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Goa como plataforma de cooperação 
entre a Índia e os países lusófonos, 
particularmente com o Brasil

Aurobindo Xavier∗6

Resumo

Os chamados países lusófonos são abordados neste artigo no sentido 
mais lato da palavra, isto é, não se circunscrevendo às entidades políticas 
que surgiram, com a exceção do Brasil, após o processo de descolonização 
das colônias portuguesas em 1974. Apenas por comodidade empregamos 
a expressão “países lusófonos”. As relações de Goa/Índia com os países 
lusófonos cristalizaram‑se já no século XVI. Depois de uma época de 
ouro que se estendeu do século XVI ao século IX, seguiu‑se uma letargia 
na primeira metade do século XX. Com a independência da união 
Indiana em 1947, e até 1961 quando Goa foi invadida por tropas da 
União Indiana e anexada à Índia, Goa reviveu pela última vez e em força 
as suas relações com o espaço lusófono. Entre 1961 e 1974 verificou‑se 
um eclipse total de Goa nas suas relações com a lusofonia e um desmonte 
da língua e cultura portuguesa no território. Depois do reatamento das 
relações diplomáticas entre a Índia e Portugal em 1974, Goa começou 
lentamente a ganhar um certo ímpeto nas relações com o espaço lusófono 
o que parece predestinar outra vez Goa como uma plataforma preferencial 
das relações da Índia com os países lusófonos.

Palavras-chave: Goa, Índia portuguesa, Índia, lusofonia, Império 
Português do Oriente.

* Presidente da Sociedade Lusófona de Goa (LSG – Lusophone Society of  Goa, <http://
lusophonegoa.org/pt/>) e do Centro Cultural Brasileiro em Goa (BCCG – Brazilian Cultural 
Centre in Goa, <http://centrebrazilgoa.org/pt/>). Professor universitário aposentado.
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intRodução

Na época das navegações e da colonização europeia , os portugueses 
foram os primeiros a se estabelecer na Índia. Logo após a chegada foi 
criado em 1505 o Estado Português da Índia com a capital em Goa. 

utilizando Goa como uma plataforma os portugueses, para além da 
promoção do comércio entre a Ásia e a Europa, difundiram a língua e 
a cultura portuguesa assim como a religião católica na Ásia. Existe uma 
multiplicidade de artigos que entram em detalhe sobre os diferentes 
aspectos destas atividades. Este artigo porém tenta abordar sucintamente 
mas ao mesmo tempo de uma maneira global a evolução e a relevância 
de Goa/Índia nas relações com o espaço lusófono desde a chegada 
dos portugueses na Índia até os dias de hoje. Para esse efeito, o artigo 
está dividido cronologicamente segundo as principais épocas históricas 
consideradas relevantes para as relações de Goa/Índia com o espaço 
lusófono e mostrando que Goa foi uma importante plataforma para esse 
efeito. Sempre que possível referiu‑se também às relações de Goa/Índia 
com o Brasil.

a época de ouRo das Relações goa/índia com o 
espaço da lusofonia (século xvi a século xx)

A descoberta do caminho marítimo para a Índia em 1498 pelo 
navegador português Vasco da Gama foi o marco inicial das relações de 
Goa com os países e as regiões lusófonas e, por via de Goa, das relações 
entre a Índia e o espaço lusófono. 

Com a chegada dos portugueses à Índia começou a formar ‑se paula‑
tinamente na Ásia aquela entidade que mais tarde chamou‑se o Império 
Português do Oriente. Era um império que se estendia de Moçambique 
ao Japão e cujo centro político, comercial, religioso e cultural era Goa, a 
capital do Estado Português da India, um estado criado em 1504, e que teve  
D. Francisco de Almeida como seu primeiro governador e vice‑rei.

O Império não se referia porém a um território continuado mas era 
constituído apenas por um aglomerado de feitorias isoladas, onde atuavam 
principalmente os comerciantes portu gueses e missões religiosas, e que se 
situavam regra geral, nas regiões costeiras. Estas feitorias estavam ligadas 
e subordinadas aos vice‑reis e governadores do Estado Português da 
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Índia. Para além dessas feitorias, o Império englobava também pequenos 
territórios isolados, como fortalezas e regiões habitadas por portugueses, 
mas vagamente ligadas ao Estado Português da Índia. Por via da rede de 
contatos desse Império, Portugal controlava o comércio entre a Europa e 
a Ásia particularmente o de especiarias, mas também de pedras preciosas, 
seda e porcelana (RuSSELL‑WOOD, 1998).

Assim, Goa foi durante séculos uma plataforma vital para a 
implementação das relações comerciais entre Portugal e os países, reinos 
e regiões da Ásia bem como para a difusão da língua e cultura portuguesa 
e da religião católica. 

A influência de Portugal via Goa, em função da expansão colonial 
e comercial portuguesa, era tão preponderante na Ásia que nos séculos 
XVI, XVII e XVIII o português foi até a língua de negócios nas regiões 
costeiras da Ásia. Naquela época o português foi usado não somente 
nas cidades asiáticas conquistadas pelos portugueses, mas também, e 
independente dos portugueses, por muitos governantes locais nos seus 
contatos com outros estrangeiros vindos da Europa (holandeses, ingleses, 
dinamarqueses, etc.). A língua portuguesa tornou‑se assim a língua da corte 
em alguns reinos asiáticos, por exemplo, no Ceilão onde um documento 
revela claramente a existência de escribas portugueses na corte de Kandy 
(Ceilão). O documento foi escrito em pergaminho num português 
impecável. A língua portuguesa era então a segunda língua na corte de 
Kandy (DEVENDRA, 2017; DE SILVA, 2009; RAMERINI, 2017). 

Por sua vez Goa, em termos culturais, foi uma vigorosa plataforma 
para a difusão da cultura europeia na Ásia. Vejamos alguns exemplos dessa 
plataforma que ilustram a sua grande relevância.

A introdução da imprensa escrita na Ásia pelo sistema mecânico de 
tipos móveis inventado por Gutenberg deu‑se a partir de Goa cerca de 100 
anos após o início da sua utilização na Europa. No colégio jesuítico de São 
Paulo em Goa foi publicado, já em 1556, o livro Conclusiones Philosophicas, 
por um sistema mecânico de tipos móveis trazido da Europa. Essa nova 
tecnologia de impressão foi a primeira a ser introduzida tanto na Índia 
como em todas as colônias portuguesas. Logo a seguir, em 1563, foi 
impressa em Goa, por João de Endem, a conhecida obra de Garcia de 
Orta “Colóquios dos simples e drogas he cousas medicinais da Índia” 
(GRACIAS, 1880). 
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A partir do início do século XVII a tecnologia de Gutenberg começou 
a difundir‑se pela Índia. Aparentemente, a primeira tentativa deu‑se já em 
1674, quando uma prensa deste tipo foi introduzida em Bombaim, isto 
é, pouco mais de cem anos após a impressão do primeiro livro em Goa. 
Seguiu‑se a tentativa de Nana Fadavani, um político em Puna (perto de 
Bombaim), de preparar moldes de letras em língua marata para a impressão 
do Bhagavad Gita, texto religioso hindu, no que foi mal sucedido. Fadavani 
prosseguiu então com a feitura de moldes em inglês. 

No sul da Índia onde a língua portuguesa já era razoavelmente 
conhecida em 1578 por via dos descendentes de portugueses ali 
estabelecidos, a imprensa escrita começou a ser mais facilmente difundida. 
O missionário protestante dinamarquês Bartolomeu Ziegenbalg, que é 
considerado o precursor da atividade missionária protestante na Índia, 
aproveitou‑se dessa situação para obter informações sobre essa nova 
tecnologia de impressão junto à comunidade portuguesa no sudoeste da 
Índia com a finalidade de introduzi‑la em Tranquebar, Madrasta (hoje 
Chennai), no leste da Índia. Ziegenbalg estava convencido de que não 
conseguiria alcançar os seus objetivos missionários sem obter a tecnologia 
de impressão introduzida pelos portugueses em Goa e depois na costa 
de malabar a sul de Goa. Em 1712 Ziegenbalg conseguiu enfim receber, 
via Londres, um equipamento de impressão de Gutenberg dando assim 
início a esta tecnologia também na costa leste da India, muito embora 
esta impressão estivesse no início confinada aos caracteres em língua 
portuguesa. Em 1713 existia já uma fundição de caracteres tanto em 
português como em línguas locais o que em muito ajudou a difusão do 
protestantismo no leste da Índia. A partir daqui a tecnologia, que fora 
introduzida pelos portugueses em Goa, expandiu‑se rapidamente pela 
Índia toda (PRIOLKAR, 1958).

Para além da promoção da língua e cultura portuguesas, Portugal 
utilizou Goa como uma plataforma para apoio e administração das missões 
católicas na Ásia. Já em 1533, foi erigida a Diocese de Goa cuja jurisdição 
se estendia desde o Cabo da Boa Esperança até a China e o Japão. Com o 
passar do tempo foram incluídas na região metropolitana de Goa outras 
dioceses como Moçambique em África, Cranganore e Meliapor na Índia, 
Macau, Nanquim e Pequim na China e Funay no Japão com o que, a 
partir de 1928, o arcebispo de Goa passou a ter a designação de patriarca 
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das Índias Orientais. Estabeleceram‑se por essa via ao longo dos séculos, 
importantes relações de missionização entre Goa e as regiões do Oriente, 
primeiro realizada essencialmente por missionários portugueses e mais 
tarde, particularmente a partir do século XVII, por via de missionários 
goeses. No Sri Lanka o cristianismo começou a espalhar‑se apenas com 
a chegada dos portugueses, quando em 1543 cinco franciscanos enviados 
pelo rei D. João III chegaram a Kotte para converter o soberano local, o 
que viria a acontecer com o rei Dharmapala em 1551. Mais tarde a tarefa 
de conversão no Sri Lanka coube particularmente ao missionário goês 
padre José Vaz, nascido em Goa em 1651, tendo vindo a falecer no Sri 
Lanka em 16 de janeiro de 1711. Depois de beatificado pelo papa João 
Paulo II em janeiro de 1995 o papa Francisco, numa visita a Sri Lanka em 
14 de Janeiro de 2015, declarou o padre José Vaz como santo (AGÊNCIA 
ECCLESIA, 2018). 

Todo este apostolado religioso contribuiu para que Goa fosse um 
pilar e uma plataforma sólida e secular importante para a difusão do 
catolicismo na Ásia, pelo que Goa ficou também conhecida como Roma 
do Oriente (RÊGO, 1958). 

A osmose comercial, cultural religiosa entre Goa e Portugal é de 
uma profundidade e amplitude bem refletida nos milhares de documentos 
e escritos relacionados com Goa e o Império Português no Oriente 
que ocupam centenas de bibliotecas e arquivos públicos e particulares 
espalhados pelo mundo. Refiro ‑me aqui em especial o Arquivo Nacional 
da Torre do Tombo em Lisboa, a Biblioteca Nacional do Brasil no Rio de 
Janeiro, os Historical Archives of  Goa e o Arquivo do Governo Central 
da Sociedade de Jesus em Roma o ARSI (Archivum Romanum Societatis 
Iesu). 

A pujança da capital de Goa, com as suas majestosas basílicas e 
igrejas, seus palácios suntuosos e o seu efervescente comércio nos séculos 
XVI e XVII era tão forte que ficou célebre o ditado “Quem viu Goa não 
precisa ver Lisboa”.

Porém, e como sempre, a riqueza e a fortuna atraem tanto a inveja 
e a competição. E Goa não podia ser diferente. Outros países europeus, 
particularmente a Inglaterra, a Dinamarca e a Holanda começaram a 
cobiçar o comércio português no Oriente. Devido aos constantes ataques 
das frotas desses países às possessões portuguesas na Ásia, já no século 
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XVII o Império Português do Oriente começou a fraquejar. A par dessa 
evolução militar a cidade de Goa, capital do Estado da India, viu‑se 
submetida a diversos problemas de insalubridade que culminaram com a 
eclosão de várias epidemias, devastadoras para a população da cidade. Esta 
situação, que se arrastava por muito tempo, obrigou o vice‑rei conde de 
Ega em 1759 a instalar a sua residência definitiva em Panjim, a cerca de 10 
km a oeste de Velha Goa.

No século XX desse grande Império Português no Oriente sobravam 
apenas o Estado Português da Índia, (Goa, Damão e Diu), os territórios 
de Macau e Timor Leste.

a pResença luso-oRiental na gênese do BRasil colonial 
Os começos da lusofonia em Goa e no Brasil têm datas praticamente 

coincidentes. Após a chegada oficial, em 22 de abril de 1500, da frota 
comandada por Pedro Álvares Cabral ao território denominado Ilha de 
Vera Cruz, e depois de uma estadia de poucos dias, a armada continuou 
o seu percurso até a Índia para, à ordem do rei D. Manuel confirmar as 
informações sobre a Índia relatadas pelo descobridor Vasco da Gama do 
caminho marítimo para a India. Assim, Brasil e Índia foram inseridas no 
espaço lusófono quase simultaneamente. 

A partir dessa simultaneidade temporal, as relações de Goa com o 
Brasil nos séculos XVI a XIX evoluíram em função da conjugação de 
alguns fatores políticos, econômicos e culturais. Durante esses séculos 
não houve, por assim dizer, uma atitude proativa dos governos de Goa 
para estabelecer relações privilegiadas entre Goa e o Brasil. Essas relações 
foram controladas por Portugal e circunscreveram‑se predominantemente 
ao nível econômico e comercial em função dos benefícios que delas 
advinham a Portugal. 

Dependendo dos recursos minerais que iam sendo descobertos e da 
produção agrícola no Brasil, Portugal manipulava a economia do Brasil 
ao sabor da situação da sua própria economia. Essa manipulação era 
efetuada via mudança da legislação comercial e das tarifas alfandegárias. 
Para além do Brasil, Portugal estava também cada vez mais dependente 
da economia do Estado Português da India, situação essa que por sua vez 
estava sujeita à expansão da atividade comercial da Inglaterra, Holanda 
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e Dinamarca na Ásia. Do resultado da combinação desses dois fatores, 
as relações comerciais entre Goa e Brasil tinham os seus altos e baixos. 
Em termos econômicos é sabido que as flutuações da economia brasileira 
estiveram particularmente relacionadas com o apogeu do ciclo do açúcar 
de 1570 até 1680, com o chamado ciclo de especiarias importadas da Índia 
e com o ciclo de ouro depois da sua descoberta em Minas Gerais por 
volta de 1695, juntamente com a descoberta de diamantes na Bahia, Mato 
Grosso e Goiás. Após o declínio da época aurífera brasileira em meados 
do século XVIII, seguiu‑se uma outra fase, desta vez relacionada com o 
tabaco (ANTONY, 2013).

Mesmo no século XIX a interação comercial entre Goa e o Brasil 
teve a sua continuação. Segundo Luís Antunes (2008): 

o valor total dos têxteis indianos remetidos para o Rio de Janeiro, 
entre 1809 e 1819, girou em torno de 8:400:000$000 réis (cerca de 
2.370.000 libras esterlinas), uma quantia enorme se tivermos em conta 
que o total de ouro e prata do Brasil enviado para Goa no mesmo 
período para saldar a fatura dos têxteis foi apenas de 656:948$900 
réis (cerca de 185.055 libras esterlinas). Ou seja, nas transações entre 
Goa e o Rio de Janeiro o valor dos metais preciosos apenas cobria 
cerca de 1/13 dos têxteis indianos.

As trocas comerciais entre Goa e o Brasil afetaram, para além da 
economia de Goa e do Brasil, o intercâmbio cultural e mesmo político 
como veremos abaixo.

A permuta das plantas, o marfim existente na Índia e o mobiliário 
indo‑português com caraterísticas da arte indiana influenciaram Goa e o 
Brasil. Mesmo na arquitetura existem aparentemente traços em comum 
entre Goa e o Brasil.

Já no início da época dos descobrimentos as naus da carreira da 
Índia carregadas de mercadorias do porto de Goa abasteciam Salvador, 
e a partir dali outros portos brasileiros, com especiarias, tecidos e mesmo 
obras de arte como era o caso de estatuetas de marfim elaboradas em 
Goa. Para além das estatuetas também o mobiliário indo‑português era 
deveras apreciado pela alta burguesia portuguesa que se encontrava no 
Brasil, particularmente em Salvador e em Minas Gerais. Segundo Lúzio, 
a iconografia em marfim da coleção do Museu de Arte Sacra da Bahia, 
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além dos documentos relativos à atuação dos missionários jesuítas na 
Índia e na Bahia, atesta bem as dinâmicas de interações intracoloniais, 
um mecanismo de integração socioeconômica. (LÚZIO, 2016). Quase 
todos os museus da Bahia dedicam uma seção aos marfins goeses, que 
chegaram ao Brasil em razoável quantidade nos séculos XVII e XVIII, 
com ou sem policromia, mesclados ou não com detalhes em madeira, com  
ou sem realce de pormenores em dourado. Copiadas de modelos europeus, 
mas de inspiração e espírito decorativo essencialmente indianos, estas 
imagens de pequeno vulto destinavam‑se sobretudo às capelas e oratórios 
particulares, atendendo ao culto familiar. E Lúzio (2016) remata que “é 
possível identificar na imaginária barroca, na gastronomia, no comércio 
e nos costumes, a presença luso ‑oriental na gênese cultural do Brasil 
colonial”. 

Durante o ciclo do açúcar existem relatos de marfins de Goa trazidos 
para o Brasil nas bagagens dos colonos contratados para a fabricação do 
açúcar ou importadas da carreira das Índias. No século XVII por exemplo, 
o Menino Jesus de Olinda, em posição budista, criado por frei Agostinho 
da Piedade entre os anos de 1635 e 1639, que se encontra no Mosteiro de 
S. Bento em Olinda, reflete, segundo Schunk a imaginária oriental de Goa. 
E mesmo a imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, padroeira 
do Brasil, agrega, segundo o mesmo autor, elementos mestiços, brasileiros 
e orientais inspirados em elementos eruditos, influenciados pela arte indo‑
‑portuguesa de Goa (SCHuNK, 2013). 

A influência indo‑portuguesa no Brasil continua até o século XIX. 
Segundo Edjane Silva, a representação do Bom Pastor indo‑português 
inserida nas demais colônias portuguesas chega também ao Brasil, 
sobretudo no século XVII, e influencia algumas produções baianas, mesmo 
aquelas ainda produzidas tardiamente por religiosas do Recolhimento de 
Nossa Senhora dos Humildes, em Santo Amaro da Purificação, no século 
XIX (SILVA, 2009). 

Em termos de arquitetura, a influência portuguesa no Brasil e em 
Goa revela‑se também, segundo Helder Carita (2016), por traços comuns 
na arquitetura das casas senhoriais luso‑indo‑brasileiras entre os séculos 
XVI e XVIII.

A par dessa influência cultural ocorreu também, mesmo que mais 
isoladamente, uma interação na área política entre Goa e o Brasil. 
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Personagens familiares aos brasileiros como Martim Afonso de Sousa 
(1500‑1564) ou o bispo Pedro Fernandes Sardinha (1495‑1556) transitaram 
entre o espaço geográfico brasileiro e o de Goa deixando suas marcas na 
história de Goa e do Brasil. Martim Afonso tomou posse do governo de 
Goa em 1541, enquanto Pedro Fernandes Sardinha, primeiro bispo do 
Brasil, permanece em Goa de 1545 a 1549. Os dois moldaram contextos 
políticos, religiosos e culturais de Goa e do Brasil bebendo do modelo 
comum da colonização portuguesa (SCHuNK, 2013). 

Sobre a presença de goeses no Brasil entre os séculos XVI e XIX 
pouco se sabe. Em um ou outro documento histórico existem indicações 
dessa presença. Como exemplo seja aqui referido Jacinto Ribeiro, “homem 
solteiro, que vive de sua arte de pintor, natural da Índia, idade de 38 anos” 
que teria exercido seus talentos em Minas desde 1711 e é mencionado num 
documento de 1721 encontrado nos arquivos de Sabará. Jacinto Ribeiro 
é supostamente o autor das chinesices (exóticos elementos decorativos) 
dos painéis orientalizantes da Capela de Nossa Senhora do Ó em Sabará, 
Minas Gerais, considerada um dos mais preciosos monumentos do 
barroco brasileiro (FONSECA, 2017). 

um outro aspeto interessante a salientar nas relações entre Goa e o 
Brasil é a influência interposta por via de Moçambique a partir do século 
XVIII por negreiros brasileiros. Aproveitando‑se do fato de Portugal 
pretender dinamizar o comércio com a Índia e alargá‑lo aos outros 
domínios ultramarinos, nomeadamente ao Brasil alguns dos negreiros 
brasileiros foram autorizados a estabelecerem‑se em Moçambique. Esses 
brasileiros utilizaram Moçambique como plataforma de mercadorias e 
escravos entre o Brasil e Goa (ANTuNES, 2008). 

a índia entRe a independência e a anexação de goa (1947-1961)

Depois da proclamação da sua independência em 25 de agosto 
de 1947, a Índia tentou em primeiro lugar planear estrategicamente 
os principais pilares do desenvolvimento econômico e social da sua 
população. Paralelamente levou em conta a implementação de um 
sentimento de unidade nacional, o qual se perdera um pouco durante o 
atribulado processo de independência e que terminara com a fragmentação 
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do subcontinente indiano, conduzindo ao surgimento de duas grandes 
nações: a Índia e o Paquistão.

Em termos econômicos Jawaharlal Nehru, primeiro‑ministro indiano 
a partir de 1947, teve desde o início em mente organizar o desenvolvimento 
do país por planos quinquenais, onde se preferenciava a criação de uma 
indústria pesada, a proteção da atividade empresarial nacional, a produção 
artesanal, a regulação do sistema financeiro e um controle estatal de 
setores estratégicos. Era um sistema elaborado um pouco à semelhança 
do planejamento vigente então em muitos países de conotação socialista 
dependentes da união Soviética (NARLIKAR, 2007).

No plano externo a Índia teve que fazer uma escolha no âmbito da 
nova ordem mundial que se criara após a segunda guerra mundial e que 
era caraterizada por dois grandes blocos políticos, um o ocidental, de 
tendência capitalista e de democracia liderado pelos Estados unidos, e o 
outro, com caraterísticas socialistas e estatizantes com governos centralistas 
e liderado pela união Soviética. A Índia por sua vez acabara de sair de 
uma luta anticolonialista que teve como finalidade expulsar a Inglaterra 
como potência colonial da Índia, e Nehru optou por levar a luta contra 
o colonialismo ao plano internacional. E achou que essa sua política seria 
melhormente sucedida num terceiro bloco, o Movimento dos Países Não 
Alinhados (MNA) ou Movimento Não Alinhado ainda por criar, e que se 
colocaria equidistante entre os Estados Unidos e a União Soviética. 

Com muita tenacidade Nehru, conjuntamente com alguns outros 
países como a Indonésia e o Egito, que haviam também passado recen‑
temente pelo processo de independência, esquematizou o surgimento 
desse terceiro bloco de países com que sonhava na chamada Conferência 
de Bandung realizada em Bandung (Indonésia) em abril de 1955. Nehru, 
que presidiu a Conferência em conjunto com os primeiros‑ministros 
Gamal Abdel Nasser do Egito e Sukarno da Indonésia, conseguiu definir 
as traves mestras da nova força política global, a chamada de países “não 
alinhados”: a promoção da cooperação econômica e cultural dos países 
africanos e asiáticos do então chamado “Terceiro Mundo”, como forma 
de oposição ao colonialismo, por parte dos Estados unidos e da união 
Soviética (CHOuCRI, 1969).

Durante mais de duas décadas e por força deste bloco, o mundo 
assistiu a nível internacional a uma política de luta anticolonialista que 
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exigia das potências coloniais, para além da concessão de autonomia às 
suas colônias, o direito de todos os povos a autodeterminação, a luta pela 
independência, e pela liberdade de escolha dos seus próprios sistemas 
políticos. Para alcançar os seus objetivos o bloco dos não alinhados 
utilizou tanto quanto possível, e com bastante eficiência, todas as instâncias 
internacionais, particularmente o fórum das Nações unidas.

Neste contexto oferecia‑se a Nehru uma excelente oportunidade no 
plano doméstico. Mesmo ante portas estavam França e Portugal, duas 
potências coloniais que continuavam a ter colônias encravadas na Índia. 
Nada mais fácil portanto do que demonstrar na prática a execução da luta 
anticolonialista, satisfazendo simultaneamente o bloco dos países não 
alinhados. No caso da França eram os protetorados remanescentes da 
Índia Francesa e no caso de Portugal os territórios do Estado da Índia 
remanescentes do Império Português do Oriente. 

Os franceses, que tinham começado a estabelecer‑se na Índia 
com a criação de La Compagnie Française des Indes Orientales em finais de 
século XVI, controlavam em 1816 cinco territórios, a saber Pondichéry, 
Chandemagore, Karikal, Mahé e Yanam e os enclaves de Machilipatnam, 
Kozhikode e Surat. 

Logo a seguir à independência da Índia em outubro de 1947, Nehru 
conseguiu que a França cedesse à Índia os territórios de Machilipatnam, 
Kozhikode e Surat. Depois, em 1948, a França celebrou com a Índia um 
acordo para que, por via de eleições nos restantes territórios, a população 
pudesse escolher o seu futuro. De fato porém ocorreu, à margem das 
prometidas eleições, uma sucessiva integração desses territórios na união 
Indiana. Mas a integração de jure dos territórios da França na Índia teve 
lugar apenas em 1962, quando o parlamento francês ratificou o tratado 
com a Índia.

Embalados pela atitude da França e observando quão fácil e com que 
rapidez os franceses haviam sido expulsos da Índia, Nehru voltou‑se então 
com vigor e o mesmo intuito para Portugal, reavivando afirmações que 
havia feito já em seu discurso em 1955 onde explicara que em Goa era bem 
patente o conflito entre o século XVI e o século XX, colocando em oposição 
um colonialismo decadente que enfrentava uma Índia independente assim 
afrontada e insultada pelas autoridades portuguesas. Para Nehru, Goa era 
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a última presença visível do colonialismo no subcontinente indiano, uma 
recordação de um passado obscuro (NEHRu, 1961). 

Facilitado pelo sentimento nacionalista e anticolonialista predomi‑
nante na Índia, associado aos sucessos do bloco dos não alinhados a nível 
internacional, Nehru esbarrou‑se porém com a política também nacio‑
nalista de Portugal defendida ferrenhamente por António de Oliveira 
Salazar, primeiro‑ministro português com caraterísticas fortemente 
autoritárias. Para Salazar, Goa representava a continuação de um passado 
glorioso com uma missão civilizadora e de cristianização e Portugal 
estendia‑se indivisível do Minho a Timor. Sobre essa posição não havia 
para Salazar nada a discutir. Quaisquer resistências no plano doméstico 
à execução dessa política e quaisquer iniciativas políticas no plano 
internacional eram rechaçadas com a argumentação de que o território 
pluricontinental de Portugal era inegociável.

Nehru, também imperturbável perante a obstinação portuguesa, 
tentou diversas iniciativas, sugerindo a Portugal negociações para a 
cedência dos territórios portugueses na Índia, como fizera com a França, 
porém Portugal continuava perenptório: os territórios portugueses não 
eram negociáveis.

Adriano Moreira, ministro do ultramar do governo de Salazar entre 
1961 e 1963, já em 1955 reagira aos propósitos delineados na Conferência 
de Bandung. No seu livro A Conferência de Bandung e a Missão de Portugal 
posicionou com clareza a política portuguesa face às metas e objetivos 
dos países não alinhados afirmando que “foram poucos os observadores 
ocidentais que imediatamente se aperceberam da real dimensão desta 
conferência, subestimando e desprezando possíveis consequências, tais 
como, alterações profundas e irreversíveis na estrutura da comunidade 
internacional”. Portugal manifestava assim, por via de um dos principais 
arquitetos da política ultramarina portuguesa, a sua preocupação e ao 
mesmo tempo oposição aos objetivos dos não alinhados no que respeita 
a autodeterminação dos povos colonizados. Portugal negava‑se assim 
insistentemente a conceder uma “liberdade de escolha dos estados 
relativamente aos seus próprios sistemas políticos” (MOREIRA, 1955). 

Muito embora todo o discurso político da Índia entre 1947 e 
1961 defendesse a autodeterminação das colônias, em relação a Goa 
era subjacente, face ao paralelismo do que acontecera com as colônias 
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francesas na Índia, a pura integração do Estado Português da Índia na 
união Indiana. No entanto, a nível internacional o principal argumento 
político utilizado por parte da Índia contra Portugal era o de que Portugal 
recusava a autodeterminação nas suas colônias e por isso tinha que ser 
sistematicamente condenado. Posteriormente, a Índia começou a ameaçar 
Portugal veladamente de anexação por força dos territórios portugueses 
na Índia. Para isso iniciou tentativas a nível internacional de obter apoio 
para a resolução do problema à força.

Pouco antes da invasão de Goa por tropas indianas em dezembro 
de 1961, e numa última tentativa de conseguir apoio norte‑americano 
para os seus intentos, Nehru aproximou‑se do presidente dos Estados 
Unidos John F. Kennedy. O presidente, que acabara de tomar posse em 
20 de janeiro de 1961, embora não se tivesse manifestado contrário aos 
direitos territoriais da Índia sobre Goa, opôs‑se a uma ocupação de Goa 
por força o que, segundo Kennedy, colocaria a Índia como uma espécie de 
beligerante e violaria os princípios de pacifismo defendidos por Ghandi, o 
mentor de Nehru que falecera treze anos antes. Essa posição de Kennedy 
foi reforçada pelo mesmo num encontro cerca de seis semanas antes da 
invasão de Goa (KEESING’S RECORD OF WORLD EVENTS, 1962). 

Nehru tomou então a decisão de ocupar Goa por força. Com 
justificativas pouco credíveis de que em Goa estava a ocorrer uma 
sublevação da população local contra Portugal, e que Portugal representava 
uma ameaça militar à Índia, as tropas da União Indiana invadiram Goa em 
19 de dezembro de 1961 findando a presença portuguesa na Índia, iniciada 
em 1510. Ficava desta maneira resolvido o conflito entre a geografia da 
Índia e a história de Portugal.

Para Goa, que servira durante 450 anos como uma plataforma vital 
de difusão da língua e cultura portuguesa no espaço asiático, a invasão 
e posterior anexação dos territórios de Goa, Damão e Diu na união 
Indiana foi como que uma espécie de golpe mortal. Depois de 1961 Goa 
nunca mais recuperou nem uma centelha da sua força como plataforma 
da lusofonia. 

De 1961 a 1974 o regime de Salazar manteve a sua posição em não 
reconhecer a anexação do Estado Português da Índia pela união Indiana. 
No seu célebre discurso de 3 de janeiro de 1962 na sessão da Assembleia 
Nacional Portuguesa, logo após a invasão de Goa, Salazar afirmava 
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claramente: “Pois que não aceitamos a validade do fato consumado, a 
questão de Goa não terminou; pode dizer‑se com verdade que é mesmo 
agora que começa. As razões que nos impediram de negociar a cedência 
dos territórios do Estado Português da Índia são as mesmas que em 
absoluto nos vedam de reconhecer a conquista” (PENSAMENTO DE 
SALAZAR, 1962).

No plano internacional as reações a esta invasão foram, como era de 
se esperar, de apoio incondicional por parte dos países não alinhados e do 
bloco soviético enquanto que os países do bloco ocidental manifestaram a 
sua preocupação ou até mesmo aversão. Essa divisão dos blocos refletiu‑
‑se também nas Nações unidas onde Portugal solicitou logo em 18 de 
dezembro de 1961 uma reunião do Conselho de Segurança para discutir a 
invasão de Goa. Esta solicitação foi apoiada pelos Estados unidos, Grã‑
‑Bretanha, França, Turquia, Chile, Equador e pela China Nacionalista, teve 
oposição de dois países (união Soviética e Ceilão) e dois países abstiveram‑
‑se (República Árabe unida e Libéria). uma resolução apresentada na 
sequência da solicitação, pelos Estados Unidos, Grã Bretanha, França 
e Turquia e em que era pedida a cessação imediata de hostilidades e a 
retirada das forças para posições prevalecentes antes de 17 de dezembro de 
1961 e solicitando também que Índia e Portugal elaborassem uma solução 
permanente para as suas diferenças por meios pacíficos recebeu sete votos 
favoráveis (quatro dos que apresentaram a resolução, mais Chile, Equador 
e a China Nacionalista) e quatro votos contra (União Soviética, Ceilão, 
Libéria e República Árabe unida), mas foi derrotada pelo veto da união 
Soviética (KEESING’S RECORD OF WORLD EVENTS, 1962). 

BRasil: nós estamos ao lado de poRtugal (1947-1961)
Enquanto no Brasil durante o governo de Getúlio Vargas (1951‑

‑1954) houve uma certa simpatia pelos movimentos de independência 
das colônias e onde todo o colonialismo era entendido como indesejável, 
depois, nos governos de Café Filho (1954‑1955) e de Juscelino Kubitschek 
(1956‑1960) o apoio do Brasil à causa de Goa portuguesa foi bastante 
irrestrito fundamentando‑se nos tradicionais laços de amizade entre o 
Brasil e Portugal. Desde a Conferência de Bandung em 1955 o Brasil 
mostrou sempre solidariedade para com Portugal em relação a Goa. Logo 
durante a realização da conferência, o presidente da República Brasileira 
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Café Filho, que se encontrava de visita a Portugal, enviou Bezerra de 
Menezes como observador brasileiro inoficial à Conferência de Bandung. 
Às pressões que se sucederam da parte da Índia sobre o Brasil em relação 
ao caso de Goa, Café Filho sempre afirmou “nós estamos ao lado de 
Portugal em qualquer parte do Mundo” (FURTADO, 2008). 

Mais tarde e até 1974, na época da Revolução dos Cravos em 
Portugal e da independência das colônias portuguesas, o Brasil mostrou‑se 
diplomaticamente muito cauteloso mas sempre atento para não prejudicar 
especificamente os interesses portugueses em Goa.

o RevivaR das Relações entRe goa e os países lusófonos 
(1947-1961) 

Ao mesmo tempo que a Índia exercia pressão sobre Portugal para 
uma solução negociada com a finalidade da integração de Goa na União 
Indiana, começou a crescer, do lado português, uma reação para vincar 
ainda mais os laços de Goa com Portugal e reforçar a ideia de que Goa 
não era uma colônia, mas sim uma província ultramarina portuguesa. Isto 
contribuiu para que a letargia administrativa, política, cultural e econômica 
que se verificava em Goa desde os finais do século XIX e no século XX 
sofresse uma viragem bastante radical com a independência da união 
Indiana em 1947.

O regime português achava que tinha de reagir porque começava 
a ter consciência que, caso não interviesse com muito dinamismo no 
desenvolvimento das suas colônias, corria sério risco de as perder por via 
de uma intensificação da luta pela independência nas mesmas.

Entre todas as colônias portuguesas o risco mais iminente corria Goa, 
já que Nehru desde 1955 estava decidido a terminar com a colonização 
portuguesa na Índia. A invasão e ocupação indiana em 1954 de Dadra e 
Nagar Haveli, minúsculos enclaves portugueses adjacentes ao território 
de Damão e circundados por território indiano, foi a pedra de toque que 
Portugal rapidamente reconheceu como um sinal de alarme. Para a Índia 
foi uma incursão com sucesso no Estado Português da Índia. Quase 
simultaneamente com esta incursão, a União Indiana impôs um bloqueio 
econômico aos territórios portugueses na Índia, que assim, de rompante, 
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viram‑se privados de grande parte do seu abastecimento, então proveniente 
na sua quase totalidade da Índia.

Este bloqueio mais ainda espicaçou a determinação política do 
governo português de forçar o desenvolvimento econômico de Goa e 
aproximar culturalmente Goa de Portugal. 

Nos sucessivos passos dados na estratégia portuguesa de desenvol‑
vimento de Goa há a salientar a constituição da empresa aérea TAIP 
(Transportes Aéreos da Índia Portuguesa) que ajudou a furar o bloqueio 
de transporte por via de uma ligação aérea para Portugal via Karachi no 
Paquistão. A empresa cresceu rapidamente e em 1961 a sua frota tinha 
sete aviões modernos (dois Vickers VC.1 Viking, dois DC‑4 e três DC‑6) 
tendo transportado cerca de seis mil passageiros em 1960.

A companhia Estaleiros Navais de Goa (ENG) foi outra importante 
empresa, criada em 1957 e destinada à construção e reparação de barcaças 
de minério para ajudar a indústria de mineração de ferro e manganês que 
se encontrava em pleno desenvolvimento. Depois da anexação de Goa à 
união Indiana a ENG foi redenominada de Goa Shipyard Limited (GSL) e 
desenvolvida com muito sucesso pela Marinha Indiana e Guarda Costeira 
Indiana para a construção de navios de guerra. 

Também foram estabelecidas novas ligações marítimas entre o porto 
goês de Mormugão e portos estrangeiros, particularmente o de Karachi, 
as quais serviam tanto para a exportação do minério de ferro como para a 
importação de bens do estrangeiro. 

E a mineração contribuiu decisivamente para o desenvol vimento 
econômico de Goa após o bloqueio. As divisas estrangeiras provenientes da 
exportação mineira ajudaram significativamente para o elevado bem‑estar 
da população de Goa nessa década. As estatísticas mostram que enquanto 
em 1948 foram exportados apenas 5.464 toneladas de minério de ferro no 
valor de 188.295 rupias este valor subira em 1961 para 6.527,695 toneladas 
no valor de 183.143,197 rupias com exportações particularmente para o 
Japão e a Alemanha. No fim foi por assim dizer o bloqueio econômico da 
Índia que contribuiu para salvar a economia de Goa (COSTA, 2002). 

Em termos de acionismo político prático em relação a Goa, a Índia 
iniciou o movimento pacifista denominado de Satyagraha (uma filosofia 
desenvolvida por Gandhi para o movimento de resistência não violenta na 
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Índia) e defendido especialmente pelo Goa Action Committee fundado em 
Bombaim em 1953 por Tristão de Bragança Cunha. Mas nessa fase a Índia 
apoiou também incursões de natureza guerrilheira defendida pelo grupo 
Azad Gomantak Dal, um grupo de Goa, com assaltos particularmente a 
postos policiais e com vítimas mortais. Porém nenhuma dessas atividades 
atraiu particular atenção e apoio da população goesa. 

O acionismo político prático indiano em relação a Goa resumia‑se a 
programas radiofônicos em português difundidos pela emissora estatal da 
Índia a All India Radio (AIR). Na área cultural foi Portugal quem controlou 
quase por completo a situação em Goa depois de 1947. 

Cercado política e economicamente em Goa, Portugal encetou uma 
fuga para a frente na área cultural. Imbuído da tradição secular histórica 
existente em Goa do relacionamento com a lusofonia, enquadrou 
inteligentemente o conceito do luso ‑tropicalismo, que começava a 
radiar no mundo da lusofonia, na sua prática política. Idealizado no 
início da década de 1950 pelo escritor brasileiro Gilberto Freyre o luso‑
‑tropicalismo serviu ao regime português de uma perfeita base ideológica 
para a implementação da sua política cultural em Goa e nas suas restantes 
colônias. Aliás, parece ser um grande acaso, mas foi precisamente em Goa, 
numa conferência no Instituto Vasco da Gama em Panjim em novembro 
de 1951, que Freyre formulou pela primeira vez o novo conceito do luso‑
‑tropicalismo (FREYRE, 1953). Freyre defendia que o “método mouro” 
de “conquista pacífica” de povos, de raças e de culturas fora assimilado 
pelos portugueses e posto ao serviço da expansão cristã nos trópicos 
(CASTELO, 2011). 

O regime de Salazar aproveitou‑se deste conceito de luso ‑tropicalismo 
para demonstrar também em Goa a especificidade do caráter do português: 
as suas predisposições para a “aventura ultramarina ou tropical”, para a 
miscigenação, para a interpe netração de valores e costumes; a “dualidade 
étnica e de cultura” da sua formação; a influência do contato com mouros 
e judeus”.

Este conceito de Freyre, com variantes segundo o momento político, 
foi repetido a todos os níveis em Goa na década dos anos 1950 desde 
a formação da juventude, especialmente no agrupamento da Mocidade 
Portuguesa, atravessando a religião e em todos os discursos políticos de 
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ocasião. Basta ler os jornais de Goa da época para verificar a aplicação 
“universal” deste luso ‑tropicalismo de Freyre em Goa.

Neste contexto insere‑se também o aproveitamento político que o 
governo português fez da vinda da poetisa brasileira Cecília Meireles a 
Goa. Meireles tinha uma paixão pela Índia bem expressa nos seus poemas 
escritos na Índia (OLIVEIRA, 2012). Meireles esteve na Índia em 1953 
e em Goa de 27 de fevereiro a 4 de março desse mesmo ano. Durante 
a sua estadia de dois meses na Índia, em que visitou cerca de quinze 
cidades, Meireles recebeu o título de doctor honoris causa pela universidade 
de Delhi. Em Goa a administração portuguesa não poupou esforços para 
apresentar Meireles como o bom exemplo da cultura universal do luso‑
‑tropicalismo. Depois de visitar diversas localidades relevantes como as 
aldeias ancestrais de Loutolim e Curtorim assim como os representativos 
templos hindus Shri Manguesh e de Mardol teve uma excelente recepção 
na histórica Câmara Municipal de Margão. O auge da sua visita foi a 
recepção oferecida pelo general Bernard Guedes, governador de Goa, 
no Palácio do Cabo, sua residência oficial, e a visita que fez ao Instituto 
Vasco da Gama (atualmente Institute Menezes Braganza) em Panjim onde 
foi galardoada como membro honorário do Instituto. Ficaram célebres as 
palavras de Cecília Meireles na hora da despedida de Goa: “Eu levarei Goa 
para o Brasil dentro do meu coração”.

O instrumento português mais relevante nessa época, para a difusão 
da cultura portuguesa em Goa, foi o SNI (Secretariado Nacional de 
Informação, Cultura Popular e Turismo). O SNI, como organismo 
público responsável pela propaganda durante o regime do Estado 
Novo em Portugal, tinha assim todas as possibilidades para reforçar 
significativamente a sua componente de propaganda em Goa. A produção 
editorial foi incrementada. Distribuiu‑se maciçamente informação seja 
sobre Portugal, seja sobre as colônias portuguesas projetando‑se filmes 
em locais públicos. Tudo para reforçar a ideia de portugalidade no mundo. 

Paralelamente, o governo português concedeu em número cada vez 
maior bolsas de estudo a estudantes goeses para prosseguirem os seus 
estudos nas universidades portuguesas. Para além disso, organizou e 
intensificou visitas de curta duração de grupos de goeses a Portugal.
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Esta intensa atividade do governo português no plano cultural 
contribuiu sem dúvida para reforçar, particularmente na elite goesa, 
constituída por casta de brâmanes e chardós, a portugalidade em Goa.

Relação da índia com o espaço lusófono (1961-1974)
Depois de 1961 as relações entre a Índia e os países lusófonos (até 

1974 ainda colônias portuguesas com exceção do Brasil), pouco evoluíram. 
A Índia continuava bastante fechada sobre si mesma seguindo um modelo 
de planejamento centralizado com a dominância do setor público sobre 
o setor privado, e os investimentos estrangeiros eram pouco bem‑vindos. 
Esta política, de um país fechado sobre si mesmo, enquadrava‑se num 
modelo socialista que pretendia evitar a concentração dos meios de 
produção e da riqueza. 

As relações da Índia com os países lusófonos eram praticamente 
inexistentes pelo fato de as colônias portuguesas estarem sujeitas a 
uma orientação de Portugal, país com o qual a Índia não tinha relações 
diplomáticas. Apenas a nível político a Índia mantinha relações não oficiais 
com os países lusófonos por via do apoio aos grupos guerrilheiros desses 
países que lutavam pela independência.

No que toca a Angola e Moçambique, e durante esse período, a Índia 
deu um apoio continuado aos movimentos guerrilheiros de libertação 
nesses dois países, ao MPLA em Angola e a FRELIMO em Moçambique. 
Essa colaboração continuou mesmo depois desses países terem alcançado 
a sua independência de Portugal.

Por sua vez, os movimentos de independência procuraram também 
o apoio da Índia já que esta, desde a Conferência de Bandung, defendia 
muito claramente a autodeterminação dos povos colonizados.

A Frente de Libertação de Moçambique, também conhecida por seu 
acrônimo FRELIMO, oficialmente fundada em 25 de junho de 1962 (como 
movimento nacionalista), tinha como objetivo lutar pela independência 
de Moçambique. Já mesmo quando da fundação da FRELIMO houve, 
segundo tudo leva a crer, um contato secreto entre Adelino Gwambe, um 
dos fundadores da FRELIMO, e o ministro de Defesa da Índia Krishna 
Menon, aparentemente no sentido de libertar soldados prisioneiros 
moçambicanos feitos durante a ocupação de Goa pela Índia em 1961. 
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Finalidade dessa negociação seria enviar esses soldados para Ghana para 
treino ideológico e constituir assim um núcleo de guerrilha contra Portugal 
em Moçambique (MARCUM, 2018). Os contatos e a colaboração entre a 
Índia e Moçambique continuaram até à independência de Moçambique 
em 1975. Essa proximidade de relações ficou aliás bem comprovada pelo 
fato de a Índia ter sido um dos primeiros países a abrir uma embaixada 
em Moçambique e o embaixador da Índia ter sido um dos convidados 
presentes que assistiram ao arriar da bandeira portuguesa e ao içar da 
bandeira moçambicana quando do ato oficial da independência de 
Moçambique. 

Em relação a Angola, a Índia também apoiou o MPLA (Movimento 
Popular de Libertação de Angola) durante a sua luta de guerrilha contra 
Portugal que iniciara em 1961. No entanto, a guerra civil que se seguiu 
à proclamação de independência e a influência dos Estados Unidos, 
da União Soviética e mesmo da China nesse conflito civil dificultaram 
sobremaneira as relações entre a Índia e Angola colocando a Índia em 
constantes dificuldades diplomáticas com as grandes potências.

o eclipse de goa nas Relações com a lusofonia (1961-1974)
Com a invasão de Goa pelas tropas da união Indiana a 19 de 

dezembro de 1961, Goa viu praticamente cortadas do dia para noite todas 
as relações que mantivera desde o ano de 1510 com o espaço lusófono, 
especialmente com Portugal. 

Logo a seguir à invasão Goa foi colocada sob administração militar 
indiana e em junho de 1962 essa administração foi coadjuvada por um 
conselho consultivo informal para assistir ao governador indiano na 
administração do território (PANDEY e SINGH, 2017). 

Mas apenas em maio de 1963 Nehru visitou Goa, quando 
aparentemente afirmou que “Goa tem uma certa personalidade distintiva” 
(CORREIA, 2014). Seguiram‑se em dezembro do mesmo ano as primeiras 
eleições gerais em Goa e em setembro de 1974, isto é, quase treze anos 
depois da anexação de Goa à União Indiana, Portugal reconheceu a 
integração de Goa na Índia. Logo a seguir à revolução dos cravos em 
25 de abril de 1974 em Portugal Mário Soares, ministro dos Negócios 
Estrangeiros de Portugal, assinou em Nova York, com Swaran Singh, 
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ministro das Relações Exteriores da Índia, um acordo em que Portugal 
renunciava aos seus direitos nos territórios de Goa, Damão, Diu, Dadra 
e Nagar Haveli reatando em dezembro de 1974 as relações diplomáticas 
com a Índia. 

Entre 1961 e 1974, a língua portuguesa em Goa sofreu um desmonte 
quase total, tendo sido substituída pela língua inglesa e os currículos 
educacionais portugueses por currículos indianos.

Certamente foi a ausência de relações diplomáticas entre Portugal e a 
Índia depois de 1961 que contribuiu para esta situação, mas a Índia, com 
seu fervor anticolonialista, aproveitou‑se da situação para tentar extinguir 
de raiz os vestígios da colonização portuguesa na Índia.

Goa sofrera assim um corte umbilical nas suas relações com o espaço 
lusófono. Entre 1961 e 1974 era o governo central da India, em Nova 
Delhi, quem praticamente “ditava”, com o apoio tácito do governo de 
Goa, as linhas mestras da política de Goa, inclusive no plano educacional 
e cultural. Delhi tinha a premência de integrar Goa o mais rapidamente 
possível no sistema educacional e cultural da Índia, de tradições britânicas, 
utilizando o máximo do apoio individual e institucional de Goa. Esta 
posição indiana foi posteriormente amplamente discutida tanto em Goa 
como em Portugal, à procura da responsabilidade política. Por um lado 
e até hoje, defende‑se, principalmente em Portugal, que foi Salazar o 
principal responsável por este eclipse de treze anos de Goa do tabuleiro 
lusófono e da decadência da língua e cultura portuguesa em Goa. Dizem 
esses críticos que se Portugal tivesse negociado atempadamente, como 
fizeram os franceses, uma saída honrosa de Portugal de Goa, certamente a 
língua e a cultura portuguesa em Goa teriam tido melhor destino. Mas também 
em Portugal e mesmo em Goa levantaram‑se vozes que responsabilizaram 
Nehru, por este não ter querido contribuir com seriedade para salvaguardar 
a identidade de Goa, também no seu contexto histórico de vivência de 450 
anos de língua e cultura portuguesa (XAVIER, 2016).

índia após 1974, cRescente Relações BilateRiais com os países 
lusófonos 

Logo depois de 1974, as relações entre a Índia e os países lusófonos 
foram insignificantes por a Índia continuar a ser um país bastante fechado.
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Uma mudança significativa da economia indiana ocorreu apenas em 
1991 como consequência de uma crise bastante gravosa do balanço de 
pagamentos indiano. O pacote de reformas econômicas então posto em 
vigor facilitou a transferência de tecnologia, de investimentos estrangeiros 
e aliviou as restrições às exportações. A associação da Índia à Organização 
Mundial do Comércio (OMC) em 1995 e pouco depois a subida ao poder 
do BJP (Partido Bharatiya Janata Party – partido popular indiano –, um dos 
dois maiores partidos políticos indianos, sendo o outro o partido Indian 
National Congress), contribuiu para um desenvolvimento acelerado da 
economia indiana. Como resultado deste desenvolvimento as relações 
internacionais e bilaterais da Índia, reforçadas ainda mais depois da criação 
do grupo BRICS em 2010 (grupo de países de economias emergentes 
formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), alcançaram um 
patamar excepcional. 

A Índia passou assim, desde a década dos anos 90, por reformas 
econômicas sem precedentes pelas quais conseguiu um crescimento 
econômico surpreendente. O setor privado foi aquele que apontou o 
caminho para este acelerado desenvolvimento despoletando o imenso 
talento empresarial da Índia. Nunca antes foi criada e distribuída tanta 
riqueza em tão curto espaço de tempo. Esta situação foi e continua a ser 
uma grande oportunidade para o investimento estrangeiro. 

No âmbito desta acelerada globalização da economia indiana 
começaram também a surgir relações mais fortes e duradouras entre a 
Índia e os países lusófonos. 

Apenas depois das reformas econômicas da década dos anos de 1990 
e posteriormente, com o surgimento dos BRICS, as relações entre a Índia 
e os países lusófonos tornaram‑se mais consistentes.

A Índia, como potência emergente, estava finalmente retomando 
as suas relações com as economias dos países lusófonos nos quatro 
continentes, do Brasil a Portugal passando por Angola e Timor‑Leste. 

Mas a Índia não está sozinha nesta corrida no aprofun damento das 
suas relações com os países lusófonos. Na América Latina, África e Ásia, no 
chamado Sul Global, outros países estão também crescendo rapidamente 
e estão à procura de investimento estrangeiro e de parceiros que possam 
ajudá‑los nas metas de desenvolvimento. Os seus ricos recursos naturais 
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e os seus imensos projetos na área de transportes, telecomunicações, 
educação, infraestrutura e de saúde atraem a atenção tanto do setor público 
como do privado. Com a sua nova e crescente classe média de consumidores 
estes são também mercados vitais para a exportação. A Índia está assim a 
competir principalmente desde o ano 2000 com outros países pelo mercado 
dos países lusófonos. 

O lucro não é certamente a única linguagem do desenvolvimento. 
Com os seus 250 milhões de falantes o português é uma das grandes 
línguas mundiais, é a quinta língua mais falada no mundo e língua oficial de 
oito países em quatro continentes: cinco na África (Angola, Moçambique, 
Guiné ‑Bissau, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe), um na Europa 
(Portugal), um na América do Sul (Brasil), e um na Ásia (Timor ‑Leste). 
O português é também a língua oficial da região autônoma de Macau.

O fortalecimento das relações da Índia com os países lusófonos 
decididamente contribui para que os negócios indianos e os seus decisores 
adquiram também conhecimento destes países, das suas economias, do 
seu potencial e das suas dificuldades, contribuindo para que os parceiros 
indianos entrem em contato com os parceiros desses países lusófonos 
aumentando assim o nível de cooperação por via de parcerias entre as 
empresas indianas e as empresas dos países lusófonos.

As economias de todos estes países de expressão lusófona são 
importantes para a Índia por razões diferentes. Por exemplo, o Brasil é 
presentemente a oitava maior economia do mundo, um parceiro da Índia 
particularmente nos BRICS e IBSA (Fórum de Diálogo Índia‑Brasil‑África 
do Sul). Pela sua magnitude territorial e pelo número de consumidores o 
Brasil é o alvo principal da Índia. Seguem‑se, em termos de importância de 
mercado, Angola e Moçambique particularmente pelos recursos naturais 
existentes nestes dois países. Portugal não deixa porém de ser relevante 
tanto pelas ligações históricas como por Portugal ser um país membro da 
União Europeia (UE) o que facilita também os contatos entre a Índia e o 
Mercado Comum Europeu.

um dos melhores indicadores para o grande esforço da Índia na 
sua aproximação aos países lusófonos é o crescimento em doze vezes o 
volume do comércio com os países africanos lusófonos, de pouco mais 
de US$ 400 milhões em 2005‑06 para quase US$ 5,5 bilhões em 2009‑10 
(os dados referentes ao comércio entre a Índia e os outros países são do 
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Department of  Commerce, Ministry of  Commerce and Industry da Índia. 
Disponível em: <http://commerce.nic.in/eidb/default.asp>).

A seguir será abordada esquematicamente a atual situação das relações 
da Índia com o Brasil, Portugal, Angola e Moçambique:

Brasil

Na última década as relações bilaterais entre a Índia e o Brasil deram 
um salto, particularmente pelo reforço de cooperação verificado no 
chamado Sul Global. Essas relações encontram ‑se presentemente num 
alto nível e a Índia está a utilizar o hub financeiro de São Paulo para as suas 
atividades tanto no Brasil como na América Latina.

Alguns contatos ao mais alto nível entre o primeiro ‑ministro da Índia 
Narendra Modi e o presidente brasileiro Michel Temer tanto na cimeira 
dos BRICS na Índia em outubro de 2016 como na cimeira dos BRICS na 
China em setembro de 2017 contribuíram para uma maior aproximação 
entre os dois países. Foram estabelecidos acordos bilaterais nos setores 
de agricultura, pecuária e regulação da produção farmacêutica, e em 2017 
verificou‑se um incremento das relações comerciais que alcançaram um 
valor de US$ 7,6 bilhões.

As empresas brasileiras investiram na Índia nos últimos anos, 
particularmente no setor de automóveis, TI, mineração e energia, 
enquanto as empresas indianas investiram no Brasil especialmente 
nas áreas de TI, farmacêutica ou agronegócios. O intercâmbio a nível 
técnico revelou também uma intensi ficação, demonstrada pelos 55 
brasileiros que estiveram ultimamente na Índia através do programa do 
Indian Technical & Economic Cooperation (ITEC).

Na área cultural o já tradicional interesse dos brasileiros por ioga 
e ayurveda foram aproveitados pela Índia na organização de diversos 
eventos. A telenovela brasileira “Caminho das Índias”, produzida e 
exibida pela Rede Globo brasileira, captou também ultimamente a atenção 
dos brasileiros pela Índia. Por sua vez, o Festival de Cinema Indiano no 
Rio de Janeiro em abril deste ano e as digressões pelo Brasil de grupos 
culturais de diferentes estados indianos como de Punjab, Bihar, Rajastan 
ou Karnataka, promovidas pela embaixada da Índia no Brasil, ajudaram a 
promover aspectos culturais da Índia no Brasil.
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E do lado brasileiro a embaixada do Brasil na Índia e o consulado‑
‑geral do Brasil em Mumbai realizaram ultimamente diversos eventos 
tanto a nível econômico como cultural para difundir o Brasil na Índia. 
De notar também o bom trabalho efetuado pelo leitorado do Brasil na 
universidade Jawaharlal Nehru em Deli promovendo a língua portuguesa 
e a cultura brasileira.

Este ano diversos eventos tanto no Brasil como na Índia chamaram 
a atenção para as comemorações dos 70 anos das relações diplomáticas 
entre a Índia e o Brasil.

Portugal

Depois da descolonização dos territórios portugueses na Índia e 
do reatamento das relações diplomáticas entre Portugal e Índia, os dois 
países empenharam‑se fortemente em estreitar as suas relações. Nesse 
sentido foram dados importantes e sucessivos passos como o acordo de 
cooperação cultural assinado em 1980, a abertura do consulado‑geral de 
Portugal em Goa em 1994, a abertura de uma delegação da Fundação 
Oriente em Goa em 1995 e a abertura do Centro de Língua Portuguesa 
do Instituto Camões em Goa em 2000. Isso contribuiu para que, 
particularmente a partir do ano 2000, se notasse um acentuado interesse 
em Goa por atividades relacionadas com Portugal.

A Índia vê em Portugal um bom parceiro e uma boa plataforma no 
desenvolvimento das relações da Índia com a UE, enquanto que para 
Portugal o forte desenvolvimento da economia indiana pode favorecer o 
seu investimento naquele país. O comércio bilateral entre os dois países, 
embora em crescimento nos últimos anos, manteve‑se no modesto 
valor de US$ 812,34 milhões em 2016‑17. Por sua vez o investimento 
português na Índia foi de apenas US$ 42,62 milhões, pelo que Portugal 
ocupa um mero 55º lugar na escala de investimento estrangeiro na Índia. 
Martifer, Efacec, Euroamer, Petrotec e Brisa são algumas das empresas 
portuguesas que investiram nos últimos anos na India. Por sua vez os 
indianos têm investido em Portugal utilizando o sistema de Golden Visa, 
como o hoteleiro N. Muthu da cadeia hoteleira Muthu. Mas também 
outras empresas como a Saptashva Solar, a Shakthi Auto ou a Zomatohas 
investiram em Portugal. 
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Portugal continua também um destino de importância para o 
investimento indiano na cooperação em R&D, no setor farmacêutico e 
nas energias renováveis.

um grande impulso na cooperação entre a Índia e Portugal resultou 
da visita a Índia em janeiro de 2017 de António Costa, primeiro‑ministro 
de Portugal, durante o qual foram assinados seis memorandos de 
entendimento, entre outros nas áreas de defesa, agricultura, investigação 
marinha e energias renováveis. Na área econômica pretende‑se desenvolver 
um “Portugal‑Índia Business Hub” que ajudará a promover o comércio, 
que em 2016 cresceu 17 por cento em relação ao ano anterior. 

Em Portugal a comunidade de origem indiana, estimada em 65 mil 
pessoas, principalmente oriundas de Goa e de Moçambique, vai contribuir 
certamente para reforçar os laços entre a Índia e Portugal. um centro de 
estudos indianos foi inaugurado na universidade de Lisboa em 2016 e 
ao V Concurso de Cooperação Bilateral para o triênio 2017‑2019 entre 
Portugal e a Índia foram submetidas 136 candidaturas, das quais resultaram 
15 projetos conjuntos de investigação financiados no âmbito do Acordo 
de Cooperação Científica e Tecnológica entre Portugal e a Índia. Aqui 
as prioridades foram para as Ciências do Mar, Biotecnologia, Ciências da 
Saúde e Ciência dos Materiais e Nanotecnologias.

Também o turismo não foi descurado. Nesta área dez estudantes 
indianos do Salgaonkar Institute of  International Hospitality Education 
visitaram centros correspondentes em Portugal.

angola

Angola é presentemente uma das economias de mais rápido 
crescimento na África e com vastas reservas de petróleo.

As relações da Índia com Angola, aliás como com todas as outras ex‑
‑colônias africanas, desenvolveram‑se particularmente depois da indepen‑
dência das mesmas, no caso de Angola em 1975. É bom salientar que a 
Índia apoiou desde sempre, isto é, já antes da independência de Angola, 
o movimento guerrilheiro MPLA (Movimento Popular de Libertação de 
Angola), o qual depois tornou‑se partido do governo de Angola. Pelo que, 
a Índia colhia os frutos da sua colaboração com o MPLA.
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Presentemente existe uma cooperação entre os dois países nos setores 
de petróleo e gás com investimentos de empresas indianas de renome 
como a Reliance Industry Ltd, a HPCL Mumbai, Engineers India Ltd. e 
a Mittal Investments UK Ltd. Angola por sua vez fornece à Índia grande 
parte dos diamantes que são lapidados na Índia.

A Índia tornou‑se o terceiro maior parceiro comercial de Angola com 
cerca de dez por cento do comércio externo angolano, principalmente 
através da compra de petróleo. Como termo de comparação, as importações 
de petróleo de Angola pela China são quatro vezes maiores do que as da 
Índia. Na região subsaariana, Angola continua a ser o maior forncedor de 
petróleo para a Índia depois da Nigéria. Porém as exportações da Índia 
para Angola recuaram de US$ 675 milhões em 2010‑11 para US$ 223 
milhões em 2015‑16.

Em termos financeiros o Exim Bank da Índia (Export ‑Import Bank 
of  India) tem diversas e extensivas linhas de crédito de apoio a Angola. 
Mais recentemente, em 2017, para intensificar os investimentos indianos 
em Angola o Indian Institute of  Foreign Trade (IIFT) organizou em 
Luanda um programa de desenvolvimento em negócios internacionais em 
conjunto com a AIPEX – Agência de Investimento Privado e Promoção 
das Exportações de Angola.

Na área da educação a Índia oferece presentemente cerca de trinta 
bolsas de estudo a estudantes angolanos através do Indian Council for 
Cultural Relations (ICCR).

moçamBique

As relações entre Índia e Moçambique, já existentes antes da 
independência da Índia, foram incrementadas particularmente depois 
da independência de Moçambique em 1975. Os diferentes acordos de 
cooperação assinados entre os dois países nos últimos anos cobrem 
principalmente os setores da agricultura, desenvolvimento rural e 
cooperação técnica. 

A Índia está particularmente interessada nas ricas reservas de carvão 
e gás natural moçambicanas.

O valor do comércio entre os dois países, depois de alcançar um 
pico de US$ 2,4 bilhões em 2014‑15, recuou para 1,5 bilhões de US$ em 
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2016‑17 em consequência da queda dos preços das commodities no mercado 
mundial. 

Enquanto que o petróleo e produtos farmacêuticos foram os 
principais produtos exportados da Índia para Moçambique, carvão e 
castanha de caju foram os produtos que a Índia recebeu de Moçambique. 

Os cerca de vinte mil moçambicanos de origem indiana residentes 
em Moçambique, grande parte dos quais oriundos de Gujarate e de Goa, 
constituem um forte pilar nas relações comerciais e culturais entre os dois 
países.

Relações de goa com a lusofonia pós 1974, uma lenta 
apRoximação

Depois de 1974 as relações de Goa com o espaço lusófono acompa‑
nha ram uma evolução similar ao da relação da Índia com os países lusófonos. 
A explicação para isso é que essas relações eram definidas pelo governo 
central em Delhi onde o governo local de Goa não tinha, pelo menos até 
aproximadamente a década dos anos 1990, capacidade política para 
tomar iniciativas.

Numa primeira fase e devido à pouca abertura da Índia para o exterior 
não houve decisões que marcassem significativamente as relações com os 
países lusófonos. Isso deve‑se em parte ao fato de os países lusófonos 
africanos e Portugal estarem a atravessar convulsões políticas internas, 
e outros como Macau e Timor ‑Leste, uma instabilidade causada por 
interferência externa. 

Mas um outro fator influenciou negativamente essas relações 
na primeira fase. Foi a falta de interesse de Portugal pelas suas antigas 
colônias. Portugal, depois da revolução de 1974, orientou a sua política 
externa especificamente para a Europa com o intuito da integração do 
país no Mercado Comum Europeu e na união Europeia. Mesmo o 
restabelecimento das relações diplomáticas entre a Índia e Portugal em 
1974 não contribuiu significativamente para o reavivar das relações.

Todas as condicionantes acima referidas conduziram a que Goa fosse 
bastante alheia em restabelecer inicialmente, no mínimo que seja, as suas 
relações com o espaço lusófono.



189

Cadernos de Política Exterior

A partir dos anos 1990 com a abertura econômica da Índia e os seus 
esforços para atrair investimento estrangeiro, as relações de Goa com o 
espaço lusófono, principalmente as relações com Portugal, começaram a 
ganhar força. 

A própria Índia na sua estratégia de aproximação aos países 
lusófonos depois do ano 2000, começou a incluir Goa como um elemento 
importante dessa aproximação. Dois eventos de relevo parecem confirmar 
esta colocação de Goa no campo estratégico da Índia: a terceira edição 
dos Jogos da Lusofonia que se realizaram em Goa em janeiro de 2014 e a 
oitava cimeira dos BRICS, realizada em Goa em 2016. 

Onze países do espaço lusófono, infelizmente sem a parti cipação 
brasileira, estiveram presentes nos Jogos da Lusofonia. Para além do sucesso 
em termos desportivos, os jogos tiveram um aspeto político revelador 
para a estratégia da aproximação da Índia aos países lusófonos, foi o fato 
de a Associação Olímpica Indiana ter‑se tornado em 2006, com algumas 
implicações diplomáticas, membro associado da Associação dos Comitês 
Olímpicos de Língua Oficial Portuguesa (ACOLOP), fundada em 2004, 
em Lisboa. A ACOLOP tem como objetivo integrar o mundo lusófono 
pelo desporto e já é reconhecida pelo Comité Olímpico Internacional 
(ACOLOP, 2018). 

Outro evento marcante que ajudou à colocação de Goa em foco foi 
a oitava cimeira dos BRICS que reuniu em Goa em 2016 os chefes dos 
países/governos dos cinco países‑membros dos BRICS. O comunicado 
final da cimeira, a chamada Declaração de Goa, salientou a cooperação 
internacional transfronteiriça e realçou a necessidade crucial de coope‑
ração relacionada com os direitos da propriedade intelectual e da economia 
digital (8th BRICS SuMMIT, 2017). 

ultimamente tem havido claros sinais de reforço da colocação de 
Goa no centro da estratégia das relações da Índia com os países lusófonos, 
muito especialmente com o Brasil. 

um indicador disso foi a mostra de elementos de culinária, cultura, 
arquitetura e turismo de Goa na embaixada da Índia em Brasília em 
novembro de 2017. O evento foi organizado pelo Ministério dos Assuntos 
Exteriores da Índia. O encarregado de negócios da embaixada, Abhay 
Kumar, deu as boas‑vindas aos mais de 150 presentes, incluindo diplomatas 
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brasileiros e funcionários do governo. O ministro Ary Quintella, chefe 
do Departamento da Ásia Central, Meridional e Oceania do Itamaraty 
compartilhou suas experiências em sua visita à Goa em 2017 declarando: 
“Iniciar por Goa uma primeira visita à Índia é, para um brasileiro, 
experiência marcante.”

Mais recentemente, em 2 de maio de 2018, realizou‑se o evento 
“Brasil‑Índia, um diálogo de Indústrias Navais” no SINAVAL (Sindicato 
Nacional da Indústria da Construção e Reparação Naval e Offshore), no 
Rio de Janeiro. Na ocasião, o estaleiro indiano Goa Shipyard Ltd (GSL), 
sediado na cidade de Vasco da Gama em Goa, na pessoa do seu chairman 
e managing director, almirante Shekhar Mittal, apresentou aos associados 
a sua visão para uma parceria continuada entre a indústria naval indiana e 
sua congênere brasileira. No Brasil, o GSL está a participar do processo 
de seleção internacional do parceiro que deverá auxiliar a indústria naval 
brasileira na construção de quatro novas corvetas da classe “Tamandaré”.

Todo o empenho da Índia em incluir Goa como elemento preferencial 
nas suas relações com os países lusófonos vai contribuir certamente para 
que Goa seja uma plataforma relevante para a aproximação da Índia ao 
espaço lusófono. Por sua vez o governo e a sociedade civil de Goa têm 
autonomia suficiente para explorar com inteligência e à base de toda a sua 
vivência de 450 anos de experiência lusófona uma forte reaproximação ao 
espaço lusófono em grande benefício da Índia. 
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