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Leia-Medite -Propague -Copie -Distribua -Faça circular-Resista . . 
Senhores Militares: 
Oon~inuamoe, é claro, a dirigir-nos -Rquel ee oujo aep!ri to a sentimentos estão 1 im-

pos das manchas com que se honram os que venderam a sua dignidade e o seu brio de ofi 
C i ais. por promoçÕe!J em Conselho de Ministros, fuvoree do Costa., colocações chorude.s 6 
cargos civis rendosos -enfim, bquGles sobre cujos ombros assentam as botas doa nego-

ciatas fardA.doa, 
Senhores Militares: 
Porque não continuare<oos ao meaoo tempo a falar a verdade, enquanto o Governo, 

guillchos hiathicoa a que a Nação não se t em as11ooiado, tudo quGr fazer, menos tentar 
por via de todos os portugueses, sem discriminações totAlitárias, a Únic~ solução na-
cional deste doloroso problema da 1ndia7 Porque nÃ.o continuaremos a falnr a verdade, 
enquanto ~ o Governo. prepara artifÍcios militares que-sabem-no os senhores mlitarca 
melhor do que ninguém-são u ma fita destinada a ganhar uma batalha política interna 
o não, porque isso s eria dem~cdiondo -um acto de deaE:spcro a culminar num mas 
aaore inglório? -
Poi.e falemos a verdade, que é, em CRSOA como este, a Única linguagem do' patriotis-

mo. 
Haverá realmanta um conflito aberto entre a União Indiana e Portugal, decaídos am-

bos em posição de po.{aee desavindos e cuj aa ideias e sentimentos nacionais se opõem 
por tal forma, que não seja poa:=J!vel considerar outras soluções que não sejam a guer-
ra ou as violências agressivas que correspondem a actos de guerra? 
Ou tudo se reduzir á , eimpleement"'B, ao conflito entre doia. chefes déspotas -no ca-

so e'mergente, u:n muis rid!culo do que tirano, e outro tão ridÍculo como hip6crita e 
violento- o primeiro excedendo o próprio Lu!a XIV, porque proclama: 11A Nação sou eu

11
; 

o segundo dispondo como bem entenda da força e das fraquezas de trcsentoa e cincoenta 
milhÕes de habitantes que sJ.nda não oonaeguiram arrumar-se como Naçã.o'l 
Ter-BEi-ia dado este conflito, se, por um lado, Portugal não sofresse o reg!roen to-

talitário que Salazar lhe impôs e se, por outro lado, o déspota indiano, mais inspi-
rado por Hitler do que por Ghandi, não tivesse o espÍrito dos lobos que leram La Fon-

taine7 · 
Concordemos: O conflito não teriR, em outras circunat"'ancias, encontrado pretexto, 

digamos, o detonad~!:} e não hRveria um só portugu'âs que, estando, como ~ão poderia 
deixar de ser, contra o Pandita a os seus pe.ndilhas, não estivesse tambem ao lado do 
Governo de Portugal, fosse este qual fosse, tRl como aconteceu quando do ~ 
inglês dos fins do século passado. 
Façamos um pequeno esforço de lllemória para bem compreender! 
Nunca, durante 400 anos, pensaram o~ goeses em ser senão portugueses -todos, sem 

maiorias nem minorias. Em 1926 era aindii perfeito o 10ntendimento político entre os 
portugueses de Goa \indo-portugueses) e: o Governo do Império na ~tetrópole (Vid6 Nota 
Final: OOOUMENTI.RIO , 
--O-primeiro movimento de grande desentendimento, sucedendo a um mal-estar que oe 
arre.stava de alguns anos atrás, desde a publicação do Acto Colonial, principiou entr e 
1945 e ·1946, ou seja, catorze a dezoito meses antes da independ-ência da 1ndia. Não 
esperavam portanto os goeses ne'3ea altUra nenhum aux!lio1 material ou moral, da 1n-
dia, que nem existia então como Estado independente nem pareciA. tão praates a trans-

formar-se na União Indiana de hoje, 
A causa do desentendimento mostrava-se, aliáa, perfeitamente n{tida1 
111:. -A discrimina.ção racial introduzida pelo. primeira vez na política ult:ramarina 

de Portugal (o sangue europeu e  o não-europeu do Acto Colonial de Salazar; as leia r!_ 
ciata.e do Santos Costa, que então era nazi; etc.), A 1.ndia P.ortuguesa era particular-
mente vexada por witaa deRtaa disposições legais e, aliás, :anti-portuguesas, apesar 
do muito cantado nRcionnlis.mo doa seu s autores, 

211, A falto. de liberdA.des fundamentais de que os gooees gozavam antes do Estado 
Novo e ciue se r espeitavA.m nos restantes t erritórios da !ndia,. mesr:~o sob a dominação 

inglesa. 
)R, -M..lito especiAlmente: uma situa ão de terror criado. elas autoridades, Em re-

sumo: oe métodos doa regÍo;Jens totalitarios, nn ndia PortugUesa como na Metropole. 
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A este movi!llento, então de simples e pacÍfico protesto, responderam aa autorida-
des, por ordem expressa do Governo da. Metrópole, com meios drásticos de repressão: 
prisões em maasa, denrl.eaõea, eapa.ncarnentos bárbaros, julgam(;lntos por um Tribunal Mi-
litar Especial (que não tinha antã.o exist'ên~ia leO'al). condEmaçõas a pena maior, de-
portações (algumas para a Metrópole), etc, "' 
Naturalm6nte,  o Govr-:rno dA ;,ietrópole nflo só nflo escutou as reclamações dos goeses, 

como ainda apoiou, se não comandou têcnicalllênte, as arbitrariedades e viol~ncias das 
autoridades locais. 

Resultado: O movime!lto,que se desencadeai-a contra o Governo e autoridades locais, 
tomou rumo contra o Go\•erno e as autoridades da ;.ietrópo.le, cm manifestações inequÍ-
~~~rcgÍmcn salazaris~. Ningu6ru pensava então na Índia Portuguesa, por 
maior que fosse o a..::u àescontentamento, cm qualquer solução que não fosse portugue-
sa; e ~ goesa~ só se manifeatfU'a.m contra o regímen, como, aliás, os melhores portu-
gueses da Metropole, 
Entretanto surgiu Nehru - o abutre.  A !ndia alcançara a sua independ~ncia e fer-

via em desordenados nacionalismos. E enqt1anto alguns goesea, v:í.tima.a ds espancamen-
tos e outre.e viol'ênciaa, desvairados pelo Ódio e  revoltados com os ultrajes sofridos, 
confundindo o reg!msn que deteat!:l.vaw com a Nação a que pertenciam, resvalaram da 
t raição à Pátria para u fogueira do nacionalismo indiAno - o Pandi ta Nel".cru aprovei-
tB.va o pretexto, estúpido mas fácil, para intervir na casa alheia a tentfli' cortar 
louros para uma coroa de estadista mundial e anti-ocidental. 
Esta é  a verdade, 
Quer dizer: no pé em que está a q~eatão, e porque, seja ela o que for, tudo pode-

remoa adroi ti r menos uma perda avil tante daquela. percel a sagrada de Portugal, nós te-
remos que pagar em sangue ou em dinheiro, em suor e em lé.grirnas, os erros cometidos 
contra a Nação por um GoYerno totalitário que se posicionou e resolveu desprezando 
os interesses e a vontade da Nação. Mas isso não é o maia g rave, Em todos os tempos 
foram as naçõea, maia que os nosponsáveis, as grandes e Únicas mártires àos erros 
doa governos, 
O maia grave é verificar que, perante as consequ'énciaa doa seus pecados e erros, 

o Governo, maia cioso da sua oegurança política do que dos destinos de Goa, Damão e 
Diu, mais empenhado em manter a divindade pagã de Salazar do que a presença de Por-
tugal na !ndia-não reconhece os erros ne:n procura portanto emendá-los; mantém os 
métodos artificiais de velho total i târio, e recuan obstinadamente, mesmo perante o 
facto da frieza da Nação para. com ele, a Única solução imediata que aumentaria con-
aideràvelmente as possibilidades que ainda temos de conjurar um desastre e de esca-
par a uma ~er_gonha . ~ E essa solução consiste em ~ceder a sua posiçÃ.o a um Governo não 
totalitário, com autoridad6" para falar na NATO de igual para igual G com espfrito 
e poderes para privar Nahru dos seus argumgntos e da face .sspectacular das suas ha-
bil·idades, 
De outra maneira toda a Nação será. arrastada, tão inglÓria como eet'üpidamente, 

para a aventur a pessonl do Presidente do Conselho e do seu Partido único,., uma 
aventura da quel, em qualquer hipótese., o Exército não poder á sair dignificado. 
Na verdade, se aquela solução nA.cional não for adoptada, que pode esperar-se da 

aventura que ficfl.7 
Primeira h ipÓtese a menos piors -Nehru, tão bluffista como Salazar, não mobili-

za no dia 15 deste m~o os seus negregados voluntários Hlibertadores11, e este dia 
passará tão calmo como uma tarde macia de Outono. O Governo e  a União Nacional,poe-
elvelmenta por iniciativa da Legião Portuguesa, que é o Grande Exército para estas 
coisald, porá em pé uma grandiosA. manifestação de consagração e apoio ao Ohefe. Se-
pultar-se-ão nos trapos e baboseiras do costume, os seus erros palpáveis. 
Não tenhamos porém ilusões.  A questão não se tará alter ado senão na forma, Con-

tinuará; e o menor risco que nos espera será o de sermos esgotados aos poucos. Ape-
nas Salazar terá aspirado o seu balãci"de oxigénio e papado mais uma manifestação. 
Segunda hipótese:  -As coisas agravam-se, com actos de guerra ou equivalentes -

ou porque estes resultam naturalmente dos erros cometidos por um lado e ignObilmen-
te explorados pelo outro; ou porque a teimosia totflli tê.ria não tarÁ. permitido ten-
tar, com os trunfos que faltam a Salazar, outra solução; ou porque o pacifista Nehru 
assim o terá querido e não haja, honrosamente, maneira de o evitar. 
Ora, militarmente,  a questão não oferece melhor solução do que perder  e sofrer o 

massacre com honra, Não se duvida de que surgirão os portugueses necessários para 
isso, i'-1as é indiscutível que há soluções menos sangrentas e não menos honrosas que 
ainda estamos a  tempo de tentar, .. ee Salazar cumprir o seu dever: isto é, se se 
confessar e sair, deixando a outros uma tentativa séria que ele não pode nem, por 
orgulho, quer ensaiar. 
Senhores :-ülitaxes: Só V, Exila. dispõem, neste momento crucial, por maia estra-

nho que pareça, de todas as condições pacíficas e ordeiras, para a Bem da Nação, 
tirar destas verdades flagrantes, as consequ'dncias que melhor servirão a Pátria. 

Não se dirá que não é v erdade tudo o quq diasamoat s acrescentaremos: é oportuno 
também, patribticamente oportuno, por meia qu·a n gente de Salazar entenda que nes-
tas coisas (e nas outras) s ó a mentir os governos as governam. 

(Segua OOCUil.lli~T ARIO, na folha na . 2) 
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M- 9 
Folha nR ,2 

D O C U M E  N T A R I O 

Algumas po.saogena do discurso pronunciado na Aaae~ 
bleia ]acional, em 18 de Março de 1946, pelo deputado 
pela !ndia dr, Froilano de Melo {Vidé, Diário das Sea-

~õea respectivo), 

aNn Constituição du 1911 ficou n'itidamente exarado o prin.dpia· de que na adminie-

trR._ção das prov:lnciM ul tramarbaa__E!'edominará~roen de descentral iza~ 
lei~ oa~ociaia -notai bem! -adequadas ao estado de civiU~ão _de ~ada uma delae. " 
Esta cert o  e é aal11tar, ~ , 11 

{Na revisão de 1920) ,, , 11altGram-ao aa leia org'ànicas numâ orientação r aagadame~ 
te "liberRl, Tenho ainda ostampadrtB na. minha retina c no mau cérebr o aa eeeDÕee do Oon 
aelho Legiolativo dessa época. Tinha maioria eleita, se não estoU em erro. Ma.e que  -
harmonia, que elevaçãO, que patriotismo! Que admirável colnboração entre o elemento 
oficial e  o elemEnto eleito, todos ani!I'adoa do mesmo desejo de bem servir  a causa da 
Pátria! ~ roeu dever prestar homenagem a esaes patriote.a e apontar os ssus nomes ã 
simpatia dceta. alta. ae;rcmiação que é a Assembleia Nacional." 

"E eis o entado acturu. ( 1946): 
11 Alter ou -a~:: toda a org'Ã.nica da adarl.niatraçã.o ultramarina.  A tend6ncia ll por tal 

forma absorvente e c<mtralizador r~ quG ao Ministro que a rcfercndou1 não p'Ôde: deixar 
de escapar ao 'âmago do seu subconecionto a classificação que a6 por si constitui, pa-

( ra o meu Elep!rito, a. auto-confil:Íaão da rma Condenação: 1;archa ã. rá.
11 

110nde está a génese do mal que aflige a nossa !ndia.? Segundo o meu entender, om 
doia po~tos fundamentais: a acção exageradamen~e oentralizA.dora do Minist r o das Col6-
niae • • • 

110 segundo ponto
1 
qu; parece cot;~tei: a eaa'ància fundamental desse mal-esta:> é tal-

vez a forma por que esta expr€€1BO o texto do Acto Colonial. Eu bem sei que nao se di~ 
cute aqui o Acto Colonial,  nem a ele me raferiroi senão pé.fa ·mostrar-vos apene.a aque-
la ~ssênci~ de que a organização dR. org'ànicR colonial virá a ser naturalmen t e um c o-

role.rio •• , 

Cita fraees do Conde de Ficalho em 0Garcia da Ortan, e conclui: 

110ra a !ndia, que era civilizada há maio de quatro séculos, regressou, porventura, 
quatro séculos volvidos, à barbárie df\.8 tribos primitivas'l Não conterá o texto do Art. 
2Q. do Acto Colonial os elementos de um virus que lilina surdamente a unidade cÍvica 

do Iarehio?" 

"O que posso garantir é que os meus conterr'àneos ee sentem melindrados por serem 
abrangidos na designação gerel de indÍgenas -lesiva da.a suas prorrogativa.e, ofensiva 
do seu legítimo orgulho c impr6pria d li. sua estrutura social. E pedem que Portugal, am 
1946, não vá descobrir indÍg~.:nas na !ndia, quando Vasco da Ga.ma os não descobriu em 

1498. " 

Saiu do !.U.niathio, onde fazia de Ministro da Justiça, aquele; sujeito que assinava 
Cava.~~~eira, qur; se chamava Rapazote G que um dos colegas tra.tA.va jocosamente 
de Garotote. Püdicamente, os jornais, que com maia ou menos relevo noticiaram a exo-
norãÇão, não revelaram, ao mesmo tempo, e m que 11t acho11 s e arrumará, Apenns se sabe que 
s eré. farto e bom, Nos seus dez anos d e ministro primou pelo incansável labor de col~ 
car toda a famíliA. nos mais substanciA.is tachos I irmãos, irmãs, cunhados, sobrinhos, 
afilhados, etc., todos hoje estão opiparamente instalados ã mesa do orçruuento, embora 
não se saiba bem o que fm;em ne!ll que predicados possuem para receber tão rotundas ve~ 

cimentos. 
O 11Diário d e .~otícias 11 , que asei s te om traje de gala c com foguetÓrio a todos os 
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nascimentos, não se interessa por enterros, Noticiou o pe.ssamento do Rapazote em tr~e 
linhas; precisa de espaço largo para anunciar o sucessor, 
Nos cícrulos que se dizem bem informados da União Nacional assegura-se que a exo-

neração, para muitos intempestiva, nõ.o s6 porque o momento é para caírem todos e não 
pare. despejar um e6, como também porque f.oi este Rapreoto quem foi recentemente à 1n-
dia saudar s . Fran·ciaco Xavier, teve por motiva· o facto do Ministro da Justiça se re-
cusar a assinar um decreto totatlitári o que restabelecia os Tribunais Especiais, isto 
é: que, fa.rto de carnagem, entendia, ao contrário do seu bondoso Ohcfe, que o momento 
era pfll'a. emendar a mão e não para agravar a traição do Governo ao Pacto do Atl'ênt~co , 
E maiet que seria o "Pão de Quinta" - o ·rrigo Negreiro~ - quem estaria maia interessa 

do na publicação -ds tal decreto.  . -
Sabe-se lá! Se a questão sobr e  o decreto existiu, este sair á e ficaremos· um pou-

co mais esclarecidos. Mas não acreditaremos sem ver como 50 Tomá que o" homem saia-

se porque queria menos vítimas, 
De qualquer maneira, não sendo oportuno desejar-lhe que a terra lhe seja leve, pe-

dimos a Deus que o conserve por mui toa anos a long e de todos os eropregos onde possa 

fazer uso dos seus excelentes carácter  e coração. 
Entretanto, venha o decreto • • , para oferecer maia um argumentozinho ao Pendi ta 

. Nehru. 

Por maia que o totalitarismo e os erros polÍticos do regÍmen ael.azarieno o axpli- · 
quem, não se entende, nem -ti face doa sentimentos nem à. face da intelig~ncia , o ail~n 
cio ou reserva das pot'encia.s europeias do Ocidente c americanas perante o caso de -

~k·o~. \ 
Por um lado, Portugal ~ a · Nação Portuguesa e não b Governo que ilegi.timam(;;nte o 

representa; por outro lado, os aconteci~ntoe em curso na tndia não são menos outra 
batalha entre duas civilizações, digamos, entro o Oriente e o Ocidente, do qu e um con 
flito entre Portugal e a União Indiana, Uma solidariedade pronta c enérgica dessas pÕ 
t'ências para com a nossa, seria , pro-a qualquer delas, também um acto conaciefrtO e -

oportuno do defesa prÓpria, ·•· 
Esta solidariedade não se tem manifestado, E  os portugueses já o sentam dolorosa-

mente, mesmo no sil'êncio da maioria das pot'ências e nas reservas que ressaltam nas de 
clarações ou dilig'ências de algumas, do que na angústia publicitária com que o Gover= 
no Portugu'ês, na rádio e nas gazetas, procura dar relevo a gastos diplomáticos, tão 
modestamente palavrosos como destituídos de qualquer alcance pr ~tico . 
Por mais que a propaganda se esforce por convencar os nossos analfabetos da imp_or-

tância e valor de alguns e pouco-i actos de pura cortesia diplomática, com os quais 
algumas e poucas pot'énciaa a~ t m descartado das dilig'ências que junto delas t'àm 
e !!!pregado os nossos plenipotenciários -é ol ero, para aqueles quE não são analfabe-
tos, que estamos isolados, como se encontram nas sociedades burguesas as pessoal! Jn-

c6mQdas ou mal vieta.e. 
Repetimos:  o caao explicar- se-é. perante a posição e er~:os do Governo (que não nos 

representa), mas nenhum portugu'às admite que se justifiquEJ, perante o que essas po-
t'Gncias nos devem e devam a olaa pr6prias e aos seus mais claros interesses, 

ERRATA:  -Houve um engano na numeração destes panfletos. O presenta é o na. 1 0 . 
Deverá ser atribuÍdo o nQ. 9 ao anterior, que saiu· com o.n'l-, 10. 

Agosto -1954 
MOREANTO 

·1- + + ..,. + ·'- 7 +  + + + + ~ + + + ·I + + + +  + •f- + + L + +  + 

Leia -Ie!edite -Propague -Copie -Distibua -Faça circular -Resista 
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"MOREANTQ" 

(MOVIME;iTO DE RERISTf:NCIA ANTITOTALITJÚ<l!A) 

i
r ~~:::~ata 

ANT~ clr.zieta 
Negociata 
ColW.nistn 

N2 l 

Le:iia -Medi te -Propague -Cc_pie -Distribua -Faça circular -· Resl·sta 

~ TEYPO DE DIZER A VERDADE 

Estamoe per anta uma desgraçA. nncional na 'tndia; urna deagraça que Jh. nos feriu pro-
f'1mdflmante e que continua a ameaçe.r-noa; e, ao mee'llo tempo, perante a fal~nc~a do ois 
tAma que a tamMho dPeaetre nos conduziu: uma fal'tncia qtte, além de vergonhosa na ea: 
9'ência, na forma e no d'3aenlace, par~ce quorer comprometer trunbém o futuro, airxla maia 
do que adroiniatra.tiva e moralmente já o compromet.c:m. ' 
Esta deegrat;a A.tinge todns os portugufteeo, ~amo aqueJ.e~_sue malàoaa ou eetüpida-

mP.nte não a gui~_!esvial:' . E o<- erros quP. tdmosamentG pret€ndem ainda condu:d-la 
ao irremediável, atir..gem també!:1 a ordem de outros prcbler!lae que o futuro noe. chamará 
a  resolver noutroe ccnti:ten·t.ea. 
Porque não o atamos to-ias ju~toe , eles e nóe7 porQu'ê et~te alheamento das 111.11 tidõea, 

da mas ~a, da maioria, do Povo, enfim?Po:rqUe eu ta aP~tica e sombria: indiferença, que 
o~ri.ga o ~o·..-erno , q1ts se diz d€ Por+.u~Al, a fabricar, pelos seus órgãos totalitários 
de propagMda, A..":: m:mifeataçõee flUe n·ão encontrou, nspontâ!leae e vivas, naa almae doa 
portugHeaca7 

:!!: tempo de dizer a Verdade, toda a Verdade, aM porque a m<Jntira doa sentimentos, 
dos entusiasmos, da:l AlegriAS e das dorea, pr é-fo.bricadaa, é !l1lito cara e já não con-

~ vence ninguém. Cá dentro, toàos :uedimo~ , di. a a dia, o abismo que separa aquilo que a 
· imprensa, cos.cta ou subornada, diz; aquilo que ao v'e na rua e se mostra nas almaa.Ao 
eatrangE~it·o, a varda.de chega pelos informadores que as pot-anciae t"ém c á dentro, no 
masJJo tempo que cheg:A.m ta.rubém, est.afo.dl:!B, aA JJenl:.iraa da propaganda e das chancela-
rias. 

1: preciso dizer a Vc;rdada, uma. VerdadB qlle, alé'll de imGdi,atamente nos conduzir P!! 
rRnte horizont('!o ! Lnpos, pode t,arnbém descobrir os pontos de partida ou de entendi mo!! 
to pRra a acção que todos devemos ao País de que aomo!'l filhos. Dizendo a Verdade - e 
aó com a Verdade -, contra mentiras wi to !Dflnos ocnscisntes e organizad!s do que aqu! 
las e. que o corrurto Estado Novo noe hnb:i.tuou, o OhefG do Governo Francas alcançou, 
rocantemsnte, am trir.ta diM, parF. o aeu país, uma vitória de preetíg:io que os seus 
antecessores não r.lcc.nçaram em novG a.'"los. 
O que r,ão pode ser de t:laneira n.mhuma é a. continuação do eepactáculo aflitivamen-

te g!·otf:::ac:o e drawático que o governa nos t6m àado peloS seus serviços de propaganda 
polít-ica e com a dilig'dncia muito Mtlva da Policia e da Censura.: as ma...'"lifestações 
quast: por ordem alfabéticl'>., cowa.ndadae, co!D manifestantes arreba>1barlos noe arredortla 
a transportadas 'Bill camionetas a t'uncior.árioa compelidoe -os priMeiros ansiosos pela 
hora d:1a co!lledoriaa, os ae_6undoe mordendo raivosamente o frei'); todos enquA.ndrando 
sem calor os coristru~ cont.ratados. de Governo, oa sempre-mesmos comp!"..rsas da Unfão 
Nacional; os altos-f'al<"..ntts ds s:;mpre procurando con a gritaria oec'b.nica, artificial, 
iludi.r a apR.tiR humana, n?.tural, da<:: rru.ltidõea arrebanhadas; a , àepoia, esse horrí-
vel t.~ de impre111Ja, todo fP.ito "h bli.Se de 11t.rucs11 publicitários, de um romantismo 
h1. et~r1co de hi.pÓcritaa, eivado de telegramas expei'Jidoe, recebidos e publicados ~ 
ordoM e nor aer.aln, como ae mariff'staqões nA. Provincia ••• pnra. que o fogo dure; ae-
ãõãdi~:~~ilt.ra•JiBtna e artigo~:~ de fundo, do aui to fraco fundo, e dfl.a frases m!! 
lodrf'~má.ticaa . Ao Mesmo tempn, os \:laatidores da representação, visíveis, abartoa,po!_ 
que o e •conta antecipfldamento CC'!U R ce~ueira do públioo, com a sua oLedi'ência, e por-
que-já ae eP.tabelccau que basta f~:.zer barulho c.l.i:rigido pA.ra se poder dizer que hou-
v e entueiaa:no convencido: no mea!llo dia, ou no ililediato, em que os cradoreo do Gover-
no e do Partl.clo Único e  o público ar!"ebnnhruio faziam ax?lodir iras, tão.-e.rtifici-
aie corno boLllbao de s , João, e vertiam l~rimaa, que a<:~ dizif'.rn patrióticas, de uma 
~r ande dor nacionr~ , alguns minietroa di"lcrtiar:~-ae aeaistindo numa corrida de ~t~ 
móveis e outro dava nlcgrementG purtidA. aos barcos que disputavam uma regata. ocean_;_ 
ca. Em Santiago de Oowpostela, à n.eama hora, o Ministro da Defesa orava pelos mor-
tos de Dadrá. e hebia Xf!rez, 
Isto nõ.o pode ser, ist.o nõ.o pocie continuar sasim! 
Quando ee fQZ pr11cisamenta o mesmo, com os meamoo comparsas e as mesmas bandeiras, 

aa meamae ca.rnionatan e os mesmos manifcatentes, paru feetejli!" a "~a.~~.lha ff"~+~~ ~ 

nossa ida.<!en ou parq, dar lustro à recepção feita a um eatR.dista - o caso fci sO g:~ 
tesco----et'õdoe nós tivemos o melancólico recurso de rir com as anedotas que em ta1a 
manifeata<;Õea gralaram ••• e , eeaae, nt1.. verdade, eepontânen.mente. 
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O caeo 11.gora. á mais aério, o momentto mA.i3 grave, porque nenhum de nós pode ou sabe-
ria. rir com as coisaa tão burl.<?acas como dramá.ticaa que o Governo está. montando, a'm no-
me d'!l todos nós, com os velhos ma:tcriaia quo lhe serviram à re:presentaçã.o das farsas 
internfi.B. 

Isto não poda ner, i o to não pode continUar assim ! 
Fomos doa que naajstimoe À. manifestação no Largo do Pelourinho e doa que não aasie-

t.imoo à.o corridaa de automóveic. ~ nbguJ:n nos impodiria de nos asaC'ciru-mos comovida-
mente, se tivéasemoa sentido naquela lllll tidão arrebA.nhru:la uro eoprtr que fosse de boa e 
quente sinceridad..:; patriótica. MM nÃ.oj aquilo foi só horrivelmente dramático porque 
já. não podia ser dersbrAgrul.a:ncnte cÓmico. Uma wl tidfi.o patrlóttca irnda, sincera nos 
seus sentimentos c decidida nos seuo movimentos, não se compo!'ta s.esim. Uma lll.l.l tidão 
do sentimentos eapont'ãneos não virin dos arredores de Lisboa. em cA.mionetas nem tsria 
dcsenhA.do ::om tanta f'irmeza e perf'eição ao letrafl doa ceue 11placurda11; não se limita-
ria a acompanhar os coristas da União Nacional; não eotaria a olhar para o relÓgio 
netn ir1.a nca.bar a awt noite para a Feira Popular. Uma rrultidão de sentimentos eapon-
t'àneoa teria surgido, já nos gritos e dnegrenhada, daa pedras da calçada, sem 11pla-
carda11 nem itinadu-1.o designado, sem querer saber se estavam ou não à sua espera na 
c1l.m"U'a ~h.micipa.l os jarrões do governo, do nunicíp:lo e do Partido Onico. Teria ido 
ao paJÇ\cio doa chefes de Estado a do Governo, 1w rf!oid'Gnciaa de alguns doe portugue-
ses notá.vds, oem querer saber dao suas ideias pol{ticaa; teria recordado alguns nc-· 
':llGs há. wi to .esquecidos; manii'eatar-ae-ia perante as legR.ÇÕee dos países amigos e 
al.i:-Ldosj caria certaroer.te ill.üto uJenoe moderado. nas SU:\8 expressões- e acabaria áto-
na, com os olhos ardidos, no limite dne suaa forçâB físicas. Não seria o que o Estado 
Novo cham<~.. uroa wl tidã.o ordeir a , d~ mortos e!vicos; e , contudo, esqueceria todoa os 
inimigoa internos, os se~1a ocupA.doree e liborticidaQ,  e só vaiaria o  .país e  o homem 
que se constituíram inimigos de todos os portuguesas e de Portugal. E esta chama es-
pontânea inc:endiaria automàticnmente todea M aJ. mas, em todo o ter ri t6rio portugu'es e 
am todos os lugareo do t-fu.ndc onde se f'or:.aaram colÓniao lusitans.e, ssm que fosse neces 
Gário mobilizar a.gent~a do Govsrno para ameaçAX une, ou t.ranaportRr e dar da comer a-
outroo. Em resumo: ter-es-ia repetido, indP.pendentemente da qualquer batuta governa-
mental, n explosÃ.o nacional a que o ul tir.~atum inglês deu lugar no fim do; século. paa-

oado. Não foi nada disto que vimos, dsar;ra.çadamente. 
Não é nada dieta o que continua a ma.nift'!ste.r-se, em "guinchos" comandados, nas ga-

zetA.a e na Rádio, pelaa menman vozes e com os moamos adjectivos que na propaganda to-
talitária as estafaram e prostituíram. Não é nada. distoj todos o sabemos cá dentro 
(mesmo~ ' e todos o sabem no estrangeiro, .espeoia.lmenta nos pa.íeos nossos cons6-
cioa na NATO, onde ainda não aoou uma só p alavra de solidariedade. 
Porquê7 Porquê? 
Digamos a Verdade, nliás uma Verdade que não ~ ignorada por ninguém, mas que a me!! 

tira orgânicA. de um eiate'ma pol!tico esconde e que outros evitam como um papão de ID!. 
àrosoa. 
Será. l{ci to admitir qua o povo portugu~s sucumbiu '"e. pena de cerca de trinta anos 

de prisão salaz3!'inna e se tornou insensível aos golpes recebidos na pr6pria carne 
da Pátria? 
Não! Não! 
t tão fnlsA a apatia A.pnrente doa portugueses como ee manifestações, comandadas P.!: 

lo Governo e aflau·t.adaa pelos corifeus da União Nacional. Os portugueses estão amor -
da.çP.doe, rua..'\ n'i'io se e'1.contrnm dGaenra.izados do a alo a que pertencem; estão oprimidos, 
mas não se aer.tem vencidos nem convencidos. 
A sua apatia significa e.pen9.s que exista um divórcio profundo entre o Governo e a 

I::açã.o, e qtle esta não quer 
1 
não sabe ou nÃ.o pode, confiar os seus sentimentos a uma 

oligarquia quç tendo desprezA.do a sua vontade e oo seus direitos, se tornou quas~ tão 
odiosA. como o próprio Nehru, pela formA. como indirectament.e serviu, contra a Naçao, 
oo dceignioe expansionistas do indi.ano, Oa portugueBea cuja.s vozes se. não ,:'uvem na 
orauastra de SalazRr, não entendem este Goysrno que protesta contra V+olaçoes de Di-
reito e contra as mentiraa do Pandita, tendo-oo privado desde htt muitos anca de todos 
os direitos e tendo instituído A. mentira política e administrativa como base eaeen-
•;inl do seu prestígio, Sentem que soam a fal.r;o easan vozes governamantcis, mesmo 

I.J.Ue.ndo proferem palavras de justo oignificado; c, portanto, que não poda representá-
-los, nao suas dores e nas suaa cólsras, nem para defender os seus interesses, um G~ 
verno que ao desa.utcrizou, divorciando-se da Nação e sobrecarr'3gando esta com os er-
ros de uma política externa tão estUpidamente histérica qurmto .a interna tem sido 
odiosamenttJ despótica. 
Não se põe em dúvida que o Governo e  a Uni8.o Nacional queiram, como nós, salvar a 

!ndia, nem quEJ ales, como nós,· m(lÇUJI! a extcns'P.o do desastre que é perd'ê-la . 
Simpleainente, eles bate"U-ae nesta campar.ha à sua maneira s€cti'iria, como se t'ãm b!_ 

tido noo eleiçõestõt"Alitáriaat sem olhnrem a meios, para se salvarem a eles própri.oe, 
para as mA.nterem; menos pela nação do que pelo 11TACmon c por Salazar. 

As III.lltidões, a grande massa doa portugueses, têm um sentido mai~ prof'undo dA.S 
realidades, a que corrssponde naturAl.lll6n"l.o um dor mR.ie profUnda tambem. 
Digamos a Verdade todA.: 
A tndia air.da não está perdida, S6 um ultrage fol. Já. consumado, ~ prsciso reRlizar 

quanto humanamente possamos empreender pA.l'a. aVJ.tar a perda (d1gamoa o roubo) e fazer 
( Con+,~nua na f'•XhA. nP. 2) 
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N• 2 

tfUIIb~m b que importo. pai'a nos defrOntarmos dó ultr·age. 
i'•lM,,, . 
Nem ee1:á um Go'.'Bl'l!O t?tal:itfu-io, demais divorcle.do do E aia, p-ol!tica =~ adminiatra-

tlvament.a corrooop:l.do até ã: oednla, Que alcarçará da Nação o caUdal de energie.e morais/ 
e materiais o'Om aEI q1.19is os pcr-.roa realizam r_uat~to humnn~!Tiente podem e1:1preender. N""no' 
será Ulll Govarno trto.lit1u-io que enco':l1:.t,vá no seio doa r-avos e. go'ternoe democráticoEJ, 
c oro os quaia se er.oor.tra. (por cireunst"',ancias en:erg•mt:Ja de ordem militar) na N. A. T',O., 
que se conseguirá fazer funcionar eleroen·:..oa internacionais' de A.poio que uma ideal o-
. gia genercan d.Jve contra um atenttail'l alt:i.dB.Clente inspirado por irJ.ei~ hitleriAnae, 
Não é aetA. uma quG·atão ao alc~cs dna proceai!Joe npr>ditoa da P .I.D.R. e da Censura, 
Portant.o1 o Governo que liber-ta Por1.ugal, de !'acto, a valer, M.tes que oa 

11
volun-

tárioe-eicár1os11 àe .Nahru ld.bartem o1aie aldeias indufeeas. 
E, finAlmente livrea, os por·fu.~~UP.oee poderão então dizer e ouvir a.a grandes pe.la-

vrao que nté ago~·a parecem não t..:;:r a..entido, e âoorrer et1tueie.omã.tioament.e bs eolici-
te.çi5ee de qualque1· Governo, pal'•a tot:.of3 os fin.e honrvaoe e útde e diapoatoa a todoa 

OB Of!.Cl'i fÍOiOB, 
O q\\0 não pode e~r $ prat·G ~1cler d'cfer.d.er a causa portugues-a na !ndia com um povo 

aJ.g'Jmad.o, nem rGpudiar ul kagae aoru um Partido Onico que eant·a indiferentemente à me 
aa os ho~cne de bem e ca u:alfoitoraa . · -
Não pode aer,,, mearao oom R fidelidade daa forças e.rmadaa à Legião, R P.I.D.E. , 

aos negociataa do E:Jtado e Roa ve:ndcdores dr~ templo pÁ.tri. ~ . 

" " 
N o T T c I A R o 

Um doa a.apectoe mfde dolorosos do dsaaatre a q,ue o Governo nos eet6. conduzindo, 
por incapactdade polfticfi de totalitário e por inc~acidade saptritual de anti-demo 
crá.tico, é  o que noo oferece a imprsnaA. eetrangeirA..nos palaee signatários do Pact.Õ 
do Atl'ànt.ico: Nem umA. palavr a dl3 ·aolidB.l·isdade; apr;;nae a reportageM fria a distante 
dos acontecimentos, O próprio Brasil J.irnita-ae, aof'icielrnent.e", a desejar que tudo 
acabe paclficamsnte.,, e que o Paulo Cunha não apareça lá. 

Um do3 -perigos que temos a. roferir á que, nesta emerg'ência, ~eir~~~
nEir~, l av e o ditarior a qualquer d(l(!u&les golpe-s t.<':atrais com que na ordem interna 
costuma apeotizar as fanas que monta ••• à custa do àinhe.iro e do r.cngue dn Nru:;ão, 

~ que ele, apesar dn~dÉ.s~ia, tem qualquer coisa de Nero, 

PorquG não BG deix?..r\1 ~ ae opóaiÇÕtlB e.ntit<Jtalitt\rie.sT 
Porque tem c Gcvorno rel!cio das mar.ií'estaçõea sinceras, que nã.o lhe custariM di-

nheiro e fariA.m ouYir rer..lroente RS vo:;:os doe aentir:Jent.os portugusacs'l • 
Porque aG conduzem e:st.üpidfU!lanto todA.B A.S ma..l')ifcstnções, orqueatrade.a pelo Gover-

no, ã.s c"um&·es onde sempre a c cncoritram.,, os rep1·esentantes do Partido tl'nicoT 
Tambéw a !ndia aeríi só d~les? 

Que pensa o E:r.€rcit.o C:.e tudo is-to? . 
A. Legião já disse o que pensava nn sua. altura na escala: Bater-as horoicarnetl.te,,. 

como ee bateu na Grnnde Guerra de 1914-15  o har6ico GEmerl4. Tapinha, ·então vaiado 

como cob!:U'de ~or e e recua8l· a combater, 

Entretn:-tto, os negocistas da Situação preparam-se para digerir mais urna oportuni-

dA.do, e perante n catástrofe pedem ao eeu àeuo Mamon1 
nPercR-ee a !ndi.a 'llaB salvcr-ae Salazar, que é a garantia do tacho.

11 
• 

E .,ud<t tP.ceiam, se lhes for ainda. possível, com o EWX).H.o das ForçA.S Armade.s,pro-

clamar Snlaz.ar como o vencedor moral do desaet.re. 

Sa.i.u um manifeo"to que atribu-'3m no Partido Oo.olnieta Portugu'â-s. 
1!: tão odioso e, quente aoa factoo, tão me~tiroso, que podam admitir-se dufl.S hip~

tesee: ou o rnanifeGto é realmen-te C.oe coaunistas, e; n&o hÓ. que estranhar o oep!rito 
e os métodos deste totalitJU"iemo apátrida.; ou o manifesto foi, como o têm sido n:ui-
tge outros do meflmo génAro, redigido na PIDE, tão-a6 para transr:rudor o nooeo e.ntioo-
II'Uniemo patriótico e o.nti-salnzariota a favor do Governo . 
Seja porém como for, estamos certos que o tal manifesto não peg~á, se é dos co-

munistas, porque todoa sabemos onde eleA estão a o que querem; se e do Governo, por-
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que o truc é já. nu i to sediço e conhecido, O que todo o bom portugu'ês não pode p'Õr em 
dúvida-rqua a persistente propAganda que a imprensa e  a rádio lhe emprestaram, alia-
da à torpeza do seu contoúdo,fiEem tornar suspeita  a sua Paternidade. Para que se fa-
zer propaganda de tais ignom!n'iaaí Perante o mundo civilizado, isso só nos envergo-
nha, pelo juízo que o estrangeiro possa fazer de que Portugal á um caio de cotrunis-
tae, 

Em boa verdade, a import"'ancia que entre nós tem o coaunisroo é só a que a União Na-
cional, p&ro. efeitos de propage.."l.dn prÓpria, ,lhe atribui. De resto, ali~ 'como em w!-
tos outros cA.Sos aqui a União l~Rcional esta em det~acordo com a PIDE, JR que eeta,ha 
anos, quando ds. ~rieão, no Luso, do eecoetário ·do Partido Cotrunieta Portugu'êa e da 
apreensão do seu ficheiro, declarou serem lllUito poucos os filiados nesse partido, E 
de então para cá. esses poucos tornar aul-a e pouquíssimos. 
'!erdadeira:oonte, até,  o maior propagandista do cowniamo tem ~ido ~União Nacio-

nal, que em todas as suas maz;ifer,ta.çõea monocordicamente tange: ou nos, s~~a;;is
taa, oom todas ae; nossas roiseria.a; ou eles, co~nis;a.a , ~om. toda a sua barbarl.e • A 
maioria, a imenan mnioria doa portugueses, porem, la no l.ntJ.mo do seu fervor pa~ri6-
tico, só refrGa.do pelo medo do ~<ieaun:anru~ represálias, só lhe sabe responder: 

11
Nao 

queremos una nem outroo: queremoe Portugal~ 11 

Todos certamente se recordam da pseudo-antrevieta condimentada pelo Intangível de 
parceria com o aprendiz de diplomata António Ferro, pouco depois de finda a Última 
Grande Guerra. !!:atava-as no período eleitoral que acabou na triste fa.raa de mais umS. 
nomeação presidencial, O povo em peso aclamavA. espont'ànealllente, delirantémente;a c~ 
didatura do GsnE:~ral Norton de Matos, que seria indubitÃ.velments eleito se houvesse 
um ~:~inimo da soriodl\dG por parte do Governo. Era porém esperar muito de quem nunca 
soube ser leal, honesto, nas suas acções, Por isso,  o aruito bem, Norton de Matos re-
tirou a sua cmdidatura. 
Ainda o General Norton de J.iatoa não tinha apresentado a sua deaiat'éncia, e eis se-

não quando, para armar ao sentimento, nos Gl ti moa dias da propaganda o 11Diário de No-
tícias11 . publica a . célebre entrevista eetilo comercial louva.minheiro. Entre aui 
tas boutades, o Ditador saiu-se com esta: 11Morreria cie desgosto se me ficasse ne.e miÕs 
a maia pequena parcela do nos,eo territ6rio ultramarino." 
Lembra:n-·eeí E  o Sr. Presidente do Conselho tR.mbém se lembra? 
Não lha desejamos a morte fÍsica. Bem pelo contrário: neste momento isso seria bo-

nefid.á-lo com uma espécie de morte aro choiro de snntidnda.,. polÍtica, Não; viva, 
vi v a por ou i tos fJ bons anos, até porque entendemos que ~ neste OJUndo que temos de r a~ 
pender por tudo o que de bom e mau fizemos ou consentimos que se fizesse. 
Mas a morte política ••• Que diabo, seja coerente ao manos uma vez na vida, Senhor 

Presidente do Conselho ••• Não achn que chegou a altura? 
O qu'â? Continua teimando na sua divisa: uPereça al!lbora a Pâ.tria, mas daqui ninguém 

me tira111 E  o Exército e a Marinha consentirão maia· esta l ·oucurai 

Como é do d~mí:-lio público, o primeiro 11voluntário11 de Pandita Nehru que se ofereceu 
para 11libertsr11 a índia, o negregndo Frenciaco Mascarenhas, era um dos graduados da Le-
gião Portuguesa e grande paladino da actual situt:.Ção política. 
Não era de esperar outrf. coisa. 
A essa 11pa.triótica11 organização estão ligadoa outros bandalhos de igual jaez. 

O General Tapinha, o célebre cobA.rde da&.antaré.ruque ao negou a combater quando a Pá-
tria em tempos o cha.ruou, quer ir agora. àefender a !ndia Portuguesa à frente da sua Le-
gião, se o Governo, claro, autoriza!', Pode o Governo autorizar, mas quem de certo nã.o 
autoriza é  o Exército. Seria indecente oferecer maia 11voluntflrios11 a. Nehru. 

O Tsnrciro também quer ir pRra a 1ndia, Este marinhdro de águas turvas lá tem a 
sua fisgada. TP.ve o deatemplante de invocar a legenda da Marinha Portuguesas 

11
A Pá-

tria honrai, qu€ a Pátria voa contempla", Atrevido~ Então julga, ar. Tenreiro, que se 
honra a. Pátria andRndo a fa7..er contrabando de di visse entre o Brasil e Portugal í Te-
nha ao menos um pouco de reapei to pe~a arma que tão m~ t;m ac;rvi~o. Se pensa que pc-
dr. ir para a !ndin fazer ca..f'l.donga, va; mas paro. isso nao e neceaaario insultar aque-
las que vivem e seguem a legenda que citou. Vá, v é. pois como agiota, como contra-
bandista ou como negociata, que como mRrinheiro portugu'és é que a Marinha não premi-
tirá. 
O manes de 11 Albuquerque terribil, O astro Forten defendei a !ndia Portuguesa de ho-

mens como oa Franciscos :iarquee, os Tanreiros e quejw1dos. 
Agosto -1954 ;ilREANTO 


