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Af;rma o GOVERNO TOT ALIT AR IO PORTU-
GUÊS que, em face do " Caso Indiano'', está 
agindo c:em  nome de toda a Nação e  com  o 
apoio de todos os portugueses., 

É FALSO. 

Uma coisa é a unidsde patriótica de todos 
os portugueses em frente dos invasores; outra, 
- e muilo diferente é a unidade de opinião 
e m frénte da politica ultramarina do Governo. 
Em defesa da integridade do nosso território, 

a unidade mantém-se ;  e m frente das responsabi-
lidedes do governo creando desavenças, fomen-
tando desordens e  não agindo- ao que nos 
parece-consoante os mais e/tos interesses na-
cioneis, o governo não pode falar e m nome da 
Nação, e muito menos em nome de todos nós. 
A verdade é que o governo fa la exclusiva-

mente  em nome d e uma facção e centre a opi-
niéo d" grande maioria dos portugueses, sem 
responsabilidades ne sue politica e discordando 
formalmente de sue orientação diplomática. 
E, para que não nos iulguem erradamente, 

limitemo-nos e, sem comentários, copiar textua l-
mente do " Diário das Sessões" da Assembleia 
Nacional, n,01 174 e  176, de 16 e  8 de Março 
de 1949, o testemunko insofismável de um dos 
graduados figurantes de "União Na c i o n el" 
e deputado por Goa. 
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O Sr. FROILANO DE MELO:-Sr. Presidente: dever 5o 
findar em breve os trabalhos parlamentares da 4.• sessão 
legislativa desta Câmara e  com ela terminará o mandato 
que a Nação conferiu a esu Assembleia Nacion_al, cujos 
debates V. Ex.•, Sr. Presidente, houve por bem d in~1r com 
tão aprimorado requinte de cordura, de elegância e de 
cortesia. 
Vai, pois, terminar também o meu mandato. Tenho de 

vos dizer adeus! 
Na legislatura que a esta se seguir é muito natural que 

~;~d!am~~~~r~ J~zse;b~!t~~~~~s;;~~e~
0
;3il,~e~o~~~~:ln~izd~ 

E,;ecutivo maiores e melhores regalias para a sua terra. 
Voru:-Não apoiado I 
O Orador:-Quando para aqui vim, abandonando os 

trabalhos da minha vida profissional, totalmente alheia dos 
meandros da politica, ft-lo confiado na chamada que me 
comandava-para honra minha e dos meus conterrâneos-
de, desvendando nesta Casa, e por intermédio dela, perante 
a Nação Portuguesn, o sudário de certas dissonâncias pol!-
ticns de que ená eivada a nossa \ f~islaçáo e que se não 

~~~};5de~e~0~o~0~~e~~~r~~:~~s:s:;:~}~~~i~ e~u~h~on~~a ed~s:1~ 
-entendidos e promover uma aliança mais Intima entre os 
portugueses da lndia e os portugueses de Pvrtugnl. 
Em demcrado exame de consciência dou hoje um balanço 

h mini"ja actuação parlamentar e sou forçado a constatar, 
com pena, ,ue a mmha voz não conseguiu amacia_r, quanto 

men~se fi~~~~ r ~~e:r~~~;~~~~~~~~~~e;a~missão 
Parlamentar das Colónias, quando do estudo das alterações 
à Carta Orgânica, me fez a graça d.: vOtar por unJnimidade 
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~: ~(Y~J::e~~~? !~t~fh~sd~:~~~ia~e~~~~~t0o 
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e de Macau? l~espo.nder-me-lio que é um platonismo H ónco, 

fn3~:p~~~u:~!:~n~~~ ~~;ge~~ri~g~i~~;;a~i;~~r~~m!\j~~~~= 
bique, e no próprio solo da !ndia ~s dtferenças de subs1dios 
a europeus mercê da pena apressada e irreflectida de simp'es 
decretos orçamentais! 

a ae?á~d~uÔem;u~:d~i~iar~)itri~a,a~~i7~u~e ~o~:~i~eenot~ ~~: 
veda prãticamente a npresent~ çáo de propostas de lei1 Como 
resultado final, a ~rande massa \'er:\ que não logrei, mm 
encher os seus cele~ros de arroz nestes tempos de fome, nem 
dar-lhes um~r estrada para as suu ttrrinhas ou um sino para 
as suas capelas, nem mesmo uma comenda1 :\ falta de boro-



5

\ 

nias, com que o D~putado d'Arcis de Balzac galardoava 
o dedicação dos seu.!! eleitores .•• 
Não logrei que se .rrocurasse re.,.er sequer na lei do 

recrutamento militar, dtsposições gue magoaram os senti-
mentos da mmha terra, disposiçoes que nesta Casa, na 
legislatura anteric;r, \'enceram por maioria de um voto 
apenas! 
' Náo logrei que se re;•og:use a r.onaria gue na lndia 
Jbsorveu os úga\ios da~ câmaras municipats, transfor-
tnando-os-e tão impollticnmente no presente momento 
em que o slogan dos dtreitos populares inflama as massas 
em volta do nosso t~rritório- em um feudo da Repartição 
de Administração C1vil 
Niío logrei que no Conselho de Instrução Pública na 

lndia se inclursse um cidadão po rtu~uês representante das 
escolas.inglesas, tão espalhadas cm Goa, por forma a haver 
actualmente t:t.ooo estudantes desses curso~ em contrapo-
sição com menos de 5oo nos cursos do Liceu E esta 

~u9~!~~~i~
0
;:li~e~~~on~ ~~t~i;~o~!i\r~~~~dadfiJ~f:

0
~e uGo~i4~: 

emigrasse como um centro de difusão no estrangeiro da 
nossa !rngua, que jâ foi, hd menos de um stculo apena~, 
a "Hngua tranca" do lndustão. 
E nem mesmo logrei a providtncia comezinha de se 

rev:-gar a portaria da nova nomenclatura das t~rras de Goa, 
com inovações obsoletas e supressões descobtdas que têm 
ferido o traJíç5o1 que a gente da minha terra cultiva com 
jusdficado cnrinho e orgulho. 
Escuda-se o Poder na concepção antiquada e centra-

~:~~udaos p~~~:!%~~ ~a daeust~:~::rde/~~~tf~~~~~ c;~~eufa~e? cs'~~ 
\'ÍtOri2S de Pirro, Sr. President~, afHmo·o deste lugar 1 
Não se diga um dia que .. não houve quem lealmente \'OS 
preveni~se de que é necessário mud11r de rumo•! 
Terão pois razão os eleitores da !ndia  em perguntar de 

que s~:n·e, pois, a nossa representação parlamentar. 

vcj~5~~s~oers!~~t.:J~s;~v~ a;%,ci~lia
0
í~~~:. ~o~:st~u~~c~e~~~ 

cm que precisamos de estar fortem~nle e entranhadamente 
unidos pura fazer face às amb1çóes de estrunhos, ~ a parte 
mnis dolorosa que terei de defrontar findos os quatroa nos 
dammha vida parlamentar. 
Sr. Presidente; para mim, a •causa hdsica», fundamen-

tal, orgil.nica, •do descontentamento que lavra na lndia 
Pouuguesu, e  a que é necessário atender na confecção 
do futuro estatuto, provém do facto da desarmonia de direi~ 
tos e regalias ·que as leis actuais extenorizam desde 19:1.6 
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qu:lnto ao!. portuguese.; da lndia, em confronto com os por~ 
tugueses de Portugal, e tornados hoje mais acentuados em 
contraste com os que fruem os seus irm:ía> de sangue 
fora da fronteira. 
Em cumpnmento da missúo que me trouxe para aqui, 

te-nho-vos de!xadc entrever em mau Ue uma ocasiiio a gi!nt-
se desse mal estar, que, ultrapassando fronteiras e  inoculado 

~~~~S~~r;~~5e~prre~~~~~,~~;~ ~~;~:~: :o~f;sae~~~ en~ ~f~~~ 
primeira men!agem ao Pnrlamento-, atingiu a digmdade 
dos filho~ de Goa estabelecidos na provlncia de Bomba m. 
E, como o momento é grave e 11. m'nha missão est:1 para, 
findar, permitir-me-ci apontar em resumida síntese as ftapeJ 
dessa inftliz cmarcha à ré», qu~ com tão profundo go,pe 
abalou a· harmonia do nosso agregado soei a!.· 
Sem falarmos dns regalias c!vicus que desde os velhos 

tempos-e opesar do facto da conquistal-irmadaram os 
dois povos, aré às liberais medidas do marquês de Pombal 
e  à consideração politica prestada aos filhos da lndia nos 
últimos tempos da Mc.narquia, reponar-me-ei túo-sàrnente 
à evolução havida desde a implantação da Repúhlica· 
trali~a~~~stitu i ção de 191 t estatui o regime da descen- j! 

O Congres~o da RepUblica cm 1914 define esse regime 
e o da autonomia financeira 

A revis;io da Constiturçiio de rglo marca a competên-
cia dos poderr.s do Estado na administração uhramnrina 
nos anig •s Ú7.0-A e Ú7.•·F da ConstitUi(iio .. 

A igu:~htnde clvica entre o portUguês da lndia e  o ror-

i~âr:~o ~!~~~~~~i~~~?", r~:n:enh~d~ e~s~;~~dfr 
8
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seus dom~nnntes estrangeiros. 
Por esse tempo SHroJini Naidu, hoje go·,ernadora das 

~~~~~~â~ti~~i ~~s s~: v~~~r~n~~d~~n:s enr;:sna~e J;~~~~~~~: 
admirada do st.md.2rd de vida do indo-português em Lou-
renço Marques e encantada com os laç l S de afecto e harmo-
nia que carecterizam as relações en1re esse~ dois núcleo~ 
sociars naquela terra, apontt~ aos seus conterrâneos e:tercendo 
ai a sua actividade o politica portuguesa como uma politica 
modelar e bendiz o nome de Portugal como o pioneiro da 
dignificação do~ .povos coloniais. 

l 
E sUbitamente, á margem de teorias étnicas que de 

além-Reno vinham j1 varrendo, como:uma vaga epidCmíca, 
as mentC3 dos no!~os estadisus e sociólcgos, f:•zendo-se 

~~~~~. re~~~b~ie~:~i-~!
0 
d~~ecr~~~a~ i~~a

8
~~~r~~ ~~:lo~~~~:if~~~~; 

portugueses segundo a sua proventr!ncia; e, como corolõlno 
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~reasl~~a~~~dr~~~~e~e:~~~aa~~~:t!s~~~;~~~~=r~;~~rsç~~~~~~:;. 
E assim começa o primeiro passu paru a nossa «marcha 

a r~P e para o desagregar pslquico do nouo bloco unitdriol 
Sr. Presidente: era um encanto ver na nossa lndia 

a colaboração devoada e patriótica que o elemento popU· 
lar pre>to.va ao Governo para enfrentar as dificuldades da 
administração pUblica. 
Lutávamos com uma crise financeira após a primeira 

~~~{~:·::!o d~:~~are
1
::~~oe;~~J:~~:g~/o~8J:~n~~asd~~ ~~~:à~~ 

E, apesar de exausta a capacidade do contribuinte, o Con. 
selho do Governo votava o aumento de impostos para 
conjurar  a crise. 

No campo social o Congresso Provincial da lndia Por· 
tuguesa, as conferências sanitárias ventilavam em tablado 

~feuvt~~~ c;a~r~~~sm0o~ ~der'ig: ~~:ts:::;,cid~ ~rd'e!ejcf;:,, c~: 
estão registados nas suas actas e que ainda hoje conservam 
a sua actuahdade. 

consfl~~~ra~aa adn~~~r~~~~o u~5~ecrign;j:;~n~~~g:~~oj6~~~~ 
destinado talvez ll fazer face a emergências de momen10, 
mas que não iria de encontro às suas regalias fundamentais. 

-sêja~ea~ Je~~;~i~a~~~
0
q~e
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i~~~~~~en~9~

0
o

1
m~~;~s~~~o~'!~: 

esradistas a redigir aqu,.ele documento-certamente para 
a salvaguarda legal dos nossos direitos nu A'fricas, onde 
os nossos territórios eram objecto de cobiça, mais ou menos 

:J~~e~~i;:li~: ~~~~~e:o~:v:s~~~~t~d;d: ~~~iasf!ia~u:~! 
duro golpe vibrado à harmonia existente I Al~m de avigorar 
o doutrina do absorcionismo, cometeu--se o erro de erigir 
em dogma a instabilidade da própria sub3t4ncia do Acto, 
pois que o Governo. por um simples decreto-lei, pode subt· 
titul-la, alterâ·la ou revogâ la (artigo 2.0). 
A autonomia financeira-apesar de um tanto pl:nónica 

pur c~usa dos encargos com que a metrópole onerava 
a provlncia p:>r decretos dimanados no j~no .parla· 
.._mentar-fica vil agora inteiramente dependente do c::ritTrib 
m101sterial de momento-(artigo 45.•) Mu o que mais 
magoou a !ndia foi que o Acto Colonial lldoptasse uma 
doutrina inteiramente nova em direito constitucional por· 

~~~~t~~~s: pd:;;;fr~rr'::n~(u,n:~i~~:;urce;! ~~~o~u~~vk~dd:.i~ 
gu31- uma, a metrópole, soberana, a possuir e dominar j 
outra, absolutamente subalterna, o lmp~rio Colonial, doml-
nio e posse da metrópole. 
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A nOssa ideológica polnica em lg3o enfermou dos prin· 

~:~i~= ~~i:o~aA~~qCe;l~n~~ofot:~;~e(ln~oo!•mal que produ-

vaçá~~· p~~:!~~:~;e ~~r~~g~jlt~~ d~f;;~:f~!p~r
3
céu~~~ 

0
~:::~ 

documento na !ndia . . 
.. o general Craveiro Lopesu, chamado a Portugal para 

tomar pa•te na Confer~ncia dos Governadores Coloniais, 
«disse-o em tg3t» em Ltsboa, e as suas palavras foram largll.-
mente r~produzidas na imprensa metropolitana. Vale a pena 
record«-Jas, em homenagem à sua memória. 
Ei-las: 

nA in:iia PortuBuesa desin.teressou-se do movi-
mento havido e existente na lndia vizinha. O qu~ 

lá t aspiração é velha realidade entre nbs. A india 
é portuguesa e quer ser portuguesa, mas por isso 
mesmo tem as suas susceptibi idades, plentllnente 
justificadas. 
li' que  a lndia não pode ser considerada no 

mesmo pe em )"e o são as outras colónias. Já hâ 
~~~c~:Jj!~ ~s~~u~ J~iÉ;~aodo0~ecido, tendo· lhe sido 
Este uatamento especial bem o merece a sut 

civilização e o seu adianumento. Me!mdrou-se com 
a designação de colónia que o Acto Colonial lhe 
deu, em substituição da de provinda ultramarina. 
Fenu a tambéiu a expressão de posse que o mesmo 
documento encerra. Magoou-a também o recente 
regulamento sobre o serviço militar, onde hd dis-
posições que Ofendem os seus brios•. 

Estas pala·•ras, proferidas atrav~s de um velado cufe-
inismo a que o obngava a sua situação de govc(nador, nó.o 
tiveram, infelizmente, eco nas esferas do Poder. 
Uma vaga de ressentimento, de desinteresse e de desâ-

ni~o apossou-! e d11. alma do povo indo-rorcuguês. E' um 
feitto da sua psicologia individual e cole~ti•·a. Não a sedu-
zem revoltas ruidosas. Coze as suas mágoas com resignação 

~~~:it:e~~;J~• ~~a~~~o~!}!sf~n~o d~r a~t~~~~~~~~=a;ã~~ri~~ 
déta~~:~~~~;: : ~~szl i~~~s~~~S~~=~~a p~~~·i~:?:i~! I Os pro-
blemas técnicos já ná<) interessavam ninguem. Era o n::.vo 
problema politico que ocuparia certamente a primeira plana 
nesse tablado, onde reinava dantes a calma de um grande 
programa construtivo! nQuem poderia deter a voz do povo 

~~J~I~a'a~
8
e!l;~i~~: i :sgu:~o~:r•g:~sj~f ~J~ a'":i~:i~~d~,~~dE 

desta bela institui~áo , popular) .a que os1 go\·ern11dores da 
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india deram o seu máximo apoio e onde !Jauriram mui1as 
clas suas iniciativa~, não restJ hoje mais que uma memória. 
histórica que se esbue na sombra do passf;do. 
Sr. Presidente: não foi umhtm desco9~ecida em Por-

lugo.! a reacção psicológica do povo indo· português vis-d-vis 
d~~;s doutrinas do Acto ColoniaJ, {lOrque1 quando o Sr. 
!llmistro quis OU\'ir a opiniá(l àa lndJII, a minoria eleita do 
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lhante talento de jornalista e  escritor da rvinha geração 
e q,ue a_ um carácter intemerato aFava o sen,umento do 

~óar
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bros desta CO.mara a conheçam nas suas partes mais essen-

~~a5i~~ee:;~aaraa~~~c~j~~fd:r~ quadro psfquico ~ue estou a 
E' a ~essáo do Conselho do Governo de 4 d~ Julho de 

tg3o. Mostra Meneses Bragança que, enquanto qs direitos 
constitucionais dos portllgueses metropolitanos s~o garsn-
tidos pelo artigo 3.• da Constituição, os dos habitantes do 

~~p:~~~ a~~~l~~a~a~ d
5
;~r~~~ d~t~~n!;~t~i~ã~c!~o~0t~0r~~~ 

seguinten -e. que se encontram claramente enumerados 
em trinta e OitO números dos artigos 3.• e 4-"-foram 
.substitutdas pelas pslavriiS cnos termos da lei•, que poderia 
variar de momento n outro, por um simples decreto ema-
nado do respectivo 1\!inisuo. 

cNem como possibilidade aceito para mim 
e pua o meu _pais-acrescenta Meneses Bragança 
-essa situaçao subalterna c humilhante. Reclamo 
para mim e para os meus concidadãos os mes-
mos direitos, as mesmos garantias que tem um 
portugués. Nem mais nem menos. 

Analisa com uma dial~ctica cerradr o conceito psico-
lógicamentc inrelit que encerram as psla\'ras •pos!uir• 
e "colonizar•. Ouvi-o: 

.E da essência orgânica da metrópole possu:r 
c colonizar. Quer 1sto dizer que ~ da essência 

crtl~~ii~i ~~:e!
0
:~~e~~;l~~~i!

11
~~~it~s. ~~~~~ 

podem se.liJuer aspiptr,a ser ~.enhores dos ~.cus dcs-
'· linos, a ,go\•erna_r a sua ter,~a ? Em nome de que se 
a~rma tal dput~ina_ t EJ!! nÇJIJle de P.onugal,-cujos 
0110 s~culos. dE fnstqna ,slio um anseio. continuo 
pldl!. li~erdadb, como· povo quC prezn, acima -de 
,. tudo

11 
a_ autonqm,ia çlo selj., palsn ( · , 

f01 após· vm ]~ngo debate qu,e veio a lume a mOÇú~ 
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·-------------------, ~ 
qu~ CHto.mente foi transmitida ao Caverno Cen·ral e cujo 

remate final ~~.o~sAsef~~'i~es pa~::~~~a:5~s :não renuncia 30 
direito que têm os poYos de atingir a plenitude da 
sua indivJdualidade-1 at~ virem a constituir-se uni-
dades capazes de dt.rigir os seus destinos, visto ser 
um d•re1tO origin:\no da sua e~s~ncia orgânica. 

::~.• -Preconiza~e que, mantendo-se a orglni-
:raçáo unitária do E~udo Português, es!abclecida 
na Constituição da RepUblica: 
a)-Não haja en1re .a metrópole e as provln-

cias ultramarinas discriminações de direitos e garan-
tias individuais, expressos no artigo 3.• e seus 
nUmeras da Constituição, e se mantenha a repre-
selnaç4o da lndia no Congresso da República; 

ÓJ-O regime da descentralização administra~ 
tiva e autonomia fin:1nceira das provfncias ultn~ 
marinas seja estabelecido nos termos definidos nos 
artigos 67.0 ~0 e 67.•~F da Consti!Uiçáo, como 
ponto de partida para institurções represenuuivus 
de mais laq~a acçiio; 
c)-Seja .restabelecido na ln1ia o principio 

de maioria elerta no mais alto corpo dehber:lttVO 
do pais, sendo reconhecida a intervenção dessa 
maioria, por meio dos Jeus representantes: o a fun-
ção especial do t.xa.me e vi,fo do o rçamento d'! 
despesas e das contas de gerênc,a. 

De 19Jo para cá sofreu novas e va•iadas evoluçõ~s 
a administração colonial, mas sempre sujeita  a normas 
cada vez mais apertadas, restringindo -para não dizer 

~~~;~~:r0~~ Poade1;tCev;t~~f,o ma:it;v: ~~i: 1 f:,~i~1~atfo~P[! 11~ 
concepçúo da era vitoriana, que, ap6~ nm momento de 
fulgurante bri'ho, tii.o ruidosamente ru:u a nossa ilharga! 
E na atmosfera de m:\~oa, de desânimo e de d.:scrença 

que in\·adiu os lares na lndta cresceu toda uma geração de 
indo~portugueses, que, dominados por esse complexo, 
ouvim.lo a cada passo nos seus maiores comparações des-

( 

vantajosu, em confronto com um passado cheio de h armo~ 
niu e de esperança, cépticos e desinteressados da causa 
púbfica1 talvez mesmo Intimamente re.,ohados, iã mlo) 
ou~am repetir com entusiasmo as loas que os da minha 
geração entoavam tão espontâneamente e com t:tnto 
orKulho em honra. da nnidade e da fra1ernidade da cida· 
dania portuguesa. 
E ' humano I E porque é hum3no e porque ~ absoluta~ 

mente um corolllrio natural da evolução pdquica, constitui 
pnra os da miuha geraçiio o mnis doloroso lenomeno, para 
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sarar o qu~l mui10 tarto e muita larga visão serão necessá-
rioi par:!, s"m pcda de tempo, se fnur a reconquista dess:!s 
corações maBoa:J;;s. 
E' necessár;o. que cs dirigentes responsáveis pela nossa 

poluica ultr9.mJnna tenham b-!cn presente o pnnclpio de 
que ns provlncias do u!tramnr precisam de tr:u .. mento 
tndividunl, consoante o grau do seu desenvoh•irnento e  o 
st.md:JrJ de educação da sua populrçáo aborlgene ou colo-
nizadora, e que~ um erro aferi-las tod~s pelo mesmo padrão. 
E' necessário que os nossos po11ucos n:ío ignore.m que 

(

no mundo de hoje niio pod~mos v,ver i~ola.Jos nem msulll) 
dns e que a influênci:t dn nmbien·e externo circundante 

não ~t~~~~~iJ~~~:~ ~::~
11
de~e~p:eV.

1
Ex • o ter-me autorizado 

a prolongar um pou..::o mais as minha~ considerações 
e à Assembleia a atenção que ~e drgnou dispensar-me. 
O assunttJ que tratei não fica, por~m, e~go~a.:lo, mas, 

como jã ocupei muito tempo à Assemblei?1 numa próxima , 
sessão tratarei do capflulo rdatÍI'O és causas econUmico-
-~oc,ais que provocam o descontentamento na ln<Jia, para 
informação d:t digna Assembleia Nscional. 

T ... nho di10. 

A cousa fu1d1mental de natureza pslquica que li1•e 
11 honra de vos r ... lntor junwm-se, .. para o descontentamtll\O 
do povo da lndia•, causas secunlltl.rias de origem local, que 
n!io interessam a Cãmnra nos seus detalhes, ma~ que, sendo 
rxpost~s resumi d :~.meme, sohrctu lo no que se referem é 
dsscuu3o do orçamento, juwficar:io perante VV. Ex." 
o de~~jo que o elemento popular nutre de muervir activa-
mente na confecção do orçamento e na administr3Çáo 
e guê1cia d.1s contas do li:sado E1-l:t~, s ~gunJo os rel:~tos 

dos ses~ões do Conselho do Governo; 
Em t~):!4-1915 as receitas do Estado eram de 3 m·lhões 

de rupia5 (:u milhõe-; de escudos); em t~).j-6 sub~ttm s cerca 
de!) m1thões de rupias (G3 milhões d~ escudos); neste ano 
crew que vão a 10 mi!hõe~ d ~ rupias (70 milhões de escudo~). 
Com'l se nán registou nenhumd fonte e~pecia ! de enriquect-
menw, n aumento huido foi Unicamente devido 11 n ibmação 

U1ilizou-se porventura este aumento psra qualquer obrn 
de fom~nto que se veja c qu·! demonstre que as nossas terra; 
da lrdia s~gtLem na esteira do colossal desenvolvimento que 

~fd~1~:'d;~ ~~:ot'~dfa fl~o~a;r~~:~~ 1c~~~~l 0dã; ~3~~~~! s~~ 
hurgos de casario em que se n:i'l v! o risco de um urbanista 
.e não t~m a1é hoje as duu coisas fundamentais da vida 
J.lrll:lna: tl.gua e e.-gotos. 1\d projectos, hj opiniões. !>1z-s.! 
flUm 0.00: O ~010 iattrltÍC•J Indiano dciX:J. tn[llttar 40 por 
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cento cie ãç:ua co!ectad.a em t~nques de captaÇ'Ío; n5o hã, 
poi~, man~tra de acudir ao prob!em~ seniio trazendo a agua I 
de uma origem permanen:e e inesgo'ável, como um rio de 
tigua doce.. E diz-se no ano seguinte: pode~se corrigir • 
o defeito de infthração por injec;õe~ de cimento nas paredes 
do reservatório. Resultado: nil11l / Volta a dizer-se um ano 
depois: certamente, com um revtstimento de argtla, ou de 
não sei quê, tornar-se-ã impermeavel a arca do tanque de 
capt~çio das llgua~ pluviats. 
E tuno assim! A luz eléctrica, a agua, os ese;ostos, 

a merd! de opiniões que o vulgo classirtca de diletantismos, 
em vez de se curvar reverente perante o saber da tettncidadel 
E com cerca de 3 metros de chuva ao ano, exactamente 

entre Abril e Maio, quando as fontes e os poços secam e  a 
gente morre de calor, não h a tlgua e temos de esperar que 
venha a bendita monção mu~r-no~, pelos meados de Junho, 
a água de Deus que há-de regar as nossas searas! 
Mas em que se gasta o dinheiro 1 Só há dois dias no 

Diário de Notid~s vi pela primeira vez verbas voteda5 com 
um certo ~ritério para inicio de obras Je fomento em Goa, 
com que Sinceramente me rejubilo e a que, evidentem~nte1 
não regateio o  meu louvor. Goa ~uma terra bendito, em que 
as próprias vertentes dos mont~s estão cheias de vede 
pe-rmanente, E o agricultura jnz na rotina e não produz 
o suficiente para o nosso consumo! As nossns importações 
orçam por t4 milhões de rupin~, das quais só de arroz 

~m~{f;~ad~s f ~il~~~ees~ ~=s :::i~~~a;~e!:~~~c~rn0e;5t5e0at~~}~c':: 
comercial é de cerca de t3 milhões de rupias anuais! 
Mas em que se gasta o dinheiro? 
Em pagamento ao pessoal, qut1 sobretudo por leis dima-

nadas da metrópole-sem sequer ouvir a col6ma-e ãs vezes 
por diplomas de origem local. aumenta mais e mais! Em 

~~~n~~!~~~e;f~sa
8
u!;~~~ ~~e~~:iS\0 p~~ c1~~::~ ;~tt8a5~ 

do Estado~ com o mnterial, adicionado ainda da rubrica 
.. Quuas despesns•, gastam-se 19 por cento apenas! 
Ncs anos de &uerra e no~ de pós guerra, em que a in-

~uência do desequtlibrio económico se fez sentir na nossa 
lndia, não se aumentou uma parcelo no cop!tulo mnterial: 
ferramentas, utensl!ios, matérias·primas, medtcam~ntos e 
alimenta'çáo de doentes e' presos tiveram de subordinar-se 
a \'etbas anteriores

1 
descontadas de 10 por. e sujeitas às res-

trições orçamentais dos duodtcimo~, quanto o custo ·reat 
ldcsses arttgos-se 'Se pudesse obtê-los-subin a 3oo,-5oo 
e por u .zes 1.000 por cento I ü dinamismo da acção ~dmi~ 

~~\ ~=t~~~r ~~~~ r:,e p~
1

f:~~:l d~~~·;b~~.
5 
É,c?od~~ i~: n~~ s;~! a~~ 
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rios orçamentais não-faltam remoques, em que a inelegância 
úo concei•o se ricochete, para mentes despreocupadas, no 
espirita de clã e na curteza de visão do ou dos escribas que 
os subscreveram. Pater, dimitle •llis I 
E para se f~zer face ao deficit l3nçou-se ~áo do fundo 

~: ~e~e~;·i~ h:vt:~
1
t~~!:~~~o~•fc~

1
~:~t~

0
c~f:d~~s s~t~~~~~d~ 

â> <tepreúaç6es. Em 19+4 havia um saldo de t.Soo:oco rupias. 

~)~i~b~s
5 
ddeeVg~~~~. 

1
?,:~;a

5
-~~ o~~fs~d~ ~~~~~a~

0
~:o ~~!~~ 

sal .:lo para se reforçar nada menos de vi nu! e quatro cr{:úttos 

i nso~ei~:~s ~d7nfni~~~~~iN~~ ~efuus
7
;~d~~e 't; 3f11~~t~~ 

1 
terra 

pretendam ftscalizar os gastos dos dinheiros pUb!icos? E o 
que acabo de relatar leva-vOi a lançar o anátema de rebeli:ío 
contra os fdhos da terra que desejam o saneamento da 
udministroç:ío pública?! 
Sr. Presidente: como um m~dico assistente descre\·e 

aos consulentu os sintomas da moléstia, tenho e~tado 
a descrever-vos os sintomas do mal que aflige a nossa lndta. 
Um ambiente desta ordem-má60 •, desânimo desin-

teresse e, porven1ura, revolta intima em almas mais explo-
sivas -en psicoló;,;icamente propl.:io para se d~iur seduzir 
pelo c:lntico inflamado que varria a pentnsula, desde as 
neves dos 1-!imalais até às wrreiros do cabo Comorim. 

propZ:a~d~cfJ;~I~:~~:~~~~i~~~r i;s~h5a0~~e~~~omn~r~a~~ i!:~~~: 
o vento espalha pelassearasressl'quidus.A reflexDo,.a ca'ma1 
a cons:iênda da respons~bilidade \lm depois, muLtO .!epois 
de ter o ideal revo!uciondrio atingido a meta dos seus 
desejos. 

só v~!~~,m~~~~Ji~~Jer~~J~~~:i:•r~~~~a0r5 ~~~:~~a~~~;~;!~ 
c<m5trutivo de wa~..Ieza e prosperidadt ao seu pO\'o, mas 
mas ainda a necess1dad~ da harmoma e cooper~ção com ILS 
n.1ções v1zinhas1 cujos dire ~ to~ e  interesses não podem ser 
usurpados pelus fUrmulas stmplistas de absorção que eram 

f11 ~~ll~j~%i~~~~r~~r~;;a~ramJ~
0
~1;~t~~~i~~~~~dc~n~:~~~s~~~ 

~a~: ~o~~~ ~~d~~~çeã~ J.~i~~i t ~~s~~~~ ~ ::fvi~~~~ ~:!'a· ~a~~: 
E, como reflexo do que se posso à nossa il_harga, a grande, 

n:~~~ee~~~i~r!~ad~p~~t:~. ~~~ac~:~ç~~~ ~~~~~~~e::t,:d~~e;~~; 
proteccionismo comuna lista ou pelas retaliações !conómicas 

;~seas,eJ~~~eci~:del~~~v;~;:~uia~
0
a~~rr~ç~~s~~:~~~:s ri~.r~~; 

ger.J.is, se resumem nos dois Prmcfpios fundamentais seguin 
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ies: 1," Direitos e deveres iauais aos dos portugueses em 
Portugal j 2 . • lnterferênct!o mats activa do elemento popular 
na gerência e fisca\lzaçiio d:IS contas do Estado. 
Sr. Presidente: perante V. Ex.• e per anta tsta grande 

unta de confuentes o médic.l a.süstente terminou o seu 
relato. Vou concluir. Mas não o farei sem que vos diga que 
em minha opinião, e com o devido respeito pela opin:áo em 
contrário, me parece conveniente mod1ficar pelo menos no 
'JUC respella à nossa lndiJ1 a id!ia dn politica imperial, tal 
como a vejo concebida por muitos dos nossos pensadores. 
Não conheço a fun lo os problemas respeitantes a todos os 
nossos-e alguns deles tão importantes 1-1erritórios ultra· 

~o~~~~; c~~pfe~rneJ:;:: ~~~ ~~id~dfsé~o r!i~~~~u~~n:i~ 
nental, insular e ultramarino- e que só esta concepçáo 

:cccoo:h:~~n~:r ~~~ac~er~~~~~i
7
;~;-i~s~~r~~~~~:' nf~~ti~~dd! 

~~ft~a~~~~~~ aal~~e~iJ'ac:!etul: 1 c~~tuarl:': ~~~ar;;r~~g~~~ac;~; 
por toda a parte por onde Portugal passou. 
Mas ene traço espontâneo e por nssim dizer, organi..:o 

da alma nacional é bue melhor prepara os povos contactados 

~;\~ih~~b~:á~ fr;~~e~~odi;~i:o: ~ll b~:j~[;~~na~i~n5o~~~Õ~ 
ad1vinhar esses desejos,"não tr ao encontro dessas aspirações1 
não as acalentar e orientar com o mesmo carinho qae cimen-
lou os laços an:criores1 afigura-st-me de mau nviso, sobreiUdo 

J~as:~
0
p;o~~~:nd~J:li~1~n~~~~~~~~!~~~i~~;~~~s~:~o

8
m~~~~ 

~l~~~n!~s ~6r0 ~oi:l~;!~~he~iJI~~pria ideia do colonialismo1 
Não devemos ater-nos a concepções velhas quanto 

a evolução dos direitos do homem sofre uma mutaçtio tal 

;u~~J~:~a lo~~~~~~'pl~~~d~5m~~l~~;e~ol~
0
~f:s.mp~~~~l:l: 

como o mais velho pais colonial Qa história contemporfinea
1 

náo pode nem deve ignorar essas correntes novas do pensa-
mento cóntemporâneo. 
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Depois disto e do que se estb passando efra-
vés das nossas outras províncias, com processos 
''colonialistas" idênticos e absurdamente anacró-
nicos-e fomentar novos "casos" ultremarinos, 
que meis diró o governo em nome de TODA A 
NAÇÃO I? 
Nós, e grande maioria dos portugueses cons-

tituide pelos independentes, libereis e por todos 
os "partidos políticos'' banidos e excluidos da 
administração pública, dech,r&mos perentària-
mente que consideramos o ectual governo RES-
PONSAVEL pelo que se passe ne lndia e que 
depois do erro do "Acto Colonial" o julgamos 
sem. possibilid&de de resolver o probleme ultra-
mermo. 
Assim diríamos no parlamento, se em Portu-

gal houvesse um mínimo de liberdade de opinião, 
de crítice ou de fiscalização governativa; e assim, 
ordeiramente, sem conciliabos revolucionários e 
ainda que com risco, dentro do respeito pele 
autoridade mas com leeldede, procuremos mer-
car e nossa posição dentro do Peís, no mundo 
democrático e em política internacional. 
Agosto de 1954. 
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