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NA COM!SSÃO DE CURADORIAS DA ONU 

A camarilha salazarista teme que nAo possa continuar a esconder por mais tempo ~ opi-
nUlo pÚblica mundial e aos representantes dos governos dos pa!ses representados na O. N,UJ 
o criminoso e odioso colonialismo que pratica contra milhões de negros af'ricanos. 

A sua tentativa· anti-democrática de tentar bloquear a proposta aprovada na ComissAo 
de Curadorias da Assemblei a da Q.N. U. e  a posteri or ratificaç~o na.Assemblei a Geral, mais 
uma vez vem pôr â. prova o seu carácter fascista-colonialista. 

A sua tentativa de pretender i.mf>edir que uma Comisstl.o da O.N. U. e~tude e ·elucide es-
sa Organizaçll.o internacional sobre o regime colonial imposto pelos salazaristas aos povos 
de África é prova evidente dos sistemas desse Governo. 

Um grupo de coloniais vem por este mei o manifestar aos povos do mundo e muito em Pe.::. 
ticular ao povo português o dever democrático de banir da histÓria a ver gonha do colonia-
lismo salazarista, livrando da subjugaçtto por êsse governo fascista mais de 12 milhões de 
africanos desejosos de autodeterminaçtto. 

Toda a populaçtto negra e  a população democrática mundial vê com profundo Ódio e pe -
se.r a atitude dos delegados dos Governos do Brasil e Espanha, absolutamente solidários com 
o Governo colonialista de Salazar. 

Lamenta profundamente que o representante do Governo americano, que se ufana do direi 
to de auto-determinaça.o dos povos, se coloque ao lado dos Governos de Portugal e de outroS 
Governos coloniali"etas. 

Nesta era em que a opinião pÚ'blica mundial é de Paz, Liberdade e Progresso, as popu  -
la9tses das colÓnias portuguesas sofrem os maiores ultrages por parte de um Governo que de_! 
respeita o sentir da Naçtto que representa e as Nações que aprovaram justamente a carta dos 
direi'to s do Homem. · 

Assim: 

-Usa-se ainda neste tempo o chicote, a palmatÓria e outros m stigos corpol"ab; 

- A caça e venda de nativos das colÓnias portuguesas para outros países, tal co 
mo entre as prÓprias colÓnias; -

- Fazem-se massacres contra populaçtses indefezae e pnc!.ricas, como acontéceu em 
Fevereiro de 1953, em S. Tomé, onde se cometeram muitas centenas de bárbaros · 
assassinatos; 

-Chega-se  a utilizar a cadeira e léctrica que está completamente banida pela le 
gislaçlt.o portuguesa) -

.. Usa-se o vergonhoso sistema de acorrentamento para trab alhos forçados e 
remuneração; 

-O Governo utiliza um cruopo de concentraçlto mma ~olÓnia -Angola (BI~)J 

-O Governo organizou e desenvolveu em todas as colÓnias a organhaç!o fascista 
de represstto PIDE~ para combatJr os movimentos democráticos dos o..fricanos; 

-Aos considerados indigenas, que é quá.si a tot.,.lidade das populaçtSes de Angola,. 
Moçambique e Guiné, stto interditas as escolas oficiais; 

... S!.o combatidas feroz e desumanruoente a arte, a cultura, as lingua.s, a histó-
ria. dos povos africanos. bem como a sua contribuiçtl.o para o S G\1 progresso e  o 
da hUID!l.nidade J 

-'ê-lhes interdito o direito de voto para a oleiçlto dos seus representantes nos 
Órgãos permanentes administrativos e legislativos, tanto nas colÓnias como na 
metrÓpole, sendo-lhes impedida igualmente a administrnçtto da justiça. 

O Governo português fasci:na, não satisfeito com todas estas desumanidades, ainda mi-
litariza,ao abrigo do plano de fc:uento colonial, toda e. economia das colÓnias, dirigindo-a 
no sentido da guerra, e adoptou medidas de recrutamento de coloniais com o fim de contra-
ri ar mais violentamente a emancipa.ção cb s povos coloniais, utilizando-os inclusivamente con 
tl'a outros povos, como, por exemplo • r .. ITan, !?~ra r~orimir· pela força, tambÓm, os seus de:-
sejos de emancipaçtto. 

Lavramos o nosso veemente protesto contra a prisão do dois indivÍduos negros que se en 
centram há mais de dois o.nos tJresos sem motivo justificado - o poeta AntÓnio Agostinho Netõ 
e  o esttrlante universitário Vasco Cabral. 

Nós, africanos das colÓnias de Angola, Moçambique , s. Tomé e PrÍncipe, Guiné e Cabo 
Verde, reafinnamos o nosso protesto contra  a a.titlrle da camarilha salazarista no debate da 
Comisstto de Curadorins da O. N.U., bem como contra a dos Governos quo se identificaram com 
o colonialismo do governo fascista Salazarista, que vive da exploraç!:to desenfreada de mi-
lhtles de africanos, sugados até à medula, o louvamos todas as Nnçõe.s que justamente soube-
ram dei'ender a justiça e o direito dos negros das colÓnias. 

Lisboa, em Fevereiro de 1957. 

UM GRUPO DE COLGN!AIS 
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