega'<oes indianas acerca de viola9iio
do territ6rio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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N. 0 983 -Haia, 14 de Janeiro de 1959.
Do Embaixador de Portugal na Haia ao Ministro dos Neglicios
Estrangeiros:

Telegrama n. 0 1, informando ter o agente indiano pedido
uma extensiio do prazo para a entrega da treplica

365

N.o 984- Haia, 17 de Janeiro de 1959.
Do Embaixador de Portugal na Haia ao Ministro dos Neglicios
Estrangeiros:

Telegrama n. 0 2, informando ter sido concedido o prazo
pedido pelos indianos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

366

N. 0 985- Haia, 28 de Janeiro de 1959.
Do Embaixador de Portugal na Haia ao Ministro dos Neglicios
Estrangeiros:

Telegrama n. 0 6, sugerindo diligencia no sentido de
chamar a aten9iio do Tribunal Intemacional para
o facto de a Uniao Indiana niio ter apresentado
fotoc6pias dos documentos anexos ao seu contramemorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

366

463
N.o 986- Lisboa, 27 de Janeiro de 1959.

Do Ministro dos Negocios Estrangeiros ao Embaixador de Portugal na Haia:
Telegrama n. 0 6, concordando com a sugestao e mandando praticar a diligencia referida no te1egrama
n. 0 6 (doc. n.o 985) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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N. 0 987- Haia, 30 de Janeiro de 1959.

Do Embaixador de Portugal na Haia ao Ministro dos Negocios
Estrangelros:
Te1egrama n.o 7, informando ter sido praticada uma diligencia junto do Presidente do Tribunal Internacional relativamente ao prazo a marcar para o inicio
das audiencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. o 988 -

367

Haia, 3 de Fevereiro de 1959.

Do Embalxador de Portugal na Haia ao Ministro dos Negocios
Estrangeiros:
Telegrama n.o 9, acerca das manobras indianas para
dificultar a prepara<;ao da resposta portuguesa
e do prazo que se poderia pedir ao Tribunal Internacional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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N. 0 989- Haia, 7 de Fevereiro de 1959.

Do Embalxador de Portugal na Haia ao Mlnlstro dos Negocios
Estrangeiros:
Telegrama n. 0 12, informando ter sido solicitado do
Tribunal Internacional urn prazo maior para o
come<;o das audiencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

368

N.o 990- Haia, 20 de Fevereiro de 1959.

Do Embalxador de Portugal na Hala ao Mlnlstro dos Negoclos
Estrangelros:
Telegrama n.o 17, informando ter sido entregue ao Tribunal Internacional uma carta do Governo Portugues........................................

369

464
N. 0 991- Haia, 28 de Fevereiro de 1959.
Do Embaixador de Portugal na Haia ao Ministro dos Negocios
Estrangeiros:

Telegrama n. 0 27, acusando a recep<;i'io de dois anexos indianos e informando ter o Tribunal Internacional feito um reparo junto do Agente indiano ao
facto de terem sido entregues apenas dois documentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

369

N. 0 992- Haia, 4 de Mar<;o de 1959.
Do Embaixador de Portugal na Haia ao Ministro dos Negocios
Estrangeiros:

Telegrama n. 0 31, comunicando ni'io ver vantagem em
fazer novo reparo a falta indiana na apresenta<;i'io
das fotoc6pias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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N. 0 993- Haia, 27 de Maio de 1959.
Do Embaixador de Portugal na Haia ao Ministro dos Negocios
Estrangeiros:

Telegrama n. 0 71, informando da data marcada para
o inicio das audiencias e para o deposito dos originais dos documentos

370

N.o 994- Haia, 17 de Julho de 1959.
Do Embaixador de Portugal na Haia ao Ministro dos Negocios
Estrangeiros:

Telegrama n. 0 82, comunicando ter depositado no Tribunal Internacional os originais dos documentos

3 70

N. 0 995 -Nova Iorque, 15 de Setembro de 1959.
Do Representante de Portugal na O.N.U. ao Ministro dos Negocios
Estrangeiros:

Telegrama n. 0 65, informando que a Unii'io Indiana fez
nova declara<;i'io acerca da jurisdi<;i'io do Tribunal
Internacional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

371

465
N. 0 996- Lisboa, 18 de Setembro de 1959.

Da Direc'riio-Geral dos Negocios Politicos do Ministerio dos Negocios Estrangeiros ao Embaixador de Portugal na Haia:
Oficio n. 0 29, indicando a composi<;iio da representa<;iio
portuguesa no processo oral do Tribunal Intemacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

371

N. 0 997- Haia, 21 de Setembro de 1959.

Do Embaixador de Portugal na Haia ao Ministro dos Negocios
Estrangeiros:
Telegrama n.o 108, infonnando ter come<;ado o julgamento no Tribunal Intemacional................

372

N. 0 998- Nova Iorqne, 9 de Outubro de 1959.
Discurso do Delegado de Portugal, Dr. J. Socrates da
Costa, no plemirio da l4.a Assemb1eia Geral das
Na<;oes Unidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 0 999- Haia,

10

372

de Outubro de 1959.

Do Embaixador de Portugal na Haia ao Ministro dos Negocios
Estrangeiros:
Telegrama n.o 121, acerca das alega<;5es orais indianas
no Tribunal Intemacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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N. 0 1000- Haia, 29 de Outubro de 1959.

Do Embaixador de Portugal na Haia ao Ministro dos Negocios
Estrangeiros:
Telegrama n.o 134, infonnando ter o advogado portugues protestado perante o Tribunal Intemacional,
com efeito satisfat6rio, contra certas alega<;oes
indianas estranhas ao processo e injmiosas para
Portugal .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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N.o 1001- Haia, 31 de Outubro de 1959.

Do Embaixador de Portugal na Haia ao Ministro dos Negocios
Estrangeiros:
Telegrama n.o 137, anunciando o fim da replica oral
portuguesa no Tribunal Intemacional e manifestando plena satisfa<;iio pela fonna como decorren

376

466
l\. 0 1002- Haia, 9 de Novembro de J Hii!l.

Do Embaixador de Portugal na Haia ao Ministro dos Neg6cios
Estrangeiros:
Telegrama 11. 0 142, registando com apre<;o o trabalho
dos funeionarios que colaboraram na ac<;iio posta
por Portugal no Tribunal Internacional. . . . . . . .
N. 0 1003- Lisboa, 12 de Novembro de

:377

159.

Do Ministro dos Neg6cios Estrangeiros ao Embaixador de Portugal na Haia:
Telegrama n.o 139, manifestando apre<;o pelo trabalho
das pessoas que colaboraram na ac<;iio posta no
Tribunal Internacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

377

N. 0 1004- Lisboa, 15 de Janeiro de J 960.
Circular 11. 0 2 do Director-Geral dos Neg6cios Politicos
do ~Iinish~rio dos N eg6cios Estrangeiros a todas as
:M:issoes Diplonuiticas e Consulados Portugueses . .
:N

°

378

1005- Haia, 7 de Abril de 1960.

Do Embaixador de Portugal na Haia ao Ministro dos Neg6cios
Estrangeiros:
Telegrama 11. 0 32, inforn1ando cla data da leitura da
senten<;a do Tribm1al Internacional. . . . . . . . . . . . . .

N

°

381

1006- Haia, 8 de Abril de 1960.

Do Embaixador de Portugal na Haia ao Miilistro dos Neg6cios
Estrangeiros:
Telegrama 11. 0 34, transmitindo um sumario da senten<;a
do Tribunal Internacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

382

N. 0 1007- Haia, 8 de Abril de 1960.
Do Embaixador de Portugal na Haia ao Ministro dos Neg6cios
Estrangeiros:
Telegrama n. 0 35, comentando a senten<;a do Tribunal
Internacional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

383

467
N. 0 1008- Haia, 12 de Abril de 1960.
Do Embaixador de Portugal na Haia ao Ministro dos Neg6cios
Estrangeiros:

Telegrama n. 0 37, transcrevendo passagens mais significativas da sentenc;a do Tribunal Internacional. .

384

N. 0 1009-Lisboa, 12 de Abril de 1960.
Comenbhio a sentenc;a do Tribunal Internacional proferido aos microfones da Emissora Nacional pelo
Director-Geral dos Neg6cios Politicos do Ministerio
dos Neg6cios Estrangeiros, Dr. Franco Nogueira

388

N. 0 1010- Lisboa, 12 de Abril de 1960.
Discurso do Presidente da Republica, A.l.mirante America
Thomaz, na manifestac;ao publica de regozijo pela
sentenc;a do Trib1mal Internacional............

392

N. 0 lOll- Lisboa, 30 de Abril de 1960.
Circular n. 0 UL/11 do Director-Geral dos Neg6cios Politicos do Ministerio dos N eg6cios Estrangeiros
a todas as Missoes Diplomaticas e Consulados Portugueses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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N. B.- Encontram-se no indice os numeros de referenda omitidos por lapso
nos textos dos documentos n. 05 !J55, !J59, 960, 961, 963, 964, 970, 974, 978, e 979.
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