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1961 – IMPRESSÕES SOBRE A SITUAÇÃO EM GOA1 

Carlos Alexandre de Morais 

 

 Embarquei para Goa no dia 8 de Março de 1961, a bordo do navio Niassa, que levava um 
contingente de 1355 militares2 que iam render as tropas que, nos três Distritos do Estado 
Português da Índia, haviam concluído as suas comissões. 

 Por decisão do Subsecretário de Estado do Exército, tenente-coronel Francisco da Costa 
Gomes, após a visita de inspecção3 que efectuara àquele território, os efectivos militares haviam 
sido substancialmente reduzidos. 

 O Estado da Índia, que possuíra um efectivo que rondara os 12.000 homens, dois navios de 
guerra e três lanchas de fiscalização, encontrava-se, naquela altura, reduzido a cerca de 3.500 e 
apenas um navio de guerra e três lanchas. 

 Desembarcámos no porto de Mormugão a 27 de Março de 1961.  

[...] 

 Embora tivesse ali nascido, na vila de Valpoi, deixara aquelas paragens em tenra idade, e, 
como tal, todo o meio me era desconhecido. Foi com dificuldade, e muito lentamente, que me 
adaptei não só ao clima como ao estilo de vida e à convivência com as gentes de Goa. 

 Aquele território, na altura com cerca de 548.000 habitantes, era constituído por uma 
população cuja maneira de ser, inicialmente, não me atraiu. Os goeses são tímidos, lentos, 
fugidios, o que, aliado à circunstância de uma grande percentagem não falar português, criava 
uma natural dificuldade de aproximação, que, em certa medida, podia ser tomada por hostilidade. 

[...] 

 Está fora do âmbito desta obra a referência ao vasto campo relacionado com a cultura, 
religiões, raças e tradições de Goa, no entanto, reside aí muito do encanto que nos deixa 
profundamente presos àquelas longínquas paragens. E tanto assim é que a grande maioria dos 
portugueses que conheceu o Ultramar guarda da Índia uma recordação e uma saudade muito 
especiais. 

 A pouco e pouco fui tomando contacto com as terras, com os problemas de Goa, com as 
pessoas, ouvindo as suas críticas, os seus anseios e procurando, naturalmente, aquilatar do estado 
de espírito das populações e do grau de progresso daquele território. 

 A noção que a todos ressaltava era de que muito pouco se havia realizado por aquela terra 
ao longo dos anos. 

 A escassa percentagem de goeses falando português era um índice bem significativo, 
quanto a nós, do desinteresse que tinha merecido, através dos tempos, o importante problema da 
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instrução. Isto, tanto mais de admirar, se tivermos em conta o facto de ali permanecermos há 
quase cinco séculos. 

 Causava estranheza a circunstância de haver enorme falta de escolas onde fosse ensinado 
português, mas, em contrapartida, existia uma cobertura razoável de escolas de inglês e de 
marata. 

 No entanto, o problema da instrução sofrera certo incremento após as primeiras intenções 
de anexação pela União Indiana (U.I.), em 1954, pois, até essa data, dificilmente os metropolitanos 
se faziam entender na nossa língua com a população indígena. 

 Foi o envio de maiores contingentes militares para ali garantir a soberania que permitiu um 
acentuado desenvolvimento no capítulo da instrução, face ao recurso a elementos qualificados 
que deles faziam parte. Aliás, o próprio aumento de efectivos, com a consequente activação do 
sector comercial, originou um maior conhecimento da língua portuguesa. 

 Não havia, em Goa, sinais evidentes de progresso nos vários sectores de actividade. 

 As localidades não possuíam planos de urbanização capazes de promover o seu 
desenvolvimento e apresentavam graves carências no respeitante a abastecimento de águas e a 
rede de esgotos, assim como não existia uma assistência sanitária que servisse capazmente as 
populações. 

[...] 

 Era estranho e merecia crítica geral o facto de oficiais das forças armadas4 da U. I. serem 
autorizados a entrar no nosso território, a pretexto do gozo de férias e de terem ali familiares, 
demorando-se o tempo que entendessem. Como se deslocavam livremente através do Distrito, 
era-lhes fácil estabelecer toda a ordem de contactos e colher as notícias que muito bem 
entendiam e que, posteriormente, canalizavam segundos as instruções que recebiam dos seus 
comandos. 

 Casos houve de incidentes que denunciavam claramente o comprometimento de vários 
indivíduos ligados aos mais diversos sectores da actividade de Goa, sem que se vislumbrasse 
qualquer reacção dos nossos responsáveis. 
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