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NORMAS EDITORIAIS

EDITORIAL INSTRUCTIONS
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Os artigos submetidos devem versar temas relacionados com investigação,
preservação e divulgação da identidade cultural de Goa, Damão e Diu.

Articles submitted for publication should address topics related to research,
preservation and dissemination of the cultural identity of Goa, Damão and Diu.
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nomeadamente o português e o inglês. Exceção é feita ao Espaço do Concani,
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Comentário

Feedback

Pelo compromisso e dedicação na divulgação
da nossa história e identidade cultural às
comunidades goesas na diáspora, saúdo a Revista
da Casa de Goa.

For all the commitment and dedication in the disclosure of our history, and cultural identity to all
Goan communities in the diaspora, I welcome the
Revista da Casa de Goa.

A
Ena Camelo (Portugal)
Manuel Veira Pinto (Portugal)
A Revista da Casa de Goa agradece o seu donativo
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The Revista da Casa de Goa appreciates their
donation
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Editorial

1961−2021 UMA EFEMÉRIDE HISTÓRICA NUMA
PERSPECTIVA MULTIFACETADA
1961−2021 A HISTORICAL EVENT IN A
MULTIFACETED PERSPECTIVE
José Filipe Monteiro
Editor Associado e Cofundador da Casa de Goa, Portugal
Associate Editor and Co-founder of Casa de Goa, Portugal

S

essenta anos é um período de tempo muito longo,
quer na vida de pessoas ou instituições, quer nos
acontecimentos que deixam a sua marca na história.
Neste hiato de tempo atinge-se a maturidade,
e com ela a ponderação, que permite a cognição
um ajuizamento aberto, isento e imparcial. O
distanciamento em relação a um acontecimento
histórico, proporciona uma análise e o assumir do
arbítrio, livre de preconceitos e estereótipos e, imune
a eventuais represálias.
Foi neste contexto, que decidimos dedicar este
número da revista a uma efeméride marcante na
história da nossa terra! Os nossos colaboradores
tiveram toda a liberdade para expressar a sua opinião
sobre esta acontecimento: sessenta anos que puseram
fim à soberania portuguesa de 451 anos, que tivera
o seu início em 1510; seis décadas que modificaram
a demografia do território, com profundas alterações
nos valores intrínsecos das suas gentes, com
progressos muito significativos em muitas áreas, mas
também e, infelizmente, com um impacto nocivo no
meio ambiente e ecossistema da nossa terra.
O enquadramento político que se vivia na altura,
o rememorar das vivências e comoções dos dias que
antecederam e sucederam os eventos, o cativeiro
num campo de prisioneiros de guerra são alguns dos
testemunhos aqui narrados.
Este intervalo de tempo foi também investigado
e explanado em relação a evolução da nossa língua
mãe (concanim); para uns, este hiato permitiu o seu
ressurgimento, para outros, o caminho tem sido o da
sua inanição.
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Sixty years is a very long period, both in the lives of
individuals or institutions and in events that leave
their mark on history.
In the intervening period, one attains maturity, and
with it comes that pondering that allows for an open,
impartial, and fair verdict. Historical distance makes
possible an analysis free from prejudice, stereotypes
and potential reprisals from the victors.
It was in this context that we decided to dedicate this
issue of our magazine to a remarkable milestone in
the history of our land! Our writers were allowed
all the freedom to express their opinions about this
event: sixty years that saw the end to 451 years of
Portuguese sovereignty, which had its beginning
in 1510; six decades that changed the territory’s
demography, with profound transformations in
the people’s intrinsic values; with very significant
progress in many areas, but also, unfortunately, with
a harmful impact on the environment and ecosystem
of our land.
The political framework of the time, the recollection
of experiences and emotions of the days before and
after the watershed, and detention in a prisoner-ofwar camp are some of the testimonies narrated here.
The sixty-year spell was also researched and accounted
for vis-à-vis our mother tongue (Konkani); for some,
that period of time allowed for its resurgence, for
others, the path was marked by starvation.
Over time, an event that has led to change of
sovereignty in a territory prompts comparisons as
regards various facets of governance: in this edition,
there are two essays assessing the Portuguese and
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Editorial

Um acontecimento que conduz à mudança de
soberania em relação a um território, leva a que, com
o decorrer de tempo, se faça a comparação em relação
à forma da governação: nesta edição, dois ensaios
comparativos entre a administração portuguesa e
indiana − registo notarial com sequestração das
propriedades e a administração das aldeias – merecem
uma leitura atenta.
Ainda em relação ao evento, são comentados vários
livros que investigaram e ajuizaram o mesmo sobre
diversos prismas.
No cantinho de Concanim, três poemas do
laureado poeta RV Pandit, com alusão a efeméride.
Originalmente escritos na versão devanagárica e
traduzidos para português, e com um comentário
literário aos poemas e à obra do autor.
Mas houve outros temas debatidos, como a história
da imprensa portuguesa e crónicas que retratam o
quotidiano da vida goesa, como seja a vida numa
aldeia ou a odisseia de viajar pelas estradas de Goa.
Os nossos maiores têm sido recordados desde
sempre na nossa revista. Desta vez, achamos por bem
honrar a memória de um pintor de renome (Vamona
Navelcar) e um médico (Lúcio Augusto da Silva) que
deu o melhor da sua dedicação e talento às gentes de
Macau.
O entrevistado é o ilustre causídico Manohar
Usgãocar, especialista no código civil português, que
na entrevista manifesta o seu desejo de ver o mesmo
implementado na União Indiana.
Por último, na secção de notícias, razões de sobra
para nos sentirmos orgulhosos. No curto espaço de
15 dias, dois antigos presidentes da nossa instituição,
Narana Coissoró e Alfredo Bruto da Costa, foram
condecorados pelo Presidente da República
Portuguesa, Professor Doutor Marcelo Rebelo de
Sousa.
Os dias frios e cinzentos no hemisfério Norte e,
quentes e soalheiros no hemisfério Sul, são propícios
para uma leitura atenta e cuidada de muitos e
diversificados artigos que integram este número da
nossa revista.
Ainda antes do próximo número, teremos em Goa
as festas pré-natalícias e, posteriormente, pelo mundo
fora o Natal e por fim o Ano Novo − 2022.
Em Goa, ou na diáspora goesa, Festas Felizes para
todos!
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Indian administrations – one dwelling on notarial
registration and sequestration of properties and
the other on village administration – both of which
deserve careful reading.
Further in reference to the event, several books are
reviewed that discuss the historical and political
situation in colonial Goa from different perspectives.
Our Konkani Corner highlights three poems of the
prize-winning poet R. V. Pandit, which were originally
written in Devanagari Konkani and later translated
into Portuguese; and a literary appreciation of the
author’s work follows.
Other topics are also portrayed in this issue, such as
the history of the Portuguese press and reports of dayto-day living in Goa, or say, life in a Goan village or
the odyssey of travelling along the Goan roads.
Our great personalities have always been remembered
in the pages of our magazine. This time we honour the
memory of a renowned painter (Vamona Navelcar)
and a physician (Lúcio Augusto da Silva) who gave
the best of his talent and dedication to the people of
Macau.
The distinguished lawyer Manohar Usgãocar, a
specialist in the Portuguese Civil Code, is our
interviewee: he expresses his desire to see the same
Code adopted throughout the Indian Union.
Finally, we have much to feel proud of in our news
section. Within a fortnight, two former presidents of
Casa de Goa, Narana Coissoró and Alfredo Bruto
da Costa, were honoured by the President of the
Portuguese Republic, Professor Doctor Marcelo
Rebelo de Sousa.
The cold and grey days in the northern hemisphere
and the hot and sunny in the southern hemisphere are
both conducive to an attentive and careful reading of
the many and diverse writings that make up this issue
of our magazine.
Even before the next issue is out, we will have preChristmas celebrations in Goa and, later, around the
world, Christmas, and finally the New Year − 2022.
In Goa, or in the Goan Diaspora, a Festive Season
to All!
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Artigos Originais | Original Articles

1961–2021 - SESSENTA ANOS NA HISTÓRIA DE GOA:

DOS EQUÍVOCOS À RUPTURA DAS PROMESSAS E RECUSA DE
EVIDÊNCIA
1961–2021 - SIXTY YEARS IN THE HISTORY OF GOA:
FROM MISCONCEPTIONS TO REFUSAL OF EVIDENCE AND BROKEN
PROMISES
José Filipe Monteiro
Editor Associado e Cofundador da Casa de Goa, Portugal
Associate Editor and Co-founder of Casa de Goa, Portugal

Resumo
Neste estudo, o autor parte de uma reflexão semântica da terminologia do acontecimento para rememorar algumas
declarações e acontecimentos políticos que antecederam e sucederam à anexação de Goa.

Abstract
In this analysis, the author starts from a semantic reflection on the terminology of the event to recall some statements and political events that preceded and followed the annexation of Goa.

N

o próximo dia 18 de Dezembro completam-se
sessenta anos sobre o fim da soberania portuguesa
em Goa, território com cerca de 3700 quilómetros
quadrados, encravado na costa do Concão e banhado
pelo Oceano Índico.
A presença portuguesa nesta região, teve o seu início
com a conquista da cidade portuária de Velha Goa,
por Afonso de Albuquerque, a pedido do corsário
hindu Timoja, no dia 25 de Novembro de 1510.
Aquele burgo, situava-se na margem esquerda do
rio Mandovi, a escassos quilómetros da sua foz.
A actual configuração geográfica de Goa foi da
responsabilidade da governança portuguesa e, deuse progressivamente. De início, com a anexação
dos territórios das Velhas Conquistas (Ilhas, Salsete
e Bardez) e, posteriormente com a integração
progressiva de terras de Novas Conquista nos séculos
dezoito e dezanove.
Numa operação militar relâmpago – Operação
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Vijay1 − no dia 18 de Dezembro de 1961, as forças
armadas indianas, puseram fim a 450 anos da presença
portuguesa.
O acontecimento e a sua denominação.
O evento, com referência a 18 de Dezembro, passou
a ser denominado por uns como “Invasão”. Por
outros, tendo como alusão o 19 de Dezembro, o dia
foi considerado como “Libertação”.
Dos equívocos
Ao longo destes sessenta anos, este acontecimento
histórico, tem sido manifestado sob esta dicotomia
semântica, frequentemente chamada de bipartição,
em que tudo deve pertencer a uma parte ou a outra,
e mutuamente exclusiva: nada pode pertencer
simultaneamente a ambas as partes.
Para os maniqueístas, os que veem o mundo a
branco e preto (ou os bons e os maus), os que definem
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Figura 1. Bombardeamento da torre de controle do
aeroporto de Dabolim

o acontecimento como “Invasão” eram favoráveis
à presença portuguesa (maus) enquanto os que
reconhecem o acontecimento como libertação eram a
favor da integração (bons).
Será que existe alguma contradição nestes dois
termos? Será contraditória a utilização simultânea
destas duas denominações?
Em termos jurídicos, existe contradição quando
no ajuizamento, neste caso das palavras, existem
verdades que se chocam. Não existe contradição
quando se compara uma afirmação assertiva com
uma realidade factual.
Uma análise sucinta e fundamentada dos
acontecimentos que tiveram lugar há sessenta anos
revela que:
Na madrugada do dia 18, a União Indiana (UN)
utilizou cerca de 45000 efectivos dos três ramos das
suas forças armadas (força aérea, força naval e forças
terrestres).1,2
Houve confrontos entre a força naval e terrestre
dos dois lados de que resultaram mortos (22 do lado
indiano e 30 do lado português, nos três territórios,
Goa, Damão e Diu)3 e feridos. A força aérea indiana
foi responsável pelo bombardeamento da emissora
de Goa e do aeroporto de Dabolim (Figura 1), entre
outras operações militares.1,2
No dia 19 de Dezembro, as tropas indianas foram
saudadas por alguns milhares de pessoas (Figura 2),
que se viram libertadas do jugo português.
No dia 20 de Dezembro, o território passou
a ser administrado pelo Goa, Daman and Diu
(Administration) Ordinance 1962, promulgado pelo
Presidente da República da India. O território foi
colocado sob administração militar tendo como
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governador o General Kunhiraman Palat Candeth.
O decreto (Ordinance) foi substituído no dia 27 de
Março de 1962 pelo Acto 1 de 1962. No mesmo dia, a
décima segunda emenda da constituição da República
da União Indiana foi promulgada e considerada como
tendo entrado em vigor a 20 de dezembro de 1961.
Com esta emenda Goa foi incluída na Constituição da
Índia (Acto 240).
No caso de persistir alguma dúvida em relação à
terminologia, a sentença do Supremo Tribunal da
Índia, presidido pelo juiz M Hidaytullah, no dia 26
de Março de 1969, no caso “Ver. Mons. Sebastião
Francisco…vs State of Goa”, é factualmente
esclarecedora.
“On December 19, 1961 Goa was occupied by Indian
Armed Forces following a short military action”.4
Em súmula, na minha opinião, é claro que em
relação aos eventos de Dezembro de 1961, houve
invasão e anexação.
E no que diz respeito à libertação?
Os milhares que se manifestaram nas ruas,
exprimiam claramente a sua satisfação pelo fim da
presença portuguesa.
Será que estes e os outros habitantes de Goa, que
não se manifestaram nas ruas, tinham alguma ideia
em relação ao futuro de Goa, para além do término
da presença portuguesa?
Como corolário deste acontecimento, a soberania
portuguesa, em relação ao território de Goa, estava,
no meu entender, totalmente posta de parte. Era um
assunto encerrado. Aliás se não fosse a intervenção
militar da União Indiana, a presença portuguesa teria
chegado ao seu fim treze anos depois com a Revolução
de Abril em Portugal.
É elementar concluir que ficou por definir o futuro
de Goa após o fim da soberania portuguesa.
Deveria o território de Goa ser hic et nunc (aqui e
agora) – numa clara postura de quero, posso e mando
– ser integrado na União Indiana no seguimento da
invasão e anexação? Ou o seu futuro deveria ser
definido pelos naturais da terra (Goeses), indo ao
encontro do princípio de autodeterminação, como
fora prometido pelos governantes da UN?
Como era encarado, à data, o futuro das colónias
nos areópagos internacionais?
A Assembleia Geral das Nações Unidas em
1953 determinava que as províncias ultramarinas
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(como Portugal considerava o território de Goa),
independente da sua localização, eram consideradas
colónias e o seu futuro seria decido através de um
plebiscito sob a supervisão das Nações Unidas5.
Esta posição, seria reafirmada na Resolução 1541
de 15 de Dezembro de 1960 que reafirmava que para
assegurar a descolonização, era necessário o total
cumprimento do princípio da autodeterminação6.
Nestas duas declarações, estava implícito a
autodeterminação dos povos colonizados.
O próprio Governo da Índia iria subescrever esta tese
na Conferência de Bandung, realizada na Indonésia
de 18 a 24 de abril de 1955, com a participação de
27 países, e da qual fora um dos patrocinadores. Os
princípios fundamentais defendidos nesta conferência
foram à luta contra o colonialismo, o direito de todos os
povos à autodeterminação, a luta pela independência
e pela liberdade de escolha dos estados relativamente
aos seus próprios sistemas políticos7.
Ainda em relação ao princípio de autodeterminação,
Jawaharlal Nehru, o então primeiro-ministro da União
Indiana, dirigindo-se à Comissão do Congresso de
Uttar Pradesh, em Sitapur, em 21 de Agosto de 1955,
afirmava:
“Não é que cobicemos Goa. Aquele pedacito de
território não faz diferença a este grande país.”
“Não temos nenhum desejo de impormo-nos ao povo
de Goa contra os seus desejos”. É a eles que cabe
escolher definitivamente. “Nós temos assegurado aos
goeses de que é a eles que compete estabelecer o seu
futuro e dei-lhes ainda, mais garantias sobre a sua
religião, línguas e costumes”8.
Nos anos que se seguiram à anexação, nenhuma
destas promessas foi concretizada. A opinião dos
naturais do território de Goa não foi ouvida nem
achada.
Seis anos após, na sequência de um movimento,
encabeçado pelo partido Maharastrawadi Gomantak
Party (MGP) criado após a anexação de Goa, que
desejava a integração de Goa no vizinho estado de
Maharastra, realizou-se em Janeiro de 1967 um
referendo não vinculativo, que ficou conhecido como
Opinion Poll. As opções em causa era a integração de
Goa no Estado de Maharastra ou a sua manutenção
como Território de União. A opção, pela maioria da
população, foi manter como Território de União.
Em 30 de Maio de 1987, após vários anos de luta,
na sequência do reconhecimento de Concanim como
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Figura 2. Populares saúdam a entrada das tropas
do exército indiano

umas da línguas da União Indiana, Goa adquiriu o
estatuto de estado dentro da União Indiana.
O porquê de autodeterminação?
Os argumentos em favor de autodeterminação:
– Cumprir as promessas feitas livremente
– A história de Goa – considerando a delimitação
geográfica da actualidade − é muito anterior à
da União Indiana a partir da sua independência
(1947)
– A identidade cultural dos naturais da terra
manifestada em todos os estratos sociais,
independentemente da religião.
– A simbiose do ecossistema com os seus habitantes,
uma característica que os leva a serem conhecidos
como sussegad.
Estes atributos foram reconhecidos pelos próprios
governantes da União Indiana, caso do primeiroministro Jawaharlal Nehru, que manifestou nesse
sentido, de forma inequívoca, em duas ocasiões:
Em Calcutá, em 1928 na Sessão do congresso
nacional indiano afirmou “Goa tem uma cultura
distinta do resto da Índia e há-de ser respeitada
como uma entidade separada”6 e, posteriormente,
em 1963 durante uma visita ao território de Goa
“Há muito tempo que sinto que Goa tem uma
personalidade distinta e seria uma pena se algo fosse
feito para arredar essa personalidade”. No entanto,
nesta visita, já tinha introduzido uma disposição
restritiva − a escolha dos goeses teria que ser feita
dentro da União Indiana − “Goa pode escolher o seu
futuro como quiser no quadro da Índia”9.
O Big Brother, a personagem que George Orwell
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criou duas décadas depois, afinal não era uma criação
inédita. Tinha um precedente real, verdadeiro!
Na altura, nos primórdios da descolonização era
politicamente correcto os países descolonizados e
alguns países colonizadores serem defensores dos
povos oprimidos. Na defesa desta postura – defesa
do princípio da autodeterminação − alardeavam
em todos os palcos internacionais compromissos,
propósitos e intentos.
Promessas que sabiam, de antemão, que jamais
iriam cumprir!
Nem a resolução, votada por unanimidade pela
Assembleia Legislativa de Goa em 13 de Abril de
2013 a pedir um estatuto especial para Goa ao abrigo
do artigo 371 da Constituição da Índia, “no sentido
de preservar os recursos da terra e a identidade
cultural dos goeses”, nas palavras do então
Ministro-chefe de Goa Manohar Parrikar, foi aceite
pelo Governo Central da Índia. E note-se que este
estatuto já foi concedido a estados como Mizoram e
Uttarakhand 10.
De volta a Libertação
A palavra libertação deriva da liberdade. Tem
origem no latim libertas e significa a condição do
indivíduo que possui o direito de fazer escolhas
autonomamente, de acordo com a própria vontade e,
está muitas vezes identificada como livre-arbítrio: a
possibilidade que cada pessoa tem de tomar decisões
ou fazer escolhas em função da sua própria vontade,
sem estar sujeito a qualquer condicionamento.
Libertação como fim da dominação portuguesa?
Sim! Pode ser entendida como tal.
Libertação como fim da dominação portuguesa e
respeito pelo direito dos goeses à autodeterminação?
Não é, não foi!
Libertação como progresso?
Houve, indubitavelmente, progressos em muitas
áreas, ao longo destes sessenta anos – infraestruturas,
acessibilidades, educação etc.
Mas também houve e há, desrespeito por direitos
inalienáveis do nosso património, vide o caso das
comunidades (gãocarias) e desrespeito pelo meio
ambiente!

de Portugal. Ficou conhecida como a “Conjura
dos Pintos”11. Outras investidas tiveram lugar
posteriormente. Mas seria nos meados da década
de quarenta, na antecâmara da independência
da Índia, que de uma forma programada, a
aristocracia intelectual goesa sob a liderança
da elite de Margão, reclamou perante o governo
português a autodeterminação administrativa e
financeira do território. Nessa altura, Goa já tinha
uma plêiade de quadros capazes de tomar nas suas
mãos o destino da terra. Não obstante, a teimosia
do primeiro-ministro português, Dr. Oliveira
Salazar, com a sua política de “Portugal uno e
indivisível de Minho a Timor” quando no dealbar
dos anos trinta aprovado o abjecto Acto Colonial,
que era a antítese da doutrina “unitária”, negava
sistematicamente a autonomia aos goeses.12
O desfecho da caturrice é por demais conhecido!!!
Em conclusão, a historiografia destes sessenta
anos não pode ser escrita a preto e branco ou numa
perspectiva maniqueísta. Seis décadas, é tempo
suficiente para uma análise serena e construtiva.
Citando o falecido presidente dos EUA, John F.
Kennedy “Não vamos tentar consertar a culpa do
passado vamos aceitar a nossa responsabilidade
pelo futuro”.
Qual o nosso comprometimento, a nossa
responsabilidade, nos amanhãs por vir?
Nas nossas mãos está o dever de não desistir e
lutar pela manutenção da nossa identidade cultural
e o meio ambiente da nossa terra.
Cada um de nós tem que estar ciente que as
divisões na base das castas, religião ou língua,
habilmente fomentadas por alguns líderes
políticos, só nos enfraquecem.
O nosso primum movens é encontrar o mínimo
denominador comum que nos une.
Neste contexto, a nossa língua-mãe (Concanim)
e o apego pela Goanidade deverão ser o cimento,
que une e fortalece os tijolos, com que construímos
o futuro da nossa terra, maravilhosamente
eternizada pelo escritor goês Adeodato Barreto:

Portugal e a autodeterminação de Goa
Corria o ano de 1787 quando teve lugar a primeira
tentativa, organizada, dos goeses para se libertarem
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A Terra!
A Nossa Terra!
Jardim florido,
estendido
do mar à Serra!...
Jardim plantado por Brahma
com a própria mão,
jardim que, às vezes parece
A meia-lua crescente
que um dardo de Parsurama
ferisse impiedosamente
e, despenhando, viesse
engastar-se no Concão…
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18 DE DEZEMBRO DE 1961: UM CHOQUE DE
EMOÇÕES E DE SENTIMENTOS

DECEMBER 18, 1961: A SHOCK OF EMOTIONS AND FEELINGS
Valentino Viegas
Editor Associado e Sócio Fundador da Casa de Goa, Portugal
Associate Editor and Founder Member of Casa de Goa, Portugal

Resumo
O dia 18 de Dezembro de 1961 desencadeou fortes emoções em diversos protagonistas, provocando sentimentos
contraditórios, conforme o papel por eles desempenhado no palco da vida. Com base na sua vivência em Goa e na
documentação consultada o autor procura sondar o estado de espírito, as emoções e os sentimentos prevalecentes
em diversos actores seleccionados, uns no seu comportamento individual e outros em conjunto, a saber: António de
Oliveira Salazar, Manuel Vassalo e Silva, Jawaharlal Pandita Nehru, os militares portugueses, os freedom fighters,
o povo metropolitano e os goeses.

Abstract
The day December 18, 1961 triggered strong emotions in several protagonists, provoking contradictory feelings,
depending on the role they played on the stage of life. Based on his experience in Goa and on the documentation
consulted, the author seeks to probe the state of mind, emotions and feelings prevailing in several selected actors,
some in their individual behaviour and others together, namely: António de Oliveira Salazar, Manuel Vassalo e Silva,
Jawarharlal Pandita Nehru, the Portuguese military, the freedom fighters, the people from the Metropolis and the
Goans.

A

vida está carregada de emoções e sentimentos, e
a guerra é um mar de emoções.
Os acontecimentos ocorridos no dia 18 de Dezembro
de 1961 vão ficar assinalados na História de Goa por
terem desencadeado fortes emoções em diversos
protagonistas, provocando sentimentos contraditórios,
conforme o papel por eles desempenhado no palco da
vida.
Como cada pessoa experimentou de forma diferente
aquele evento, vamos procurar sondar o estado de
espírito, as emoções e os sentimentos prevalecentes
em alguns actores.
1. António de Oliveira Salazar
O Presidente do Conselho de Ministros, António
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de Oliveira Salazar, era um homem de ideias fixas e
mostrava-se inflexível nas suas decisões. Não podia
nem queria trair a memória dos seus antepassados,
os fazedores da história pátria. Como condutor da
Nação recebera Portugal como um todo e, enquanto
fosse vivo, jamais faria qualquer cedência. Para ele
o território português ia do Minho a Timor, sendo
uno e indivisível. Para dar consistência política a
essa ideia-chave alterou a designação dos territórios
ultramarinos passando de colónias para províncias,
querendo significar com essa mudança que não havia
lugar a distinção entre o espaço territorial de Portugal
continental e o de além-mar.
Ele autorizara que a guarnição portuguesa em Goa de
12.500 homens, em 1957, fosse reduzida para 4.344,
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incluindo exército, forças navais, polícia e guardafiscal1, porque fora informado pelo subsecretário
de estado do exército, tenente-coronel Francisco
da Costa Gomes, de que os efectivos existentes no
Estado Português da Índia eram demasiados para
fazer face a acções terroristas mas, qualquer que fosse
o seu número, seriam sempre escassos para enfrentar
uma invasão da União Indiana2
Em Dezembro de 1961 havia sido informado de
que se temia uma invasão, pois a União Indiana
concentrara, em três zonas da fronteira goesa, forças
excessivamente superiores às portuguesas, quer em
homens quer em armamento3, estando em condições
de multiplicá-las caso fosse necessário.
Todavia, como Goa havia sido ameaçada por variadas
vezes, embora nunca com tamanha mobilização de
forças terrestres, aéreas e navais, continuava a duvidar
das verdadeiras intenções indianas.
No intuito de evitar um desfecho indesejado,
mandara desenvolver intensa acção diplomática,
junto dos países amigos, no sentido de manifestar
a reprovação e dissuadir a União Indiana do ataque
militar que projectasse fazer ao território português.
Por julgar também que Jawaharlal Pandita Nehru,
primeiro-ministro indiano, não gostaria de ver
destruída a imagem de político pacifista que cultivava,
e por considerá-lo muito sensível nesta matéria, ainda
admitia que poderia não levar a cabo essa iniciativa.
Porém, perante os dados postos em jogo, vivia
um dilema angustiante: ou se mantinha fiel aos seus
princípios ou abria mão ao caminho da descolonização.
Se com a primeira opção podia pagar um preço
incalculável em vidas humanas e bens materiais, com
a segunda ditaria o início do fim do império português
que ele tinha obrigação de preservar e defender, em
respeito pela memória dos seus antepassados.
A responsabilidade da decisão final era sua por ser o
condutor incontestável da política portuguesa.
Perante as circunstâncias desfavoráveis, por
necessitar de deliberar urgentemente, invocando
o interesse superior da nação, disse que era com
amargura que ordenava ao governador-geral, general
Manuel Vassalo e Silva, que se mantivesse fiel à
velha tradição, na Índia, mesmo que isso significasse
o sacrifício total.
Apesar de reconhecer que era horrível pensar dessa
maneira, recomendava e esperava esse sacrifício
como única forma de se manter à altura das tradições
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portuguesas e prestar o maior serviço ao futuro da
Nação.
Determinava que, sendo obrigado a cumprir as
suas ordens, não poderia haver lugar a tréguas, nem
prisioneiros ou navios rendidos, apenas poderia haver
soldados e marinheiros vitoriosos ou mortos4.
Nesse mesmo dia, 14 de Dezembro, reforça
a primeira mensagem, enviando uma segunda,
informando-o de que todas as diligências efectuadas
pelo Ministro de Negócios Estrangeiros Português
tinham sido infrutíferas e que o ataque indiano
seria desencadeado no dia seguinte5.
Estando os dados lançados, só lhe restava honrar a
missão confiada às tropas sob o seu comando, ou seja,
serem vitoriosos ou mortos!
2. Manuel Vassalo e Silva
O governador-geral do Estado Português da Índia,
general Manuel Vassalo e Silva, face às ordens
recebidas de Salazar, fez-lhe saber que embora
existisse uma grande desproporção das forças em
presença, fosse frágil o dispositivo de defesa e
exíguos os meios humanos e materiais, os seus
homens tudo fariam ao serviço da Pátria, dando até
a própria vida, avisando, contudo, que seria prudente
admitir que só um milagre poderia permitir prolongar
a resistência por oito dias, como era necessário para o
governo central poder diligenciar junto das instâncias
internacionais6.
Para ele chegara a hora da verdade: combater ou
render-se, eis a questão que tinha de resolver.
O general Vassalo e Silva carregava nos seus ombros
mais de quatro séculos e meio da História de Portugal
no Oriente. Se no início da presença portuguesa,
as bocas-de-fogo da sua marinha imperavam nos
mares orientais, agora verificava-se precisamente o
contrário, a marinha era residual, o exército exíguo e
a força aérea inexistente.
Fosse qual fosse a decisão que viesse a tomar seria
sempre objecto de veementes críticas. Analisava as
contradições e sofria em silêncio.
Enquanto militar tinha a obrigação de cumprir e
fazer cumprir as ordens recebidas, sem olhar para as
consequências. Jamais poderia manchar a honra, a
memória e o bom-nome conquistado, em tantos campos
de batalha pelos seus antepassados, com o ignominioso
estigma de rendição. As suas tropas não poderiam ser
difamadas sofrendo o anátema de traição.
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Cada comandante teria que defender o seu posto
de comando, com coragem e determinação, com os
escassos meios postos à sua disposição, sendo cada
palmo da terra cedido considerado uma facada nas
costas dos heróis de outrora. Só quem combatesse até
morrer, por amor e glória de Portugal, seria digno de
ser considerado soldado português7.
Apesar da prevalência dessas ideias, o general
Vassalo e Silva tinha o coração dividido: se como
supremo comandante militar sabia que tinha de
combater, enquanto cidadão português reconhecia
que milhares de vidas humanas, militares e civis,
dependiam da sua decisão.
Para ele, um chefe militar, depois de analisar todas
as possibilidades de combate, se em mil encontrasse
uma de sucesso, tinha a obrigação de arriscar a sua
vida e a dos seus subordinados mas, se isso não
acontecesse, como o chefe militar não era senhor
absoluto das vidas dos seus homens, da sua e de
milhares de civis, postos à sua guarda, só lhe restava,
dignamente, aceitar a derrota rendendo-se, após
resistência simbólica e honrosa8.
Carregando inteiramente sobre si o ónus da decisão
e sacrificando determinado tipo de ética militar à ética
moral achou por bem contrariar as ordens recebidas,
mas de uma forma responsável.
3. Jawaharlal Pandita Nehru
Assim como Salazar, também o primeiro-ministro
indiano, Jawaharlal Pandita Nehru, vivia um dilema,
mas diferente do seu homólogo português.
A política de não-violência defendida e levada a
cabo por Mahatma Gandhi, pesava na sua consciência
e na análise que fazia da situação goesa. Aquele
carismático líder indiano conseguira que os poderosos
ingleses abandonassem a Índia sem recorrer à força
e gostaria que o mesmo acontecesse em relação aos
portugueses.
Recordava-se de ter reafirmado no seguimento da
política de Gandhi declarando no Lok Sabha, em 25
de Agosto de 1954: «A política que adoptámos tem
sido, mesmo até sob domínio britânico, a de nãoviolência, e nós temos moldado a nossa linha de
conduta de harmonia com ela.»9
No ano seguinte, em 21 de Agosto de 1955 reforçara
essa ideia declarando: «Não temos nenhum desejo de
impormo-nos ao povo de Goa contra os seus desejos.
É a eles que cabe escolher definitivamente». «Nós
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temos assegurado aos goeses de que é a eles que
compete estabelecer o seu futuro e dei-lhes ainda, mais
garantias sobre a sua religião, línguas e costumes.»10
Em Setembro do mesmo ano repetira a ideia,
tornando-a mais precisa ao dizer: «Desejo tirar da
cabeça de toda e qualquer pessoa a ideia de que nós
estamos apostados a coagir ou compelir o povo de
Goa a entrar na União Indiana.»11
Todavia, o tempo corria contra si e se, por um lado,
sofria uma grande pressão interna e externa, exigindo
uma rápida resolução do problema dos enclaves
portugueses na Índia, por outro, o governo português
mostrava-se intransigente e irredutível na posição
defendida. Apesar das insistentes advertências e
intimidações12, arrastava o caso de forma indefinida,
impedindo a resolução do problema de forma pacífica.
Para exercer uma pressão forte e ainda mais
convincente autorizara a concentração maciça das
forças terrestres na fronteira de Goa, com grande
aparato militar.
Mas como o seu ministro de defesa, Krishna Menon, muito embora tivesse afirmado que «as tropas indianas
só invadiriam Goa se a vida dos trabalhadores goeses
estivesse em perigo e que os territórios portugueses
só fariam parte da União Indiana ou por iniciativa do
governo português ou se a população desse território
exprimisse esse desejo»13 -, recentemente ameaçara o
governo português afirmando que poderia utilizar a
força para libertar todo o território indiano14, receava
que pudesse pôr em prática essa ameaça sem a sua
autorização, pondo em cheque a sua imagem política
de pacifista.
Apesar dessas declarações, no que dizia respeito à
essência da questão sobre Goa, os dois comungavam
a mesma ideia, segundo a qual, ela fazia parte
integrante da União Indiana. Se assistiam ou não
razões históricas que fundamentassem esta tese,
pouco lhes interessava pois, para eles, bastava olhar
para o mapa físico da Índia para desfazer qualquer
dúvida.
Apercebendo-se da rápida aproximação das
eleições, Nehru não podia arrastar a decisão de forma
indefinida. A paciência chegara ao limite. Embora
tivesse que agir com urgência, ainda hesitava, pois
continuava com esperança de encontrar uma solução
diplomática.
Com o exército postado para invadir e conquistar
Goa, estando o primeiro-ministro indiano num
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impasse, após o encontro tido com John Kenneth
Galbraith, embaixador americano, que lhe pedira
para nada fazer por seis meses que os Estados Unidos
veriam o que podiam fazer a esse respeito15, o seu
ministro da defesa, Krishna Menon, resolveu-lhe
o problema mentindo-lhe ao dizer que as tropas já
tinham transposto a fronteira e ele não conseguia
fazê-las recuar quando, na realidade, só avançariam
mais tarde.
4. Os militares portugueses
A milhares de quilómetros de distância dos seus
familiares, os militares portugueses, na sua maioria
constituída por soldados, que participavam na
defesa do ultramar, por serem obrigados, deviam
estar angustiados, sobretudo aqueles que tinham
consciência que de outro lado da fronteira estava
posicionado um exército poderoso, claramente
superior em homens e armamento, prestes a avançar
sobre Goa.
Quando partiram de Portugal, havia-lhes sido dito
que iam defender a Pátria sem ninguém lhes explicar
o que era a Pátria. Deviam saber que Vasco da Gama
tinha descoberto o caminho marítimo para a Índia e
Afonso de Albuquerque havia conquistado aquela
terra, que eles agora tinham de defender com armas
obsoletas e em inferioridade numérica, porque a
Pátria assim o exigia.
Estando nas vésperas do Natal, manifestando as
sensações aos camaradas de armas, provavelmente,
diriam que experimentavam o redobrar dos
sentimentos de saudade da família, que preferiam
estar em casa, junto dos seus entes queridos, do que
serem obrigados a combater em Goa, longe do torrão
natal.
Aperceber-se-iam de que estavam sujeitos a serem
aprisionados, feridos ou até mortos naquela terra
avermelhada, tão diferente da sua, conquistada no
longínquo dia 25 de Novembro de 1510 e que agora
podia ser perdida para sempre caso não fossem capazes
de defendê-la, como eram obrigados, sacrificando até
a própria vida.
A ansiedade por eles vivida antecedia as emoções
que iriam sentir quando tivessem de enfrentar as
forças invasoras. Para os militares portugueses,
postos em estado de alerta, o longo tempo de espera
do embate, que se avizinhava, era um prolongado
sofrimento antecipado.
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5. Os freedom fighters
Para os combatentes da liberdade chegara o momento
do ajuste de contas, ansiosamente aguardado há tantos
anos.
Aqueles que haviam lutado pela independência
de Goa, ou pela sua integração na União Indiana,
sonhavam com o dia de se poderem ver livres das
forças invasoras.
Muitos deles, no passado e no presente, apenas
por insignificantes delitos de opinião, haviam
sido condenados a penas severas pelos tribunais
portugueses. Outros apodreciam nas prisões
salazaristas por terem enfrentado abertamente os
colonizadores e ainda outros tinham participado em
acções de combate, assaltando postos policiais.
Eram desconsiderados e chamados de terroristas,
pelos governantes portugueses, quando, na verdade,
eram nacionalistas que pretendiam libertar Goa do
jugo do colonialismo português.
Como, apesar de todo o esforço desenvolvido, não
tinham conseguido demover os poderes instituídos em
Portugal, para abandonar Goa de sua livre vontade,
agradeciam aos governantes da União Indiana por
terem decidido avançar militarmente para resolver,
de uma vez para sempre, esta situação intolerável e
inaceitável.
Se os portugueses nunca haviam concordado em
deixar Goa de forma pacífica agora seriam obrigados
a abandoná-la pela força das armas.
Para os freedom fighters este dia memorável tinha
de ser saudado com júbilo, que só pecava por tardio.
6. O povo metropolitano
Não é difícil imaginar a angústia e o drama que
devia ter vivido a população metropolitana ao saber,
antes da goesa, que estava iminente um ataque ao
Estado Português da Índia.
Ávidos de saber notícias dos seus familiares e amigos
deviam devorar jornais à procura de informações
fidedignas que respondessem às ansiedades, mas os
jornalistas, em vez de respeitarem os sentimentos dos
familiares dos soldados à beira da guerra e minorar
a ansiedade, a dor e o sofrimento dos compatriotas,
em sintonia com as orientações governamentais,
divulgavam notícias falsas e confusas, inventavam
situações mirabolantes, destorciam informações,
mentindo de forma descarada.
Parecia que havia um concurso público para se saber
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quem era capaz de ser mais original nas trapaças e na
habilidade de amedrontar o povo.
Embora todos os jornais tocassem pelo mesmo
diapasão, O Século e o Diário de Notícias foram
os mais originais descrevendo: bombardeamento
do porto, dos depósitos de gasolina e da cidade de
Mormugão; desembarque nesse porto, com lanchas
inimigas metidas a pique, seguido de luta corpo-acorpo com os sobreviventes, que seriam rapidamente
vencidos; combates com extraordinária violência
em Mormugão e Vasco da Gama; também combates
encarniçados com forte resistência dos portugueses,
bombardeamento e conquista de Pangim após oito
horas de violentíssima luta; colaboração de civis
na defesa; soldados indianos aprisionados; o aviso
Afonso de Albuquerque ao fundo; centenas de
mortos contados entre as tropas, assim como entre a
população civil; recuo e fuga dos combatentes para
a floresta para iniciar a luta de guerrilha; admissão,
como possível, o número de baixas no Estado
Português da Índia de 1018 militares16.
Por este rol de mentiras podemos depreender
que quem tivesse familiar ou amigo na Índia devia
aguardar, a todo o momento, a notícia fatal.
Cada dia que passava, a fazer fé nos jornais, o choque
de emoções e sentimentos deviam ser aterradores na
população metropolitana, porque o próprio Ministério
do Exército tinha admitido que cerca de um terço de
militares portugueses se encontravam em situação
incerta na Índia, quando na verdade morreram vinte
e cinco militares, dos quais quinze em Goa, sete em
Damão e três em Diu17.
Devido à incompetência, à irresponsabilidade de
jornalistas e dos detentores dos poderes públicos,
durante muito tempo, o povo português vestiu de luto
até ser conhecida a verdade.

7. Os goeses
De uma forma geral, há sessenta anos, havia pelo
menos cinco principais correntes de pensamento
relativamente ao Caso de Goa: os que queriam a
independência, os favoráveis à integração de Goa na
União Indiana, os que se mantinham fiéis à presença
portuguesa, os que preferiam Goa como Estado
Federado, e os indiferentes.
Apelidados de sossegados, mais uma vez
comprovaram que, na essência, a vontade dos goeses
não contava para Portugal nem para a Índia.
Assim como Afonso de Albuquerque conquistara
Goa, sem anuência dos goeses, assim também iria
proceder a União Indiana.
Naquele dia 18 de Dezembro de 1961, uma forte
emoção vibrou no coração dos goeses quando, logo
de manhã, aviões de combate sobrevoaram o seu
território, as tropas indianas penetraram por três zonas
fronteiriças e barcos de guerra avançaram pelo mar18.
Para além da euforia de uns e tristeza de outros, o
sentimento prevalecente foi o medo, medo da guerra
em si e das suas consequências, medo relativamente
ao futuro.
Sessenta anos depois, ainda se fala do Caso de
Goa, com muitos ses de permeio, tentando parar
e reconstituir a história a partir de certo momento
histórico, como se ela fosse feita de intenções e não
de factos.
Desenganem-se aqueles que pensam que a
polémica sobre a invasão ou libertação ficará
definitivamente encerrada com o falecimento da
geração dos anos sessenta do século passado, só
porque a maioria da população indiana assim como
os seus actuais dirigentes políticos apenas falam em
libertação e também porque os de Portugal procuram
ser politicamente correctos, pois os historiadores,
amantes da verdade, não se sujeitam às pressões nem
às conjunturas políticas.
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A HISTÓRIA DA IMPRENSA EM GOA (1831-1963) - Parte I
THE HISTORY OF PORTUGUESE PRESS IN GOA (1831-1963) - PART I
Francisco da Purificação Monteiro
Sócio Fundador da Casa de Goa, Portugal
Founder Member of Casa de Goa, Portugal

Resumo

Pioneira no universo colonial português, a imprensa deu um contributo relevante na difusão do conhecimento.
A Companhia de Jesus foi precursora com a edição de livros religiosos. Não obstante a censura, imposta pela
inquisição e pelas autoridades do reino, o seu percurso, na defesa de ideias e debate político pelos grandes vultos da
intelectualidade goesa, deixou marcas indeléveis na história da nossa terra.

Abstract

A pioneer in the Portuguese colonial universe, the press made a relevant contribution to the dissemination of
knowledge. The Society of Jesus was a forerunner with the publication of religious books. Despite the censorship,
imposed by the Inquisition and the authorities of the kingdom, its path, in the defence of ideas and political debate by
the great figures of Goan intellectuals, left indelible marks in the history of our land.

Introdução

Gutenberg foi o segundo no mundo a usar a
impressão por tipos móveis, por volta de 1439.
Cerca de quatro séculos antes, um artesão chinês
Bi Sheng, no ano de 1040, fora o inventor global da
prensa móvel − um dispositivo que aplica pressão
numa superfície com tinta, transferindo-a para uma
superfície de impressão, geralmente papel ou tecido.
Sua invenção, verdadeiramente memorável, foi
a combinação desses elementos em um sistema
prático que permitiu a produção em massa de livros
impressos e que era economicamente rentável para
gráficas e leitores.
A tecnologia de impressão de Gutenberg espalhouse rapidamente por toda a Europa e mais tarde pelo
mundo.

Os primeiros livros

E foi assim, que cerca de cinco séculos após a
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descoberta de Bi Sheng e pouco mais de um século
após o invento de Gutenberg, a imprensa desponta
em Goa, ao antecipar as demais colónias, com a
publicação, em Setembro de 1556, de “Conclusiones
Philosophicas”, no Colégio de S. Paulo1.
Esta instituição (Colégio de São Paulo) foi fundada
em Goa pelos jesuítas a partir das experiências
obtidas na direção do Seminário de Santa Fé, fundado
pelos portugueses em 1541 e posteriormente entregue
à Companhia. De posse do Seminário, os jesuítas
fundam, em 1548, o seu Colégio de São Paulo, ficando
a primeira casa subordinada à segunda2.
O colégio de S. Paulo tinha por objectivo promover
a instrução e a educação religiosa dos filhos da Índia.
É neste contexto que em 1558 é ordenado, neste
estabelecimento, o primeiro padre nativo, o goês
André Vaz2.
O responsável por trazer a primeira prensa foi
o Patriarca da Etiópia, D. João Nunes Barreto1.
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Os primeiros impressores foram o espanhol Juan
Bustamante, natural de Valência, e um indiano, que
mostrou saber muito bem da imprensa, mas cujo
nome ficou, infelizmente, no anonimato3.
Na opinião de António Maria da Cunha, os jesuítas
estabeleceram também uma máquina de tipos, na
qual fundiram caracteres do abecedário tâmil e de
outras línguas orientais, que utilizavam nos seus
trabalhos de difusão de catequese no sul da península
hindustânica4.
O segundo documento a ser impresso na colónia
indiana foi o “Cathecismo da doutrina christã”.
Foi publicado em 1557, cinco anos após a morte do
seu autor, o padre (posteriormente Santo) Francisco
Xavier, também ele da Companhia de Jesus5.
No ano de 1561 foi publicado o “Compéndio
espiritual da vida christã tirado pelo primeiro
Arcebispo de Goa e por elle pregado no primeiro anno
a seus fregueses” da autoria do primeiro Arcebispo de
Goa. Para o erudito bibliógrafo Inocêncio Francisco
da Silva, este terá sido o primeiro livro impresso em
Goa6.
No seguimento dos decretos do primeiro concílio
provincial, foi atribuída ao arcebispo D. Gaspar

Figura 1. Ruínas do pórtico do Colégio de S. Paulo
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a incumbência da publicação das “Constituições
Synodaes do Arcebispado de Goa”. De autoria de
João de Edem, saiu a prelo em folhetim, a 8 de Abril
de 15681.
A segunda edição, contendo 115 páginas, deu a
estampa em 1643. As licenças para impressão, entre
1640 e 1643, tiveram a assinatura dos Inquisidores
António de Faria Machado e George Seco Macedo1.
O arcebispo D. Gaspar de Leão Pereira publicou
ainda em 1573, do mesmo autor (João de Edem
em 1573, “Os desenganos perdidos”. Este livro foi
escrito em forma de diálogos, sendo suas personagens
um cristão e um mouro que se encontravam entre
Suez e o Cairo. Foi examinado pelo padre Francisco
Rodrigues, provincial da companhia, e aprovado pelo
inquisidor doutor Bartholomeu da Fonseca.
Não obstante ter sido aprovado pelos representantes
da Igreja na Índia, o livro foi proibido de circular em
Portugal, pela Inquisição, no ano de 15811.
As últimas publicações das tipografias das ordens
monásticas foram as dos “Solilóquios divinos”, que
datam de 1640 e uma nova edição, a terceira, de “O
Purana” de 16547.

Censura e repressão

Havia uma grande censura aos livros e folhetos
impressos, mesmo que fossem de pessoas
reconhecidas e tidas como de confiança por parte do
governo colonial. Isso não ocorreu apenas na colónia
indiana, mas em todas as demais, e até mesmo a
metrópole foi vítima da Inquisição.
Em 20 de março de 1754, o Secretário do Estado,
Diogo de Mendonça Côrte Real, envia, em nome do
rei, uma ordem para não se consentir estabelecimento
algum de imprensa, “não só particular, mas ainda nos
conventos, colégios ou qualquer outra comunidade
por mais privilegiada que seja” (O Chronista de
Tissuary, volume 2°, p.95).
Assim procurava o enérgico ministro de D. José
neutralizar todos os meios de ação de que dispunha
a então toda-poderosa Companhia de Jesus para
fortalecer o poder civil do rei.8
Existe um grande hiato nas publicações goesas
entre 1574 e 1616, pois não há obras impressas
neste período. Não se sabe se houve interdição das
impressoras ou se o que foi produzido neste período
está perdido.
No entanto, sabe-se, que no período compreendido
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entre 1754 a 1821 não houve trabalho nas tipografias,
pelo motivo da expulsão dos jesuítas da Índia
Portuguesa. Durante esses 67 anos de paralisação, um
grande número de obras literárias ficou inéditas ou as
mesmas foram publicadas em outros países.
Na opinião da Vimala Devi e Manuel de Seabra, Goa,
pioneira da imprensa do Oriente, viu-se desprovida
desse valioso veículo de civilização9.
Em súmula, Goa foi pioneira na introdução da
imprensa escrita. Este mérito cabe inteiramente a
ordens monásticas, mais precisamente a Companhia
de Jesus(jesuítas).
Infelizmente, a postura anacrónica, feroz e violenta
da inquisição e posteriormente a sanha anticlerical, de

Marquês de Pombal o todo-poderoso ministro do Rei
D. José, nomeadamente contra a companhia de Jesus
foram responsáveis por atrasar a vertiginosa evolução
que estava a ter a imprensa no pequeno território do
Concão – Goa.
Apesar desta conduta, o alcance da imprensa na
difusão do conhecimento estava lançado. No entender
do professor António Hohlfeldt:
“O jornalismo em Goa foi feito por vocação e,
mesmo que o governo lhe fosse contrário, ele cresceu
e desenvolveu consigo um estado. A semente plantada
pelos jesuítas, em 1556, bastou para que a sociedade
goesa entendesse a importância da imprensa e não
conseguisse mais viver sem essa voz social”10.
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GOA - 60 YEARS AFTER: TESTIMONY OF A FORMER PRISONER
Mário Viegas
Portugal
Foi diretor, cofundador e/ou redator das revistas
| Former director, co-founder, and/or editor of
the magazines: Elo (Lourenço Marques), Voz da
Zambezia (Quelimane), and Ecos do Oriente (Lisboa)

S

eis décadas após a anexação de Goa na União
Indiana, quisemos ouvir um dos protagonistas
desse acontecimento – Joaquim Isidoro dos Santos,
mais conhecido por “Joaquim-bala” - mobilizado para
Goa pela Companhia de Caçadores CC6 das Caldas
da Rainha, em 1960. Tinha 22 anos de idade.
A 19 de dezembro de 1961, rendido às forças da
U. I., Joaquim Isidoro foi internado no Campo de
Prisioneiros de Alparqueiros (1500 prisioneiros),
próximo da cidade de Vasco da Gama, Goa, cercado
de arame farpado, com homens armados à volta a
guardar.
Prisioneiros até maio de 1962, depois do cativeiro,
foram libertos no dia 13, e seguiram de avião
para Karachi, donde embarcaram a 15 no navio
Moçambique, desembarcando no cais de Alcântara,
em Lisboa, a 30 de maio. Seguiram para Caldas da
Rainha de comboio com as janelas pintadas de branco
para não verem nem serem vistos…
Joaquim Isidoro dos Santos esteve em Goa 15
meses, contando o tempo de paz e de guerra. Era o
n.º 49. Nunca mais tal clima, paisagem e pessoas
esqueceu e vigoram na sua memória.
No regresso, algum tempo depois, Joaquim Isidoro
emigrou para Alemanha, onde esteve 15 meses, ligado
a área da construção civil. Regressado definitivamente
a Portugal, fixou-se em Atalaia da Lourinhã, sua terra
natal, como empresário de táxi.
Vamos ouvi-lo no seu depoimento (colhido por
Mário Viegas):
“O recrutamento de militares portugueses em
outubro1960 foi amaldiçoado pelo governo de
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Salazar. Logo, em janeiro de 1961, começámos a ser
informados nos quartéis militares onde ocorreram
esses recrutamentos que iríamos ser mobilizados
para Goa, Damão e Diu, o que na verdade aconteceu:
a 7 de março de 1961 deixámos nas primeiras horas
do dia esses quartéis para tomarmos a direção do
cais da Rocha Conde Óbidos, Lisboa, e embarcarmos
no paquete “Niassa” rumo ao designado Estado da
Índia Portuguesa. Todos os militares muniram-se das
suas armas: espingarda Mauser mode 1937 – mais
antigas que a idade de qualquer detentor.
Esquecendo este pormenor, que não era o pior
dos males, reparamos que as munições não nos
acompanhavam, confiando-se que em Goa, Damão
e Diu havia-as bastantes. Havia sim, mas já lá
moravam desde 1954… Então, no segundo trimestre
de 1961, é que se começou a desbobinar o cenário da
Índia, e a estampar-se a realidade: juntaram-se as
munições para as experimentar e a cena surpreendeu
todo o mundo: mais de metade era lixo, e foi disso que
levámos para os campos (eu, por exemplo, acarretei
apenas 84 balas), onde nos esperava o exército
indiano. Isto seria possível? Cerca de 3000 militares
portugueses, no primeiro contingente, contra 40000
indianos, estes apoiados ainda por aviação, barcos
de guerra e todo o aparato móvel até aquém 18 de
dezembro 1961. Após a invasão, começámos a ser
feitos prisioneiros de guerra, com o nosso governo
patenteando toda a falta de respeito para com os seus
soldados, alegando que só nos queria ver em Lisboa
vitoriosos ou mortos. Pois, nestas condições, nunca
chegávamos à capital portuguesa, porque o governo
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Figura 1. Joaquim Isidoro dos Santos, durante o serviço militar

de então e seu ministro das colónias matutavam que
nós, os militares, íamos atirar ao inimigo aquelas
munições e balas em nosso poder como pedras,
simulando granadas de mão – material de efeito
nulo, como é óbvio.

Fomos abandonados. Mas, a esse vazio, valeu-nos
a embaixada do Brasil. Anuncia-nos, talvez em março
de 1962, que todos os prisioneiros que quisessem ir
para o Brasil pudessem fazê-lo: só teriam que pagar
as viagens, que os passaportes ofereciam eles. Foi
a partir deste gesto altruísta que o governo parou
de dormir. Despertou a 1 de maio de 1962. Então,
até 13 do mesmo mês, deliberou pelas repatriações.
Fomos de Goa a Karachi em aviões de passageiros
franceses. Na cidade paquistanesa, embarcamos em
barcos portugueses, onde, em cada um deles, fomos
recebidos por um Pelotão de Polícia Militar, como
se fôssemos assassinos. A viagem não correu nada
bem em todos os barcos; contudo, no desembarque,
em Lisboa, recebemos o maior desprezo do governo
e de seu ministro das colónias: todas as deslocações
dos militares às suas unidades de origem foram do
pior que havia. Os com origem em Caldas da Rainha
foram num comboio com as janelas todas pintadas
de branco para não sermos vistos nem podermos ver
nada das paisagens das nossas terras. Um ultraje,
que não esquecemos!
Tenho mais a agradecer ao governo indiano
por termos voltado a Portugal do que ao governo
português, porque o governo indiano não nos mandou
matar a todos, porque estava mais dentro do nosso
assunto que o governo português”.

Quartel do Destacamento em Mormugão
(In: A. Lopes Mendes, A India Portugueza, Imprensa Nacional, Lisboa, 1886, Vol. I)
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GOA 1961-2021: AN ASSESSMENT
GOA 1961-2021: UMA AVALIAÇÃO
Damodar Ghanekar
Konkani lexicographer, translator, editor, columnist
and short story writer. Goa (Biographical notes at the
end)
Lexicógrafo concani, tradutor, editor, colunista e
contista. Goa. (Notas biográficas no fim)

Abstract
This article is an attempt to assess and analyse the socio-political environment in Goa which has undergone drastic
changes in the last 60 years.

Resumo
Este artigo é uma tentativa de avaliar e analisar o ambiente sociopolítico de Goa que sofreu mudanças drásticas nos
últimos 60 anos.

G

oa was liberated from Portuguese rule on 19
December 1961. Though their stay here was for
450 years, the territory as a whole was ruled by them
for only the last 180 years.
I am one of the few lucky ones living who have seen
the Liberation of Goa from close quarters.
My father worked as Recebedor da Fazenda for the
concelho (taluka) of Mormugão in the city of Vasco
da Gama. He was perhaps the only officer in the entire
administration who was transferred to all parts of the
territory under the Portuguese. His first posting was
in Diu (1942), followed by Dadra and Nagar Haveli
(1944) and Daman (1950) before returning to Vasco
da Gama in 1957. He had a short stint in Vasco city
(1948) earlier before being posted to Daman.
Yes, we saw the liberation taking place from close
quarters and that is why the information that I have is
first hand. We were living in a rented house near the St
Andrew’s Church in Vasco da Gama. It so happened
that as news of the advancing Indian troops kept on
coming, my parents and elder sisters were huddled in
a corner for confabulations about what to do next. My
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mother, though quite gritty, suggested we shift to our
ancestral house in Panaji (then Pangim) where my
father’s brothers lived with their families. But Papa
was hesitant. “I have the keys of the State Treasury.
How can I leave my fort?” he questioned my appalled
mother. One of my sisters had to go to the loo which
was situated outside the wall of the house. It was
constructed by my father with permission from the
owner. The door of the toilet would just not open.
When she called out, it opened only for her to be
taken aback by shock as there were eight (8) Pakhle
(as Portuguese soldiers were called by us Goans) in
just a one square metre area. That was the last straw
on the camel’s back. When she came inside panting
and reported the incident, mother had the final word.
“Call Raghunath immediately. We are surely going to
Panaji.” Raghunath was our regular and used to ferry
us during the Ganesh Chaturthi festivities to Panaji.
So to Panaji we did shift, but our house in Fontainhas
was in the midst of many other houses and so no
‘action’ could be witnessed. So, we children walked
up to our grandfather’s house. There we were on the
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first floor of ‘M. S. B. Caculo’ watching and waiting
with bated breath the goings on because the police
headquarters is a stone’s throw away from there, and
the Secretariat within 300 metres.
But the action there (of some forest and customs
guards being taken prisoners) lasted not more than an
hour while simultaneously we heard calls to Mother
Goddess by frantic women from the neighbourhood.
The four of us then headed towards our great-grandpa’s
house – the house of Mhamai Kamats which is close
to the Government headquarters at Palácio do Idalcão
(Secretariat). This was in the evening of the 18th of
December when the Indian tricolour had already been
hoisted outside the Palace, and army jawans (soldiers)
were relaxing near what was later called the ‘Steamer
Jetty’.
New Government
The next day, on the 19th a new government was in
place under the leadership of Lt. Gen. K. P. Candeth
who had led the army jawans into Goa. The military
government stayed on for exactly two years. A new
democratically elected government was in power on
20 December 1963 under the leadership of Dayanand
Bandodkar. He was elected within six months after
taking over as Chief Minister (head of government in
any Indian State or Union Territory). The Opposition
was led by Dr Jack de Sequeira of the United Goans
(UG) Party. The ultimate and perhaps the only aim
of the Maharashtrawadi Gomantak (MG) Party which
Bandodkar headed was to merge newly liberated Goa
into the neighbouring Maharashtra state.
But that was not to be. After many trips by leaders
of the MG, UG and the Indian National Congress
(INC) as well as independent thinkers and visionaries
of Goa to New Delhi, and after the death of the then
prime minister Lal Bahadur Shastri, late Purushottam
Kakodkar of the INC impressed upon his leader in
the Congress party and prime minister, Indira Gandhi,
that the only solution to the merger issue should be
an Opinion Poll. So, an Opinion Poll was held on
16 January 1967 which sealed the fate of merger
for all times. Goa retained its identity and slowly
pushed away the influence of Marathi which had
tried to overawe Konkani due to its large population
in Maharashtra. In comparison Goa is more than 80
times smaller in area and population than the northern
neighbour.
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Goa has had chief ministers whose education level
ranged from a sixth standard dropout to IIT (Indian
Institute of Technology). Most of the MLAs have
been an uneducated lot. Many of them in the first and
second assemblies were illiterates. The MG party
which came to power with a single-point agenda of
merging Goa into Maharashtra had another hidden
agenda – destroy the supremacy of the upper castes.
And with that being the case, the first two assemblies
saw a mismatch in the education levels of the Ruling
and the Opposition sides. Most of the MLAs on
the ruling MG benches were illiterates while those
belonging to the Opposition UG were lawyers,
doctors and others. Many a time, the latter caught the
Government on the wrong foot.
Due to the one-point agenda of merger, Goa lacked
planning (which is absent even to this day) and a
lot of money was sent back to the Centre without
any expenditure. Being a Union Territory (centrally
administered unit) then, Goa used to receive funds
from the Centre. There was no development worth
the name during the MG rule.
When the INC came to power in 1980, people hoped
for a planned development. But though new brooms
sweep clean, they did clean for some time but things
were back to square one soon afterwards.
Goa is the smallest state in the Union of India and,
therefore, could have been much better and more
beautifully planned and administered. It could have
been made an ideal state in India for bigger states to
emulate. We do not produce electricity but borrow it
from a neighbour and the central grid. But we do have
eight months of complete sunshine which could be
tapped and utilised as solar energy. What can be done
when political leaders are full of mediocrity and lack
foresight and vision?
Our roads and buildings have also lacked planning.
Roads just laid with hot-mix asphalt are dug up soon
after (and this is a recurring menace) either to lay a
new pipeline, gas connection or electricity or WiFi cable. All these could have been carried through
a channel dug on the pavement and covered with
pavers. Another matter that hurts Goans day in and
day out is that any dug up road remains in the inertial
state for days on end. On the contrary, smaller places
like Macao have a system by which, after a spot has
been dug and underground works carried out by one
group, a second group immediately follows to cover
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it up as it was before. This practice can easily be
followed in our petite Goa. But none of our political
leaders had either the will or has any ideas, leave alone
foresight. Nowadays, most of them have a one-point
programme of filling up their own bolsas (pockets),
with public welfare thrown to the dogs.
Every field of life has taken a beating due to the
changes in policies of every other government. And
all this happens, as mentioned before, only for the
welfare of their pocket.
Education, which was given great importance and
respect in society during the Portuguese era, has
been replaced by wealth; acquisition of knowledge
has been fully relegated to the background. This has
come about due to at least two factors – 1. Corruption
and nepotism in allotting government jobs, and 2.
Reservation policy. Jobs reserved on the basis of
castes and tribes as well as other backward classes
has cost the administration heavily in terms of with
wrong decisions leading to court cases at the drop
of a hat. Unresolved cases are pending for years
together in various courts at various levels – from the
Mamlatdar level to the High Court.

Goa has seen agitations not only to protect its
identity but also to safeguard the environment. They
construct a road one fine morning where there was a
pathway and no tarred or paved path was needed; or
they raze a hillock during the night and bring it to the
level of the surrounding and shamelessly announce
that no hill existed. Death threats are given to those
who stand up for the law. Moral degradation is rife
and rampant. Those who cherish values and uphold
morality are looked down upon with disdain.
People buy vehicles, especially four-wheelers,
just because their neighbour has bought one, not the
least caring to see whether one can afford to pay the
monthly instalments. This has happened mainly due
to the utter failure of public transport in the state.
The Konkani proverb “Pangrun polloun haatpaim
sodche” (stretch your legs after checking the length
of the blanket) aptly applies to them.
I have tried to take an overall review of the
changing face of Goa from its Liberation to the
present. Goa completes sixty years of liberation this
19th December. May it progress under a strong and
stable leadership!

About the Autor | Sobre o Autor
Konkani lexicographer, translator, editor, columnist and short story writer, Ghanekar is also an exponent of Konkani
Grammar. Compiled a Konkani dictionary, the biggest in any Indian language, as well as a Konkani-English dictionary.
Lexicógrafo concani, tradutor, editor, colunista, contista e expoente da gramática concani. Compilou um dicionário
concani, o maior em qualquer língua indiana, e também um dicionário concani-inglês.
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POST-LIBERATION RISE OF LITERARY KONKANI
A ASCENSÃO DO CONCANI LITERÁRIO APÓS A LIBERTAÇÃO
Madhav Borcar
Konkani poet, writer and translator. Goa
(Biographical notes at the end)
Poeta, escritor e tradutor da língua concani. Goa
(Notas biográficas no fim)

I

t is an undeniable fact that art and literature has
made rapid strides in post-Liberation Goa. Several
reasons can be ascribed to these changes, one of them
being the freedom of expression Goans enjoyed,
which had been denied to them in the pre-Liberation
age.
It also inaugurated a new era in the socio-cultural
life of Goans. The question of Goan identity was
on the anvil. The merger of Goa with Maharashtra
meant a threat to the very identity of Goa, and to the
existence of Konkani. But with the Opinion Poll held
in 1967 the merger issue was permanently settled.
However, the language issue continued to haunt the
Goan psyche. There was a 555-day long agitation
to pressurise the Government to make Konkani the
official language of the State. The Government was
compelled to pass the Official Language Bill that gave
Konkani its rightful place. In 1993, it was included in
the 4th Schedule of the Constitution. That ultimately
put an end to the language controversy.
In the pre-Liberation period, there were very few
journals published from Goa, and they were mostly
in Portuguese. Kala, a literary journal in Marathi,
was published from Panjim. It gave an opportunity
to Goan writers to publish poems and short stories.
Unfortunately, the journal did not last long.
This scenario gradually began to change in the
post-Liberation period. The publication of The
Navhind Times, a daily in English, and Gomantak
and Rashtramat, both dailies in Marathi, offered
space to Goan writers to publish their literary works
in the Sunday supplements of those papers. Although
Rashtramat was a Marathi daily, it published poems
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and short stories in Konkani as well.
Gomantak advocated the cause of Goa’s merger with
Maharashtra whereas Rashtramat strived to mobilise
the public opinion against merger. This daily used
to hold an annual short story writing competition.
Some of the major short story writers who rose to
eminence got a break through this competition.
Sheela Kolambkar, Jaymala Danait, Atchut Tolekar,
to name a few, contributed to the Konkani short story.
Sheela Kolambkar’s story titled “Guerra” has been
widely translated into all major Indian languages and
also into English and Portuguese. Editor Chandrakant
Keni was himself a major short story writer and a
prolific one at that. He wrote in Marathi, Hindi and
English, too. He addressed many a social problem
through his writings.
The Konkani language with its chequered history
rediscovered itself through writers and poets like
Ravindra Kelekar, Manohar Sardessai, R. V. Pandit,
Nagesh Karmali, Uday Bhembre and a host of others.
It was a rich harvest in the Goan field. Writing
became a serious preoccupation with them as never
before in the history of Goan literature. They created
new traditions, without snapping ties with the older
ones from which they derived sustenance. They
believed in the role that tradition plays in the shaping
of individual talent. This is true of Goan poets
writing in Portuguese as well. Poets like Paulino
Dias, Nascimento Mendonça, Adeodato Barreto drew
heavily on Hindu mythology and epics. It also meant
their strong assertion of Indian identity.
Post-Liberation Goa saw the rise of a new generation
of writers in Konkani, Marathi and English and the
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writers of the earlier generation writing with a new
vigour and zest. Ravindra Kelekar, for example,
made significant contributions to various genres, such
as the essay, novel, travel diary, and so on. A polyglot,
he wrote in Marathi and Hindu, besides Konkani. His
Himalayant, recording his travel experiences in the
Himalayas, received the Sahitya Akademi award.
He was also decorated with the highly prestigious
Jnanpith Award, which became the crowning glory
for Konkani and Goa. His polemical writing too
makes for thought-provoking reading.
The great Goan poet B. B. Borkar, alias Bakibab,
returned to Goa after more than a decade long exile
in Pune. His poems are very rich in content and
expression; he called them his second flowering.
Collected in his book Guitar, they describe the
Goan landscape in varied forms. This is also true of
ManoharRai Sardessai, who returned to his homeland
after spending a couple of years in France.
Pundalik N. Nayak, now in his late 60s, has made a
significant contribution to novel and plays. In his plays
and short stories, rural Goa comes alive. Damodar
Mauzo, who broke new ground in theme, presents the
life of the Catholic community in his short stories.
He convincingly recreates his observation in intricate
detail. Mauzo’s path-breaking novel Karmelin has
been translated into major Indian languages, and so
are his short stories. His stories come out of sustained

attention to his own experience, his locality and
landscape. This is also true of Mahableshwar Sail,
whose stories have a rural setting. His novel titled
Yugasanvar deals with the theme of migration of
Goans to the south, to escape the predicament of the
ill-famed Inquisition. The theme of Inquisition seems
to have attracted the attention of many a Konkani
novelist, the latest addition being the novel Vhadalem
Ghar, by Uday Bhembre.
There was a rise of a new generation of Konkani
poets in the beginning of the 1970s. It included
poets like Ramesh G. Veluskar, Prakash Padgaonkar,
Madhav Borcar, each of them writing in their own
distinct idiom. While Konkani flourished as a major
literary language, Marathi continued to be a vehicle
of expression.
In this context, special mention must be made of
Shankar Ramani whose birth centenary is celebrated
by Goans. His poetry flowered during the last four
decades. The major poets of this generation wrote
imitative poetry and it lay buried under a heavy
avalanche of clichés. Narendra Bodke may be an
exception to this. Marathi critics, however, fail to take
cognisance of their contribution.
Six decades is too small a period to make predictions
about the future course of Goan literature. However,
one can easily say that it will keep pace with literature
in other Indian languages.

About the Autor | Sobre o Autor
Madhav Borcar is a poet, writer and translator into Konkani. He has 10 books to his credit. He is a recipient of the
Sahitya Academi award. He belonged to the Indian Broadcasting Service.
Madhav Borcar é poeta, escritor e tradutor da língua concani. É autor de 10 livros e recipiendário do galardão da
Sahitya Academi (Academia de Letras). Pertenceu ao Serviços Indianos de Radiodifusão.
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SEQUESTRATION OF PROPERTIES IN GOA
O SEQUESTRO DE PROPRIEDADES EM GOA
John Menezes
Retired Chief Mechanical Engineer,
Mumbai Port Authority (Biographical notes at the end)
Engenheiro Mecânico Chefe aposentado, Autoridade do Porto de Bombaim
(Notas biográficas no fim)

Abstract
The overnight military absorption of Goa by the Indian Union was followed by a quick change of official language
from Portuguese to English and a sharp descent in the juridical quality of law. Diasporic Goans face grave problems in
identifying their estates which have been hijacked through forgery, outright physical sequestration, or any innovative
fraud in Goa. Drawing from his traumatic experiences, the writer has attempted to address these problems through
a tool-kit of explanations and evidences, which will assist the reader as he wanders through the official archives and
does verification checks physically or on the internet.
Resumo
A absorção militar de Goa pela União Indiana foi seguida de uma rápida mudança da língua oficial do português
para o inglês e uma queda acentuada na qualidade jurídica da lei. Os goeses da diáspora enfrentam graves problemas
para identificar suas propriedades que foram usurpadas por meio de falsificação, sequestro físico ou fraude criativa
em Goa. A partir de suas experiências traumáticas, o Autor tentou abordar esses problemas por meio de explicações
e evidências, que ajudarão o leitor enquanto percorre arquivos oficiais e procede a verificações, pessoalmente ou na
internet.

L

and records in Portuguese India were contained
in hand-written hard bound registers which were
tamper-proof, therefore fraud-proof. The custodian of
the registers in each of the eleven districts of Goa was
the Fazenda (Treasury), i.e., the cash of the district
and its land records shared the same sanctity. The
administrators of the system were Goans and not
Europeans, but who worked to European standards.
Abuses such as sequestration of properties, physically
or through impersonation or forgery, were unheard of.
Bribery and corruption were unknown. The law was
generally litigation free, backlogs in courts were nil,
and anyone attempting to steal immovable property
by any means received a seven-year prison sentence.
The narrative changed with the entry of the
Indian Army, aided by its Navy and Air Force, into
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Portuguese territories on 18 December 1961. They
achieved the desired “constitutional acquisition”
on 20 December 1961 when the President of India
proclaimed the “official” accession [by acquisition]
of Portuguese India to the Indian Union, citing the
provisions in the Constitution of India.
This was followed with a virtual civil invasion of
deputationists, mostly English and Marathi speaking
officials from the neighbouring state of Maharashtra,
to sit side by side with the Goan officialdom of the
erstwhile regime and teach them to replace Portuguese
with English and to rule to the laws and systems
largely prevalent in former British India and updated
after Indian independence, particularly to systems
prevalent in the State of Maharashtra. In their timidity,
the Goan officials – who by mid-January 1962 had
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all signed the oaths of allegiance to the President of
India and to the Constitution of India – hampered by
knowledge of English or Marathi, could not argue the
cases of overwhelming superiority of the Portuguese
systems in place and the handwritten documentation
safeguarded in the Fazenda.
In the Portuguese period, Goa was made up of eleven
districts: the Velhas Conquistas (Old Conquests),
comprising Ilhas, Bardez, Salcete and Mormugão,
the Novas Conquistas (New Conquests), comprising
Pernem, Bicholim, Satari, Ponda, Quepém, Sanguém
and Canácona, Damão, including the enclaves of
Dadrá and Nagar Aveli, and Diu. Municipalities
overlapped the districts with distinct functions. Each
district had an administrador (administrator); the
municipality had an elected office of presidente da
câmara municipal (mayor); the village administrator
was the regedor.
Dadrá and Nagar Aveli were sequestered by
armed bands of militia, mostly Special Reserve
Police of the Bombay State, on 22 July 1954 and 2
August 1954, respectively, with the façade of Goan
political “liberation” groups in whose names the
deeds were accomplished. These territories remained

theoretically independent, but in practice suzerain
to the Government of India till they were officially
taken over by the Indian Union with a constitutional
amendment after the VarishtaPanchayat, or grass-root
governance in tutelage to India, formally acceded to
the Indian Union on 11 August 1961. Till then the
administration was run in much the same way as it had
been under Portuguese sovereignty, largely with the
same officials as had been in place in the Portuguese
period except for those who opted to relocate to
Damão and serve the Portuguese government there.
Case studies affirm the Portuguese contention of
superior juridical quality
A visit to the land registers, once securely guarded
in the Fazenda of each of the eleven districts of
Goa as also in Damão, Diu, Dadra and Nagar
Haveli (in the latter two territories, the Portuguese
records were destroyed in their premature take over
on 22 July and 2 August 1954), and now left to the
vagaries of handling by citizen researchers in the
state archives, shows the existence of the following
hand-written books:

1.Index Book for each parish which, for the contemporary citizen, is the key to the start of the
search operation in the Pangim Archives. It is titled and subdivided: Índice Real da Freguesia de
(name of village) (year)
Número da Ordem
da Indicação

Número da Ordem
da Descrição

Number in serial
order

Number in serial
order of the
Description

Natureza, qualidade
e alterações do prédio
Nature, quality and
alterations to the
property

Nome do possuidor
Name of person in
possession.

2. Book of Inscriptions / alternatively depending upon the nature of the entry
LIVRO DE INSCRIÇÕES DIVERSAS
(Book of Diverse Inscriptions)
Inscrições (Inscription)

Averbamentos (Endorsement)

Ano

Mês

Dia

Número da
ordem da
apresentação

Ano

Mês

Dia

Número da
ordem da
apresentação

Year

Month

Date

Serial number
of entry

Year

Month

Date

Serial number
of entry
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3. Book of Transmissions
LIVRO DE TRANSMISSÕES DIVERSAS
(Book of Diverse Transmissions)
Inscrições
Ano

Mês

Dia

Averbamentos
Número da
ordem da
apresentação

Ano

Mês

Dia

Número da
ordem da
apresentação

4. Book of Descriptions madatorily to be filled along with either of the books at (2) or (3) above
LIVRO DE DESCRIÇÕES PREDIAIS
(Book of Property Descriptions)
Descrição predial e averbamentos
Nº

These registers were filled meticulously by the staff
of the Fazenda. The system continued till November
1965 when Indian deputationists had the Fazenda
disbanded, giving way to three departments in its
place: finance, revenue and statistics.
Office of Notary
The Portuguese Notary used to be a government
functionary on the payroll of the Portuguese State of
India; his deeds and acts were all entered in a book
which was the property of the government, the pages
were serially numbered and the book was periodically
checked and signed by a higher officer.
A Deed of Sale of Property was written by a Special
Notary to a set format and level of detail to preclude
dispute or litigation. If there was any divergence in
the boundaries of the property the same was settled
at a site meeting with the owners of the neighbouring
properties where the minutes were recorded and
signatures taken of all the parties. The deed of sale
was then written in the notary’s book and once so
written was full and final.
In the Indian legal system the notary is only a
licensed private functionary; his book contains a
listing of the documents serially and chronologically
executed by him, and this book does not revert to the
government; it may be periodically checked by the
Mamlatdar or district revenue officer for the avoidance
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of non-chronological entries and other deviations.
The Indian system has an ‘Agreement of Sale’ and
a ‘Deed of Sale’ which are notarized but neither of
these has the texts written into a government book.
The wording of such agreement or deed of sale is left
to the jurisprudence of the advocate to include all that
he feels necessary to the full and final accomplishment
of the sale. The Indian system used to be open to
extensive impersonation and fraud especially when a
signatory used to be an attorney possessing a powerof-attorney but with the suppression of such attorneys
and the introduction of the Aadhar and Pan Cards,
which are now mandatory for every signatory to
possess and show on the agreement or deed of sale, so
also for the two witnesses, impersonation and fraud
have been eliminated.
Deed of Succession
The principles of Portuguese law still continue, first
through the Portuguese Civil Code, 1867, and more
recently through the Goa Legislature passed law titled:
The Goa Succession, Special Notaries, and Inventory
Proceedings Act 2012 which came into force on 21
December 2016. Where the civil code and the latter
law fail to overlap, the provisions of the Portuguese
Civil Code 1867 still continue to be in force. It is in
keeping with the Goa Law so stated in this section
that succession on demise is done through a court
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procedure and the successors to an estate vacated by
demise of the parents are identified by the court on
basis of equality of shares irrespective of gender and
religion.
Survey and Planning
The Central Survey Department of the Portuguese
Government was in Pangim. Up to the end of the
Portuguese presence in Goa, not all the villages had
been surveyed to upgrade the extant records, and
what is displayed below is a plan of family holdings
in the village of Salvador do Mundo surveyed in the
Portuguese period and issued after the fall of Goa to
India, and therefore legalized with an Indian court fee
stamp (Figure 1)..
As compared with the Indian convention of
designing survey plans for the citizen, the name of
the owner of each plot is displayed as at the time of
survey and the preparation of the plan.
But the grass-root community holdings of village
Comunidades dating from Vedic times are shown
on survey plans kept by each comunidade, neatly
prepared with the display of the names of the lessees

of such plots by the comunidade.
Pensioning of survey plans in the Department of
Survey in Pangim
With the first bout of directives of the Indian
deputationists who imagined that anything Portuguese
was inferior to what was used or adopted in the
Republic of India, all the survey plans held by the
department were lifted and wrapped clumsily and
disrespectfully into white sheets of cloth and stored
either atop cupboards or stacked in a separate room
as irrelevant to the shape of the Maharashtra-inspired
disciplines to come till, after more than two decades
from the Indian conquest of Goa, it was discovered
by none other than the Goans who had succeeded
these deputationists that the Portuguese prepared
survey plans were far more detailed, explicative and
citizen-friendly and, after wisdom prevailed, these
survey plans were assembled together like jig-saw
puzzles and computerized into intelligible heritage
information.
Revenue came under the British designation
of Collector initially for the whole of Goa, with

Figure 1. Plan of family holdings in the village of Salvador do Mundo.
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separate collectors for Daman and Diu; heading
each of the eleven districts of Goa was a hierarchy
of Deputy Collector, the District Mamlatdar, Talathi
for Mutation, and Village Talathi. These constituted
the Revenue tree of authority, mamlatdar and talathi
being designations coined by the Moghuls and
preserved by the British, and Collector innovated by
the British to collect the revenue, as the designation
suggests.
For each of the eleven districts a Block Development
Officer, a novelty in Goa to show the public that
“development” had emerged as a fruit of “liberation,”
was innovated and he became the precursor to the
village panchayats which emerged after a few years.
The first generation of Block Development Officers
comprised deputationists from Maharashtra.
In the conduct of business, incumbents to the posts
of collector, deputy collector, mamlatdar and block
development officer emerged as quasi-judicial officers
to demonstrate transparency.
Back in the post Portuguese Period
While the Portuguese Civil Code of 1867 continued
in force in Goa for its superiority, a slew of laws of
India were extended to Goa, most being laws drafted
in British India in the nineteenth or early twentieth
centuries. The Fazenda or treasury was disbanded by
November 1965, English – a language alien to the
Goans replaced Portuguese; Indian book-keeping was
introduced which can better be called file-keeping,
Mamlatdars became their custodians, Indian stylerun courts soon ran up huge backlogs, and the system
became open to impersonation and forgery while,
with the coming of the Konkan Railway to Goa,
real estate prices started to spiral, and the safety of
immovable properties which the Goans had enjoyed
under the Portuguese Flag while they could move
round the globe came to an end with the physical
or digital online sequestration of landed properties,
often through loop-holes in the new systems or the
abetment of the mamlatdars as the writer of this paper
has personally experienced. The culprits are not
so much the migrants who have settled in Goa but
the Goans themselves who are well versed with the
nuances of the revised systems.
Property surveys
The Government of Estado Português da Ỉndia did
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only part survey of the country-side, the Comunidades
had their own survey system and documentation, and
after the conquest and subjugation of Goa by the
Indian Union there were hurried surveys of the entire
landscape of Goa, Daman and Diu and the setting up
of a new documentation data base made up of Forms
I & XIV made available to the citizen by the village
Talathi and now digitalized and accessible online.
Unlike Forms 7 and 12 in Maharashtra which show
the owner/s of the property, Forms I & XIV in Goa
show the occupant for tax purpose.
Under Section 107 of the Land Revenue Code
1968 the occupant is presumed to be the owner
unless proved otherwise – this deviation from the
Maharashtra convention being on account of the
Inventário (Inventory proceedings) derived from
the Portuguese Civil Code of 1867 which through
legal process in the District Sessions Court lead
to the identification of heirs to inherited property.
Large sections of the Portuguese Civil Code of 1867
relating to succession have been replaced since
21 December 2016 with the Succession, Special
Notaries and Inventory Proceedings Act 2012. In
Daman and Diu, till that Union Territory was merged
with the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli
on 26 January2020, the Portuguese Civil Code 1867
continued to be applicable far more intact than in Goa.
The status since in the new unified union territory
remains to be ascertained.
The Indianised forms
Given below (Figure 2) is a replication of Forms
I & XIV which shows only the occupant, printed
so small that it has often passed unnoticed with the
citizen often assuming it to be the title deed of the
owner with consequent errors made particularly by
an advocate of another state just learning the ropes
in Goa:
The corresponding Plan drawn from the District
Directorate of Settlement and Records is shown
below (Figure 3).
Despite the online digitization of the aforesaid
records, errors and alterations are known to have
occurred particularly in the title of Forms I & XIV
often showing an occupant other than the rightful
owner and this has occurred often in the cases of
absentee Goans where unauthorized persons have
used forged certificates such as a death certificate to
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Figure 2. Small printed Indianised Forms I & XIV.
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show sale when the real owner is alive. This is because
the quality of the Indian juridical system based on
applied British law and local Portuguese or state law
has become far inferior to the juridical quality of the
erstwhile Portuguese System and the Indian penalties
are far more lax resulting in the overburdening of
courts with heavy backlogs that makes the violator of
a law far more confident that little will be done to him
in the foreseeable future.

Novelty of abuse
The writer of this article has experienced the
novelty of a unique abuse where the sale of his plots
was advertised without his knowledge on Facebook
as under (Figure 4).
Complaints to the police authorities are very often
ineffective in Goa as, being a small state, the police
station is more often than not controlled by the MLA
(member of the legislative assembly) or minister

Figure 3. Plan from the District Directorate of Settlement and Records.
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whose constituency overlaps and who is a party to
such sequestration.
The Times of India, Goa, 27 September 2021,
reported that there have been 128 land scams in Goa in

advised to access the digital website https://egov.
goa.nic.in/dslr/f114new.aspx once a month in order
to ensure that their ancestral and other properties in
Goa have the same legal registered title approved
by the Talathi for Mutation.. Estate Managers are
emerging who, on payment, look after properties
where the boundaries are clearly demarcated and
where there are no tenants.
Conclusion
The juridical quality of Portuguese law and
documentation has proved its worth and has given
the Goan confidence of safety and a distinct quality
of life, which have now gone for good. In the bygone
era, an unlocked cycle was safer in the open market
place, even for two hours with no policeman around,
than immovable property tucked in a remote village
is today. The writer of this article has personally
experienced the physical sequestration of his plot in
Salvador do Mundo in 2013 and the construction of
a heavy residential building thereon with the facility
of electricity and water supply without panchayat
approval for any; with the empowerment of the
primary health centre to sanction electricity and
water supply on supposed emergency grounds; such
sequestration is indeed facilitated with the so-called
emergency lasting forever.

Figure 4. Novelty abuse: the sale of the plots were advertised on
Facebook Without the owner’s knowledge.

the last ten years, 73 of which are in the jurisdiction of
the Porvorim and Mapuçá police stations. According
to a senior police officer, “citizens who are abroad
and who have unsupervised properties in Goa are on
the radar of an organized syndicate that specialises
in grabbing ancestral properties.” In most cases fake
property documents are created.
Advice to citizens
Goans, wherever they may be,
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The governance of a territory assumes legitimacy,
Only when it provides safety to life and property.

are sincerely
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Casa do Dessay D’ Arabó (In: A. Lopes Mendes, A India Portugueza, Imprensa Nacional, Lisboa,
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ADMINISTRAÇÃO DAS ALDEIAS: ANTES E AGORA
VILLAGE ADMINISTRATION THEN AND NOW
António Lobo
Advogado e ativista social (Notas biográficas no fim)
Advocate and social activist, (Biographical notes at the end)

A

s nossas aldeias foram, como já é bem
conhecido, administradas, desde os tempos
imemoriais, pelas Comunidades. Estas, por sua vez,
eram geridas, por um núcleo de gancares (ganvkars),
com participação activa, nas sessões gerais, de
outros gancares e demais residentes e até dos menos
privilegiados, dentre os quais os "culacharins" (mão
de obra na aldeia) que, nos primórdios, ou não tinham
direito ao voto ou só tinham uma fracção do gancar.
As Comunidades ocupavam-se de toda uma gama de
funções, tais como obras de manutenção e limpeza
das vias públicas e valetas, dos reparos dos valados
das cazanas (terrenos aproveitados das aluviões para
cultivo), da ordem e segurança pública e de justiça,
subsídio monetário na administração dos templos,
finanças, distribuição de jonos aos gancares, subsídio
monetário às viúvas dos falecidos gancares e mais.
Tudo era democraticamente decidido – razão porque
foram denominadas de míni-repúblicas.
Mais tarde, apôs a conquista portuguesa de Goa, e
na sequência de maior ingerência da administração
geral, nos assuntos e na administração das aldeias,
reduziu gradualmente o papel preponderante das
Comunidades. Com as reformas administrativas
levadas ao cabo mais tarde, possivelmente durante a
governação do Marquês de Pombal, as aldeias tiveram
um Regedor, com funções e poderes multifários,
o qual se servia de elo entre o Administrador do
Concelho, que o nomeava, e o povo. Os poderes e
funções do Regedor incluíam: presenciar e fazer auto
de arrendamento dos bens da paróquia e arrematação
dos produtos de rendas das fábricas da Igreja, inclusive
a assinatura do respectivo termo, registo e abertura
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de testamentos, a sua leitura e seus cumprimentos,
atestados do estatuto financeiro do requerente,
variadas certidões a requerimento das partes,
inclusive do da cidadania ou domicílio, certidões
narrativas, termos de vista, conclusão juntada a
requerimento, procuração e documentos semelhantes,
auto de averiguação, inspecção e apreensão, registo
de qualquer licença inclusive as passadas pela
Administração, para hospedarias, estalagens e outras,
registo do diploma dos médicos e farmacêuticos,
informação à requerimento pedindo ao Governo
licença e porte de armas, licença para queimar fogos
de artifício como também designação do local para
fazer tiros de recâmaras, certidão de legados pios e
tomada de contas deles, precatórias ou mandados,
editais e anúncios a requerimento das partes, registo
das meretrizes da aldeia num livrete reservado para
esse fim e emissão de bilhetes de enterramento.
Adentro desses deveres, tinha o da prevenção de
destruição das plantações nas propriedades, tais como
nos palmares, arecais, cajuais, mangueirais e várzea,
por gado caprino, bovino ou suíno. Os donos podiam
resgatar os animais, mediante pagamento de multa.
Isso evitava abusos ou desleixe da parte daqueles.
Outra função do Regedor incluía o de verificação
do conteúdo das peças de teatro ou khel tiatr
(apresentados durante o entrudo) na aldeia. Outrossim,
fornecia informação quanto aos suspeitos malfeitores
da aldeia; a sua opinião era sempre altamente cotada
pela autoridade, de maneira que gozava de grande
prestígio e influência entre o povo e, até era temido
por ele.
Certas funções outrora desempenhadas pelas
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Comunidades aldeãs foram incorporadas nos
Municípios, com a formação das Câmaras Municipais.
As Velhas Conquistas tinham de início três e, mais
tarde, com a divisão do Concelho de Salcete, em
1917, quatro, nomeadamente: as Câmaras Municipais
das Ilhas, de Bardês, de Salcete e de Mormugão.
Como indica o nome, cada Câmara abrangia todo o
Concelho. As novas Conquistas não tinham Câmaras,
mas tão somente Comissões Administrativas, sendo
o Administrador do Concelho, seu Presidente por
inerência do cargo. As aprovações das plantas de
construção, dentro do Concelho, a limpeza e higiene
da cidade ou vila abrangida nele, a manutenção e
reparos das vias públicas, eram da competência desse
organismo, a testa da qual, ficava o Presidente da
Câmara e quatro vogais. Cada Câmara Municipal
tinha a sua secção técnica que era incumbida do exame
e aprovação de plantas apresentadas para construção
de casas para residência ou de outras estruturas, como
também a construção, manutenção e reparo das ruas
da cidade e outras vias públicas. O Departamento
das Obras Públicas tratava da construção de estradas,
pontes e edifícios públicos que se situavam entre as
aldeias ou cidades.
Logo após a tomada do Estado da Índia e a sua
anexação, entrou em vigor o sistema administrativo
designado Panchayat, que tem origem no norte de
Índia e deriva da palavra hindi, "panch” (cinco).
Era o modo como as aldeias nessas bandas eram
tradicionalmente administradas, por um grupo de
cinco maiorais de cada aldeia. O Goa, Daman and
Diu Panchayat Act, 1962, que entrou em vigor, dispôs
que houvesse eleições para escolher cinco, sete ou até
nove panchas, dependendo do tamanho geográfico e
demográfico de cada aldeia. Em algumas, como na de
Siolim, há dois Panchayats, com zonas separadamente
delimitadas; noutras, como na de Olaulim, que
não tem o seu próprio, adm nistram-se em comum
com a aldeia vizinha. Os Panchayats ocupam-se do
registo de nascimentos e óbitos, emissão de cartas
para enterro, de certidões de divergência de nome de
um residente, de licença, mas não o de aprovação,
de plantas de construção de casa ou outro edifício,
que é da competência do Departamento de Town
and Country Planning. Podem, porém, e devem,
examinar os desenhos antes de os mesmos serem
reencaminhados a este organismo. Emitem licenças
para hotéis, pensões, restaurantes, lojas para venda
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de todo tipo de mercadoria e mais. Têm o direito de
impor e cobrar impostos, e são obrigados, conforme
o novo Goa Panchayat Raj Act, 1994, que depois da
73.ª emenda constitucional, é obrigado a delimitar,
conjuntamente com o Director of Panchayats, zonas
reservadas exclusivamente para os que pertencem aos
Scheduled Castes e Scheduled Tribes (castas e tribos
menos desenvolvidos), um terço das quais têm de ser
para senhoras pertencentes a essa classe.
O Director of Panchayats é a autoridade que tem
poderes de supervisão sobre os Panchayats e pode,
existindo os requisitos para tal passo, suspender ou
mesmo exonerar, o Sarpanch (chefe dos panchas).
Mas isso não tem acontecido até hoje. Além disso,
cada Panchayat tem um Secretário, que é funcionário
do Governo, sem cuja assinatura, resolução alguma
passada por este, pode ser efetivada.
O funcionamento destes organismos, tem suscitado
grandes controvérsias, principalmente no que
respeita os seus poderes, entre o Governo e aqueles.
O Governo retém muitos poderes que os Panchayats
reclamam para si. A dita emenda constitucional
recomenda que os governos estatais deleguem mais
poderes a estes. Ela também visa capacitar o povo,
pois obriga os Panchayats a convocar o Gram Sabha
(reunião), que é o convite a toda população da aldeia,
para dar o seu parecer, aprovando, modificando ou
rejeitando propostas de desenvolvimento para a
aldeia. Aconteceu, porém, que a Assembleia de Goa
emendou a lei, retirando efectivamente esses poderes,
como uma das atribuições dos Gram Sabhas, quando
estes resolveram rejeitar as plantas para construção de
edifícios enormes, aprovadas pelo Town and Country
Planning Department, maioritariamente construtores
de Delhi ou doutros pontos da Índia, tendo como
justificado fundamento a escassez de água e de
electricidade.
Apesar de o Governo demorar a transferência
de poderes, os Panchayats que, segundo o alegado
argumento, são os "berços" de democracia e
"incubadoras" de futuros legisladores e governantes,
tem-se tornado, salvo raras excepções, em antros de
corrupção. É aqui que os que são eleitos, primeiro
fazem o estágio do método a adoptar para que, o
suplicante, da sua própria iniciativa, ofereça ao
eleito um aliciamento, para convencê-lo a fazer o
seu dever. Para que todos tenham uma oportunidade
para "beneficiar" da benesse, o Sarpanch, que está
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à testa do Panchayat, é eleito em turnos. Cada um/a
ocupa a posição por um ano ou menos. Se isso não
acontecer, o Sarpanch tem de se sujeitar a um voto
de não-confiança, após o devido aviso, e é, em geral,
destituído do seu cargo. Essa prática está ao presente
tão arraigada, que um panch honesto vê-se isolado
e sem recursos para por em vigor os seus planos em
prol da aldeia.
A primeira lista (First Schedule) das funções e
deveres dos Panchayats, enumera 27 desses. Entre
outras, são incumbidos da elaboração de planos
para a instrução, estabelecimento de delegacias de
saúde e asilos para pobres, velhos ou desamparados,
erradicação de pobreza, desenvolvimento da indústria
de pescaria, de lacticínio, dos baldios, de irrigação
para a agricultura, criação de aves domésticas e
outros. Os Panchayats não fazem nada disso, pois não
têm poderes para tal. Em alternativa, ocupam-se tão

somente, das que são absolutamente necessárias para
não provocar a ira do povo: a limpeza, pré-monção,
das valetas e canos de esgoto de água pluviosa, reparos
das estradas, emissão de licenças de construção, com
maior ou menor celeridade, dependendo da identidade
do requerente ou de qual delas é a mais lucrativa. Não
é de surpreender, portanto, que tenhamos pessoas
eleitas que não prezam quer a honestidade quer a
democracia. O "treino" adquirido nas "incubadoras",
ajudam-nos mais tarde, a navegar incólumes, em
busca de formação política para apoiar, que mais
proveito lhes pode trazer.
Um balanço dos dois sistemas indica claramente
que o anterior, apesar de funcionar, nos últimos anos
antes da anexação, sob a Ditadura, era superior, em
relação ao que norteia as aldeias na actualidade, por
haver hoje uma total ausência de honra, dignidade e
responsabilidade.

Referências
– Anuário de Goa (de 1929) (com um especial agradecimento ao Sr. Rafael Viegas).

– The Goa, Daman and Diu Panchayat Act, 1962.
– The Goa Panchayat Raj Act, 1994.
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O

n the ground floor, the kitchen is buzzing
with activity readying breakfast variances
accompanied either by tea, steaming hot coffee or
cold coffee. Pulling up a chair at my favourite café
– Tató in Panjim – packed with my Goan brethren, I
awaited my sukhi mix bhaji and the rest.
Just then I happened to see two couples oozing of
arrogance making a noisy entry. They took a seat at the
table beside mine. The men looked grungy, in striking
white shorts and white trainers, while the ladies,
heavily perfumed, wore brightly coloured attire and
flaunted their jewellery. Soon I heard them calling out
to the waiter: "Shhhh, shhh… Hey, Waiter!” inquiring
boorishly about what was on the menu.
What’s most curious is that these Goan expats
pretended they didn’t speak Konkani or had forgotten
their mãi-bhas! However, they weren’t able to rid
themselves of the peculiar “re” and the “mure”.
Whilst the disparagement of Konkani was obvious,
whichever part of the world they came from, it was
equally obvious that the group would never lose their
Goan accent. I had a gut feeling that it wouldn’t be
too long before we would hear the Goan repertoire
– and rightly so – “What maann” and “What saying
maaann!” was out there even before sukhi-bhaji puri
was on their table. A fellow Goan customer sitting
bang opposite me nodded his head in the Indian style
wondering what all that hollow haughtiness meant.
And how is it with some Goans abroad? A few years
ago, at the housewarming of some Goan friends on the
outskirts of London, we were introduced to a young
gentleman from a village in Salcete who had recently
moved to the UK. I seized the opportunity to speak in
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Konkani but to my utter dismay, the chap shied away,
hinting that he never spoke in Konkani in his life, as
he would spend most of his day in Margão. Oh, really!
A Goenkar born and brought up in Goa’s Konkani
heartland and not knowing his own mother-tongue!
Difficult to digest.
Is it that a language shift has caused a feeling of
shame? Are they shy about some distinctive features
of their sub-culture? Is it an inferiority feeling
that makes one substitute one’s language with a
dominant language possessing greater social prestige?
Sociolinguists say that such speakers sometimes
display complete rejection of their mother tongue and
modify their accent. Goans have gone to the extent of
even modifying their surnames: Rodrigues to Rodricks;
Fernandes to Ferns, and so on.
The last quarter of the twentieth century witnessed
massive migration of Goans to the Gulf region, for
economic reasons. Their behavioural patterns were
typical on their annual return to Goa, for Christmas
or summer vacations.
It is understandable if one is unable to speak one’s
native tongue if migration has taken place early in
life; it's quite a different matter when one goes to
another country as an adult and makes a conscious
choice to give one’s mother-tongue and adopt the
language of the place of adoption and then pretend
one doesn’t know one’s language.
So in the case of Konkani, where does one look
for the causes of this phenomenon? Is it linguistic
acculturation or is it plain apathy about one’s
language and culture? Some critics wouldn’t hesitate
to blame it on 451 years of Portuguese rule! The roots
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of the phenomenon may be deep enough to merit
another discussion but history has evidenced that
when a language becomes nothing but grander than
those slippers you walk around indoors, when the
language loses all its prestige, it is only a matter of
time before the speaker no longer feels comfortable
using it—and abandons it entirely. Konkani is the
local and official language of Goa but the state is
multi-lingual, with English, Portuguese, Hindi,
and Marathi spoken by vast sections of the society,

mostly English educated.
We must somehow overcome the drawbacks of a
multilingual and multicultural society. Curiously,
while written Konkani has received a boost in the
last few decades, spoken Konkani has been suffering.
As Mahatma Gandhi said, “If the English educated
neglect, as they have done and even now continue,
as some do, to be ignorant of their mother tongue,
linguistic starvation will abide.” Will this be the
case of our mãi-bhas Konkani?

Sobre o Autor | About the Author
Ivo de Noronha, a Goan, is a London-based director of an Asset & Block Management Consultancy, researcher and
free-lance writer.
Ivo de Noronha, goês, é colaborador e investigador, escritor freelancer e diretor de uma consultoria de
gerenciamento de ativos e blocos sediada em Londres, Reino Unido.

Palacio do Conde de Nova Goa (In: A. Lopes Mendes, A India Portugueza, Imprensa
Nacional, Lisboa, 1886, Vol. I)
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READING A PRE-1961 CLASSIC
LEITURA DUM CLÁSSICO DO PRÉ-1961
Brian de Souza
Communications specialist, Mumbai (Biographical notes at the end)
Especialista em comunicação, Mumbai (Notas biográficas no fim)

J

ournalist and freedom fighter, Lambert
Mascarenhas’ novel, Sorrowing Lies my Land was
published in 1955. In many ways, it speaks to our
challenges today – the pursuit of liberty and the need
to appreciate nature.
I had heard of Lambert Mascarenhas’ novel
Sorrowing Lies my Land (Figure 1) in my growing
up years but it was only after his passing in June
2021, at the age of 106, that I was keen to read it.
This was his second book, the first being The First
City, a satire on Bombay, where he worked as a
journalist. Decades later, he also wrote a collection
of short stories, illustrated by Mario de Miranda. But
this novel published before Goa’s liberation in 1961
has been considered a masterpiece.
As the book was out of print, I was fortunate to
get a copy from a friend and began reading it right
away. Reading a book written over 50 years ago is
akin to going back in a time machine. What was Goa
like in the heyday of the Portuguese? Mascarenhas’
novel centres on the large Costa family which had 7
children. The family was not poor but they worked
in their own fields, alongside their workers, and were
devout Christians. But it is the family patriarch Tobias,
whose story permeates this novel, with his dedication
to the higher ideals of liberty, and freedom from
foreign rule. Moreover, his empathy and touching
concern for the poor, especially workers and landless
tenants, runs a thread through this slim volume.
The novel follows the various events in the Costa
family which had its fair share of tragedy, their lives,
and those of their kids, one of whom goes to work in
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Figure 1. Sorrowing Lies my Land by
Lambert Mascarenhas

Africa, another two becoming Jesuits, and other who
falls in love with the family’s adoptive daughter, a
Hindu convert, and leaves the house. Tob, as he is
referred to in the novel, was always concerned and
angered with what the Portuguese had done, or rather
not done for Goa, their stifling hold over the natives
which didn’t exclude brutality, and he longed to be a
part of the movement to free Goa. For this, he strained
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every sinew attending meetings and more importantly
standing up to the influential in his village even as he
conscientised the less educated.
The novel ends on a sad note as the senior Costa
father dies as he was working in his fields (his dream
to see a free Goa unrealised). Also sad is the plight of
the book’s narrator, Babush, who become crippled in
his teens due to polio, and who from his perch at home
to which he was increasingly confined, talks about
the village, his childhood and his father’s relentless
pursuit of the high ideals of liberty and freedom of
expression.
When one reads a book decades after its first
publication, one naturally sees it through an entirely
different frame of reference. However, there were
some interesting vignettes. In the novel, the village
faces a cyclone but while we cannot assess its intensity
against today’s cyclones, it gave one an idea of the
power of nature, of the monsoonal seasons (which
old timers will tell you now as changed so much)
in the writer’s lucid descriptions of nature. Sample
this: “The mountain far away changed its cloak from
aquamarine to russet, the zinnias and dahlias that
grew in patches in our little garden faded away into
the dust…..”
What really threads this novel through and through

is Tob’s passion for freedom. In one part he says
something that speaks to our time today in modern,
21st century Goa: “It is the free thought that is the only
permanent measure of the progress of society and it
alone has resisted through the centuries the strangler’s
foul grip”.
As the novel proceeds to its denouement, only
father and his physically-challenged son now
reside on the family home, and here is where we
see the intensity of the bonding of father and son.
For me it was, in a way, reminiscent of one of
the characters in the Satyajit Ray movie Shakha
Proshakha (meaning ‘Branches of the tree’)
where a crippled son lives permanently with his
father whose ideals he shares, though admittedly
the context and narrative of the Bengali film are
different.
The novel alludes to the many influences and
identities of the people of the state, the harmonious
living of different communities as well as a deep
respect and appreciation of the bounties of the
land and nature, mankind’s true inheritance. In
Mascarenhas’ novel, all this comes alive with his
mastery of words even as it should urge us to think
about looking after our natural world in today’s
time of human-induced climate change.

Sobre o Autor | About the Author
Brian de Souza began his journalistic career with Reader’s Digest. He is now in automotive corporate communications,
and writes occasionally for newspapers in India.
Brian de Souza iniciou a sua carreira jornalística na Reader’s Digest e atualmente trabalha na área de comunicações
corporativas no sector automóvel, escrevendo ocasionalmente para jornais na Índia.
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VAMONA ANANTA SINAI NAVELCAR:
THE MAN AND HIS BRUSH

VAMONA ANANTA SINAI NAVELCAR:
O ARTISTA E O SEU PINCEL
António Gomes
Cardiologist, Novelist, and Poet. New York (Biographical notes at the end)
Cardiologista, Escritor e Poeta. Nova Iorque (Notas biográficas no fim)

I

came to know of the passing of my friend, the artist
Vamona Ananta Sinai Navelcar. In his memory, I
decided to pen these lines commemorating the life
and times of this great Goan artist.
Many years ago, sometime in 2004, I received a
letter from him informing me that he had come upon
my collection of poems entitled, Visions from Grymes
Hill, which was published in the USA in 1994. The
letter, besides introducing himself, lauded my work,
and accompanying the letter, were a few sketches,
interpretations of some of my poems. The sketches
were signed Ganesh. I was taken entirely by surprise
that somebody I hadn’t met or known would take the
trouble of not only reading my poetry, but inspired
by some of its loftiness, immersed his very soul in
it, and went so far as to interpret them with sketches.
Every artist dips his brush in his own soul and paints
his own nature into his pictures. These words of
Henry Ward Beecher crown the work and persona of
Vamona Ananta Sinai Navelcar.
Needless to say, for a writer, and more so for a
little known poet of that time, this was an awesome
accolade from the heart. I was much moved. We
began corresponding and subsequently, Vamona send
me a few more sketches with my friend Victor Rangel
Ribeiro, who had read my poem, Homecoming, at a
reading in Goa, which was attended by Vamona.
When my novel, The Sting of Peppercorns, was due
to be published by Goa 1556 and Broadway Books,
I asked Vamona to sketch the cover design, which he
executed with considerable sensitivity. We met for
the first time in the month of January of 2010 for the
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launch of the book at the Club Vasco de Gama, and
subsequently, I visited him at his home and studio in
Pomburpa. There was a sense of excitement to see
his studio; besides, Pomburpa, provided an opening, a
window into the past: recollection of fond memories
of that village where I had lived for a couple of years
when a young boy freely roaming the paddy field in
the monsoon season behind the house we lived, on
hills abounding with caju trees and mango grooves of
my grandfather’s estate in the summer months, and
bathing in the cool spring waters of this picturesque
village with my visiting cousins.
Over a cup of tea and snacks, Vamona related
his life story. It was then that I came to know how
much Vamona was influenced by the Portuguese poet
Fernando Pessoa who was his Muse. Pessoa himself
was strongly influenced by occultism and had much
interest in spiritism and astrology. It is of considerable
interest that Pessoa wrote under heteronyms, and
thus 'Fernando Pessoa-himself' was not the 'real'
Fernando Pessoa in his poems. Like Caeiro, Reis and
Campos—Pessoa embodied only aspects of the poet
Fernando Pessoa. His personality was not stamped in
any given voice but diffused through the heteronyms
he used. Like Pessoa, Vamona believed that he has
many dimensions to his personality and somewhat
implied of being possessed by Pessoa himself, and
his brother Ganesh who died at the age of sixteen.
Besides Pessoa, he remained highly influenced by the
poet Rabindranath Tagore, who appeared to me in my
Epic Poem, The Poets Den, in the poem, Tears for
India, which Vamona sketched. It was only then that
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I understood Vamona’s love of poetry, and why he
had interpreted my poetry without even knowing me.
I am no Pessoa, and much less Tagore, nonetheless,
I was much honored to have a great artist, a man of
profound humanity and intellect, to have liked my
work and sketched it. I am reminded of the words of
Leonardo da Vince: Painting is poetry that is seen
rather than felt, and poetry is painting that is felt
rather than seen. Vamona blended the two.
Vamona went through difficult times and much
suffering, which no doubt provided artistic depth to
his work. In this regard, the words of Paul Gauguin
are befitting: “I am a great artist and I know it. The
reason I am great is because of all the suffering I have
done.” And yet, Vamona portrayed optimism and an
infectious enthusiasm all around him.
He studied at the Bellas Artes in Portugal and
was a Professor of Art at the Lyceum in Lisbon and
subsequently in Quelimane, Mozambique, where he
was imprisoned after the revolution. I was indeed
surprised that he knew my late sister-in-law Filomena
de Dulio Ribeiro and her family in Quelimane.
But life abroad was not easy going for Vamona,
perhaps it never is for a young unknown artist; his
story somewhat reminded me of another Goan artist
of international fame, the late Francis Newton Souza
during his younger years in England and in his early
American years where I had the privilege of meeting
him. Vamona did not suffer discrimination in Portugal
but did so in Mozambique. He was given an unused
old bathroom for a studio, and in his simplicity and
humility readily accepted it, and continued painting.
A painting of his of a woman done in that makeshift
studio, was awarded a covetous prize in Monte Carlo.
On his way back to Portugal, his suitcase, which
contained his life-long work was stolen. He was
devastated, and yet, in his loss, he equated the sadness
of the very loss of his brother, Ganesh; and another
Ganesh, the Hindu God, provided fortitude and a
sense of upliftment and encouragement to go on with
life. Since that day he signed his paintings under the
name of Ganesh. He remained in Portugal for another
seven years where he encountered hardships brought
on by the political turmoil in the Portuguese world.
He returned to Goa in 1982. But the return of the
prodigal son was met with much distrust and a lack
of recognition in his home land, which created much
bitterness in the man that ultimately dissipated over
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Figura 1. Vamona Ananta Sinai Navelcar
(30 May 1930 – 18 October 2021).

time as recognition followed. Nonetheless, I sensed
I was in the presence of a simple man who lived a
simple life entirely engrossed in his work, a man of
profound humility and spirituality, and I felt a sense
of wonder in his presence.
I had only an hour or so with him since I was
to leave for Mumbai and New York the following
day. We entered his studio which was stacked with
his sketches and paintings one on top of the other.
Pressed with time, I rapidly and somewhat nervously
scanned as much as I could and was totally amazed at
the diversity of styles, the colors at times bright and
scintillating, at other times sedate; the combinations
of black on white, striking like day and night; the
innumerable renderings of Christ came as a surprise
to me, he not being of the Christian faith, and yet
it seemed that the agony of Christ’s suffering could
only be captured artistically by Vamona’s sensitivity
and universality. Amid this pile of work, I witnessed
how the master brush went from realism to the
abstract, from the light to the dense. I purchased
three of his painting: “the distorted artist climbing
a ladder with paint and brush in full rich colors,”
perhaps Vamona himself, work that reminded me of
Pablo Picasso; an abstract, green on white, and one
of Christ, that reminded me of Salvador Dali. These
paintings and many of his sketches of my poetry
enrich my homes in Staten Island and Manhattan, in
New York reminding me of the presence of a friend,
a master brush, a great and benevolent soul. In
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today’s world where egocentricity and money rule
the day, Vamona/Ganesh was a human island that

transcended the mundane. With his passing away,
Goa has lost a great artist.

Sobre o Autor | About the Author
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Do Destino, (2019), and Have A Heart (2020).
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Do Destino, (2019), e Have A Heart (2020).
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LÚCIO AUGUSTO DA SILVA, UM MÉDICO GOÊS EM MACAU
LÚCIO AUGUSTO DA SILVA, A GOAN DOCTOR IN MACAU
António Aresta
Professor universitário e investigador. Portugal (Notas biográficas no fim)
Univerity professor and investigator. Portugal (Biographical notes at the end)

Resumo
Lúcio Augusto da Silva [1825-1906], natural de Goa, foi um médico formado em Portugal que trabalhou em Angola
e em S. Tomé e Príncipe. Mas foi em Macau que se notabilizou como Chefe dos Serviços de Saúde e como higienista
e investigador.

Abstract
Lúcio Augusto da Silva [1825-1906], born in Goa, was a doctor who got his academic degree in Portugal. He worked
in Angola and S. Tomé e Príncipe. However, it was in Macao he gained recognition as head of Health Services and
also as hygienist and investigator.

L

úcio Augusto da Silva [1825-1906], português
natural de Goa, frequentou a Universidade de
Coimbra, mas acabou por se formar na Escola MédicoCirúrgica de Lisboa, apresentando uma tese sobre “O
Estudo sobre o Parto Prematuro Artificial”, em 1851,
ano em que concluíram o curso dezoito médicos
na escola da capital. Após o estágio é colocado em
Luanda no ano de 1854. Três anos depois está em
S. Tomé e Príncipe onde permanecerá até 1859.
Em Junho de 1860 chega a Macau, na qualidade de
cirurgião-mor e chefe dos Serviços de Saúde, com
a incumbência moral de “tratar gratuitamente os
pobres” e de modernizar os serviços.
Lúcio Augusto da Silva revelar-se-á uma
personalidade de invulgar merecimento científico,
sendo o responsável pelas observações meteorológicas
feitas a partir do Hospital Militar de Macau: “as
observações são feitas duas vezes por dia, 9 horas
da manhã e 3 da tarde, seguindo-se as instruções do
Observatório Meteorológico da Escola Politécnica
de Lisboa. Os instrumentos foram aferidos com os
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padrões do mesmo Observatório. As medidas são
sempre tiradas das observações horárias”. Resta
dizer que a esmagadora maioria dos instrumentos
eram propriedade sua, dado que era um apaixonado
pelos estudos meteorológicos. A talhe de foice,
registe-se que a tese de licenciatura de Joaquim
Guilherme Gomes Coelho, popularizado com o
nome literário de Júlio Dinis, apresentada em 1861
à Escola Médico-Cirúrgica do Porto, tinha por título
“Da Importância dos Estudos Meteorológicos para a
Medicina e especialmente de suas aplicações ao ramo
cirúrgico”.
Macau vivia um tempo de grande prosperidade
económica, que não deve ser apartada do milionário
negócio da emigração de cules. O Barão do Cercal
mobiliza esforços para fundar um duradouro
“Estabelecimento de Instrução Primária e Secundária”
e foi autorizado a “fazer anualmente uma ou mais
lotarias em benefício da Escola”. E não foi por acaso
que o ‘Boletim do Governo de Macau’ publicava uma
importante carta de António Feliciano de Castilho
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onde afirmava que “as povoações carecentes de
escolas se lembrem já de as pedir”. A cultura e a
educação dependiam do mecenato e da filantropia,
porque o Estado ainda não tinha essa preocupação.
A imprensa portuguesa chegava nos navios, para
os leitores ávidos de conhecimento e de notícias,
elevando as expectativas culturais: “Correspondência
de Portugal”- bimensal; “Nação”- diário; “Arquivo
Pitoresco”, “Bem Público”, “Fé Católica”, “Amigos
da Religião”- semanários. Era esta mesma imprensa
que trazia os surpreendentes artigos de Alexandre
Herculano sobre o casamento civil e os desagravos
para com a doutrina de Renan sobre o cristianismo.
Estes dois livros eram maximamente propagandeados:
“Compêndio de Higiene Popular”, com tradução livre
de Manuel de Castro Sampaio; “La Única Anatomia
Fisiologo-Patologica” de D. Buenaventura de
Casals y de Echaúz. A publicidade a medicamentos
estrangeiros era mais do que muita: “Injecção Brou”,
“Grageas de Gelis e Conté”, “Xarope de Labelonye”,
“Phosphato de Ferro de Leras” ou “Xarope de
Hypophosphito de Cal de Grimault”.
As inquietações científicas e o pendor higienista
e racionalista de Lúcio Augusto da Silva que serviu
nove governadores [Isidoro Guimarães, José Coelho
Amaral, José Ponte e Horta, António Sérgio de Sousa,
Januário Correia de Almeida, José Lobo d’Ávila,
Carlos Correia da Silva, José Joaquim da Graça e
Tomás de Sousa Rosa] numa estadia de vinte e quatro
anos, foram determinantes para um grande número
de mudanças estruturais ocorridas no Território.
Pela primeira vez se regista que o poder executivo
segue os ditames da ciência médica com vista ao bem
comum, instituindo uma política de saúde pública. A
título de exemplo, cite-se a introdução da cor branca
no fardamento militar, nas vestes eclesiásticas e no
vestuário dos funcionários da administração civil,
visto que era uma cor mais apropriada ao clima.
Por causa da inclemência do clima dizia que
“os europeus que fazem residência fixa neste país
não adquirem geralmente notável longevidade”.
Lúcio Augusto da Silva assina mensalmente o
“estado sanitário de Macau”, um metódico boletim
informativo com estatísticas sobre o estado da saúde
pública associada à dinâmica demográfica. Enumera
algumas das suas recomendações que foram postas
em prática: “a limpeza das ruas, das praças e outros
lugares é cuidadosamente atendida”, “construíram-
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se matadouros”, “telheiros para a venda da carne e
peixe”, “construíram-se novas latrinas públicas”,
proibiu-se o enterramento de cadáveres dos chinas
por toda a parte”. Isto parece coisa de pouca monta,
mas foi uma verdadeira revolução na higiene pública e
na qualidade de vida dos cidadãos: “é bem conhecida
a persistência dos chins em conservar os seus antigos
hábitos e costumes, ainda quando reconheçam a
utilidade de os abandonar ou modificar, persistência
proveniente das máximas e conselhos de Confúcio,
aos quais se deve, diz um publicista, o ter-se mantido
compacto até aos nossos dias o vasto império da
China”. Por causa do histórico de epidemias e de
pestes, a limpeza, o saneamento e a desinfecção eram
a preocupação máxima, como se nota nesta postura:
“todos os moradores da cidade ficam obrigados a
conservar sempre limpas as frentes de suas moradas
e dos respectivos quintais ou pátios” e a não
observância era punida com uma “multa de 500 réis
ou de um dia de prisão”.
Lúcio Augusto da Silva escreveu com regularidade
sobre temas científicos no “Ta-Ssi-Yang-Kuo.
Semanário macaense de interesses públicos locais,
literário e noticioso”, assinando com o seu nome, o
que era muito raro. Tem a sua supervisão científica
e redacção técnica o Regulamento de Higiene dos
Navios para o Transporte de Cules, o Regulamento
de Higiene e Saúde das Meretrizes, e o Regulamento
de Saúde Pública de Macau, ficando aí bem patente a
sua preocupação com a dignidade e o bem-estar das
pessoas.
Uma das singularidades de Macau, no ano da
graça de 1863, residia nesta gestão de sofismas e de
verosimilhanças. Assim, era expressamente proibida
a posse de pólvora e a venda de armamento e “a
todos os denunciantes se dará a terça parte do valor
da pólvora ou armamento, cuja existência ilegal se
prove nas embarcações, lojas e casas de cristãos
ou de chinas, dentro da cidade, podendo qualquer
pessoa do povo fazer tais denúncias”. Apressou-se o
Vice-Rei de Cantão a felicitar o governo de Macau
por essa medida enérgica que enfraquecia a pirataria,
ressalvando, contudo, a possibilidade de poder
“importar de Macau armamento e mais apetrechos
de guerra para uso do governo chinês”. Escassos
meses volvidos, olhando a pauta com uma longa lista
de artigos, por entre as “orelhas de rato”, “pontas
de búfalo”, “charutos”, aparecem “300 espingardas
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com baionetas” e “316 peças de artilharia de
diferentes calibres” ...
Lúcio Augusto da Silva foi um dos subscritores do
monumento a erigir em memória de José Estevão
Coelho de Magalhães, político e “grande orador
liberal”, cuja comissão em Macau era composta pelo
Barão do Cercal, João Ferreira Pinto e José Gabriel
Fernandes. Em 1878 acompanhou o Governador
Visconde de Paço d’Arcos, como adido à missão
diplomática ao Sião e em Agosto de 1879 desempenhou
as mesmas funções na missão diplomática a Cantão.
Lúcio Augusto da Silva preparou os materiais
de Macau [relatórios, estatísticas e livros] e
medicamentos chineses [ocá ou extracto de pele
de burro, entre outros...] com destino ao pavilhão
português da Exposição Colonial Internacional de
Amsterdão, de 1883, realçando que “o estudo de todos
os documentos reunidos será de grande alcance e de
suma conveniência para a reforma, tão necessária,
de um serviço que é sem dúvida o primeiro a atenderse na administração colonial”.
Os seus trabalhos científicos são os seguintes :
“Principais Condições dos Cemitérios com Aplicação
ao Cemitério da Cidade de S. Tomé” - 1861 ;
“Relatório sobre a Epidemia de Colera-Morbus
em Macau no ano de 1862” - 1864 ; “Relatório
acerca do Serviço de Saúde de Macau apresentado

ao Conselho de Saúde Naval e do Ultramar”- 1866
; “Relatório do Serviço de Saúde de Macau, 18621870” - 1871 ; “Regulamento Geral do Serviço de
Saúde da Província de Macau e Timor”- 1875 ;
“Duas Palavras Sobre o Dengue”- 1880 ; “Relatório
do Serviço de Saúde Pública na Cidade de Macau em
1882”- 1883 ; “Apontamento sobre a Organização
dos Serviços de Saúde das Províncias Ultramarinas”1890. A história cultural de Macau não poderá jamais
ignorar todo este manancial de informação porque
pela primeira vez a ciência está na linha da frente para
auxiliar a governação.
A vida e obra de Lúcio Augusto da Silva, não
obstante os meritórios trabalhos do Padre Manuel
Teixeira, de Peregrino da Costa ou de José Caetano
Soares, merecia um estudo autónomo que valorizasse
a sua contribuição para o desenvolvimento do
Território, nomeadamente o novo espírito científico
que trouxe.
Entre as condecorações atribuídas a Lúcio Augusto
da Silva avultam os seguintes títulos: Cavaleiro
da Ordem de Nossa Senhora da Conceição de Vila
Viçosa, 1859 ; Comendador da Ordem de Cristo,
1864 ; Cavaleiro da Ordem de S. Tiago, 1879.
Reformou-se com a patente de coronel médico, em
1884, retirando-se para Lisboa onde veio a falecer
em 1906.

Sobre o Autor | About the Author
António Manuel de Aragão Borges Aresta. Licenciado e Mestre em Filosofia, pela Universidade do Porto, onde
também concluiu a parte curricular do doutoramento. Professor de Filosofia (Portugal, Macau e Moçambique) e
investigador sobre a presença portuguesa no extremo oriente. Entre os livros publicados destacam-se: A Educação
Portuguesa no Extremo Oriente, 1999; Figuras de Jade - os portugueses no extremo oriente, 2 vols., 2014 e 2018;
Macau Histórico e Cultural, 2016; Júlio Augusto Massa, missionário pensador, 2020. Tem livros traduzidos em inglês
e em chinês. Colabora regularmente na imprensa.
António Manuel de Aragão Borges Aresta. Bachelor’s and Master’s in Philosophy from the University of Porto,
Portugal, where he also completed the curricular part of the doctorate. Professor of Philosophy (Portugal, Macau
and Mozambique) and researcher on the Portuguese presence in the Far East. Among the books published are: A
Educação Portuguesa no Extremo Oriente [Portuguese Education in the Far East], 1999; Figuras de Jade - os
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regularly writes for the print media.
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H

á 16-17 anos, eu mudei da minha aldeia ancestral,
Savoi-Verem, para Pangim. Depois de passar 1213 anos no bairro de Altinho em Pangim, mudei-me
para a aldeia de Manguexi. Em termos de transportes
e interações sociais, Manguexi é parecida à minha
aldeia nativa de Savoi-Verem mas recentemente,
pouco a pouco começou a urbanizar-se. Como se situa
perto das aldeias industriais de Cundaim e Marcaim,
há cada vez mais rostos desconhecidos em Manguexi.
Devido à urbanização, o monstro de poluição causado
pelo lixo está também a crescer como numa cidade.
Tal como em Pangim, aqui também moro num
apartamento. A cultura urbana de apartamentos
não se coaduna com o meu espírito, mas não tenho
opções por causa de circunstâncias. Normalmente,
uma pessoa duma aldeia habitua-se adotando um
estilo de vida urbano (que acho artificial), quando
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fica obrigada a sacrificar a sua maneira genuína
de viver. Eu não estou prestes a fazê-lo. Por isso,
as pessoas que observam a minha maneira de ser,
acham que sou rude ou analfabeto. Atualmente, tenho
algumas mochilas bem caras no meu armário, mas
quando saio para Pangim, continuo a levar um saco
de algodão. “Senhor, você não fica envergonhado ao
sair com este tipo de saco?” Quando assim pergunta
Chhaya, a empregada doméstica que trabalha no
nosso apartamento, eu sempre me rio. Eu não consigo
explicar-lhe a razão: a simplicidade.
Algumas pessoas de Manguexi estão curiosas em
saber sobre este aspeto da minha vida. Apesar de
morar aqui num apartamento, as belas melodias das
bhajans* dos templos da deusa Mhalsa* e do deus
Manguexa* ressoam nos meus ouvidos. Nesses
momentos, tenho a sensação que estou na minha casa
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ancestral em Savoi-Verem e a sede do leite que invade
a minha infância corre na garganta. Num mundo
que está em mudança constante, esta satisfação é
suficiente.
Eu passei uma boa parte da minha infância e
juventude na aldeia de Savoi-Verem. As sementes da
arte de poesia também foram plantadas em mim na
aldeia. É por isso que ao dormir à noite, a maioria dos
meus sonhos são ligados à aldeia e à casa ancestral:
o templo da deusa Sateri*, a escola básica, beber o
leite quente num copo brilhante de latão com doces
bolachas redondas. Esse sabor ainda permanece na
minha língua. O leite de vaca ou de búfala que hoje
se vende em pacotes, ou o leite em pó, não têm piada.
A dieta do gado também se tem alterado: hoje o gado
come até sacos de plástico, e por consequência, temos
o leite sem sabor. No sótão da casa da família Raicar,
o “stor” Vilas ensinava com o giz na mão; consigo
ainda reter na minha memória o cheiro do perfume
que ele borrifava nas suas roupas. A minha formação
até à segunda classe decorreu naquele sótão. De vez
em quando, faço esforço para me lembrar dos colegas
daquela turma. “Onde é que eles estariam agora? Será
que eles também se tentam lembrar de mim?” Às
vezes tento procurar uma resposta a estas perguntas.
Graças ao primeiro Ministro-Chefe de Goa Sr.
Dayanand Bandodcar, apareceu a primeira escola na
aldeia e, consequentemente, acabaram as aulas no
sótão do Raicar. Depois de terminar a quarta classe
nessa escola em Savoi-Verem, resolvi aproveitar da
educação secundária em inglês. Assim, inscrevi-me
numa escola secundária na aldeia vizinha que ficava
situada a dois quilómetros da minha casa. Hoje em
dia, levamos os nossos filhos à escola no carro.
Naquela altura não havia carros e autocarros. Eu ia
e voltava da escola a pé com a mochila às costas,
enquanto provava os frutos silvestres que encontrava
no caminho. Entre as coisas que fazia durante a ida e
volta da escola, em particular durante as monções, foi
partir um ananás numa pedra e comê-lo. Nunca adoeci
por comer um ananás partido numa pedra. Aos meus
filhos é-lhes quase impossível acreditar na alegria
que sinto pelos dias da minha infância e juventude,
particularmente quando conto estas histórias à minha
filha e ela fica surpreendida ou acha piada. Deixar a
escola primária que tinha a língua marata como meio
de instrução, e entrar numa escola secundária em que
este meio é a língua inglesa, foi naquela altura um ato
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de coragem. O que eu fiz foi nada menos do que uma
rebeldia.
Aliás, eu já tinha tido uma rebeldia na quarta classe.
Nós tínhamos um “stor” arrogante que se chamava
Paneri. Eu não tenho a certeza acerca do seu nível de
instrução. Este “stor” não se comportava bem com as
meninas da turma, a quem fazia chorar. Na altura, eu
não percebia o significado ‘desse’ seu comportamento,
mas sentia-me um bocado de ira por ele. Nessa época,
tinha aparecido no mercado um novo tipo de botas
que se chamavam ‘pathansuit’ ou algo assim. Creio
que custavam duas ou duas rupias e meio, que era
caro. Eu tinha recebido um par destas botas e fui à
aula com elas calçadas. Nessa altura era obrigatório
tirar os sapatos ou chinelos antes de entrar na sala de
aula. Por serem tão caras, tinha medo de as deixar
fora da sala, pela possibilidade de serem roubadas.
Mas como o “stor” tinha pouca dignidade, entrava na
sala calçado com chinelos brilhantes de cabedal, com
sola de metal. O “stor” pediu-me para tirar as botas e
deixar fora da sala. Eu recusei, bem assertivamente.
Disse-lhe, “eu não vou tirar as botas. Primeiro,
deixe o senhor os seus chinelos fora da sala.” Como
consequência do meu comportamento corajoso,
recebi umas boas pancadas que deixaram marcas na
pele. “Os meus chinelos são como a minha esposa”,
assim me respondeu. A imagem de ele olhar para a
sua esposa no papel de um “stor” é uma visão que
até hoje me ira e não consigo tirar da minha cabeça.
Eu não sei o que sucedeu no seu pensamento, mas a
partir desse dia, ele permitiu todos os alunos sentar
na sala de aula com sapatos e sandálias. Esta deve ter
sido a primeira rebeldia da minha vida.
Na escola do sótão, tínhamos uma “stora” que se
chamava Lata Bai. Às vezes lembro-me dela. Onde
é que ela estará hoje? Se eu tivesse o seu endereço,
iria ao seu encontro pelo menos uma vez. No
pátio da escola, havia vários tipos de plantas. Nós
brincávamos a fazer cabanas com as mesmas. Hoje,
o sítio daquelas plantas está ocupado por casas.
Nós chamávamos castelos aos maiores penedos no
planalto. Brincávamos nestes ‘castelos’ como os
Maratas e os Mughals*. Então, os Maratas tinham de
vencer os Mughals. Cada um esperava jogar no papel
do rei Marata Shivaji*. Essas brincadeiras eram bem
divertidas.
Iniciou-se a formação na escola secundária e a
minha infância foi-se embora. Comecei a ficar ciente
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da pobreza da minha família. Com novos amigos,
novos “stores” e um novo ambiente, surgiram novas
perguntas. Estas deram luz a um novo pensamento,
o de falar contra a desigualdade. Ao rever e refletir
acerca da minha vida até à atualidade, fico ciente
acerca da importância dessa fase na minha formação.
Tive diversas experiências neste período: altas e
baixas e até uns choques em termos de vivência.
Durante as férias, jogava críquete no parque. Às
vezes ia ao centro desportivo para jogar carrom*,
ao mercado participar num jogo de berlindes, ou ao
templo do deus Anant* cheio de suor e saltava para a
lagoa do templo. Com os meus amigos da altura, como
o Narsimha da casa do sacerdote, o Ghanashyam, o
Prashant e o Shrikant, joguei diversos tipos de jogos
aquáticos. Às vezes no templo decorria a semana de
bhajans. Tocavam as bhajans no dia inteiro. Nestes
dias nós permanecíamos na zona do templo. Na hora
de partida, voltávamos para casa só depois de receber
nas mãos o donó* do prasad* do sacerdote Dadá. Eu
nunca assisti à bhajan do templo. Havia as bhajans
dentro do templo e nós jogávamos fora no pátio. Às
vezes o sacerdote Dadá saía e gritava connosco. Eu
zangava-me com ele, mas controlava-me ao pensar na
ussal* de feijão verde no donó. Ora, o sabor daquela
ussal era excecional. O feijão verde de hoje não tem
mais aquele sabor, então é questionável que a ussal
tenha o mesmo sabor.
Ao chegar o dia do Caló* do deus Anant, nós
ficávamos à espera desse dia com impaciência,
porque é o dia de alegria. Até hoje continuo a olhar
para o Caló da mesma maneira e emoção. Como
criança, não poderia ter imaginado que haveria na
vida coisas além disso. Nós ficávamos a noite inteira
perto do templo. Havia oito annas ou uma rupia no
bolso. Nós passávamos entre as lojinhas onde havia
um aviãozinho de chave à venda. Eu quis comprar
o aviãozinho. Na altura, o aviãozinho custava três
rupias. Quem é que me daria tanto dinheiro? Com a
desculpa do Caló, poderia receber pelo menos uma
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rupia. Até o fim do Caló, essa rupia tinha de sobrar.
No fim, com as celebrações do Caló, o sonho de
comprar aquele aviãozinho permaneceu incompleto.
Eu chamava a minha mãe ‘Bai’. Ela sabia ler e
escrever melhor do que eu, até o inglês. Na atualidade,
uma grande parte de jovens que completam a
décima classe não sabem ler bem um capítulo em
inglês. Durante a minha juventude ou nos anos do
ensino superior, eu tinha todos os tipos de amigos:
alcoólicos, aqueles que jogavam às cartas ou jogos,
e aqueles que vagabundavam. Por causa disto, todos
se preocupavam comigo. Eu não lhes ligava porque
para mim, essa vida é que era bela. A ‘Bai’ falava
frequentemente comigo acerca da importância da
boa companhia. Foi com o aviso dela que comecei a
afastar-me daqueles ‘amigos’ vagabundos.
Enquanto a ‘Bai’ foi viva, a minha casa ancestral
chamou-me frequentemente. Procurava uma
desculpa para visitar a casa e voltava sempre
mais alegre. Sentia uma paz mental que não
consigo explicar. Para uma pessoa que é sensível,
é suficiente. Hoje tenho o meu irmão, a cunhada
e o sobrinho na casa. Mas não há a ‘Bai’! A casa
não tem mais aquele sentimento especial ou aquela
nostalgia. No entanto, quando vou à casa, vejo
a árvore de Parijat* e outra flora do caminho,
as paredes da casa, os telhados, os espaços com
diversas coisinhas e acabo por tomar um banho de
nostalgia e saudades. Como se a casa e a aldeia a
tivessem reparado, elas chamam-me e levam-me
logo ao passado. Eu continuo a procurar os meus
colegas da escola primária com quem brinquei,
estudei e cresci. O meu olhar continua à procura
dos espaços onde eu brinquei com berlindes no
mercado, joguei às cartas, ao carrom o dia todo, ao
críquete, às escondidas e nadei na lagoa do templo.
Hoje a própria aldeia mudou e com ela, as pessoas.
Restam apenas as memórias. São essas saudades
que me chamam frequentemente à minha aldeia. E
é só por essas saudades que vou sempre à aldeia.
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Glossário
Anant – uma forma do deus Vishnu
Bhajan – oração hindu
Caló – uma feira ao redor dum templo que dura apenas por um dia
Carrom – um jogo de tabuleiro de origem indiana, muito popular em Goa
Donó – um cestinho de folhas secas que se usa para oferecer a oferta sagrada nos templos
Manguexa – uma forma do deus Shiva, que deu o nome à aldeia de Manguexi, onde existe o famoso templo deste deus.
Mhalsa – uma forma da deusa Parvati, consorte do deus Shiva. Esta deusa tem um grande templo na aldeia de Mardol
em Goa.
Mughal – um império muçulmano medieval no norte da Índia
O rei Marata Shivaji – O rei fundador do reino Marata, que hoje faz parte do estado de Maharashtra; lutou contra o
imperador Mughal Aurangzeb
Parijat – uma árvore de jasmim que floresce à noite, comum em Goa
Prasad – oferta sagrada num templo
Sateri – esta deusa era originalmente a personificação de um formigueiro, que simbolizava a Criação, e representa uma
forma de reverenciar a natureza.
Ussal – uma preparação de feijão ou lentilhas, popular em Goa

Sobre Sanjiv Verencar| About Sanjiv Verencar
Sanjiv Verenkar é jornalista sénior aposentado do Daily Navprabha. Tem uma vasta experiência profissional no
âmbito dos media e jornalismo, mas também é um popular escritor e poeta goês. Escreveu vários livros em Concani
e Marata e pelas suas obras literárias foi homenageado com vários prémios estaduais e nacionais.
Sanjiv Verencar is a retired Senior Journalist of Daily Navprabha. He has a rich experience of working in media and
journalism. He is also a popular Goan writer and poet. He has penned numerous books in Konkani and Marathi and
has been honored with several state and national awards for his literary works.

Sobre Chinmay Ghaisas | About Chinmay Ghaisas
Chinmay Ghaisas exerce atualmente como Professor Assistente no Departamento de Marata da Universidade de
Goa. É um tradutor amplamente reconhecido na área das traduções literárias e não literárias. Também exerceu como
Editor de Notícias, Pivot de Notícias e Tradutor para a Doordarshan & All India Radio. Foi distinguido com prémios
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Dhruv Usgaonkar é Professor Assistente de Português no Departamento de Português e Estudos Lusófonos da
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da Universidade Nova de Lisboa. É sócio da Casa de Goa.
Dhruv Usgãocar is Assistant Professor of Portuguese at the Department of Portuguese and Lusophone Studies at
the University of Goa and a PhD student in International Relations at the Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
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Casa de Campo em Cussemane (In: A. Lopes Mendes, A India Portugueza, Imprensa Nacional, Lisboa, 1886, Vol. I)
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OF BUS BUZZ AND HOT ROADS
O BUZINAR DOS AUTOCARROS EM ESTRADAS DESAFIANTES
Ralph de Sousa
Presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Goa.
(Biographical notes at the end)
President of the Goa Chamber of Commerce & Industry. Goa
(Notas biográficas no fim)

Abstract
In the Goa of yore, no party worth its name was complete without song and music, which meant instant Rock n Roll
with the couples hitting the floor! And it did not end there. Whoever managed to board our Caminhões, our bumpy
roads presented a Rock n Roll ride upto ones chosen destination!! An adventure so unique to Goa!

Resumo
Na Goa de outrora, nenhuma festa digna desse nome estava completa sem cânticos e música, o que implicava, de
imediato, o Rock n Roll, com os casais a sapatear no chão! E não acabava aí. A quem conseguisse embarcar nos
nossos Caminhões, nossas estradas acidentadas proporcionavam um passeio de Rock n Roll até o destino escolhido!!
Uma aventura única em Goa!

T

ransportation and mass transit facilities are a
prime necessity of any society be it metropolitan
or rural. The movement of people for work, studies
and leisure is a primary requirement and hence a
passenger transport system forms an integral part of
the society. The existence of such a system is essential
not only to facilitate travel, but also to save time and
energy and to cover long distances in reasonable
comfort.
Goa has an interesting evolution of transport system,
and I witnessed the progress it made in the 50s, 60s and
the sudden jump in the 70s onwards. The first public
carriers were passenger buses called ‘caminhões’ or
‘carreiras’. These were passenger vehicles with brass
plates on the exterior and cushioned benches on the
interior. They made their appearance in Goa in the
late 40s and plied on the main intercity routes with
an infrequent trip, once or twice a day through the
villages. These were the times when you had to set
your timetable as per the transport timings, a half hour,
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or an hour this way or that made no difference to life
and livelihood in those good old days. The capacity
of ‘caminhões’ was unlimited as it miraculously
accommodated as many a people that were awaiting
on the roadside to make their journey. The front seat
was the ‘club class’ of that era and only the privileged
persons from the village could avail of these seats!
The ‘regedor’ (honorary village chief), ‘escrivão
de comunidade’ (the communidade registrar), the
parish priest or the village ‘belle’ (beauty) were the
candidates that qualified for it. The front seat could
squeeze in two passengers and of course as you
guessed it, the Belle got the seat next to the driver and
these were his perks and perhaps his reason to live!
Besides the cushioned benches there were wooden
stools which were commissioned and placed in the
passenger isle whenever the going was good.
‘Caminhões’ should be given an award for being
a great equalizer! There was no place for class,
caste, creed or gender discrimination as once you

II Série - Nº 13 - 2021

51

Crónica | Feature
entered the ever-popular omni bus, you sat or stood
wherever there was place. The rides from Panjim to
Margao, Vasco & Mapusa were happily interrupted at
the ferry points where the crumpled passengers were
given a chance to tidy themselves up and gulp a few
breaths of fresh air. The last of the ‘caminhões’ that I
knew of plied on the Mapusa – Colvale route till the
1970’s.
Then the buses made their entry and the good old
‘caminhões’ were phased out.
The private buses prove to be another breed
of carriers. Even though they are dilapidated, the old
war horses are meticulously stuck together over the
years. They are the type that are never in a hurry and
for a starter, their hearts simply break when it’s time
to leave their designated bus stands. Only coaxing and
a threat from the next in line will convince the driver
to release his leg from the clutch paddle. At every
crossroad, they go into a slumber in a hope of picking
passengers and are rudely awakened only when the
next bus suddenly appears in the rear-view mirror.
The game of catching cook starts with the machine
in a shake, rattle and roll mode. Only those who have
time on their hands and are unafraid of dying of old
age before reaching their destination can venture to
take this ‘snail’s pace’ mode of transport.
This was followed by the creation of the Kadamba
Transport Corporation in around 1970s. Kadambas
buses turned out to be coffins on wheels, always half
empty, and create some sort of a daily miracle when
they rock and roll to their destinations! The noises
that their body and engine emit is more than enough
to give the best percussionist a run for his money. The
uncertainty of reaching your destination safely or on
time is high and nothing short of a miracle gets you
there.
Besides this mode of passenger transportation, Goa
has been innovative and, in many ways, and pioneered
systems of travel that met the needs of many a Goans.
The taxis made their foray in the 50s and soon taxi
stands were demarcated. The parked taxis did a share
taxi run from city to city and to some of the busy coastal
villages. The fare was shared by the passengers and
in case you were in a hurry you could always pay for
the empty seats and the driver would willingly oblige
and drive you to your destination. For those who
needed comfort or with a family or group or friends,
could hire the entire taxi and take off. The rich and the
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famous would take an ‘espiciel’ taxi hired for their
tailor-made journeys. These taxis also made the local
runs called ‘curridas’ usually from the bus/taxi stands
to the respective houses. There was a share passenger
service even from Panjim, Margao and Vasco da
Gama to the airport and another similar run from the
harbor to the city of Vasco da Gama. The passenger
taxis were most popular on the city to ferry routes
and connected the towns, taluka headquarters, busy
beaches, cities, and their suburbs. The fares for the
passenger taxis as well as for the special and the short
runs were fixed and always adhered to. Fleecing of
the passengers was unheard of as the cowboys hit the
Goan roads only when tourist taxis were introduced
in the 70s. A very special feature of the taxi service in
Goa which lasted till the 80s was known as ‘piquette’,
a system which made it compulsory for a minimum
of two taxis to be kept at the Police station for the
entire night to handle emergencies. This was done on
rotation basis.
Share taxi driver was the second most well-infomred
person in Goa, after the village barber. By the end of
the day, he knew the latest gossip from every nook
and corner of Goa, courtesy the passengers and the
brief exchange of news and views he had with his
colleagues in trade during the breaks.
I am not touching on the tourist taxis here although
they made their appearance in the 70s, as to engage
one you need to first rob a bank
Another innovation in this field were our ‘pilots’, the
local road runners who make runs from the markets,
but stops, and other busy areas to your homes or
offices. This system had a predecessor in the form
of ‘despachador’ or a dispatch courier. They were
private owners of BSAs & BMWs bikes, who made
their run from Panjim carrying important documents
and instructions to different parts of Goa and dropped
the special mail in towns and villages that they rode
through. Instructions from Panjim to the border towns
and military posts were carried by these carriers and
on their way back, they came with the compliance
reports. Very often they used to willingly carry a
passenger for a small fee as an incremental income
and to the delight of the passenger, he speedily
covered long distances to his destinations. When
the demand for such services increased more motor
bikes were pressed into service by private owners.
What gave a real push to this mode of transportation
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was the discovery of Goa by the hippies in the 70s.
The constant travel requirements were met by these
service providers who were affectionately labelled
‘pilots’ and every popular village saw the emerging
of village pilot stands.
In the 60s the population of Goa was somewhere
in excess of 5 lakhs and now it is estimated to have
touched 2million or 20 lakhs and Goa has one of the
most inefficient mass public transportation systems.
The number of transport vehicles have increased
dramatically and almost every nook and corner
of Goa is connected through one of the best road
networks in the country, but our transport standards
are at their lowest ebb. The dramatic increase in the
State population has not helped the situation and the
Kadamba buses which were introduced to give Goa
a State-of-the-Art passenger transport system have
failed miserably as their reliability, passenger comfort
and safety are questionable.
Despite the broadened roads, the congestions are
prevalent and parking spaces in towns and cities are

almost impossible to get as in the absence of a proper
transit system people are forced to use their personal
vehicles be it their cars or 2 wheelers. This has led to
pollution, delays, road rages and accidents of unheard
proportions.
To save energy, health and wasted man hours,
we need to introduce rapid and comfortable 2 tier
bus system by commissioning both luxury and
regular buses on all routes of Goa. We can start by
introducing a hub and spoke system where express
intercity or inter-town buses will ply, leaving
and arriving at the destinations at a fixed given
time. A separate connection from the villages to
towns to catch these express services can be the
spokes or the feeder lines which can also double
up as the local transport facility. An efficient,
rapid, and comfortable, time bound transportation
system is the need of the hour and solution to all
our problems, may they be in passenger comfort,
decongestion on roads or controlling pollution in
the State.

Sobre o Autor | About the Author
Ex-President of Travel & Tourism Association of Goa, Former Chairman of Confederation of Indian Industry – Goa
Council, Former Chairman and Patron of Goa Heritage Action Group, and is presently the President of the Goa
Chamber of Commerce & Industry, Member of Board of Governors, Government of India Ministry for Tourism’s
Institute of Hotel Management Board of Directors of Economic Development Corporation (EDC) of the State of Goa
Board Member of the Goa Investment Promotion Board.
Ex-presidente da Travel & Tourism Association of Goa, ex-presidente da Confederation of Indian Industry - Goa
Council, ex-presidente e patrono do Goa Heritage Action Group, e atualmente é o Presidente da Câmara de Comércio
e Indústria de Goa, membro da Conselho de Governadores, Governo da Índia Ministério do Turismo Instituto de
Administração Hoteleira Conselho de Administração da Economic Development Corporation (EDC) do Estado de
Goa Membro do Conselho do Conselho de Promoção de Investimentos de Goa.
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R.V. PANDITACHEO TIN KOVITA
TRÊS POEMAS DE R.V. PANDIT
Mukund Kelekar-hachem bhaxantor ani Óscar de Noronha-hachi samikxa
Tradução de Mucunda Quelecar e crítica de Óscar de Noronha

Óscar de Noronha
Editor Associado, Goa
Associate Editor, Goa

Ramachi vatt pollet

À espera de Rama

Minak lagun
Goeant khorench
kitem zalam…
ani
Goenchea fatranchem
bhangor zavn
khoim liplam…
tem
hanv sarkem
nokllom
mat…
dha bara

As minas
Fizeram de Goa
Não sei o quê.
As pedras
Em ouro transformadas?
Não sei.
Mas uma coisa eu sei –
Homens, que anos atrás
Eram de oiro,
Hoje estão feitos pedras
Como a Ahilia1
À espera de Rama!!

vorsam fattim
axil’lea
Goenchea
boreach
bhangra sarkea
mon’xancho
aiz
khoreoch
ohil’le bhoxen
fatri zavn poddleat!
Ramachi vatt pollet!!
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Bhaxek lagun dusman?

Inimigos pela língua?

Tum ani hanv
dogui bhav-bhav…
Bhaxek lagun
Dusman zaleat!

Tu e eu
Irmãos somos…
Inimigos tornamos
Por causa da língua!

Goencho monis

O Goês

Goencho monis
Ponnos koso…
Velean samko Jezu boxen
Kanteam-mukut pangol’la-so
Ani bhitor, mogall mogall,
Mhonvall rosall… goro zoso…
Goencho monis…
Goencho monis!

Homem de Goa
Tu és como a jaca
Com uma coroa de espinhos
Como Jesus Cristo.
Mas por dentro são bagos
Cheios de mel, de amor.
Tu és assim! Tu és assim
Ó homem de Goa.

A

poesia de Raghunath Vishnu Pandit (19171990), conhecido como R.V. Pandit, é
caracterizada pelo uso do verso livre; e, pela
objectividade no tratamento do assunto e economia
da linguagem, torna-se, às vezes, aforística.
Escreveu os seguintes livros de poesia: Ailem
toxem gailem [Cantei tal como senti]; Mhojem
utor gavddiachem [Falo tal como um gauddi2];
Urtolem tem rup dhortolem [Formas que
ficam]; Dhortorechem kavan [Cântico da terra];
Chondravoll [A Lua]3; e, mais tarde, Reventlim
Pavlam [Passos na areia], Lharam [Ondas], além de
livros de prosa. A sua obra demonstra entranhado
amor a Goa e marcado interesse pelo bem-estar dos
extractos mais desfavorecidos da sociedade goesa.
Dedicando-se ao estudo do folclore, publicou
dois volumes de histórias tradicionais concanis –
Gôdd gôdd kanniô [Contos doces] – e uma versão
para crianças de alguns episódios do Ramaiana e
Mahabarata. Em 1975, o seu livro Doriá Gazota
[O Rugir do Mar] ganhou o prémio da Sahitya
Akademi (Academia indiana de Letras). Em 1982,
foi recipiendário do galardão Padma Shri do
Governo da Índia.
Como fotógrafo amador, Pandit captou de forma
excepcional a vida de Gandhi, de quem era sequaz.
Foi sócio efectivo do Instituto Menezes Bragança,
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em Goa, e recebeu o grau de doutor honoris causa
de três universidades.4 É um dos poucos poetas da
língua concani e marata com obras traduzidas em
português e inglês.5
Segundo A Literatura Indo-Portuguesa,6 de
Vimala Devi e Manuel de Seabra, os poemas de
Pandit eram vertidos para português pelo próprio; no
entanto, todos que encontrámos são da tradução de
Mucunda Quelecar7; e a tradução inglesa da autoria
de Thomas Gay8. Na transliteração para caracteres
romanos dos seus poemas, que escrevia em
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devanagárico, teve a ajuda do jornalista Felício
Cardoso.9 E a tradução livre transforma-nos todos
em novos poemas.
As três peças que figuram acima tratam de temas
candentes do período pós-1961:
O primeiro poema refere-se à transformação da
vivência goesa na sequência da exploração das
minas de ferro e manganês, a que se procedeu,
vigorosamente, a partir dos anos sessenta do século
XX. Só após algumas décadas é que o território se
apercebeu das nefastas consequências da actividade
mineira.

O segundo é um poemeto com um quê de
autobiográfico, pois no movimento que precedeu
ao histórico Opinion Poll (escrutínio da opinião),
em 1967, Pandit bateu-se pela integração de Goa
no estado vizinho do Maharashtra de língua oficial
marata. Foi por isso hostilizado por escritores
goeses da língua concani que eram a favor de
estatuto político independente para Goa dentro da
União Indiana.10 Essa rotura com os “irmãos” do
idioma goês ter-lhe-ia inspirado esse poemeto.
O terceiro poema é o seu cântico de louvor à
índole do povo goês.

Referências
1.

Ahilia petrificou-se quando amaldiçoada pelo marido Gautama, tendo mais tarde mudado de estado com um simples
toque dos pés de Rama, príncipe de Ayodhya e herói do poema épico Ramaiana.

2.

Os gauddi, considerados os mais antigos habitantes de Goa, provêm da raça proto-australóide.

3.

Edições de autor, publicadas no mesmo dia (26 de Janeiro de 1963), em Goa.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

Embora a sua habilitação académica não passasse de bacharelato em Letras (B.A.), recebeu esse reconhecimento de
universidades filipina, brasileira e americana (Cf. António Pereira, The Makers of Konkani Literature (1982), p. 230;
Konkani Vishvakosh, Vol. II, p. 629).
Voices of Peace (Goa, 1967) e The Tamarind Leaf (Goa, 1967). Os seus poemas em tradução portuguesa estão
compilados nos n.ºs 119 (1978), 122, 123 (1979) do Boletim do Instituto Menezes Bragança.
Lisboa: Junta de Investigações do Ultramar, 1971.
Segundo informações prestadas por Madhav Borcar, poeta goês da língua concani, Mucunda Quelecar (1904-?)
(vulgo Mukund[a] Kelekar) tinha conhecimentos profundos do concanim, português, francês, latim e inglês. Escrevia
regularmente para O Heraldo e A Vida e, em inglês, para The Navhind Times. Foi professor de português e de matemática
num liceu particular em Pangim. Traduziu para o concani os contos de Stefan Zweig.
Thomas Gay, de nome completo, Thomas Edward Waterfield Gay (1905-2001) (sendo este último o apelido de sua
mãe, adoptado em 1955), alto funcionário do Quadro dos serviços civis britânicos na Índia (Indian Civil Services,
ICS). Segundo nos disse Borcar, Gay limava os poemas traduzidos por Pandit em inglês.
Informação prestada por Borcar. O contista e jornalista Felício Cardoso (1932-2004) lançou as bases da nova sintaxe
do concani, no período do pós-1961. O seu jornal Sot fundiu-se com o diário A Vida, formando, mais tarde, o jornal
Divtti, de que Cardoso foi director associado.
Informação prestada pelo padre Mousinho de Ataíde.
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“My dream is to see Goa’s Civil Code extended to the Indian Union”
– says Manohar Usgãocar, an expert on Portuguese laws in force in Goa, in a chat with Óscar de
Noronha, on the radio programme Renascença Goa

“O meu sonho é ver o Código Civil de Goa estendido à União Indiana”
– diz Manohar Usgãocar, perito de leis portuguesas que vigoram em Goa, em conversa com Óscar
de Noronha, no programa radiofónico Renascença Goa

For the original chat in Portuguese, see
Link

Figure 1. Interview with Manohar Usgãocar
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ON: What does the ‘dream’ that you talk of in
the Preface to your book mean to you and to our
territory?
MU: Well, before I talk about my ‘dream’ I would like
to clarify that when Seabra’s Civil Code [1867] was
published, it did not have the chapters that I am going
to stress on, as these were fruits of the Republic in
1910. Thus, the Portuguese Civil Code was a product
of the Constitutional Monarchy; the law of Marriage,
the law of Divorce and the law for the protection of
children were specialties produced by the Republic.
The Portuguese Civil Code did not have the concept
of divorce; it simply dealt with the absolute separation
of the property.
ON: According to you, why didn’t Seabra introduce
Divorce but, instead, deal only with Separation? Was
it through the influence of the Catholic Church?
MU: I don’t think so… The concept did not exist at
the time. Divorce evolved much later.
ON: So, in 1910 all communities had access to the
law of divorce...
MU: Yes; but the Church prohibited it, because one
of the Articles states: those marrying through the
Church are not entitled to divorce. This provision was
later stuck down by our Courts because one could not
discriminate between two communities.
ON: Well, the Civil Code would not discriminate
between communities, yet it appears that the usages
and customs only of certain communities were
safeguarded in the Code....
MU: This was not about the usages and customs;
this was a part of the law. Divorce (earlier it was
Separation) was made part of the special legislation
that came into force in 1910, after the Republic.
ON: Could you throw light on the usages and the
customs that were safeguarded?
MU: They were excluded in 1880, that is, before the
Republic.
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ON: Some examples of what was safeguarded…
MU: For example, one could marry at a predetermined
age which was reduced. Later, this law was extended
to the Catholics also, because they pointed out that
there was a tradition or custom to marry at an early
age and that was permitted by the State.
ON: What was the age?
MU: The girl could marry at the age of fourteen.
ON: And the boy?
MU: At the age of sixteen.
ON: Is it true that members of the Hindu community
were permitted to have more than one wife?
MU: There was a restriction. It required the consent
of the earlier wife; and she had to be childless. Only
then the second marriage was permitted; but this
was struck down by the Portuguese law in the year
1952, on the grounds that polygamy had long been
abolished.
TRANSLATING THE CODE
ON: Let’s talk a little about your translation: how
long did it take you?
MU: Not long… just twenty years.
ON: Twenty years!
MU: Well, the total number of Articles of the Civil
Code is 2538. There is also the Civil Procedure Code
and miscellaneous legislation regarding the usages,
customs and others which total up to more than four
thousand Articles.
ON: So, yours is a translation of the whole of the
Portuguese Civil Code…
MU: Not only of the Code but also of other laws that
were published later…
ON: … which are connected to the Civil Code and to
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the Civil Procedure Code…

ON: In Portugal, is the same Civil Code still in use?

MU: Yes, the Civil Procedure Code, too, which has
1580 Articles. The reason for translating both the
Codes is that the Civil Code alone is not sufficient;
the Civil Code provides only the substantive aspect of
law, but the enforcement or implementation is done
through the Civil Procedure Code. Courts and others
must follow the Civil Procedure Code, so the Codes
are complementary.

MU: No, it was changed entirely, in 1966, influenced
by the Germanic theory… When Napoleon Bonaparte
prepared a Code and appointed persons, he said that
the Code had to use simple language, such that the
public could easily read it. In contrast, the Germanic
jurists said that eventually only the jurists should read
the Code and not the public.

The Code of Civil Procedure was repealed in the year
1939; the whole of it was the work of Prof. Alberto
Reis and it was in force at the time of Liberation… At
a conference at Simla, organized by advocates from
the Indian Union, I had the opportunity to highlight
the advantages of the Portuguese Civil Code and how
it serves to decide cases much faster.
ON: But in Goa today only a part of the Portuguese
Civil Code is in use, isn’t it?
MU: It was in use, but later it was gradually substituted
by corresponding Indian laws.
ON: Which are those laws?
MU: For example, the Transfer of Property Act,
Contract Act which formed an integral part of the
Civil Code stood pro tanto altered.
ON: So, today, the Code is in use mainly regarding
family laws…
MU: Yes, the law of marriage and divorce is unaltered.
Fortunately, what existed here was repealed neither
by the Union of India nor by the State government,
except that every time an Indian law was introduced,
the respective provision of the Civil Code was
repealed. For example, the law of pre-emption…
when an individual sells his right without giving
preference to the co-owner. This is not provided for
in the same way under the Indian law. The problem
which arose was to see whether this provision of
Portuguese law prevails or not. The courts said that it
does prevail since a similar provision does not exist in
the Indian Civil Code.
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GOAN CONTRIBUTION
ON: This Code is a Portuguese legacy, but Goa is
also connected to the Code, through a Goan – Luiz
da Cunha Gonçalves – who has contributed a lot,
thanks to his Treatise on Civil Law... Would you like
to throw some light on this jurist?
MU: Of course! He writes in the Preface to the first
volume: “More than sixty years have elapsed since
the publication of our Civil Code, but whereas in
the interim period many treatises and commentaries
have been published in the main countries of Europe,
especially in France and Italy, here in Portugal the
scientific work in this branch of legal science has
been scarce, fragmented, superficial, nothing to
compare even with the treatises of French classics,
nothing on a par with the modern treatises. It was
therefore imperative that alongside our Civil Code,
one of the best in the civilized world, an intensive and
extensive work should emerge, of the kind that I have
referred to. Nobody will fail to acknowledge it, and
convinced that I will be rendering good service to the
Portuguese legal science and the country, I will not
hesitate to try and execute the work, presuming that I
will be helped by ingenuity and art.”
ON: It is evident from the host of names featuring
in your book, right from the Chief Justice of the
Bombay High Court to the Chief Justice of the
Supreme Court of India, that your book and your
translation of the Portuguese Civil Code did evoke a
lot of interest…
MU: Yes, Justice Sabyasachi Mukherjee, Justice
Couto and others have appreciated the translation.
I can say that one who was really in favour of the
Civil Code for Goa, Daman and Diu was Justice
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Chandrachud. He appreciated the law which existed,
especially those three volumes, Marriage, divorce
and Law for children, and he said thus: “The Uniform
Civil Code remains today a distant world. In my
view it would be a retrograde step if Goa, too, were
to give up uniformity in its personal laws which it
now possesses. Fortunately, as it appears now, the
Portuguese followed a different policy in the matter of
personal laws than the British. The Civil Code enacted
by them covering inter alia family laws applied to all
the communities living in this Union Territory except
that the customs and usages of non-Christians were
saved to a very limited extent. I am quite aware that
the Uniform Civil Code of Goa, though it provides an
ideal for the rest of the country, creates problems for
the Union Territory of Goa itself. The special family
laws operating in Goa which are different from those
which operate in the rest of the country give rise to
the peculiar inter-state conflicts of law. But this did
not despair us because inter-state conflict of laws
is one of the most perplexing aspects of American
Federalism. The conflicts could be minimized by
bringing the Portuguese Civil Code in line with some
of the central statutes on the subject, at least in basic
matters.”
ON: The Constitution of India states that the Civil
Code ought to be introduced in India… You have
been the Additional Solicitor-General of India.
Do you think that the present social climate is
favourable, and there have been efforts in that
direction, or does the directive remain merely in the
pages of the Constitution?
MU: Frankly speaking, till today no steps have been
taken. It is an embarrassment to note that even after
sixty years nothing has been done. However, the
outcome of the Portuguese law was considered when
there was a conference between Portugal and Goa,
and judges and professors from different universities
came here, and everybody spoke and appreciated the
existence of the Civil Code. The conference took
place when I was the Additional Solicitor-General of
India.
ON: Oh! So, it was a very special event and an
important step!
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MU: After Independence or Liberation, as they call it,
Parliament enacted a law, and it was mentioned that all
the laws which are maintained are Indian laws. That
was thus the first step for the maintenance of those
laws – they could be repealed later, but fortunately
till today the laws on marriage, divorce and [laws for]
children have not been altered by the state. I have
to say that there were efforts to discard it but what
mattered was what the then Chief Justice of India
Justice Chandrachud said: “It is heartening to find
out that the dream of the Uniform Civil Code in the
country finds its realization in the Union Territory of
Goa, Daman and Diu. How many outside are aware
of this I cannot guess.”
DREAM
ON: Senhor Doutor, one last question: we have seen
that the Civil Code is a legacy of the Portuguese.
For your part, the translation of the Code is your
legacy to the Indian Union.
MU: Yes, exactly. For as long as I live, it is my
obligation to work to ensure that it shall continue.
ON: You were speaking of your dream: when would
your dream be fulfilled?!
MU: My dream has three facets: first, the marriage
must be compulsorily registered before the Civil
Registrar which gives protection to the family. In
the rest of India, this is done before the Hindu priest
(Bhat) which does not serve any purpose. Second, the
regime of the communion of properties, too, does not
exist in the rest of India, and the third: Reservation of
the disposable share of legitimes is a system which
maintains the balance, because half-share is reserved
for the family and other half can be disposed off by
the testator to whosoever he or she wants.
By introducing the legislation which is in force in
Goa, Daman and Diu, justice can be done to all and
the interests of the children and wife be protected.
The concept of moiety which exists as per Portuguese
law is recognized in section 5A of the Income Tax
Act. This law is maintained by the Indian Union, and
the payment of Income Tax by Goans is made having
due regard to the regime of the communion of assets
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as contemplated in the Portuguese Civil Code.
ON: But it seems that during the last two or three
years there have been some problems in this respect.
MU: What problems?
ON: The Income Tax officers do not accept this
concept of division of assets.
MU: It is not permissible to ignore the legislation; in
fact, it is a violation of law.
ON: They say that one cannot make a special
provision only for Goa...
MU: They cannot be fail to comply with section 5A
of the Income Tax Act. In fact, one of the Income tax

officers appreciated it and other subordinates did not
want to accept it. He said thus: “If you do not accept,
I will insist before the higher authorities to make it
applicable for the whole of India.”
ON: This brings us to our last question: that
beautiful dream you have for India, when do you
think it will come true?
MU: I do not know, but, frankly, I am trying to see
that my dream is fulfilled. I will continue working till
the end.
ON: Senhor Doutor, let me take leave of you,
wishing you good health and many more years of
work in this field. Thank you very much.

Acknowledgement | Reconhecimento
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Casa do Dessay de Lamagão (In: A. Lopes Mendes, A India Portugueza, Imprensa Nacional, Lisboa, 1886, Vol. I)
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José Filipe Monteiro
Editor Associado e Cofundador da Casa de Goa, Portugal
Associate Editor and Co-founder of Casa de Goa, Portugal

Nesta secção, apresentamos neste número três livros. Sendo esta edição dedicada a sessenta anos de uma data com
profundo impacto na história da nossa terra e do nosso povo, quisemos apresentar este acontecimento, tão relevante,
sob várias concepções e prismas. Para tal, escolhemos três livros, que dão, na nossa opinião, uma visão diferente de
um acontecimento inolvidável.

In this issue, we presente three books in this section. As this edition is dedicated to sixty years of an event that had a
profund impact on the history of our land and our people, we decided to review three books which, we think, present
different views and perspectives.

XEQUE-MATE A GOA
de Maria Manuel Stocker
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L

ivro de autoria de Maria Manuel Stocker,
editado em 2011 pela Texto Editores Lda. Com
um prefácio de António Barreto, ao longo de oito
capítulos, a autora contextualiza o “O Princípio do
Fim do Império Português” (subtítulo do livro) que
se consumou com a invasão e anexação, do então
denominado, Estado Português da Índia (Goa, Damão
e Diu).
São abordados vários temas que de algum modo
contribuíram para o cerco e o princípio do fim da
política do Dr. Oliveira Salazar – “Portugal, nação una
e indivisível do Minho a Timor” – que se iniciou com
a queda daqueles territórios e, concomitantemente,
com a luta de guerrilha das colónias africanas na sua
pugna pela independência.
No que diz respeito aos territórios de Goa, Damão e
Diu a autora faz uma análise exaustiva onde foca temas
tão diversos como a Independência da União Indiana
e a sua política em relação aos territórios europeus,
encravados no subcontinente indiano, a importância
e a liderança deste país com os não alinhados, o seu
relacionamento com os dois blocos (Ocidental versus
Comunista), o relacionamento de Portugal com o seu
mais velho aliado (Inglaterra) e com a aliança OTAN/
NATO, o enquadramento da posição portuguesa nas
Nações Unidas, o cenário da Guerra fria, o papel dos
vários partidos e organizações dos goeses na cidade de
Bombaim, na qual residia, e reside, uma significativa
diáspora goesa, a situação económica em Goa e a
situação política e militar em Portugal e nas colónias,
com particular ênfase para Angola onde se iniciara a
luta de guerrilha no início de 1961.
O livro está muito bem documentado e mostra
como a tenaz se foi apertando em relação à política de
Salazar e consequentemente ao Xeque-mate a Goa.
Da leitura do livro se depreende, que a celebre
frase do primeiro-ministro português, em relação
a batalha final que se aproximava, “… Não prevejo
possibilidade de tréguas nem prisioneiros portugueses
como não haverá navios rendidos, pois, sinto que pode
haver apenas soldados e marinheiros vitoriosos ou
mortos” não foi uma ordem repentina, mas antes um
ordem, corolário de uma evidência: Portugal jamais
conseguiria opor com êxito a uma confrontação
militar com as forças armadas da União Indiana. A
estratégia, pensada e planeada, para uma saída airosa
de uma política desfasada do tempo e da evolução
do mundo, tinha como objectivo a vitimização de
Portugal, mesmo que resultasse no sacrifício escusado
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Book authored by Maria Manuel Stocker and
edited in 2011 by Texto Editores Lda. With a preface
by António Barreto, over eight chapters, the author
contextualizes the “The Beginning of the End of the
Portuguese Empire” (the book's subtitle) which was
consummated with the invasion and annexation of the
so-called Portuguese State of India (Goa, Damão and
Diu).
The author discusses several topics and arguments,
that somehow contributed to the siege and the
beginning of the end of Dr. Oliveira Salazar's policy
– “Portugal, a united and indivisible nation from
Minho to Timor”. The onset was the fall of those
territories and, concomitantly, the guerrilla struggle
of the African colonies in their fight for independence.
Regarding the territories of Goa, Damão and Diu,
the author makes an exhaustive analysis focusing
on themes as diverse as the Independence of the
Indian Union and its policy in relation to European
territories, embedded in the Indian subcontinent,
its importance and leadership with the non-aligned
countries, its relationship with the two blocs (Western
versus Communist), Portugal's relationship with
its oldest ally (England) and with the NATO/OTAN
alliance, the framing of the Portuguese position in
the United Nations, the Cold War scenario, the role
of the various Goan parties and organizations in the
city of Bombay, in which a significant Goan diaspora
resided, and resides, the economic situation in Goa,
and the political and military situation in Portugal
and the colonies, with particular emphasis on Angola
where the guerrilla struggle began in early 1961.
The book is very well documented and shows how
the forceps was tightened in relation to Salazar's
policy and consequently to a Checkmate to Goa.
From the reading it appears that the famous phrase
of the Portuguese Prime Minister, in relation to the
final battle that was approaching, “… I do not foresee
the possibility of a truce or Portuguese prisoners as
there will be no surrendered ships, because I feel that
there may only be soldiers and sailors victorious or
dead” was not a sudden order, but rather an order, that
was corollary of an evidence: Portugal could never,
successfully, oppose a military confrontation with
the armed forces of the Indian Union. The strategy,
thought out and planned, intended to be a graceful
exit for a policy that was out of time and evolution of
the world. Its main objective was the victimization of
Portugal, even if it resulted in the needless sacrifice
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de milhares de vida.
A lacuna mais gritante, na minuciosa investigação
bem patente ao longo do livro, prende-se com a
minguada investigação e alusão às forças que, dentro
de território, encabeçadas pela elite marganense,
pugnavam pela autodeterminação, administrativa e
financeira, do território.
Infelizmente, da leitura do livro, fica-se com a ideia
de que não havia grupos organizados dentro e fora de
Goa que lutassem pela autodeterminação: que na sua
esmagadora maioria, os partidos e movimentos que
lutavam pelo fim da soberania portuguesa pelejavam
pela integração de Goa na União Indiana. O que, de
todo, não correspondia a realidade.

of thousands of lives.
The most glaring gap, in the meticulous investigation
that is evident throughout the book, is related to the
meagre allusion to the forces that, within the territory,
headed by the Margão elite, fought for administrative
and financial self-determination of the territory.
Unfortunately, from the reading of the book, one gets
the idea that there were no organized groups inside
and outside Goa that fought for self-determination:
that in their overwhelming majority, the parties
and movements fighting for the end of Portuguese
sovereignty were fighting for the integration of Goa
in the Indian Union. This assumption did not, at all.
correlate with the reality.

GOA: A TERCEIRA CORRENTE
Discursos, artigos, cartas e defesas forenses
de António A. Bruto da Costa
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C

olectânea de textos selecionados e apresentados
por Mário Bruto da Costa (direitos de autor).
Impresso pela Pilar I.T.I., Pilar – Goa. Agosto de
2013. O livro, com prefácio de Mário Bruto da Costa
é, essencialmente, uma selecção de discursos, artigos
e cartas do causídico António Bruto da Costa.
Para além de advogado, António Bruto da Costa
foi jornalista e político (vogal eleito do Conselho do
Governo).
Enquanto jornalista, em 1933 aos 31 anos de idade,
foi director do “Ultramar” – primeiro jornal, não
oficial, fundado em todo o ultramar português.
Na sequência do seu artigo “Sinal dos tempos” o
semanário viria a ser suspenso em Junho de 1937,
pela Portaria assinada pelo Encarregado do Governo
do Estado da Índia, Francisco Higino Craveiro Lopes.
A suspensão viria a ser levantada em Abril de 1939
pelo Governador José Cabral.
Como político, ao longo de cerca de 15 anos,
quer através de cartas quer nos seus discursos no
Conselho do Governo, pugnou pela autodeterminação
administrativa e financeira do território de Goa.
Mas não foi só nos seus escritos, também de
viva-voz confrontou as mais altas individualidades
do Governo português, como foram os casos de:
Ministro de Ultramar em 1952, na altura da sua visita
ao território de Goa, bem como o próprio primeiroministro Dr: Oliveira Salazar, na audiência concedida
na sua residência oficial de S. Bento. Neste encontro,
Bruto da Costa transmitiu ao chefe do governo a
grande insatisfação da comunidade goesa perante o
Acto Colonial.
Neste livro, na transcrição das várias cartas que
escreveu ao Dr. Oliveira Salazar, defendeu sempre
denodadamente a autonomia do território, como
se constata de alguns excertos das mesmas: assim
em 1955 escrevia “um Estatuto que não esteja em
consonância com as nossas potencialidades e com o
nosso passado ou com o nosso presente, só servirá
para cavar mais fundo o abismo…” E, em 1959 “A
concessão da autonomia administrativa e financeira
seria, dentro da lógica dos princípios propugnados
pela União Indiana, a satisfação de uma das maiores
aspirações dos povos de Goa, Damão e Diu, devendo
levá-lo a cessar o conflito que se eternizava sem
vantagem para ninguém.”
Neste contexto – autodeterminação − foi um
acérrimo defensor de um Estatuto político do Estado
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Collection of selected texts presented by Mário
Bruto da Costa (copyright). Printed by Pilar I.T.I.,
Pilar – Goa. August 2013. The book, with a preface
by Mário Bruto da Costa, is essentially a selection of
speeches, articles, and letters by the lawyer António
Bruto da Costa.
In addition to being a lawyer, António Bruto da
Costa was a journalist and politician (elected member
of the Government Council of Goa during colonial
Goa).
As a journalist, in 1933, at the age of 31, he was
the director of “Ultramar” – the first non-official
newspaper founded in the whole of Portuguese
overseas territories.
Following the publication of an article “Sinal dos
Tempos”, the weekly was suspended in June 1937, by
the Ordinance signed by the Head of the Government
of India, Francisco Higino Craveiro Lopes. The
suspension was lifted in April 1939 by Governor José
Cabral.
As a politician, for about 15 years, either through
letters or in his speeches to the Government Council,
he fought for the administrative and financial selfdetermination of the territory of Goa.
He confronted the highest personalities of the
Portuguese Government personally and through his
writings: Minister of Overseas in 1952, at the time of
his visit to the territory of Goa, as well as the Prime
Minister Dr. Oliveira Salazar himself, at the audience
granted to him, at the official residence in S. Bento.
In this meeting, Bruto da Costa conveyed to the head
of government the great disappointment of the Goan
community with the Colonial Act.
In this book, in the transcription of the various
letters he wrote to Dr. Oliveira Salazar, he always
nourished and withstood for the autonomy of the
territory. Some excerpts from them: in 1955 he wrote
“a Statute (Bill) that is not in line with our potential
and with our past or with our present, will only serve
to dig deeper into the abyss…” And, in 1959, “The
granting of administrative and financial autonomy
would be, within the logic of the principles advocated
by the Indian Union, the satisfaction of one of the
greatest aspirations of the peoples of Goa, Damão
and Diu, which should lead to end the conflict that
was perpetuating without benefit to anyone.”
In this context – self-determination – he was a
staunch advocate of a political Statute (Bill) of the
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da Índia. Apresentou um projecto que não chegou a
ser discutido, muito menos aprovado. Em Julho de
1955 viria a ser promulgado o “Estatuto do Estado da
Índia” que estava longe de satisfazer as aspirações do
território e, como tal, foi acolhido por Bruto da Costa
com manifesta indiferença e até repulsa.
Em Agosto de 1962, escreveu uma carta a
Jawaharlal Nehru, primeiro ministro da União
Indiana, onde explanou todas as incoerências
do estadista, quer em relação às promessas de
autodeterminação do território quer do respeito
pela sua identidade cultural, bem como do
desrespeito pela Carta das Nações Unidas.
Em Dezembro de 1974, escreveu uma missiva
ao Dr. Mário Soares, na altura Ministro dos
Negócios Estrangeiros, a manifestar o seu
repúdio e descontentamento pelo reconhecimento
dos territórios de Goa, Damão e Diu como
fazendo parte da União Indiana, sem consultar
previamente a opinião da sua população.
Dotado de um raciocínio brilhante e uma
retórica clara e persuasiva, Bruto da Costa foi
um homem coerente com a defesa de ideias e
princípios que sempre defendeu.
Já depois da anexação de Goa, declinou o
convite que lhe foi dirigido para integrar o
parlamento indiano como membro pelo território
de Goa.
Na minha opinião, o conhecimento da história
de Goa, principalmente os últimos 15 a 20 anos
antes da anexação fica incompleta e mutilada
sem a leitura deste livro.
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State of India. He presented a project that was never
discussed, much less approved. In July 1955, the
“Statute of the State of India” was promulgated, which
was far from satisfying the territory's aspirations and,
as such, was spurned by Bruto da Costa with manifest
indifference and even disgust.
In August 1962, he wrote a letter to Jawaharlal
Nehru, Prime Minister of the Indian Union, in
which he explained all the inconsistencies of the
statesman, whether in relation to the promises of
self-determination of the territory or respect for its
cultural identity, as well as disrespect for the Charter
of United Nations.
After the Portuguese revolution, in December 1974,
he wrote a letter to Dr. Mário Soares, then Minister
of Foreign Affairs, expressing his repudiation and
discontent with the recognition of the territories of
Goa, Damão and Diu as part of the Indian Union,
without previously consulting the opinion of its
population.
Endowed with brilliant reasoning and a clear
and persuasive rhetoric, Bruto da Costa was a man
consistent with the defence of ideas and principles
that he always contended.
After the annexation of Goa, he declined the
invitation addressed to him to join the Indian
parliament as a member for the territory of Goa.
In my opinion, knowledge of the history of Goa,
especially the last 15 to 20 years, before the annexation
of the territory (mid-forties to early sixties), is
incomplete and mutilated without a reading of this
book.
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OPERATION VIJAY. THE ULTIMATE SOLUTION
de Shrikant Y. Ramani

S

egunda edição, publicada pela Broadway
Publishing House, em 2012. A primeira edição
tinha sido publicada em 2008.
O livro contém 15 capítulos e muitas ilustrações
(mapas com planos de acção, quer das tropas
portuguesas quer das forças armadas indianas,
fotografias dos responsáveis e intervenientes
na Operation Vijay bem como dos efeitos dos
bombardeamentos, do material e equipamento
utilizado (navios de guerra e aviões entre outros).
No que diz respeito aos capítulos, em termos
globais, abordam a situação política em relação aos
territórios de Goa, Damão, Diu, Dadrá e Nagaraveli na
perspectiva da União Indiana (UN) e os preparativos
e a acção militar denominada de Operation Vijay.
No plano político é feita uma exposição, sucinta,
dos contactos diplomáticos e a posição do governo da
União Indiana em relação aos territórios portugueses.
A recusa sistemática do governo português em
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Second edition, published by Broadway Publishing
House, in 2012. The first edition had been published
in 2008.
The book contains 15 chapters and many illustrations
(maps with action plans of both Portuguese troops
and Indian armed forces, photographs of those
responsible and involved in Operation Vijay as well
as the effects of the bombings, the material and
equipment used (warships and planes, among others).
About the chapters, in global terms, they address
the political situation in relation to the territories
of Goa, Daman, Diu, Dadrá and Nagaraveli from
the perspective of the Indian Union (IU) and
the preparations and the military action called
Operation Vijay. At the political level, is made a brief
exposition of diplomatic contacts and the position
of the Indian Union government in relation to the
Portuguese territories. The unchanging refusal of
Portuguese government's to fulfil the aspirations of
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satisfazer as aspirações do governo da UN, levou ao
encerramento da sua legação diplomática em Lisboa
em Maio de 1953.
Assim, na perspectiva da UN, a rejeição do governo
português em entregar os territórios não viabilizava
outra saída que não a acção armada, dado que a luta
“Satyagraha”, que tinha atingido os objectivos em
relação à saída dos ingleses e a ocupação de Dadrá
e Nagaraveli, não mostrava sinais de ter sucesso em
relação a Goa.
As diligências do governo da UN feitas junto dos
outros países, quer do bloco comunista quer dos não
alinhados, e, de um certo modo, a recusa dos aliados
de Portugal − Inglaterra, Estados Unidos e Nato em
não apoiar Portugal em termos bélicos – garantia o
sucesso militar e político da anexação dos territórios.
Não há, no livro, qualquer referência à reivindicação
dos goeses junto do governo local e central para a
autodeterminação do território de Goa.
Algumas considerações do autor, como a esmagadora
maioria dos goeses desejarem ser integrados na União
Indiana, carecem de qualquer fundamento. Por outro
lado, que se não fosse a intervenção armada da UN,
Goa continuaria até hoje a ser uma colónia sob o jugo
português não passa de um delírio ou desconhecimento
da realidade histórica. É do conhecimento geral, que
na sequência da Revolução de Abril, menos de treze
anos após a anexação de Goa, quase todas as colónias
portuguesas se tornaram independentes.
A descrição das operações militares é bastante
minuciosa e tem a grande virtude de apresentar os
detalhes na perspectiva das duas forças beligerantes:
a portuguesa e a indiana.
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the UN government led to the closure of its diplomatic
legation in Lisbon in May 1953.
Thus, from the perspective of the UN, the Portuguese
government's rejection of handing over the territories
left no alternative than armed action, given that
the “Satyagraha” struggle, which had achieved its
objectives in relation to the departure of the British
and the occupation of Dadrá and Nagaraveli, showed
no signs of succeeding in relation to Goa.
The contacts shaped by the government of India
with other countries, whether communist or nonaligned, and their assurance of non-interference, as
well as, in a way, the refusal of Portugal's allies −
England, the United States and NATO not to support
Portugal in military terms – was an insurance of the
military and political success of the annexation of
the territories.
There is no reference, in the book, to the Goans who
claimed to the local and central government in Portugal
for the self-determination of the territory of Goa.
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CICLO DE CONFERÊNCIAS NA CASA DE GOA

Olhares sobre 18 de Dezembro de 1961, seis décadas depois

CYCLE OF CONFERENCES AT CASA DE GOA
Insights on December 18, 1961, six decades after

Figura 1. Conferência proferida pelo Professor Valentino Viegas |
Conference given by Professor Valentino Viegas

No dia 14 de Outubro de 2021 foi iniciado o ciclo
de conferências na Casa de Goa sob o título Olhares
sobre 18 de Dezembro de 1961, seis décadas
depois, sob coordenação do Professor Doutor
Valentino Viegas (Figura 1). A primeira conferência,
foi da autoria do coordenador e intitulou-se “18 de
Dezembro de 1961: Uma data histórica”, sendo
abordada em cinco tópicos: 1) A importância da data;
2) Alguns factos por mim testemunhados no dia 18 de
Dezembro de 1961; 3) A polémica sobre a definição
do evento; 4) Goeses do exterior versus residentes;
e 5) Goa, Índia e Portugal. A assistência, muita
atenta e interessada, depois de aplaudir fortemente
o palestrante, participou activamente no debate com
várias intervenções.
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On October 14, 2021, the cycle of conferences began
at Casa de Goa under the title Insights on December
18, 1961, six decades later, under the coordination
of Professor Valentino Viegas (Figure 1). The first
conference was authored by the coordinator and
entitled “December 18, 1961: A historic date”,
being addressed into five topics: 1) The importance
of the date; 2) Some facts I witnessed on December
18, 1961; 3) The controversy over the definition of
the event; 4) Goans from abroad versus residents;
and 5) Goa, India and Portugal. The audience, very
attentive and interested, after strongly applauding
the speaker, actively participated in the debate with
several interventions.
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DOIS ANTIGOS PRESIDENTES DA CASA DE GOA RECEBEM
DISTINÇÕES DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA PORTUGUESA
TWO FORMER PRESIDENTS OF CASA DE GOA RECEIVE
DISTINCTIONS FROM THE PRESIDENT OF THE PORTUGUESE REPUBLIC

Figura 2. Alfredo Bruto da Costa distinguido postumamente pelo Presidente da República Portuguesa
| Alfredo Bruto da Costa distinguished posthumously by the President of the Portuguese Republic.

ALFREDO BRUTO DA COSTA, antigo
presidente da Comissão Nacional Justiça e Paz,
recebeu a título póstumo a Ordem da Liberdade, pelos
“serviços relevantes prestados em defesa dos valores
da civilização, em prol da dignificação do Homem
e à causa de liberdade” (Figura 2). O Presidente da
República Portuguesa Marcelo Rebelo de Sousa
apresentou o antigo presidente da referida Comissão
Nacional como “um profeta”.

ALFREDO BRUTO DA COSTA, former president
of the National Commission for Justice and Peace,
received the Order of Liberty posthumously for
“relevant services rendered in defense of the values
of civilization, in favor of the dignity of Man and
the cause of freedom” (Figure 2). The President of
the Portuguese Republic Marcelo Rebelo de Sousa
introduced the former president of the aforementioned
National Commission as “a prophet”.

NARANA COISSORÓ, antigo deputado e
dirigente do CDS-PP, foi agraciado por ocasião do
seu 90.º aniversário com a Grã-Cruz da Instrução
Pública, por delegação do Sr. Presidente da República
Portuguesa (Figura 3).
Narana Coissoró já tinha sido distinguido em 1993
como Grande-Oficial da Ordem da Instrução Pública,
em 1995 como Grande-Oficial da Ordem Militar
de Cristo e em 2006 com a Grã-Cruz da Ordem do
Infante D. Henrique.

NARANA COISSORÓ, on the occasion of his 90th
anniversary, the former deputy and leader of the
CDS-PP party, was awarded with the Grand Cross
of Public Instruction, by delegation of the President
of the Portuguese Republic (Figure 3).
Narana Coissoró had already been distinguished
in 1993 as Grand Officer of the Order of Public
Instruction, in 1995 as Grand Officer of the Military
Order of Christ and in 2006 with the Grand Cross of
the Order of Infante D. Henrique.
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Figura 3. Narana Coissoró distinguido por delegação do
Presidente da República Portuguesa | Narana Coissoró
awarded by delegation of the President of the Portuguese
Republic.

LIVROS RECENTEMENTE PUBLICADOS DA AUTORIA DE NOSSOS
ESTIMADOS COLABORADORES
BOOKS RECENTLY PUBLISHED AUTHORED BY OUR
ESTEEMED CONTRIBUTORS
J. Anthony Gomes, ed. RHYTHMS OF BROKEN HEARTS, Springer-Nature, 2021, accessible at https://
www.amazon.com/Books-J-Anthony-Gomes/s?rh=n%3A283155%2Cp_27%3AJ.+Anthony+Gomes
Philomena & Gilbert Lawrence, ed. INSIGHTS INTO COLONIAL GOA, Kindle Direct Publishing, 2021, accessible at https://www.amazon.com/INSIGHTS-INTO-COLONIAL-Philomena-Lawrence/dp/B08STSPRFC
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A NOSSA REVISTA PARCEIRA | OUR PARNER MAGAZINE

The Global Goan - The magazine for Goans by Goans across the globe

Recomendamos a leitura dos dois últimos números, usando as hiperligações abaixo
We recommend the reading of the two last issues, clicking on the links below

October 2021, vol. 2, issue 10

November 2021, vol. 2, issue 11

Link

Link
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