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AGRAVA-'lE A SITUAÇ~O NA lliDIA 

F. cada dia mais .15rave a situação criada dentro e à. volta doa territ6rios de Gcra., 
Darrtão e Diu. 

Acurrru.lam-se tropas nestes territ6r~ios . Registam-se incidentes de fronteira que 
podem criar situações gravissimas e irremediáveis. Acontecimentos como o últimamente 
ocorrido em Darn~o :rodem levar ao desencadeamento de hostilidades. 

De um momento para o outro a guerra pode ser um facto consumado. 
Em dois Documentos já publicados a Comissa:o Nacional da Pa21 preconizou a abertu 

r a imediata de negociaÇões entre os governos' portugu~s e indianq coign 'dnico meio dG. 
afastar o perigo de uma guerra. De ent!o Par a· é~ nada se avariçou' neSSe caminho  e pe-

~~ ~~~~~:~~o as aut~ridades ~:t'~gu~jsas. e_s~~~waet~~d?~. ro~o ~k a gu;:I_':: fo~se a úni-
Prossegue .o envio de tro:Pas-, quer da metropole , quer das col6nias, elevando-se 

já a vários milhares o contingente portugu~S' QUe se enéontra n a India; exerce-se f0r 
te vigilancia e repress:Io sobr e os habitante·S' dos territ6rios Luso -Jhdianos, aos -
quais não é pennitido, segundo palavras db Presidente do ConseTho de Ministros de Fo!:_ 
tugal. 11rnanifes-ta1· publicamente preferência pela ligaç!fu aom a Uni!o Indiana11j Ultim~ 
mente personalidades e entidades oficiais proferiram na pr6pria Assembleia Nacion(l.l 
ralavra::~ exaltadas, que sEo verdadeiros incitamento!! A guerra. Um d'eputado chegou a 
afirmar que Portugal nasceu e CTe-sceu envolvido em guerraS" e que ~ preciso aumentar 
os recursos militares' portugueses na India para que a Uni! o Indiana seja obri~ada a 
fazer-nos uma verdadeira guerra com todas as aonsequencias militares e diplomáticaS' 
decorrentes de tal situação, . ' 

Estas. perigosas afirmações, alt'!im do apQio que tiveram na .Assemble-ia Nacional, 
encmr:t.ren.larga publicidade na Imprensa, não'obstant e incitarem a uma guerra; como so-
lução de um conflito que segundo o pr6p~o Pl'Eisidente do Conselho de Ministros 11nao 
pàde ser militarmente resolV'ido11• Pelo c:onti-ário, as opini5es a favor de uma soluça:o 
pacifica, as tentativas pa:~ um escla:çe~im~{lt.o P'ibliC:O 'do assUnt o srfu sisternà"ticame"Q. 
te reprimidas, · ' · · ·'" 

A" censur a prévia à Impreytsa não }lerm;ltfl a ~blieaç~o de todo o noticiário sobre 
este problema vital nem consente .que Tios nQ~sos n jornàis se abr a um d'ebate complet o fit2_ 
bre todos os aspectos. Têem sido feitas L"riSà'Eis ·de pessoas que em recintos públicos 
se manifesta.Jll1 sobre o caso de Goa em sirnple~ "conversas part'iculares. Por subscrevc~
renr uma: Nota Oficiosa à :firrprensa sobre o mesmo assunto encontram-se presos o· Prof. 
Ruy Lui s Gomes membro. do ConseTho :fundial êla Paz, a F.ngA Virginia de M:lur a , o Prof. 
Jos~ 1-brgado e  o Operário Albertino de Macedo. 

Desta maneira, &o J'asso que se conse~m · e encorajam todos os actos e palavras 
que comprometem a negociação, e criam um cl"ima favoráve~ a uma aventura b~·lica, repr! 
mem-se por outro lado as manifestaç6es a faVor de uma soluç!o pacifica. 

O nosso Povo sabe bem que a guerra nunca será uma soluça:o para o caso Luso -1!!, 
diana e repele a ideia de uma guerra inevit~vel que nele procuram incutir certas fo:~ 
ças belicistas. 

Mas os partidários de uma aventura bélica mostr~se activos. Está ameaçada a '~j 
da dos nossos j6vens,  a segurança de nru.itos lares, o pa:o do nosso Povo e  o prest!gi("l 
de Portugal no mundo. F:stá alT!eaç~do tàmb~m o pa:o a pa1'· e a vida dos Po"\>"OS de Goa, D<'l.· 
m!o e Diu · 1· -"' • -

Iride~'àndentemente da opinião que cada um possa t er sobre a soluça:o final do 'con 
flito V.tso -I~diano t'!i necessário exigir q'{t'e se· P.:,hha termo·:a todas a:s atitudes pro: 
vocat6rias e capaz E" de Com?rometer a negoc'iaçtto; á necessáfio ileolàmar que · o case ,-~ 

Goa, Dama:o e Diu pos·sa ser abertament e disc.utido em pd.blico e na Imprensa; que se .~ ar 
postoo em liberdade todos aqueles que se encontram presos por  terem manifestado r.p.'..· 
nHío favorável a uma solução pacifica, e particularmente o Prof. Ruy I.u:ís Gomes c 
seus companheiros; e Que sejam explora"das todas as oJX)rlunidades de negociação , c A~, ~ 

se pede no Documento 11Paz enr Goan que conta já hoje milhares de assinaturas. 
A Comissão Nacional da Paz-ape:...a Para a unHto do Povo Portu~~s na luta pelA. r.:-

gociaç!o e pela Paz em Goa. Unido numa s6 vontade o Povo Portugu~s far á frente vit("l-
riosamente aos desígnios das forças belicistas. 

A Óomissllo Naci onal da Paz 

Lisboa, Janeiro de 1955 
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