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~ TEMPO DE DIZER A VERDADE 

Estamoe p erante uma desgraÇA. n a cional na !ndi a; uma d'3agraça que já nos feriu pro- · 
fHndAmento e quG continua  a arnea.çP..r-noe; e, ao meert1o tempo, perante a faJ.'ência do ais 
tAma que a tamru1ho dPeaatre no::~ condu.z.iu: uma fal'énci.a que, além de v ergonhosa na as= 
sância, na forma e no do:1sanl ace, par'3ce querer comprometer também o futuro, a.inia maia 
do que administrativa e moralmente já o compromate•J. ' 
Esta. d eagra9a atinge todos os portugueeeo, ~amo aqueles que maldosa ou eetüpida-

mente não e quiseram deflvia>:. E OF erros que teimo~amante pretende!ll ainda conduzi-la 
ao irremaàjG.vel, atir:gem também a ordem de outros prcble;::)aa que o futuro nos chamará 
a  resolver nou~.roe c cntinentee . 
Porque não estamos todos juntos, ~ e nós? porc;uâ eate alheamento das wl tidõea, 

da mf.S!'Ia, da maioria, do Povo, enfim'l porquê eeta apática e sombria· indiferença, que 
o~ri.ge o 9-overno, que se diz de Port..ugfll, a fabricar, pelos seus óre:ãoa totalitários 
de propagn.nda, as m31lifeataçõee que não encontro11, nepont'àneas e vivas, nas almaa doa 
portugnesea? 

!!: t empo de dizer  a Verdade, toda a Verdade, até porque a m'Jntira doe ee!'ltimentoa, 
dos entusiaamoa, da.:l ·Alegrias e das doreR, pré-fabricadas, ó muito cara e já não con-
, vence ninguém. Cá dontro, todos ~dimos , diR a dia, o abia:no que aepara aquilo qu e  a 
·imprensa, coacta ou subornada, diz; aquilo que ao v'ê na rua e se mostra nas almas.Ao 
sstrangeil·o, a verdade chega pelos informadores que as pot'ênciRS ~m cá dentro,· ao 
mes.11o turopo que chegam também, eat.afudo.e, aF.I ment.irM da propu.ganda e das chancela-
!"iaa. 
Z preciso dizer a Veroiadfl, nma Vtrrdad!'l que, nl6m de imedtatamente nos conduzir P.! 

rnnte horizonteo lLnpoa, pode também descobrir os pontos de partida ou de entendimen 
to para a acção que todos devemos ao País do que s~too!'l filhos. Dizendo a Verdade - ; 
a6 com a Verdade -, conti-a mentiras mui to menos ocnacientae e orga.nizruiae do que aque 
las e. que o corrupto Estado Novo nos habituou, o Chefe do Governo Franc'ês alcançou, -
racentea:ante, em trir,t a dias, pare.. o 3eu país, uma vitória de prestígio que oa seus 
anteceaeorea não alco.nçare.m em novs a.'lOS. 
O que não p ode ser de maneira rwnhu:na é u continuação do espectáculo af'litiva.men-

te grotes co  e drawático que o gover no nos tem dado peloS seus serviços de propaganda 
política e com a dilig'Gnci a muit0 Mtiva da Policia e da Censur a : aa manifestações 
quase por ordem alf'abéticR, comandadas, com mani.;:'eatsntes arrebar'\hados nos arredores 
o tr-anRportadas :em camionetas a f\lncior:árioe ~ompeUdoe -os primeiros ansiosos pela 
hora ds.a comedorias, ao segundos mordendo raivosamente o freio; todos enquandrando 
3em calor os coriat!l.B contratado3 de Governo, oa sempr e-mesmos compp...rsas da Unfiio 
Nacional; os altoa-f'elr.ntea de sempre procurando cor:1 a gritaria aec'ãnica, artificial, 
iludir a apatia humruta, nt>.tural, da<: multidões arrebanhadas; e , depois, esse horrí-
"./el t~ de impretwa, todo feito 'h bnae df3 11t.rucsn publicitários , de um rom~mtiamo 
hj a t~r1co da hipóc.ritas, eivado de telt3graroas expedidos, recebidos e publicados E.9!._ 
ordfJm e nor escala, como as ma!".if'estaqõcs nl'l. Provinoin. o  o pru-a que o fogo dure ; ea-
"êOB-dT~;iC,.::Ira o s , s"nf.revil:ltaa e artigo~:~ de fundo, do lll.dt o f raco fundo, e dRs frase s m~ 
lodnunáticM , Ao r1eHmo t11mpo, os bastidores da rapreoentn.ção, visíveis, abertos,po!:_ 
que oe oconta ante c-ipnd a~ento CfliD f\ cezueira do pÚblic-o, com a sua obediência, e por-
que-já. a e e otabelcceu qu~ basta fezer barulho diri~ido para se poder dizE'r que hou-
v e entuoiaewo convencido: no moalllo dia, ou no illlediato, em que os oradores do Gover-
no c do Pertirl.o Onico e  o público ar!'ebnnhndo fAZiam explodir .iras, tão artifici-
ais como boL!Ibao de S o João, e vertiaro l~rimaa, que B!! diziam patri6ticas, de uma 
grande dor nacionnl, alguns mir.iatroa divertiam-se assistindo a uma corrida de a~t~ 
m6veis e outro d ava a.legr emente pnrtidA. aoa barcos que disputavam uma regata ocean!_ 
ca, Em Sant iago d€ Oolllpostela, à tiiMma h ora,  o Ministro da Defesa orava pelos mor-
tos de Dadrá e bebi R Xf!rez. 
Isto nÃ.o pode ser, ist o nfio por.i.e continuar assim! 
Quando se faz precis amente o ooemo , com os meomoo compfU'aaa e as mesmas bandeiraa, 

ae mesmas camioneta'l e os mesmos manif{'stP.ntes, partl festejar a "~a·., i1J!.e. fr~-l:. J.l ~ 

nossa. idacen ou para dar lustro R re;cepçã o feita a um estadista - o cnso foi sb g::~ 
tasco e todos nós 'l...ivemos o aJelancÓlico recurso de· rir com as anedotas que em t aJ.s 
manifeeta~;ões g r elaram ••• e , eaae.e, nt'. verdade, eepont1meamante. 
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O caso Agora é mais eério,  o momentro mAia grav~, porque nenhum de nós pode ou sabe-
ria rir com as coisafl tão burlescas como dramáticas que o Gbverno está montando,e'm no-
me de todos nós, com os velhos materiais que lhe serviram à representação das farsas 
internaa. 
Isto não pode eer, i o. to niio pode continUar assim ! 
Fomos doa que naa3a·ti'lloa à manifestaç?io no Largo do Pelourinho e doa que não A.Seis-

timoo àa corridas de aut:~mó•; oL:; . !:: ninguém nos impediria de nos associarmos comovida-
mente, se tivóosemoa sentido nnquoln a:ul tidã.o arrebanhP-da uro sopro que fosse de boa e 
quente aincerida.d.:: patriótica. Maa não; aquilo foi só horrivelmente dramático porque 
já não podia ser desbrAgadamente cómico. Uma m.lltidRo patriótica irnda, sincera nos 
seus sentimentos o decidida nos seua movimentos, não se comporta assim. Uma multidão 
do santimentos espont'éneoa não viril'!. doa arredores de Lisboa em camionetas nem teria 
daaonhado ~om tanta firmeza e perfeição aD letran doa seus 11placarda"; não se limita-
ria a acompanhar oa coristas da União Nacional; não estaria a olhar para o relÓgio 
l'ltlll' iria acabar a sua noite para a Feir a Popular. Uma wltidã.o de sentimentos espon-
t:"aneoa teria eurgido, já aos gri toa e daagranhruia, dae pEldrRB da cAlçada, sem 11pla-
ct:U'da11 na~n itinerário designado, sem querer saber se estavam ou não à sua espera na 
C'âmara ?>Unicipal os jarrões do governo, do nuniclpi.o e do :t>artido 'C'nico, Teria ido 
:ao palácio doa chefes de Estado e do Governo, às raaid'ênr.ias de aleuns doa portugue-
~ee not.áve:is, sem querer saber daa auas ideias pol{tice.a; teria recordado alguns no-· 
:nca há wito .esquecidos; manifeatRr-ae-ia perantG as legnç'?ea doa países amigos e 
a1 i:1dos; seria cert&mente ;n.d to :oe.,oe moderadll nas suas exPressões - o acabaria áfo-
na, com os olhos ardidos, no limite das suna forçaa f).eicna. Não seria o que o Estado 
lfovo cham"\ urna ID.Il tidão ordeira, dP. mortos cí.vicos; e, contudo, esqueceria todoa os 
inimigos internos, os sena ocupaci.o!'es e libcrticidas, e eó vaiaria o pais e  o homem 
que I:\ O cana ti tul.ram inimigos de todos os Portugueecá c de Portugal. S esta chama es-
pontânea incendiaria automàticrunente todf'.e M almaa, em todo o territÓrio portugu'ãa e 
om todos oe lugares do }.fundo onde se formaram colÓnia.o lusitanas., sem que fosse nece~ 
sério mo"!Jilizar agentes do Governo para ameaçar una, ou transportar e dar de comer a 
ou troo. Em reauwo: ter-se- i e. repetido, indP.pendentemente de qualquer batuta governa-
mental, a ex'plosào nacional a que o ul timatum inglês deu lugar no fim do século pas-
sado. Não foi nada disto que vimos, desgraçadamente, . 
Não é nada diPJto o qus continua a manif<.'lster-ae, Gm "guinchos"  comandados, nas ga-

zetas e na Rádio, pelas t!lS!'Iruao vozes e com os moamos adjectivos que na propaganda to-
talitária Ae estf\f'aram e prostituíram. Não é nada disto; todos o sabemos c á dentro 
(mesmo eleo), e tod.oa o sabelll no estrangeiro, especialmente nos países nossos  consó-
cioe na NATO, onde ainda não ooou uma eó palavr a de solidariedade, 

Porquê? Porquê? 
Digawoa a Verdade, eliás uaia Verdade que não é ignorada por ninguém, mas que a me!!_ 

tira org'"à..>'lica de um aistàma político esconde a que outros evitam como um papão de lil! 
dr caos. 
Será lÍ.cito admitir que o povo portugu'Qa sucumbiu .. a pena de cerca de trinta anos 

de prisão aalazariMS. e se tornou insensível aos golpes recebidos na pr6pria carne 
da Pátria? 
Não! Não! 
~ tão fnlsa a apatia apnrente doe portugueses como as manifestações, comandadas P!" 

lo Governo e aflautadas pelos corifeus da t1nião Nacional. Os portugueseo estão amor-
daçados, mBB nÃ.o se e!lcontrn.m desenraizados do o alo a que pertencem; estão oprimidos, 
mas não a e sentem vencidos nem convencidos. 
A sua apatia significa apenas que existe um divórcio profundo entra o Governo e  a 

Nação, e que esta não quer, não sabe ou não pode, confia.r os seus sentimentos a uma_ 
oligarquia quç tendo desprezado a sua •ronta.dfl a oa seus direitos, se tornou quaa~ tao 
odiosa como o próprio Nehru, pela forma como indirectamente serviu, con_:!-ra a Naçao,. 
00 desígnios expansionistas de indiano, Oo portugueses cujas vozes se nao ouvem na 
orquestra de Salaza.r, não entendem oste Governo que protesta cont1·a violações de Di-
reito e contra as mentiras do PMdita, tendo-os p:civ~ado desde há muitos anos de todos 
os direitos e t1mdn instituído A. mentira potr.tica e administrativa como bP..se easen-
ciN.. do sou prestígio, Sentem que soam a fal.no esaa<J vozes governamentcle, mesmo 
quando proferem palavras de justo Dignificado; G, portanto, que não pode representá-
-loe, nao aua.a dores e nas auflS cóleras, nem para deftmder os S'-lUS interesses~ um G~ 
verno que ao desautorizou, d ivorciando-se da Nação e sobrecarr-:tgando esta com oa er-
roe de uma política externa tão eetüpidamente histérica quPnto .a interna tf.m sido 
odiosamente despÓtica, 
Não se põe Elm dÚvida qus o Govorno e a União Nacional queiram, como nós, salvar a 

!ndia, n em que ales, corno nós,· mr.çu.m a. Gxtcns'?ío do dosaatra que é perd'é-la. 
Simplee'mente, eles bA.te.,..sc nesta campa!"'.ha à sua maneira sectária, como se t'êm b~ 

tido naa eleiçõeat;ôtl\litáriaat sem olharem a Ulf.lios, para se aalvarsm a elGs próprios, 
paru se manterem; menos pela lTAção do que pelo 11TACHO" c por Salazar. 
As ID.Iltidões, a grAnde massa doa portugueses, t"êm um sentido mai~ profundo daa 

realidades, a que oorreoponde naturalmente um dor OlA.is profunda tambem. 

~i1~~~: :i~~~d~~~ !~~~:perdida, Só um ultrage foi já consumado. !!: pniciso realizar 
quanto humanamente possamos empreender para evitar e. perda (digamos o roul-:lo) e fazer 

(Con+,inua na ftJl.h!\ nQ., 2) 
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tfUllbÁm o que importa para n0s defrOntarmos dÓ ultrage. 

}h\e.'. . 
~em aerá um Go•!el·no t""JtaB.t.ário, deme.io divorci.e.do do Ba!a, p-ol!ti'ca :!t a.dminiatra-

t:i.vament.e corrompido até à r:~edule. , que a1car>çará da Nnção o caudal de energias !lloraia 1 
a materiai"s o'oro a.A qt.:ais os povoa realiznm :-.uanto humona.!!18nte pode!!l empreender. W'ao ./ 
e.erá um Governo t"talit1trio qu.e enco·1tr.vá no seio dos t:ovos e governos democráticoq, 
coro os quairl se er.contra (po:r cir~um:t"',anciar: ercergl3ntoa de orde!ll militar) na N. A.T.O., 
que sé conei3guirá fazar funcionnr elt:>Dentoe internacionais de A.poi o que uma ideolo-
gia geMrc.an d.Jve contra um atentado nitidamente inspirado por iÇeies hitlariMas. 
Não é f!Btf\ uroa que·stão ao alc~c9 d('IS proceaeoe PXpPdit.oe da P . I . D.F.. e da Censura, 
Pcrtan.+.o: o G?verno que liberte Po:rt.ugeJ., de facto, a valer, Mtes que oa nvolun-

tár:i.oe-elcário~:~11 de Nehru libGrtom maie aldeias indGfesas. 
5:, fi<uU.mcnt.e livree, cs poJI :t""ügu~:aea podarão então dizer e ouvir as .;randee pe.la-

vrM que nté age:: a parecen:: nê.o t.~r a.sn1:.ido, e á.cor.,rer entuaiaomãticament.e 'tle eolici-
t.Po.çõee de qudquar gover no, pat a toê.ofl os .é'it\3 hc...n.roeQa e út.eia e di3poatoa a todoa 

oa o e~.cl·if!cioa . 
O qt!e não pode aCr é prat.ender dt.':f'(1r;.:ier a causa portuguea·a nu !ndia com um povo 

algomad.o, nem repudiar ul "tragos aoru urn Parttdo Onico que BBnta indiferentemente à me 
on oa homens .ie bem e os L'lalfoitoree. · - . 
Nê.o pode aer ... meoroo oom R f idelidade daa forçoa e.rmadaa à Legião, 11. P,I.D. E., 

aos ne&ociateA do Estado e aos vc;nde::dores do templ o pR.trl.g. 

N O T C Á R I Q 

Um doa 3.Bpectoa mais doloroso3 do daJe.stre a que o Governo noe está conduzindo, 
por incapactdade polHicloõ. de totalitário a por incFI.paoidade espiritual de anti-demo 
orhico, ê o que noa oferece a impranaa eatrangeira.nna pe.!eee aignatRrios do Paotõ 
do Atl'é.nt.ico: Nem UlllR palavra. d'3 solidariedade; apr.maa a reportAger.'l fri a e distante 
doa acontecimentos. O pr6p:do Brasil Jimita-se, ttof'icialmente11, a desejar que tudo 
acabe pac1f1camente ••• e que o Paulo Cunha não apareça lá. 
!Jm dos perigos que tei!!os a riJferir é que, nesta. e!llerg1:ncia, fl asneira puxnndo· a.a-

nEir_!!, l eva o dita•lor a qualquer-d~uc.lea golpGa teatrais cQPI q_ue na ordem intc;rna 
costuma apeotizru-as fanas que monta~· · à cuote. do à.inhe.iro e do r.angue da Nação. 
t que el6, apesar da modis~ia, tem qualquer coiaa dê Nero, 

Porque não se deix[>.m ~ a.e opOsições antitote.lité,iaa1 
Po:-quo tem c Gc7orno ret:tüo dae manifoetaçõea sinceras, que não lhE custariam di-

nh~iro e fariA.c ouvir realmente as voc.es doe aenti~ent. os portugueses? • 
Porqu"G se conduzem estüpidfUIIanto todas AB ma.rtifcstnções,orquGatrade.a pdo Gover-

no, às o"uma.ras onde sempre a e encoritram ••• . os representantes do Partido Único? 

TambéLD a !ndia será a6 ddes1 

Que pensa o Ex~r cit.o de tudo iate? . 
A Legião já disso o que pensav a n.e. sua altur a na eecála: BatGr-se horoicameti.te, •• 

como se bateu na Gl•fUlde Gul!rra de 1914-18 o har6ico Genal'c4. Tapinha, então vaiado 

como cobarde por ea recusar a combater. 

4 

r.ntretnnto, .os negociatas da Situação p~epnram-ee para digerir maia uma oportuni-
dade, e perante a catilstroí'e pedGro ao seu àeur; l~amon1 

11PercA.-ae a !ndia. r.1aa salve-se Salazar, que é a garantia do ~.
11 

• 

E .,e.d'\ receiam, ee lhes for ain1a. -poae!vel, com o fl.UxiU.o das Forças Armadas, pro-

clamar Snla2.ar como o vencedor morAl do dsaaatre. 

5 

Saiu um manifcat.o que atribm;rm no Partido Oo3.lniata Portugu'ês. 
J!: tão odioao e , quMto aoa factos, tão me:lti~oao, que podam admitir-se duas hip?-

tesee: ou o 'llanifesto é reel::nente doa coauni~tas, e não há. que Gatranhar o eap!rito 
e os métodos deate totalitnrismo apátrida; ou o manifesto foi, como o tê!ll sido JWi-
toa outros do maomo ~6Mr o, redigido na PIDE, tão-e6 para transmudar o nooao entioo-
oJ..mieOJO patri6ticiJ e o.nti-aalnzariatA. a favor do Governo. 
Seja poréro como for, estamos certos que o ..... tal manifesto n'io peg~á, se é dos co-

m.mietae, porque todos sabemos onde ~leA estao e  o que: querem; se a do Governo, por-
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que o truc é já llllito sediço e conhecido, O que todo o bom português não pode p~r em 
dúvida---r-que a persistente propaganda que a imprensa e  a rádio lhe emprestaram, alia-
da ã torpezA. do aw contcúdo,:f'!Eom tornar susp-eita a sua paternidade. Para que se fa-
zer propaganda de, tais ignom1niaa7 Perante o wndo civilizado, isso só nos envergo-
nha, pelo juízo que o estrang6iro possa fazer de que Portugal ~ um caio de comunis-

tas. 
F.m boa verdnde, a import'ância que entre nós tem o coaJ..mismo é só a que a União Na-

cional, ptil"n efeitos de propagandn própria, lhe atribui, De reato, aliás 'co!ll,o em wi-
toa outros cASos, acui a União LiAclona.l está em de&acordo com a PIDE, já que esta, há 
anos, quando da pri~ão, no Luso, do eecnetário ·do Purtido Oollllniata Portugu'êa e da 
apreensão do seu ficheiro, declarou serem Dl.üto poucos os filiados nesse partido, E 
de então para cá eaeea poucos tornaram-se pouquíssimos, 
lfarda.deira.mente, até, o maior propagandista do coamismo tem sido a União Nacio-

nal, que em todas aa euae mard.fer;taçõea monocordicamente tange: "ou nós, ea.lazaris-
taa, com toda3 M noesaa misérias.: ou eles, cotn.mi&tae, com toda a sua barbárie

11
, A 

maiorin, a imenen mnioria doa portugueses, porém, lá no íntimo do seu fervor patrió-
tico, só refreado pelo medo dcr-.d.Gaumane.s repraeáliae, s6 lhe sabe responder: <~Não 
queremos una nem outros: queremos PortugaU11 

Todos certamente se recordam da paeudo-entrevieta condimentada pelo Intangível de 
parceria com o aprendiz de diplomata António Ferro, pouco d.epoie de finda a Úl tim9. 
Grande Guerra, Estava-se no período alei toral que acabou nA. triste faraa de maia um·a. 
nomea.ç~9 preetdencial. O povo em peso acla.mava espont""'anealllente, delirantemEnte i a c~ 
didatura do General No-rton de Matos, que seriA. indubitfwelmente aleito se houvesse 
UQ mínimo de eoriodade por parte do governo. Era porém esperar rui to de quem nunca 
soube ser leal, honesto, nna suas acttõea, Por isso, o cn.üto bem, Norton de Matos re-
tirou a sua candidatura. 
Ainda o General Norton de ~!atas nã.o tinha apresentado a sua desist'éncia e eis ae-

n~o.qu:.ndo , para armar ao ;entimento, nos Últimos dias da propaganda o 11 Di~io de No-
tl.cl.as . publica a celebre entrevista eotilo comercial louvaminheiro, Entre wi 
tas ~utadee , o Ditador saiu-se com esta: 11Morrerh. de desgosto se me ficasse nas mãOs 
a maia pequena parcela do nosso território ultraruarino,11 

Lembra:Il'-ee7 E  o Sr, Presidente do Conselho também se lembra? 
Não lha desejamos a morte fÍsica, Bem pelo contrário: neste momento isso seria bs-

ne.ficl.á-lo com uma espécie do morta em cheiro de santidade • • • polític a , Não; viva, 
viva por Dt.ütoe o---bons anos, até porque 6'~ttmdemos que ii naatG mun_do quB temos de res 
pender por tudo o que de bom e mau fizemos ou consentimos que se f izesse. -
Mas a morte polftica • • • Que diabo, seja coerente ao menos uma vez na vida, Senhor 

Presidente do Conselho .. , Não achn que chegou a altur a? 
O qu'â7 Continua teimando na sua divisa: 11Pereça embor a a Pátria, mas daqui ninguém 

me tira"t E  o Exército e a ;.1arinha consentirão maia· est a l ·oucura7 

Como é do domínio pÚblico, o primeiro 11voluntário11 do Pandita Nehru que se ofereceu 
para 11libertar11 a tndia, o negregndo Francisco Mascarenhas, era um dos graduados da Le-
gião Portuguesa e grande paladino da actual situação politica, 
Não era de esperar outra coisa, 
A essa 11patr16tica11 organização estão ligados outros bandfllhos de igual jaez, 

8 

O General Tapinha, o célebre cobru·de das..anta.rá.mque ao negou a cornbatsr quando a Pá-
tria em tempos o chamou, quer ir agora defender a tndia Portur;uooa à frente da sua Le-
gião, se o Governo, clru·o, autorizar. Pode o Governo autorizar, mas quem da certo não 
autoriza é o Exército, Seria indecente oferecer m~:~.ie 11voluntfirioe11 n Nehru, 

O Trmroiro também quer ir pfli'a a !ndia. Este marinheiro de águas turvas lá tem a 
sua fisgada, Teve o desteroplante de invocar a legenda da Marinha Portuguesa: nA Pá-
tria. honrai, que a PRtria voa contempla", Atrevido! Então julga, sr. Tenreiro, que se 
honrR a Pátria andAndo a fa?.er contrab!\Ildo de divisas entre o Brasil e Portugal? Te-
nha no menos um pouco de reapei to pela arma que tão mal tem servido, Se pensa que po-
d t ir para a !ndin fflZer ca.'1donga, vil; mas pnrn isso não 6 necGasÊirio insultar aque-
las que vivem e segu a m a logenda que ci tau. Vil, vá pois como agiota, como contra-
bnndia.ta ou como negocista, que como mnrinheiro portugu~s 6 que a Marinha nõ.o premi-

tirá. 
O manes da n Albuquerque terribil, Castro Forten defendei a. tndia Portuguesa de ho-

mens como os Franciscos :tarques, os Tonroiros e quejandoe, 
Agosto -19;;4 l>IJREANTO 
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Leia-Medite -Prop~gue -Copie -Distribua-Faça circular-Resista 
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Senhores Mil i tares: 
. Continuamos, á Claxo, a dirigir-nos ~aqueles cujo espírito e sentimentos estão lim-
pos das msnche.s co:n que ~ os que venderam a sua dignidade e a seu brio da of!_ 
ciais' por promoçõao em Oonaelho de Ministros, fuvorae do Ooeta, colocações chorudaa e 
cargos civis reridosoa -enfim, àqueles sobre cujos Ombros aaoentam as botas doe nego-

ciatas fardados, 
Senhoras Mi li tares 1 · 
Porque não continuareilloa f!.O mesmo tempo a falar a verdade, enquanto o Governo, 

gu~nchoa hist~ricoa a quo a Nação não se tem aaaocia.do, tudo quer. fazer, menos tantar 
pOr via de todos os portugueses, sem diecriminações totRlitárias, a Únic~ solução na-
cional deste doloroso problema da !ndia? Porque nÃ.o continuaremos a falar a verdade, 
enquanto o Governo prepara artifÍcios militares que-sabem-no oa senhores ~ülitarea 
melhor ·do que nit).guém-são uoa fita destinada a ganhar uma batalha politica interna 
c 'não,· porque iâso seria d~::m~cdiondo -um acto de dcef;apcro a culminar num maa 
eacre inglório7 -
Pois falemos a  _verdade, que é, em casos como esta, a Única linguagem do' patriotis-

mo, · 
Haverá realmente um conflito aberto entre a "União IndiAna e Portugal, decaídos am-

·bos em posição de paiaea desavindos e cujas ideias e sentimentos nacionais se opõem 
por tai forma, que não seja posn!vel considerar outras soluções que não sejam a guer-
r a ou as viol'ência.a agreaaiva.S qus correspondam a actos de guerra7 
Ou tudo se reduzirá, simp"'leamsnts, ao conflito entre d.ois chefes déspotas -no oa-

a·o emergente, um mais ridículo do que tirano, e outro tão ridícUlo ~o h~p6ôrltã e 
violento - o primeiro excsdendo o pr6prio Luís XIV, porque proclama: nA Nação sou eunJ 
o segundo dispondo como bem entende da forÇa e de.a fraqueze.a de tr6aentos e cincoenta 
milhÕes de habitantes que ainda não conseguiram arrumar-se como Nação7 
Ter-ae-ia dado este conflito, se, por um lado, Portugal nã.o sofresse o regímen to-

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

taine? 
Concordemos: O conflito não teria, em outras cirounat'é.noiaa, encontrado pretexto, 

digamos, o detonadO.!:) e não haver:ia um só portug~s qu~, estando, como ~ão poderia 
deixar de ser, contra o Pandita e os seus pandilhaa, nao estivesse tambem ao lado do 
Governo de Portugal, fosse este qual fosse, tal como aconteceu quando do ~ 
inelês doa fina do século pasr-.a.do. 
Façamos um pequeno esforço de mem6ria para bem compreender! 
Nunca, durante 400 anos, pensaram os goeses em ser senão portugusaea -todos, sem 

maiorif\8 nem minorie.a. Em 1926 era ainda perfeito o Entendimeri.to político entre. os 
portugueses de Goa \indo-portugueses) e o Governo do Império na ·Metrópole (Vid6 Nota 

Final: DOOUM!NTiúUO , 
--O-primeiro movimento de grande desentendimento, sucedendo a um mal-estar que se 
arrastava de alguns anos atrás, desde a publicEÇão do Acto Colonial,  principiou entre 
1945 e ·1946, o~ seja, catorze a dezoito mesas antas da independ-ência da !ndia. Não 
esperavam portanto os goesas nessa altura nenhum auxilio, material ou moral, da ln-
dia, que nem existia então como Estado independente nem parecia tão prestes a trans-

formar-se na União Indiana de hoje. . 
A causa do desentendimento mostrava-se , alié.a, perfeitamente nítida! 
111. - A discriminAÇão racial introduzida pelo. primeira vez na política ultramar i na 

de Portugal (o sangue surope~ e  o não-europeu do Acto Colonial de Salazari as laia r ! 
ciatae do Santos Costa, qu6·então era: nazi; etc.), A !ndia Portuguesa era particular-
mente vexada por auitRS de~tas disposições legais e, aliás, .anti-portuguea,ae, apesar 

do mli to cantado nacionalismo dos seus autores •. 
2a. A falto. de liberdades fundamentais de qus os gooses gozavSJI! antes do Estado 

Novo e que se respeitavam nos restantes t~::rritórioa da. 1ndia, msaoo sob a dominação 

inglea!i: 
)R, -1-h.!ito espsciRl.mante: uma situa ã.o de terror criada elas autoridades. Em re-

sumo: os métodos dOe regirnena totalitarioe, na nd~a Portuguesa como na Matropole. 
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A este movi.nento, então de simples e pa.oífico protesto, responderam as autor~da

des, por ordem expressa do Governo dR Metrópole, com meios drásticos de repressão: 
prisões em massa, det:J.aaõee·, espancalllt'lntoa bárbaros, julgamentos por um Tribunal Mi-
litar Especial (que não tinha antão axiat'ência l egal), condE<naçõea a pena maior, de-
portações (algumas pr.ra a t-futrópole), etc. 
Naturalmente ,  o GovP-rno df\ :,ietrópole nf\o só não escutou aa reclamações doa goeses, 

como ainda apoiou, ee não comandou tecnicamente, aa arbitrariedades e viol'(incias das 
autoridades locais. 
Resul truio; O moviiOC~to,que a e-desencadeara contra o Govo;;rno e autoridades locais, 

tomou rumo contra o Governo e as autoridades da i.ictrópole, cm manifestações inequí-
vocas conra o regímen aalroariata. Ninguém pensava então na !ndia Portuguesa, por 
maior que fosse o seu à(;econtc:ntamento, cm qualquer solução que não fosse portugue-
sa; e os goeses só se manifeatfll'a.m centro. o regímen, como, aliás, os melhores portu-
gueses da Metr6pole. 
Entt·etanto surgiu Nehru - o a'üutre, A tndia alcançara a sua independ'ência e · fer-

via e.-u desordenados nacionalismot:~, E enquanto alguns goeses, vítimas de espancaroen-
toa e outras violências, desvairados pelo Ódio e revoltados com os ul t rajes sofridos, 
confundindo o regÍm.;:m que dGteatavaru com a Nação e. quG putenciam, resvalaram da 
traição à Pátria para u fogueira do nacionalismo indiRno - o Pandi ta Nehru aprovei-
tava o pretexto, estúpido mas f 'àcil, para intervir na oaaa alheia e tentRr cortar 
lour9a para umfl. coroa de estadista wndial s anti-ocidental, 
Esta é a verdade, 
Quer dizer; no pé em que está a questão, e porque, seja ela o que for, tudo poda-

remoa adr:~i ti r !llBnoa uma perda avil tante daquela pares! a a agrada de Portugal, nós te-
remos que pagar em sangue ou ew dinheiro, em suor e em lágrimas, os erros cometidos 
contra a Nação por u m Governo totalit:lrio que se posicionou e resolveu desprezando 
os interessas e  a vontade da Nação. Maa isso não é o maia grave, Em todos os te!DpOB 
foram as ile.çõeo, maia que os responsáveis, as e;randea e Únicas mártires doa erros 
doe governos. 
O mais grave é verificar que, perante a.B consequ'éncias doa seus pecados e erros, 

o Governo, mais cioso da sua oegurança política do que doa destinos de Goa, Damão e 
Diu, maia empenhado em manter a .divindade pagã de SAlazar do que a presença de Por-
tugal na !ndia-não recon~scs os erros ne:!l procura portento emendá-los; mantém os 
métodos artificiais de velho totalitário, e recuan obstinadamente, mesmo perante o 
facto da frieza da Nação para com ele, a única solução imediata que aulllCntaria con-
sidaràvelmente as possibilidades que ainda temos de conjurar um desastre e de esca-
par a umR. vergonha,  E essa solução consista em ceder a s.ua posição, a um Governo não 
totalitário, com autoridade para falar nR NATO de igual-para igual G com espÍrito 
e poderes para privar Nahru dos_ seus argumentos e da face e:spectacular das. euae ha-
bilidades. · ' · , 
De outra maneira todP. a Nação aezé. arraa_tada,, tão inglória como estUpidamente, 

para a aventura pessoal do Presidente do Conselho e do seu Partido Onico • •.• .,.uma 
aventura da qual, aro qualquer hipótese, o Exército não poderá sair dignifi.cad .. o:6, 
Na verdade, se aquela solução nflcional não for adoptada, que pode esperar-.~~ .~a 

avantur a que fie R'l 
Primeira hipótes~ a menos pior: -Nehru, tão bluffiata como Salazar, não mobili-

za no dia 15 deste o os seus negregados voluntários 81ibertadorsa0, e esto dia 
passará tão calmo coiDO uma tarde macia de Outono. O Governo e  a União Na.cional,pos-
slvelmente por iniciativa da Legião Portuguesa, que é o Grande Exército para esta.a 
coisas, porá. em pé uma grandiosa manifestação de consagração e apoio ao Chefe. Se-
pul ta.r-se-ão nos tropas e babosa iras do cooturne, os seus erros palpáveis, 
Não tenhamos porGm ilusões,  A questão não se terá alter ado senão na forma, Con-

tinuará; e o menor risco que nos espera será o de ser moa esgotados aos poucos. Ape-
nas Salazar terá aspirado o seu balão de oxigénio e papado mais uma manifestação, 
Segunda hipótese:  -As coisas agravam-ao, cooo actos de guerra ou equivalentes -

ou porque catas reaultEUD naturalmente dos erros cotaetidoe por um lado e ignbbilmen-
te explorados· pelo outro; ou porque a teimosia to"tA.li tária não terÁ. 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 d1:> o evitar, 
Ora, militarmente, a questão não oferece melhor solução do que perder a sofrer o 

maasacre com honra. Nõ.o se duvida de que surgirão os portugueses necessários para 
isso, r.taa á indiscutível que há soluções menos sangrentas e não menos honrosas que 
ainda estamos a  t empo de tentar, . , a~ Salazar cumprir o seu dever: isto €, se se 
confessar e sair, deixando a outros uma tentativa séria que ele não pode nem, por 
orgulho, quer ensaiar. · 
Senhores :.U.lital·es: Só V. Ex!le, dispõem, neste momento crucial, por roais estra-

nho que pareça, de todas as condições pac!fico.s e ordeiras, para a Bem da Nação, 
tirar destas verdades f1agra.ntes, as consequ'Jnci·as que melhor servirão a Pátria. 

Não se dirá que não é verdade tudo o quQ diasamost e acrescentaremos: ê oportuno 
também, patriõticamenta oportuno, por maia que a gente de Salazar entenda que nes-
tas coisas (e nas outras). aó a mentir os goyerno!3 se governam. · 

(Segue OOOUl-i&iT!RIO, na folha n~ . 2) 
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Folha nR ,2 

Algumas pa.sso.gena do discurso pronunciado na Assem-
bleia :~flcionul, em 18 de Março de 1946, pelo deputado 
pela 1ndia dl·, Froilano de Melo (Vidé, Diário dae Sea-

.ê..ões respectivo), 

(Na revisão de 1920) ,, , 11altGraal-so e.s leia org'ànicaa numa orientação raagadaroan 
te liberAl, Tenho ainda oatfUilPadr·.a Od. minha retina C no IOOU cérebro a.8 seeeÕea do QoÔ 
selho Legislativo dessa época. Tinha maioria eleita, ee não estou em erro, Mas que -
harmonia, que elevação, que patriotismo! Q.us ndmirávsl colf'.boração entro o elemento 
oficial e  o elemento eleito, todos animados do mesmo desejo de bt:ro servir a causa da 
Pátria! ~ meu dever prastar homenagem a esses patriotaa e apontar os seus nomes ã. 
simpatia desta alta aercmiação quo é a Assembleia Nacional.

11 

11E eis o estado actunl (1946): 
"Alterou-se toda a org'Ã.nica da administração ultramarina, A tend'ência é por tal 

forma absorvente e centralizadorr~ que; ao Ministro que a referendou , não p"Ôde deixar 
de escRpar ao 'é.mago do seu subconsciente a classificação que a6 por si constitui, pa-
ra o meu E<apÍrito, a auto--confissão da sua condenação: ~ar cha à ré.

11 

110nde: catá a génese do mal que aflige  a nossa !ndia1 Segundo o liiCU cntonder, om 
dois po~tos fundamentais: a acção exageradamente oentrelizadora do Ministro de.a Ooi6-
nie.a ... 

110 segundo ponto, que parece cont13r a eas'ància fundamental desse mal-estar, é tel-
v~z a forma por que-eatã expresso o texto do Acto Ooloniel, Eu bom sei que não se dia 
cute aqui o Acto Colonial, nem a ele me referiroi senio para mostrar-voe a-pene.a aqua: 
la essência de que a organização dn orgânica colontal virá. a ser naturalmente um. co-

rolário,, ,11 

Cita fraeee do Oonde de Ficalho em 0Ge.rcia da Orta", e conclui: 

110ra a !ndia, que era civilizada há. maio de quatro séculos,  regressou, porventura, 
quatro séculos volvidos, à barbárie da.a tribos primitive.a? Não conterá o texto do Art, 
2Q. do Acto Colonial os elementos de um virus ue mina surdamente a unidade cÍvica 

do 1mperio11 

"O que posso garantir é que os meus conterr'àneoa se sentem melindrados por serem 
abrangidos na designação geral de indÍgenAS -lesiva das suas prerrogativas, ofensiva 
do seu legÍtimo orgulho e impr6pria d a sua estrutura social, E pedtõm que Portugal, om 
1946, não vá. doacobrir indígone.a na !ndia, quando Vasco da Gama os não descobriu em 

1498. " 

* * liE lK lK * * 

Saiu do l.Uniathio, onde fazia d<:: Ministro da Justiça, aquele; sujeito que assinava 
Cava~eiro Ferreira, qur; se chamava Rapazote c que um doa colegas tratA.vn jocosamente 
de Garot~. Püdicamente, os jornais, que com maia ou menos relevo noticiaram a exo-
noraçã.o, não revelaram,ao mesmo te'llpo, e m que 11tacho11 ae arrumará., Apenas se sabe que 
será farto e bom, Nos seus dez anos de miniatro primou pelo incansável labor de col~ 
car toda a famÍliA. nos mais aubatanciAia tachos 1 irmãos, irmãs, cunhados, sobrinhos, 
afilhados, etc., todos hoje estão opipt:U"amente instalados à mesa do orçamento, embora 
não ee saiba bem o que f~em ne!D que predicRdoe possuem para receber tão rotundas ve!!_ 

cimentos. 
O 11Diário dE •'otícias11, que assiste om traje de gala c com foguetório a todos oe 
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naecimantoa, não se interessa por enterros. Noticiou o paseamento do Rapazote em tr'êa 
linhas; precisa de espaço 1 ergo para anunciar o sucessor. 
Nos dcrulos que se dizem bem informados da União Nacional assegura-se que a exo-

neração, para muitos intempestiva, nõ.o só porque o momento é para ca.frem todos e não 
para despejar um só, coruo também porque. foi este Rapozoto quem foi recentemente à 1n-
dia saudar s . Francisco Xavier, t eve por motivo o facto do Ministro da Justiça se re-
cusar a assinar um dElcrcto totatlitário que rcertabelccia oe Tribunais Eepeciaia, isto 
é 1 que, farto do carnagem, entvndia, ao contrário do seu bondoso Chefe, que o momento 
era para emendar a mão e não para agravar a traição do Governo ao Pacto do Atl'éntico. 
E mais 1 que seria o "Pão de Qpinta" - o Trigo Negreiros -quem estaria maia interese! 
do na publicação de tal decreto, · . 
Sabe-as lá.! Se a questão sobre o decreto existiu, este sairá. E ficaremos um pou-

co maia esclarecidos, Mas não acreditaremos sem ver como S, Tomé que o homem aa.!s-

se porque queria monos v{ ti mas. 
De qualquer maneira, não sendo oportuno doaejar-lhe que a terra lhe seja leve, pe-

dimos a Deus que o conserve por DJ.ütoa anos s longe de todos os elllpregos onde possa 
fazer uso doa seus excelentes carácter e coração, 
Entretanto, venha o decreto • • • para oferecer maia um argumentozinho ao Pandit.a 

Nehru. 

\ 
Por mais que o totalitarismo e os erros polít.icoa do regÍmen aalazariano o expli- I 

quem, não se entende, nem 4tl fac~; doe eontiment.oa nem à face da int.elig'ência, o eil'Õ!! 
cio ou reserva das pot'ências ·europeias do Ocidcnt.c e americanas perante o caso de 
Goa, Damã.o o Diu. 
Por um lado, Portugal é a Nação Portuguesa e não o Governo que ilcg'it.imamE:nte o 

rcproscnta; por outro lado, os aoontecit::Jcntoe em curso na !ndia não são menos outra 
batalha entre duas civilizações, · digamos, entro o -Oriente e o Ooide'htc, dõ'que um co!! 
flito ent.re Portugal e a União Indiana, Uma solidf:U'icdade pronta c cn6rgic a dessas p~ 
t.'âncias para com a nossa, seria, pAI' a qualquer delas, também um acto consciente e 

oport.uno do dcfoe a própria. 
Esta solidariedA.do não se t.cm manifestado. E os port.uguesea já o aent.et!l dolorosa-

mente, mesmo no eil'êncio da maioria das potênciaa e nas reservas que ressal t.am nas d!!_ 
olarações ou dilig'ênciaa de algumas, do que na angús.tia publicit.W.ia com que o Gover-
no Portugu'âs, na rádio e nae gazetas, procura der relevo a geat9s diplomáuc·oa, tão 
modestamente palavrosos como deatit.uí.dos de qualquer alcance pratico; 
Por maia que a propaganda se esforce por convencer os nossos analfabcto"s da impor-

t'ància e valor de alguns e poucoi actos de pura cortesia diplom~tica, com os quais 
algumas e poucas pot'ências se t m dcs cartada das dil ig'êncie.a que junt.o delas t.'Õm 
empregado os nossos plenipotenciários -é claro, para aqueles q\.l.E: não _são analfabe-
tos, que estamos isolados, como se encontram nas sociedAdes burguesas aa pessoas in-

cómode.a ou mal vistas, 
Repetimos: o caso explicar-se- á perante a posição e erros do Governo,(que não nos 

representa), me.a nenhum portugu'âs admit.e que se justifique, perante o que eaea.a po-
t'ânciae nos devem o devem e. olas prÓprios e aos seus maia claros int.ereesea. 

ERRATA:  -Houve um engano na numeração dest.ee pe.nf'l.Gt.oa, ·O presente é  o nQ. 10. 
Devorá acr e.tribuido o nO.. 9 ao Rnterior, que saiu com o nR. 10. 

Agosto -1954 
MOREANTO 
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