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NORMAS EDITORIAIS

EDITORIAL INSTRUCTIONS

A Revista da Casa de Goa é o órgão oficial da Casa de Goa.

The Revista da Casa de Goa is the official magazine of Casa de Goa.

Contém secções habituais regulares abaixo indicadas, nas quais os artigos
podem ter limite máximo de palavras e figuras.

It contains regular sections as given below, in which articles may have a
limit of words and illustrations.
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Normas de publicação
Os artigos submetidos devem versar temas relacionados com investigação,
preservação e divulgação sobre a identidade cultural de Goa, Damão e Diu.
Os artigos são submetidos à aprovação do Diretor, enviados por correio eletrónico
para geral@casadegoa.pt
As opiniões expressas nos artigos publicados não refletem as ideias e pontos de vista
dos editores, mas sim dos autores.
A revista é bilingue, sendo aceites artigos em português (o novo acordo ortográfico
é opcional) e inglês. Relativamente ao idioma, exceção é feita ao Espaço do Concani,
reservado para publicação de artigos em concani romano com a respetiva tradução
para português. O Conselho Editorial reserva-se o direito de rever aspetos formais,
nomeadamente o português e o inglês.
Se algum artigo original exceder o limite de palavras, este poderá ser publicado em
partes, em números consecutivos da Revista. Em casos excecionais e por decisão
editorial, o limite de palavras figuradas pode exceder o acima referido.
Pontualmente poderão ser adicionadas outras secções, de acordo com o tipo
específico dos artigos (depoimento, poema, etc).
Os artigos devem conter um Resumo (português) e Abstract (inglês) com limite de
150 palavras, respetivamente, não sendo obrigatório para artigos com menos de
1500 palavras e para artigos anteriormente publicados noutras revistas. Se o autor
não estiver à vontade para escrever em qualquer dos idiomas, a Revista comprometese a traduzir no idioma diferente ao da versão integral do artigo.
São aceites artigos anteriormente publicados noutras revistas e periódicos, desde
que obtenham a autorização das edições e dos autores e a publicação prévia seja
devidamente citada. Neste âmbito, a Revista da Casa de Goa tem uma parceria
editorial com The Global Goan. Em cada número da Revista da Casa de Goa por
norma há um número limite de artigos republicados, sendo dada prioridade aos
artigos originalmente submetidos em primeira mão.
Todos os artigos submetidos são sujeitos à apreciação pelo Conselho Editorial,
podendo ser aceites sem alterações, sujeitos a alterações sugeridas, ou não aceites.
Distribuição e divulgação: A Revista é de livre acesso e a divulgação é livre. É distribuída por correio eletrónico aos sócios da Casa de Goa, associações de goeses da
diáspora e jornais em Goa. Graças à parceria editorial com The Global Goan, cada
número desta revista disponibiliza a hiperligação para acesso ao número mais recente da Revista da Casa de Goa.

2.2.10. Letter to the Director (word limit 400, maximum one 		
illustration)
2.2.11. News (word limit 250, maximum one illustration per new)
Publication Norms
Articles submitted for publication should address topics related to research,
preservation and dissemination of the cultural identity of Goa, Damão and Diu.
Articles are to be emailed to the Director at geral@casadegoa.pt for approval.
The opinions expressed in articles of the Revista da Casa de Goa do not reflect the
ideas and points of view of the editors, rather those of the authors.
The magazine is bilingual and articles are accepted in Portuguese (the new spelling
agreement is optional) and English. In relation to the language, an exception is
made for the Konkani Corner, dedicated to articles published in Konkani language
in Roman script, with translation into Portuguese. The Editorial Board reserves the
right to review formal aspects, namely Portuguese and English.
If an original article exceeds the word limit, it may be published in parts, in consecutive
issues of the Revista da Casa de Goa. In exceptional cases and according to the
editorial decision, the limit of words and illustrations may exceed the aforementioned.
Other sections may be added occasionally, according to the specific type of articles
(testimony, poem, etc.).
Articles should contain Abstract (English) and Resumo (Portuguese abstract)
and in up to 150 words, respectively, not mandatory for articles with less than
1500 words and for articles previously published in other magazines. If the
author is not skilled in writing in any of the languages, the Revista da Casa de
Goa undertakes to translate to the other language based on the full version
of the article.
Articles previously published elsewhere are accepted, as long as authorization is
obtained from publications and authors and appropriately cited. In this context,
Revista da Casa de Goa has an editorial partnership with The Global Goan. In each
issue of the Revista da Casa de Goa there will be a limited number of republished
articles, with priority given to fresh submissions.
Articles submitted for publication are subject to review by the Editorial Board and
may be accepted without changes, or subject to suggested changes, or not accepted
at all.
Distribution and dissemination: This is an open access magazine, free to share, and
distributed by e-mail to members of Casa de Goa, Goa Diaspora associations and
newspapers in Goa. Thanks to the editorial partnership with The Global Goan, each issue
of this magazine provides a link to access the latest issue of the Revista da Casa de Goa.
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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.
Aires Barreto (Toronto, Canadá)

Torrinha do Palácio de Damão (In: A. Lopes Mendes, A India Portugueza, Imprensa
Nacional, Lisboa, 1886, Vol. I)
Revista da Casa de Goa
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Editorial

IDENTIDADE CULTURAL NUMA VISÃO ABRANGENTE
CULTURAL IDENTITY IN A COMPREHENSIVE VIEW
José Filipe Monteiro
Editor Associado e Cofundador da Casa de Goa, Portugal
Associate Editor and Co-founder Member of Casa de Goa, Portugal

H

á escassos dias do início da Primavera, quando os
efeitos devastadores da pandemia da Covid-19
pareciam estar a declinar, quando a esperança de uma
normalidade se vislumbrava no horizonte, surge,
vindo do Leste da Europa uma guerra, sem qualquer
motivo que a justifique – como se algo justifique uma
guerra!
Em nome de geoestratégias e real politique,
cometem-se as maiores barbaridades, sacrifica-se a
liberdade de um povo. A sua escolha.
Intimida-se a humanidade com a ameaça do nuclear.
É neste mar de incertezas que dá à estampa este
número da nossa Revista.
Um número com contributos nas mais diversas
áreas, mas todos com a finalidade de contribuírem
para a nossa identidade cultural. Uma identidade
assente na nossa terra, no seu meio ambiente e nas
suas pessoas − no seu ser e estar.
Neste número, nos artigos originais, José Venâncio
Machado, profundo conhecedor da ciência agrária
goesa, no seu ensaio É preciso salvar o Arroz em
Goa, caracteriza esta gramínea, base tradicional da
nossa alimentação, numa perspectiva histórico-social
e botânica.
From my railway carriage, uma crónica de
Ralph de Sousa, sobre os caminhos de ferro em Goa.
Desde a sua construção, no último quartel do século
dezanove, até a nova linha férrea, a Konkan Railway.
Do romantismo e beleza do troço desta linha, que
partindo de Mormugão, atravessa os túneis, rasga as
encostas ingremes dos Gates e cavalga a majestosa
cascata de Dudhsagar. Um olhar sobre o passado e
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A few days before the beginning of Spring, when
the devastating effects of the Covid-19 pandemic
seemed to be on the wane, when the hope of
normality was on the horizon, a war arises from
Eastern Europe, without any reason to justify it - as
if anything justifies a war!
In the name of geostrategies and real politique, the
greatest atrocities are committed, the freedom and
choice of a people are sacrificed.
Humanity is intimidated by the threat of nuclear
war.
It is in this sea of uncertainty that this issue of our
magazine is featured.
A number with inputs in the most diverse areas,
but all with the purpose of contributing to our
cultural identity. An identity based on our land, on
its environment and on its people – being and living.
In the original articles, José Venâncio Machado,
a profound connoisseur of Goan agrarian science,
in his essay Rice must be saved in Goa, describes
this grass, the traditional basis of our food, from a
historical-social and botanical perspective.
From my railway carriage, a chronicle by Ralph
de Sousa, about the railways in Goa. From its
construction, in the last quarter of the 19th century,
to the new railway line, the Konkan Railway. A
view of the romanticism and beauty of the section
of this line, which leaves from Mormugão, crosses
the tunnels, rips the steep slopes of the Gates and
rides the majestic waterfall of Dudhsagar. About
the benefits and harms of the new line, centered on
its harmful impact on the environment.
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Editorial

o presente. Sobre os benefícios e os malefícios da
nova linha, centrados no seu impacto nocivo no meio
ambiente.
Philomena e Gilbert Lawrence concluem, com a
segunda parte, o artigo The Other Apostle to India.
Será que não havia cristãos na Índia e, em Goa, antes
da chegada dos portugueses? Um tema em voga que
está a ser investigado por muitos historiadores.
Francisco da Purificação Monteiro continua o seu
estudo exaustivo sobre A História da Imprensa em
Goa, desta vez dedicada a jornais de especialidade e
que terá o seu epilogo no próximo número.
A secção da crónica também é dedicada ao arroz.
Da autoria de Armand Rodrigues, Rice prevails in
the vegetable kingdom, uma outra visão em relação
ao cereal sempre presente na culinária goesa.
Duas personalidades de cultura: Maria Aurora
Couto, falecida recentemente, é retratada por
Mário Viegas, Maria Aurora Couto: Escritora e
Investigadora e por Ralph de Sousa, Aurora, the
Lady with a smile. Dois escritos sobre a vida, a obra
e a personalidade da escritora goesa contemporânea,
quiçá das mais renomadas em Goa e na Índia.
Por sua vez, Padre Mousinho de Ataíde, é autor do
ensaio Dalgado o Magno; uma narrativa do sacerdote
católico, Sebastião Rodolfo Dalgado, um dos grandes
vultos da nossa história; missionário, orientalista,
académico e professor universitário, que se distinguiu
como linguista e etimologista.
Mário Viegas também assina a crítica de um dos
livros de Maria Aurora Couto Goa: A Daughter’s
story.
No Cantinho do Concanim, Um punhado de terra,
uma história que retrata a reforma agrária instituída
pelo primeiro governo pós anexação de Goa, através da
“The Goa, Daman and Diu Agricultural Tenancy Act,
1964”, que, na prática, despojou, quase na totalidade,
os proprietários das terras, que foram entregue ao
manducares. O conto narra um enredo relacionado
com esta lei e as consequências daí resultantes.
O poema de Samir Heble, médico, nosso
conterrâneo, a viver na Austrália, Give us back our
Goa, é um hino que canta a nossa Goa.
O entrevistado deste número é Padre Eufemiano
Miranda, profundo conhecedor da música goesa.
Nesta entrevista, conduzida, como sempre, por
Óscar Noronha, aborda, em termos históricos e
técnicos, toda a riqueza da música intrínseca a nossa
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Philomena and Gilbert Lawrence conclude, with
the second part, the article The Other Apostle to
India. Could it be, that there were no Christians,
in India and in Goa, before the arrival of the
Portuguese? A hot topic that is being investigated
by many historians.
Francisco da Purificação Monteiro continues his
exhaustive study of The History of the Press in Goa,
this time dedicated to newspapers with expertise in
specific areas and which will have its epilogue in the
next issue.
The chronicle section is also dedicated to rice.
Armand Rodrigues, Rice prevails in the vegetable
kingdom, authors a vision of the cereal that is
always present in Goan cuisine.
In the personality section, two cultural luminaries
are portrayed; Maria Aurora Couto, recently
deceased, is outlined by Mário Viegas with Maria
Aurora Couto: Writer and Researcher and Ralph
de Sousa with Aurora, the Lady with a smile. Two
writings on the life, work, and personality of this
contemporary Goan writer, perhaps one of the most
renowned in Goa and India.
The other, Sebastião Rodolfo Dalgado, one of
the great figures of our history − missionary,
orientalist, academic and university professor, who
distinguished himself as a linguist and etymologist
is sketched by Father Mousinho de Ataíde in the
essay Dalgado, the Great !.
Mário Viegas also writes the review of one of
Maria Aurora Couto book Goa: A Daughter’s story.
In the Konkani Corner, A handful of earth, a
story that portrays the agrarian reform endowed by
the first government, after the annexation of Goa
through “The Goa, Daman and Diu Agricultural
Tenancy Act, 1964”, which, in practice, stripped,
almost in entirely, the owners of the lands, which
were handed over to the mundkhars. The tale
narrates a plot related to this law and the resulting
consequences.
Samir Heble, a doctor, our countryman, living in
Australia authored the poem, Give us back our Goa,
a hymn that sings our Goa.
The interviewee for this issue is Father Eufemiano
Miranda, who, in this interview conducted, as
always, by Óscar Noronha, addresses, in historical
and technical terms, all the richness of music intrinsic
to our identity, which led us, Goans, being known as
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identidade, que levou a que fossemos conhecidos
como “Italianos do Oriente”.
As cartas ao director, as notícias e a referência aos
números de Fevereiro e Março de 2022 de The Global
Goan completam este número da nossa Revista.
Queremos saudar os nossos novos colaboradores. O
vosso contributo é uma mais-valia, para aprofundar e
divulgar, integralmente, a nossa identidade cultural.
Até ao próximo número, daqui a dois meses.
Esperamos e desejamos que as nuvens que pressagiam
um conflito a escala planetária se desanuviem e
possamos novamente viver em paz.

“Italians of the East”.
The letters to the director, the news and the reference
to the February and March 2022 issues of The Global
Goan complete this issue of our magazine.
We want to welcome our new collaborators.
Your contribution is an asset to deepen and fully
disseminate our cultural identity
Until the next issue, within two months, we hope
and wish, that the clouds that portend a conflict on a
planetary scale will clear and we can once again live
in peace.

Alvely ou Casa do Sr. Raugy Ranes (In: A. Lopes Mendes, A India Portugueza, Imprensa Nacional, Lisboa, 1886, Vol. I)
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Artigos Originais | Original Articles

É PRECISO SALVAR O ARROZ EM GOA
RICE MUST BE SAVED IN GOA
José Venâncio Machado
Engenheiro Agrónomo, reformado (Instituto Superior de Agronomia), Portugal
Agronomist, retired (Instituto Superior de Agronomia), Portugal

Sumário
O arroz é o maná quotidiano dos habitantes de Goa; é um símbolo da união do corpo com o espírito e um paradigma
do esforço do agricultor goês e dos seus assalariados para garantir a segurança alimentar das suas famílias. A produção
de arroz tem vindo a diminuir em Goa de modo preocupante, enquanto a sua população aumenta de ano para ano.
Está em causa a soberania alimentar deste cereal, que é a sua principal fonte de energia e de nutrientes, exigindo das
autoridades e dos agricultores uma cooperação eficaz para reverter esta situação.
O presente artigo completa a tetralogia das culturas “icónicas” de Goa que o autor tem vindo a publicar: o coqueiro,
a “árvore da vida” (sobre o ritual do colhimento); a mangueira, “a rainha das fruteiras” (sobre poesia); o cajueiro,
cujo fenni enleva o nosso espírito (sobre tecnologia agrícola); e agora o imprescindível arroz (apelo à sua produção).
Abstract
Rice is the daily manna of the inhabitants of Goa; it is a symbol of the union of the body with the spirit and a paradigm
of the effort of the Goan farmer and his employees to ensure the food security of their families. Rice production has
been declining in Goa worryingly, while its population increases from year to year. At stake is its food sovereignty
of this cereal, which is its main source of energy and nutrients, requiring authorities and farmers to cooperate
effectively to reverse this situation.
This article completes the tetralogy of Goa’s “iconic” cultures that the author has been publishing: the coconut tree,
the “tree of life” (on the ritual of harvest); the mango, “the queen of fruit trees” (on poetry); the cashew tree, whose
fenni delights our spirit (on agrotechnology); and now on the vital rice (appeal to its production).

O maná quotidiano
“É preciso salvar o arroz, o arroz, o arroz – disse
(Quitrú) com tanta força tinha, mas a sua voz ficou
pairando à sua volta ...”. Um grito suplicante que
ecoa naquela noite fatídica em que é incendiada a
taberna onde fora guardado um saco de arroz que
iria alimentar por uns dias algumas famílias de
trabalhadores rurais. Sem esse arroz, paira o espectro
de fome sobre estas pobres famílias que tinham
trabalhado arduamente na várzea do batcar babLigor. No seu muito apreciado e premiado romance
“O signo da ira”1, Orlando Costa consegue resumir
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naquelas palavras de Quitrú a importância do arroz
na alimentação daquelas pessoas e, por extensão, de
toda a população de Goa. Com efeito, este cereal é,
em Goa, o alimento-base de pobres e de ricos, de
cristãos e de hindus, de velhos e de jovens, de gente
rural como urbana, de norte ao sul de Goa, do litoral
ao sopé dos Gates Ocidentais.
Nas zonas rurais, onde o dia de trabalho começa
ao nascer do sol, o arroz faz parte de pelo menos
três refeições diárias: a “pez” ou “canji” (a canja de
arroz), servida ao meio da manhã; segue-se-lhe o xit-
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Figura 1. Alguns produtos à base do arroz em Goa:
1. Sandna; 2. Koilolleo; 3. Fov; Chirmulleo

koddi (arroz e caril) ao almoço e um xit-koddi mais
ligeiro ou canja ao jantar. O segredo para quebrar a
monotonia de três refeições diárias de arroz chamase caril, uma designação genérica de diferentes tipos
de molhos preparados com base numa ancestral
combinação de especiarias, às quais se junta peixe,
carne, ovos ou vegetais.
O arroz é também a base da confeção de sandnam
(feitas com arroz e sura), de fov (arroz prensado), de
chirmulleo (arroz expandido), de koilolleo (apas de
arroz e coco) e de muitos outros produtos e doces
(Figura 1). A capitação média de consumo de arroz
em Goa é, assim, de 6,491 kg/mês2, ou seja, 216 g/
dia e 79 kg/ano, sendo ligeiramente superior nas
zonas rurais. Para comparação: a capitação de
consumo de arroz em Portugal é de 22,9 kg/ano.
O consumo de trigo em Goa é de 3,080 kg/mês/
pessoa2, sendo muito reduzido o consumo de sorgo
e de nachinim (Eleusine coracana). A reverência
dos goeses para com este alimento é manifestada
das mais diferentes formas. O calendário litúrgico
católico inclui cerimónias de benzimento de espigas
de arroz em quase todas as aldeias, sendo o pároco
e os paroquianos acompanhados por uma banda de
música até uma várzea onde são recolhidas e benzidas
algumas espigas, que os paroquianos guardam em
casa, pedindo a Deus colheitas frutuosas. É afamada
a Konsachem Fest em Taleigão, promovida pelas
suas sete famílias de Gauncares, durante a qual estas
oferecem simbolicamente arroz, uma tradição que
remonta ao tempo de Afonso de Albuquerque. Fazia
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parte deste cerimonial a dança de sabres (addav)
no átrio do Palácio de Hidalcão, em Pangim, hoje
interdita.
Nas festas de casamentos católicos, ao arroz é
dada a honra de ser o último prato da ementa, sendo
designado por “arroz de casamento” (não existe o
costume de lançar arroz sobre os noivos à saída da
igreja). As famílias católicas têm a tradição de servir
sandnam em ocasiões festivas. Cosme Costa3 admite
que esta tradição seja uma reminiscência da Eucaristia
dos antigos Cristãos (chamados de S. Tomé), pois
eram distribuídas nos templos antigos simbolizando
a “união com Deus” (sadhana em sânscrito). Sandna
(ou “sanna”, uma corruptela?) é o idli dos hindus,
diferindo deste pelo seu atributo religioso e porque
usa a sura como agente de fermentação, em vez de
urid (Vigna mungo).
Na religião hindu, o arroz está presente em
diversos rituais e cerimónias, simbolizando a união,
pureza, prosperidade e felicidade. No cerimonial
de casamento, por exemplo, a noiva lança bagos de
arroz à saída da casa no dia das núpcias em sinal
de agradecimento aos pais por a terem criado e
alimentado; durante o cerimonial, os noivos deitam
arroz no fogo sagrado como oferta a Deus e na
cabeça um do outro desejando felicidades mútuas;
os membros da família e os convidados também
lançam arroz sobre os noivos, oferecendo orações e
votos de prosperidades. Antes de entrar na sua futura

Figura 2. O arroz no cerimonial do casamento hindu: 1. A noiva lança
grãos de arroz à saída da casa paterna; 2. Os noivos oferecem-no
aos deuses, no fogo sagrado; 3. Os noivos colocam-no na cabeça
um do outro; 4. A noiva espalha-o à entrada da sua futura casa
(fonte: Internet)
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casa, a noiva espalha o arroz contido num jarro dando
um toque com o pé direito, para que a felicidade e
prosperidade entrem naquela casa com ela (Figura 2).
Um outro facto revelador da importância do arroz
é o uso em concanim de substantivos para designar
cada tipo de arroz, dispensando os adjetivos: bath
(arroz com casca), tandull (arroz descascado), xit
(arroz cozido), unddi (punhado de arroz cozido),
konnio (trincas de arroz), etc. Há a considerar também
os provérbios que incluem o arroz.
A produção orizícola
O reflexo da primazia do arroz em Goa é a
predominância na sua paisagem, em particular
no litoral, de inúmeras várzeas com esta cultura
e durante quase todo o ano. Porque é possível ter
dois cultivos anuais deste cereal onde e quando
a disponibilidade de água o permite: o soródio
(sorod ou sod, em concanim), durante o período da
monção (junho à princípios de outubro) e a vangana
(vaigon ou vaingon), no período seco. O arroz é
cultivado em diferentes condições edafo-climáticas,

Figura 3. Distribuição das várzeas em Goa, em 1955
(fonte: Soeiro de Brito 4).

Revista da Casa de Goa

desde as terras altas, de origem laterítica, até as terras
baixas e em terrenos recuperados aos rios e ao mar.
O mapa da Figura 3, apresentado por Soeiro de Brito
4
mostra como era a distribuição das várzeas em Goa
em 1955, verificando-se uma grande concentração
de arrozais no litoral, que se vão dispersando pelo
seu interior e pelas zonas altas (este cenário não será
exatamente o mesmo, hoje).
Esta versatilidade do arroz - esta sua capacidade
para se adaptar às diferentes condições de clima,
de solos, de disponibilidade de água e de salinidade
- resulta de uma escolha criteriosa da variedade
mais adequada para cada situação, entre as mais de
dezasseis variedades nativas que eram cultivadas em
Goa. Destaca-se entre estas a variedade Korgut pela
sua excelente tolerância à salinidade e pelo seu sabor.
Hoje, nas terras baixas predominam as variedades
melhoradas Jyoti e Jaya, mais produtivas (4 a 4,5
t/ha, enquanto Korgut produz 2 a 2,5 t/ha). Mas as
variedades nativas têm um sabor mais apreciado, um
ciclo vegetativo mais curto e a sua arista (pragana)
dificulta os ataques de insetos e aves.
A escolha da variedade depende também da
finalidade alimentar do arroz (refeição normal,
arroz pulao ou de casamento, doçaria, etc.). Todas
estas variedades pertencem à espécie Oryza sativa
L., subespécie indica L., não sendo cultivadas as
da subespécie japónica, apreciadas na confeção de
risoto italiano e de sushi, dado o seu maior teor em
amilopectina, que confere uma textura cremosa e
glutinosa ao arroz.
É escassa a informação técnica sobre o cultivo do
arroz em Goa. Á título de curiosidade, encontrámos
um manuscrito de 82 páginas, datado de 1882,
intitulado “A cultura de arroz em Goa”, de autoria de
Manuel Vicente L. Rodrigues Chicó5. Trata-se de uma
dissertação no antigo Instituto Agrícola, predecessor
do atual Instituto Superior de Agronomia, de Lisboa.
Este autor identifica 28 variedades de arroz cultivadas
em Goa e descreve, entre outros assuntos, a polémica
gerada pelo aparecimento de “febres intermitentes
endémicas”, atribuídas aos “miasmas” dos campos
de arroz e até se pretendeu proibir o seu cultivo.
Prevaleceu o bom senso.
Não cabe neste artigo a descrição dos amanhos
culturais do arroz, mas mencionaremos duas
operações pós-colheita tradicionais em Goa cuja
justificação científica foi encontrada há bem pouco
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Figura 4. Produção e área de cultivo de arroz em Goa (1953 a 2019) e previsão. Gráfico elaborado pelo autor,
baseado em dados de d’Orey 7 de 1954 a 1960 e do Governo de Goa 6 de 1961 a 2019.

tempo, com a descoberta da causa do beribéri (falta
da vitamina B1, tiamina). Trata-se da pré-cozedura
parcial e secagem do bate (paddy, arroz ainda não
descascado), hoje conhecida ao nível industrial por
parboiling, e o descasque parcial do arroz (arroz não
polido).
Ao nível caseiro, parboiling consiste, em Goa, na
demolha do bate durante umas horas, seguida de
cozedura parcial num pote metálico grande (bhann) e
secagem ao sol, geralmente sobre esteiras de bambu.
O parboiling (partial boiling) facilitava o descasque
manual do arroz quando ainda não havia descascadoras
mecânicas e reduzia as quebras de grão. Sabe-se hoje
que esta operação também enriquece o arroz com
vitaminas e sais minerais hidrossolúveis provenientes
da casca e camadas exteriores da cariopse, embora
eventualmente reduza o seu teor em zinco e ferro. E
como o calor destrói os insetos e os seus ovos, assim
como certas enzimas, em particular do gérmen, é
melhorada a capacidade de conservação do arroz.
Nem sempre o arroz é submetido a este processo
em Goa, ou porque se pretende um arroz branco ou
porque certas famílias não aceitaram esta técnica.
O descasque e o polimento são efetuados nas
oficinas de descasque locais (gironn, pronunciase guirôn), numa só máquina, com a consequente
maior percentagem de grãos partidos. Mas o grau de
polimento é em geral ligeiro, reduzindo as perdas de
elementos nutritivos que se encontram nas camadas
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exteriores da cariopse. O arroz parboilizado e integral
apresenta, assim, melhores qualidades nutritivas que
o arroz branco, o que os nossos antepassados não
ignoravam.
A produção anual atual de arroz em Goa é de cerca
de 100.000 toneladas. As últimas estatísticas de
produção que dispomos6 indicam que no ano 1918-19
foram cultivados 25.841 ha em serôdio e 10.543 ha
em vangana, totalizando 36.384 ha, que produziram
105.402 t de paddy, equivalentes a 70.272 t de
arroz descascado. Sendo a capitação de consumo
de arroz de 79 kg/ano, para uma população de 1,59
milhões (mais precisamente 1.586.250 em 2020) são
necessárias 125.313 t de arroz para satisfazer as suas
necessidades. Houve, por conseguinte, um deficit de
cerca de 55.000 t de arroz nesse ano só para a população
residente, não contando com a população flutuante, o
qual foi colmatado com compras efetuadas noutras
regiões da India (não tivemos resposta às mensagens
que enviámos a dois departamentos governamentais
em Goa sobre este assunto).
No gráfico da Fig. 4 comparamos as produções
atuais com as do período 1954-607, admitindo que
os métodos de recolha de dados então e agora são
similares ou comparáveis. Verifica-se que a produção
atual suplanta a de então, efeito da Revolução Verde da
qual India foi uma das nações pioneiras. E já naquele
período, com uma população de apenas meio-milhão
de habitantes, Goa importava anualmente, em média,
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18.000 toneladas de arroz em casca8, o equivalente
a 10.000 t de arroz descascado. Atualmente, estas
“importações” excedem 55.000 t, segundo as nossas
estimativas, atrás referidas. Com a produção e área de
cultivo a decrescerem, como se verifica na Figura 4,
estamos perante um problema que urge resolver.
A soberania alimentar em causa
O direito à alimentação, tal como o direito à
educação, é hoje reconhecido por quase todos os
países e ao qual podemos associar três objetivos
integrantes de um sistema alimentar: a seguridade,
a segurança e a soberania alimentares. Em termos
simplistas, a seguridade (food safety), diz respeito
à qualidade e sanidade dos produtos alimentares; a
segurança (food security) é a disponibilidade de meios
para a aquisição de alimentos (venham donde vierem),
enquanto a soberania alimentar (food sovereignty)
privilegia a produção local e sustentável a fim de
garantir a segurança alimentar dos seus habitantes. A
estes conceitos, acrescentaremos nós mais um “s”: o
sabor, que nos motiva a fornecer ao nosso organismo
os elementos nutritivos e energéticos que necessita.
Relativamente ao arroz, o sabor é assegurado em
Goa pelas confeções culinárias. A seguridade não tem
sido motivo de preocupação. Quanto à segurança,
a generalidade da população tem meios suficientes
para a provisão regular deste cereal e as pessoas
mais carenciadas tem direito a receber a quantidade
racionada. A soberania, porém, está em declínio,
verificando-se, como vimos, uma grande dependência
de importação de arroz, que se tornou ainda mais
evidente nesta pandemia do Covid 19 quando foram
restringidos os transportes terrestres interestaduais.
Vimos que, quer a produção de arroz, quer a área
destinada ao seu cultivo têm vindo a baixar, impondo
a execução de um plano de ação ou estratégia para
reverter esta tendência e aumentar a disponibilidade
local de arroz. Esse plano deve necessariamente
contemplar as duas vertentes: aumento da produção e
a redução das perdas pós-colheita.
As perdas pós-colheita (que incluem, por definição,
as ocasionadas durante a colheita) são em geral
ignoradas nos projetos que visam a melhoria da
produtividade e de produção de culturas agrícolas,
como nos parece ser o caso de Goa no que toca ao
arroz. Na realidade, elas não são negligenciáveis,
podendo ultrapassar trinta porcento. Num dos projetos

Revista da Casa de Goa

da FAO verificámos que as perdas quantitativas de
arroz eram de 7,4 % e que podiam ser reduzidas para
3,6% melhorando a eficiência na colheita, debulha,
secagem, padejo e armazenagem. Se assim for em
Goa, poderíamos eventualmente ter poupado 4000 t
de perdas de bate em 2019.
Há que juntar àquelas perdas as resultantes de um
deficiente descasque e polimento do arroz. Num
estudo realizado noutros Estados da India9, concluiuse que o rendimento no descasque e polimento de
arroz nos moinhos tradicionais varia entre 52 e 54%
(a casca representa cerca de 20%); mas sobe para
64% nos moinhos modernos. Se o arroz tiver sido
parboilizado, este rácio atinge 66-68%; ou seja,
um ganho de quase 10%. Em Goa, admitindo um
ganho de apenas 5% (com máquinas mais eficientes)
poderemos estimar que em 2019 desperdiçámos cerca
de 5000 toneladas. Somando os dois tipos de perdas
pós-colheita referidos, podemos estar a desperdiçar
cerca de 9.000 t de bate por ano (5,7 kg por pessoa/
ano). Reduzir estas perdas equivale a um aumento da
área de cultivo de 3.000 ha (3.000 campos de futebol).
Os insetos são um dos grandes causadores de
perdas, quer no terreno quer durante a armazenagem.
Poder-se-á reduzir a sua infestação nos locais de
armazenagem doméstica substituindo os tradicionais
celeiros de esteiras de verga de bambu (koddé) por
silos metálicos herméticos (exigem arroz bem seco),
e que permitem a desinfestação com duas a quatro
pastilhas de fosfina. São de utilização polivalente e
podem ser fabricados por artesãos locais a preços
acessíveis usando chapas galvanizadas (Figura 5).
Relativamente à primeira componente do plano
- o aumento da produção orizícola - a Direção de
Agricultura de Goa tem promovido e subsidiado com
esse fim a compra de variedades mais produtivas,
concedido subsídios à mecanização, oferecido
garantia de preço à produção e prestado assistência
técnica, entre outros apoios. Mas reconhece a sua
incapacidade para suster a urbanização de terrenos
agrícolas, que tem contribuído para a redução da área
dedicada ao cultivo de arroz. Outra causa para essa
redução é o decréscimo do absentismo (a entrega da
exploração de terras a um rendeiro), preferindo muitos
proprietários deixar as terras incultas. Dois fatores
condicionam esta decisão: o receio das consequências
do Tenancy Act de 1964 (ver adiante) e o cultivo de
arroz ser pouco lucrativo e desencorajador face aos
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Figura 5. Silos metálicos com diversas capacidades, até 1800 Kg
(Foto do autor, de um projeto da FAO).

riscos que acarreta. Com efeito, a pequena dimensão
das explorações agrícolas, as vicissitudes da
meteorologia, escassez e custos elevados de mão-deobra e de máquinas agrícolas nos períodos de ponta
e os estragos nos arrozais provocados pelo gado
vadio desmotivam os proprietários a cultivar o arroz.
Quando possível é substituído pela cultura hortícola.
Por fim, outro problema candente: a lenta liquidação
das Gancarias (ou Comunidades Agrícolas). As
Gancarias são instituições ancestrais que souberam,
em coletividade, cultivar e realizar os trabalhos
de conservação das terras que lhes pertenciam.
Foram mantidas pelos portugueses e pelos que lhes
antecederam no domínio de Goa. As 223 Comunidades
existentes possuíam cerca de um terço do total de terras
agrícolas (129.000 ha), sendo o arroz a sua principal
cultura. Parte das terras era arrendada e outra parte
era cultivada pela Comunidade. Pelo Tenancy Act de
1964, o Governo de Goa quis garantir aos rendeiros
a posse dos terrenos que cultivavam, pertencentes
quer aos particulares, quer às Gancarias, com a
consequente privatização das terras comunitárias,
no caso da Gancarias. Em Guirim, por exemplo,
como relata Pamela de Melo10, setenta porcento das
terras pertencentes à Gancaria passou para a posse de
particulares e muitos deles não mais as cultivaram ou
venderam-nas (eram falsos rendeiros).
Num estudo elaborado pela Universidade de
Goa11, o Tenancy Act teve como consequência o
êxodo dos Gancares do sector agrário e o aumento
da salinidade dos solos. A primeira conclusão, que
não nos surpreende, é o corolário do que afirmámos
anteriormente. Para se entender a segunda conclusão
há que compreender a fragilidade ecológica das
casanas (khasans) e o papel das gancarias na sua
manutenção.
As casanas são terras recuperadas pelo esforço
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humano aos rios e ao mar, perto dos mangais.
Nandkumar Kamat12 define-as com mais rigor como:
“Low-lying, mangrove-fringed, coastal saline lands
(mesohaline) drained by the tidal estuaries which have
been subjected to planned and contour-integrated
topo-hydro-engineering by the local communities
to produce reasonably sustainable productive agroecological & agro-economic systems”, dando ênfase
ao trabalho e ao engenho humanos para aproveitar
para cultivo terrenos inóspitos. Sangeeta Sonak13
apresenta um importante estudo sobre as casanas,
realçando os conhecimentos das gentes locais na
construção e reparação dos diques, da flora e fauna
marinha e na gestão das águas.
A particularidade das casanas é a sua salinidade,
que deve ser mantida a um certo nível regulando o
balanço entre a água das marés e o fluxo das águas das
chuvas e/ou dos reservatórios aquíferos. Se houver
um excesso de sal, perde-se a sua capacidade para
agricultura; se houver predominância da água fresca,
desenvolvem-se rapidamente as infestantes, com risco
de se tornarem terrenos pantanosos (eutrofização).
Esse equilíbrio exige bons conhecimentos e previsão
das marés e uma gestão coletiva dos trabalhos
de manutenção. Como parte de terras de casanas
pertencem e são ainda geridas pelas Gancarias e estas
estão a ser descapitalizadas, não podem garantir os
trabalhos de sua manutenção.
O Governo de Goa6 assinala que as casanas
comportam, no conjunto dos oito concelhos de Goa,
uma área de 17.500 ha de cultivo, 200 ha de salinas e
2000 ha de coqueiros e áreas piscícolas e dão emprego
a 40.000 agricultores, 15.000 horticultores, 10.000
pescadores e 10.000 de outras profissões.
Se entendermos, de acordo com o provérbio índio,
que aquelas terras e todo o património de Goa não
nos foram doados pelos nossos antepassados, mas
pedimo-los emprestados às gerações vindouras,
temos o dever de os preservar. Inúmeras vozes se
erguem nesse sentido. Referiremos apenas duas. Do
padre Francis Fernandes14, em 2012, com um apelo
para salvar os terrenos agrícolas: “don´t sell them
for material gains. Money will come and go, but
land is lifelong treasure…”. E, recentemente, do
Dr Cleofato Coutinho15: “Goa´s land, a free gift of
nature to Goans, ought to be utilised for their growth
by sustainable and balanced development of the
State, but as Sandesh Prabudessai put its “politics of
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business and business of politics has ruined Goa for
short sighted political class for short term monetary
gains”.
Citamos por fim o Diretor do Indian Council of
Agricultural Research, ICAR Research Complex
for Goa16, que resume a situação atual do cultivo do
arroz em Goa: “As per official statistics available
from within the operational villages and overall
socio-economic scenario prevalent in the State,
rice farming is rapidly becoming a non viable and
sustenance activity. Few of the issues are highlighted
below. 1. Fragmentation 2. Change in life styles 3.
Non availability of scientific support at the grassroot level. 4. Scarce and costly farm labour. 5. Land
tenancy system. 6. Non availability of mechanical
equipment in place of labour. 7. Subsidy component
too small for the effort to obtain it. 8. Absentee
landlords” (nas palavras acima subentende-se que é
“and non-sustenance activity”).
Estes problemas que o cultivo do arroz enfrenta em
Goa põem em risco a segurança alimentar das suas
populações. O diagnóstico da situação está feito,
inclusive pela Task Force responsável pelo Plano
Regional (cujo Vice-Presidente foi o Arq. Charles
Correa), que dedica vários parágrafos ao problema

do arroz17. Urge desencadear as soluções políticas e
técnicas para implementar um programa que contribua
para o desenvolvimento agrícola sustentável de Goa
(a par de outros setores), para a proteção do seu
frágil Ambiente e das suas águas (e que não sirva
de estratégia para obscuros interesses privados).
Especificamente no que diz respeito ao arroz, torna-se
necessário dar incentivos ao bom uso dos terrenos não
cultivados, à modernização das explorações agrícolas
e à aplicação de métodos de cultivo adequados, como
os preconizados por ICAR(18).
Certamente as autoridades e o sector privado
em Goa podem contar com a colaboração graciosa
de alguns cientistas e técnicos reformados goeses,
como nós, para atingir estes objetivos.
O arroz é o alimento-base dos goeses desde tempos
imemoriais (não obstante as propaladas dietas
modernas low carb e keto) e é o cereal mais adequado
para as condições edafo-climáticas de Goa. Há que
garantir satisfatoriamente a sua soberania alimentar
neste cereal para que a subsistência da sua população
não fique inteiramente dependente das sobras de
outras regiões produtoras de arroz.
“É preciso salvar o arroz, o arroz... “. Que a nossa
voz não fique apenas pairando à nossa volta.

Referências
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

11.

12.

Costa, Orlando da, O signo da ira. Artes Gráficas Lda. Lisboa 1966, pp. 258 Prémio Ricardo Malheiros 1962 da
Academia de Ciências de Lisboa.
Government of Goa, Directorate of Planning, Statistics & Evaluation. Report on Consumer Expenditure in Goa, July
2006 June 2007, pp. 32.
Costa, Cosme José, Apostolic Christianity in Goa and in the West Coast. Pilar, Goa: Xaverian Publication Society,
2009, pp. 100.
Soeiro de Brito, Raquel, Goa e as Praças do Norte. Junta de Investigações do Ultramar. Lisboa, 1966. pp. 197.
Chicó, Manoel Rodrigues, A cultura do arroz em Goa. Manuscrito, 41 fls. (82 pp). 1822. Biblioteca ISA.
Government of Goa, Directorate of Agriculture, State Agriculture Infrastructure Development Plan for Goa (2018-19
to 2010-2020). Porvorim, Goa, pp. 56.
D´Orey, José Diogo, Contributos para a estimativa do valor da produção agrícola e pecuária do Ultramar. Junta de
Investigações do Ultramar. Lisboa 1960.
Governo do Estado da India, Anuário estatístico 1959. Tipografia Portuguesa Lda. 1960.
Singha et all. Paddy processing mills in India. J. Rice Res. 2013, 1:2. pp. 5.
D´Melo, Pamela, Community Farming in Goa emerges as a tool against land conservation. Mongabay, 26 de Julho
2019.
Mukhopadhyay, Pranab, Heterogeneity, Commons and Privatization: Agrarian Institutional Change in Goa. Goa
University. SANDEE Working Paper n. 14-06. 2006.
Kamat, Nandkumar, History of Khazan land management in Goa: ecological, economic and political perspective.
Goa University. 2004.

Revista da Casa de Goa

II Série - Nº 15 - 2022

10

Artigos Originais | Original Articles
13.

14.
15.
16.
17.
18.

Sonak, Sangeeta: Khasan ecosystems of Goa. Building on indigenous solutions to cope with Global Environmental
Change. Springer, London, 1995, pp.137.
The Times of India 21 Agosto de 2012: Taleigao celebrates Konsachem Fest today.
Cleofato Almeida Coutinho: Politics of land: Leaders as dealers. O Heraldo Edition, Goa 10.01.2022. pp. 6.
Korikanthmath, V. S. et al. Status paper on rice in Goa. ICAR, Goa, pp. 23 sem data.
Task Force for RPG- 2021, Interim Report Regional Plan for Goa – 2021. Panaji, 2008
Manjunath, B.L. et al, Improved production technology for rice in Goa. Technical Bulletin N. 24, ICAR Research
Complex for Goa, Old Goa.

Campos de Collem (In: A. Lopes Mendes, A India Portugueza, Imprensa Nacional, Lisboa, 1886, Vol. I)

Revista da Casa de Goa

II Série - Nº 15 - 2022

11

Artigos Originais | Original Articles

THE OTHER APOSTLE TO INDIA - PART II
O OUTRO APÓSTOLO DA ÍNDIA - PARTE II
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Abstract
In the second part of this essay, the authors trace the path of the Apostles Saint Bartholomew, from the coast of
Kanara and Konkan, and Saint Thomas in evangelization of Southern India and Shri Lanka. They were the great
precursors of Christianity in the East.
The presence of the Church in India before the arrival of the Portuguese and the community of Nestorian Christians
in several villages of Goa, are other aspects investigated by some historians and narrated here.

Resumo
Na segunda parte deste ensaio, os autores traçam o percurso dos Apóstolos S. Bartolomeu e São Tomé na
evangelização, da costa do Canará e Concão do primeiro e do Sul da Índia e Shri Lanka do segundo. Foram os
grandes precursores do cristianismo no Oriente.
A presença da Igreja antes da chegada dos portugueses e da comunidade dos cristãos nestorianos em várias aldeias
de Goa, são outras vertentes investigadas por alguns historiadores e aqui narradas.

Nathanael Bartholomew: The Other Apostle who came to India
It is not widely known, even among Indians,
that a second apostle -- St. Bartholomew, more
correctly called Nathanael bar (son of) Tolmai or
Talmai --- came to India. Many consider him to be
a twin brother of the Apostle Philip. There are two
historical sources that report that in the 2nd century,
St. Pantaenus of Alexandria, Egypt, visited India with
a specific purpose: to meet Coptic Christians in the
town of Kalyan / Calliana, located north of Mumbai
on the west coast of India. In Kalyan, the Egyptian
found a copy of St. Mathew’s Gospel, which had been
hand-written in Hebrew by the evangelist himself.
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The priceless and irreplaceable text had been left
behind by St. Bartholomew. St. Pantaenus retrieved
this precious book and brought it back with him to
Egypt. Kalyan was one of the five busiest ports on
India’s west coast; its strategic position provided it
with a sea-lane connection to the Persian Gulf and
Red Sea; and it was home to a Jewish colony, and later
to a community of Coptic and Nestorian Christians.
Documented reports of Bartholomew’s preaching
in Ethiopia makes it likely that the apostle traveled
from Jerusalem to the well-known Nabatean town
of Petra, a major caravan center for trade from India
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to Alexandria (Egypt), Damascus (Syria) and ports
on Lebanon’s coast. The apostle probably passed
through the port of Al Aqaba and the Gulf of Aqaba.
After spending time in Ethiopia and perhaps even
the Christianized archipelago islands like Socotra off
Yemen, the apostle sailed to India on one of the Arab
dhows.
In 55 CE, (25 years after the resurrection of Jesus
and three years after Thomas arrived in Kerala),
Bartholomew reached Kalyan on India’s west coast
during the Satavahana rule of Aristakarman (37–62);
and Pulumayi, his brother, was Viceroy of the region.
Other sources state that Bartholomew landed in
Kallianpur in Tulu Nadu (Udipi district). Until the year
62 CE, he preached to the Jewish trading communities
that had settled along the Canara and Konkan coasts
in Karnataka, Goa and Maharashtra. Besides the
Jewish community, the apostle converted people
who belonged to various castes like Brahmins in Goa
and Kshatriyas in Sopara, the capital of Aparanta.
According to historian Julian Fernandes, Christian
communities were established in coastal Karnataka,
Goa, and Maharashtra (Sindhudurg, Ratnagiri, Raigad,
Mumbai, Kalyan, and Thane). Some Indian sources
place the center of St. Bartholomew’s evangelizing
efforts in Kalyan, located near Thana and north of
Bombay / Mumbai.
Bartholomew also established churches in Ethiopia,
Eritrea, Mesopotamia (Iraq), Parthia (Iran), Lycaonia
(Turkey), and Armenia. The Armenians claim
that Christianity was brought to them by Apostles
Bartholomew and Jude, who are the patron saints
of the Armenian Church. According to that church’s
followers, Bartholomew was martyred in Albanopolis,
Armenia. Others claim that Bartholomew was
martyred in India in the year 62. They allude to
historical data which identifies the Indian kings who
were associated with the apostle’s martyrdom and
ruled in India at the time he was martyred.
Didymus Thomas, the well-known apostle to
India
What Thomas achieved in spreading the teachings
of Christ was nothing short of miraculous. From
Edessa, Syria, which later became the capital of the
“Church of the East,” Thomas in 31 CE took the word
of Jesus east – way east!!! In the short span of two
decades, he established Christian communities --
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“Apostolic Churches” -- in Turkey, Assyria, Medes,
Chaldea, Persia, and Iran, Babylonia (Iraq), Hyrcania
(Turkmenistan), Bactria (Oxus Valley), Margian
(Central Asia), Afghanistan, Pakistan, western China,
Mongolia, Tibet, Punjab and northwest India, Socotra
Island and Yemen, South India and Sri Lanka.
According to Babylonian oral tradition, the apostle
met up with the Magi, who had previously seen the
“Star,” which directed them to Bethlehem at the time
of Jesus’ birth. Tradition has it that St. Thomas was an
exceptional miracle worker, especially in curing the
sick. Traders (especially from the East) would urge
him to accompany them to their own land to heal their
incurably sick or dying relatives and in return, they
promised him protection and help.
In Afghanistan, Thomas served in the court of King
Gondophares (Indo-Parthian), who ruled Eastern
Iran - Afghanistan (21-51) from his capital at Taxilla.
Marco Polo encountered a few of the surviving
Christians in western China in the 13th century.
These active communities, extending to northwest
India, existed until the 11th or 12th century under
Mongol rule. Archeological digs conducted in Punjab
and the Gilgit-Baltistan region along the Silk Road
discovered Christian artifacts such as “The Taxilla
Cross.” The lack of knowledge of the geography of
Asia stymied the Roman Church from appreciating
the enormity of the work St. Thomas successfully
carried out in that region.
The last 20 years of the apostle’s life were spent
in Southern India and Sri Lanka. He landed in India
at port of Muziriz, Kodungalloor, Maliankara in 50
CE. According to Nasrani tradition, Thomas landed
at Cannanore (village 5 km away) in 52 and spread
the Word in Tamilakam territory (Kerala, Tamil Nadu
and northern Sri Lanka), mainly to communities
located along the Periyar River. He spent 16 years in
Kerala and Northern Ceylon from 52 to 68. Later, he
went to Tamil Nadu, where he was martyred with a
lance on July 3, 72 in Mylapore. The tomb is located
in San Thome Basilica, which was built on the site of
his martyrdom.
After his death and over time, the communities
he had converted to Christianity, though part of
the Church of the East, were on the decline. In
232, a Syrian merchant named Khabin respectfully
transported the saint’s remains (bones) to Edessa
/ Urhai / Urfa / Sanliurfa. The city of Edessa, from
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where Thomas had set out on his journey to the East,
was the site of a new basilica, which was built in 394
and became the principle headquarters of the Church
of the East. However, in 1144, Edessa was conquered
by the Turks, who were led into battle by Zengids,
and destroyed the tomb. Some of the saint’s remains
were divided between various churches in the Greek
islands (Chios and Patmos); a portion of the remains
are preserved and venerated in Mosul (Nineveh) in
Iraq, as well as in a cathedral in the town of Ortona on
the east/ Adriatic coast of Italy (on the same latitude
as Rome on the west coast).
Christian Church of the East
Until the 16th century, the Indian church was part
of the Eastern Orthodox Church based in Asia, as
opposed to the Western Roman Church, which was
headed by the Bishop in Rome, and the African Coptic
Church, which was led by the Bishop of Alexandria.
Initially, the seat of the Eastern Church was located
in Antioch; later, it moved to Edessa, and finally to
Constantinople, the capital of the Byzantine (Eastern
Roman) Empire. With the rise of the Parthians (247
BCE- 224 CE) and Sassanid (224-651) in Iran, the
political/military capital of the Middle East moved
to Ctesiphon. A schism (theological disagreement)
began in the 5th century between Nestorius (c 381451) the Bishop of Constantinople (428-432) and
Cyril, the Bishop of Alexandria. At issue was the
“Christology Controversy” which dealt with the
nature of Christ, as well as the Virgin Mary as the
Mother of God and man. The Sassanid, as military
rivals of the Romans/ Byzantium, promoted the
Eastern Orthodox Nestorians rather than the Latin
Rite Roman Catholics, and the church’s Catholikos
seat shifted to Ctesiphon.
In the 5th century, the Church of the East became
entirely Nestorian in the split of the Church in
Constantinople with the Rome, Alexandria (Coptic),
and Greek Church. The religions of the Sasanian
Empire were Zoroastrian / Parsee, and Nestorian.
The Nestorian church had 40 bishoprics under the
Catholikos at the Sassanid capital at Ctesiphon.
These bishoprics were distributed far and wide
including parts in India, Ceylon, Herat and Kabul
in Afghanistan, and Patna in Bihar. The Bishopric
seat of the Eastern Church, shifted to the jurisdiction
of the Persepolis’ bishops in Persia / Iran; and in 8th

Revista da Casa de Goa

century with changing Islamic rulers in the region, the
seat moved to Bagdad; with communities scattered
across Syria, Jordan, Iran, Iraq, Lebanon, Turkey,
Armenia, Kurdistan, Afghanistan, and South India.
Since the 9th century Islamization spread cross the
Mideast; consolidated their rule, and the minorities in
the Arab world were decimated; the Nestorians along
with other minorities suffered and bishops could not
support and nurture the outlying communities.
In the 13th century there were efforts at reintegration
of the Roman See and Nestorians. The Christians in
the Mideast who became reunited with Rome are
called Chaldeans Christians / East Syriac Christians
/ The Church of the East. It does not appear this
reconciliation reached India as there was no Latin
Rite in India at that time. Today, the Syro-Malabar
Christian groups in India after a period of being
under the See at Bagdad are now in full communion
with Rome’s pope and directed by local bishops. The
various religious communities of the East Syriac
Christians have preserved their cultural identity and
religion by strict endogamy. Unfortunately, today
there are less than five Bishoprics of the Eastern
Christian Church in Asia, with most relocated
with their congregation; who migrated to the West
including America and Australia.
The Eastern or Oriental Catholic Church has 23
denominations, the largest being the Ukrainian
Church; and the second largest is India’s St. Thomas
Christian (Nazrani) denomination. The Oriental
Catholic Church given its long history and culture
has five Rites (scriptural languages akin to Sanskrit,
Avasta, and Latin):
Coptic (Alexandria-Egypt; Ethiopia, Eritrea).
Aramaic (Armenia, Georgia).
Greek (Byzantine, Eastern Europe).
East Syriac (Chaldean-Mideast, Syro-MalabarIndia).
West Syriac (Maronite-Lebanon, Syro-MalankaraIndia).
These various groups have been successful in
maintaining their identity by adhering to their
language, culture, history, religion, geographical
isolation, limited travel, self-sufficient agrarian
economy, and practice of endogamy.
In the 20th-21st century, the turmoil in various
countries in the Mideast forced the Chaldean groups
to migrate in sizable numbers to Europe, America,
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Canada, Australia and New Zealand, along with their
respective bishops and Bishopric seat. In the new
land, the new immigrants rub shoulders with and even
marry those from other Catholic groups, including
immigrants from Goa and Kerala. In March, 2021,
Pope Francis made an official visit to Iraq and visited
several of these Chaldean churches in Ur, Mosul, and
Baghdad, and their parishioners.
The Church in India before the arrival of the
Portuguese
In 345, Nestorian Christians from Syria, led by
Thomas Cana, were fleeing persecution and found
refuge in India; they formed the Knanaya (Southists
/Tekkumbhagar), while the native Christian
communities, who were converted by the apostle
Thomas, are called the Northists / Vaddakkumbhagar
and are the Nazranis of Kerala. These groups preserve
their identity and culture with strict endogamy. In the
8th century, the Parses and Iranians of Persia came to
and were assimilated into Gujarat, establishing several
successful communities. The west coast of India,
since time immemorial continued to be a place where
a mélange of races converged and were welcomed
by the original inhabitants. After the arrival of the
Iberians to Goa, in the 16th-17th century, there was a
partial reconciliation between the Latin Rite Catholic
Church and the Orthodox Christian churches in Kerala.
Currently, the latter group comprises eight sections,
including Syro-Malabar and Syro-Malankara, which
are associated with Rome.
Large Nestorian communities were reported to
exist throughout the Konkan and Canara coasts right
up to the 14th century, nurtured by the Bishops and
priests from Bagdad. However, during this period,
the Nestorian community in the Mideast was being
decimated by the Mongols (12th-13th centuries)
especially by Genghis Khan (1158-1227) and later
Tamerlane (1336-1405). Beyond the 4th century, there
is no other record of organized mass migration of
Nestorians from the Mideast to any coastal town of
India. Yet, it is very likely that Mideast Nestorians
continued to arrive to India’s west coast as traders and
to escape persecution and death as their homeland
was undergoing turmoil and tyranny. This may
explain the presence of the Mideast genetic markers
in people of the west coast of India. With the decline
of Nestorians in Mideast, one saw a decline of Indian
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communities that they nurtured, by providing bishops
and priests. Nestorians spread from Gujarat to Kerala
to Northern Ceylon; and included former Jews,
Jains, Buddhists, and Hindus - belonging to all caste
strata, including members of the GSB, Kannadiga
Brahmins, and a branch of the Kadamba royal family
(Jain). Communities reflected their caste structure
and occupation, including those involved in maritime
trade. In Goa, there appears to exist a large Nestorian
community in Aldona in Bardez; and Velim and
Colvale in Salcete at the time of colonization.
Conclusion
This article is aimed to interest Christians of the East
to research this topic rather than be a definitive source
of historical facts. Fortunately, some Indian scholars
have stepped up to the plate, and the explosion of
information technology has made a revisit of ancient
history possible. A lead in this effort has been provided
by A.C. Perumalil, SJ (Apostles in India), George
Mark Moraes (A History of Christianity in India 521542), Julian Fernandes (Apostolic Christianity in
India), Mathias Mundadan (History of Christianity
in India), among others. Other western texts include:
Readings in World Christian History. Volume I:
Earliest Christianity to 1453 by John W. Coakley and
Andrea Sterk. The internet has several open-source
articles on the work of the Apostles and the early
Christian Church. The researchers join the ranks of
ancient authors and authorities on the Church of the
East such as Eusebius of Caesarea (early 4th century)
and St. Jerome (late 4th century), who did not have an
in-depth understanding of the geography of India and
the nuances of the various cultural groups within the
country.
Information on this interesting subject is still
evolving, with many hitherto neglected aspects
finally seeing the light of day. Sceptics have to
accept the fact that history cannot be forever
supressed. The reports suggest that thanks to St.
Bartholomew, Goa and towns along India’s west
coast had a significant Christian population prior
to the arrival of the Portuguese, and the Hindus in
those areas were familiar with Christian thinking,
philosophy and religion. Julian Fernandes has
suggested that the Nazareth(s) among the East
Indians, Goans, and Mangaloreans are descendants
of the Nestorian- Nazarene community. In my own
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case, as a son of Aldona, Goa, I have to recognize
the fact that instead of being a Hindu convert, my
ancestors may have converted from Nestorian to
Latin Catholic. It is probable that many Aldona
residents who migrated to Mangalore in the 16th17th centuries were because of their Nestorian rather

than Hindu practices. This historical background
explains why some people might have migrated for
religious reasons rather that the far more common
causes of migration – socio-economic hardships,
including the death of the bread-winner, famines
and epidemics.
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FROM MY RAILWAY CARRIAGE
DA MINHA CARRUAGEM DE COMBOIO
Ralph de Sousa
Presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Goa. Goa
President of the Goa Chamber of Commerce & Industry. Goa

Abstract
For those who are more relaxed and have time on their hands prefer rail travel as a mode for surface transport. In years
gone by romance of rail travel filtered into the novels and studios of Hollywood where wonderful encounters and
experiences were relived and immortalized. “From my railway carriage” the title borrowed from Lord Tennyson’s
epic poem on the virtues and the romance of travel by rail. My memoirs of rail travel in Goa are divided in two parts,
the first one is from its inception right through the Portuguese era, while the second part is on the Konkan railway
which connects Goa to the rest of the country.
Yours to enjoy!!
Resumo
Para quem está mais descontraído e tem tempo livre, prefira o transporte ferroviário como modo de transporte de
superfície. No passado, o romance das viagens de comboio infiltrava-se nos romances e estúdios de Hollywood,
onde encontros e experiências encantadores eram revividos e imortalizados. “Da minha carruagem de comboio”, o
título emprestado do poema épico de Lord Tennyson sobre as virtudes e o romance de uma viagem de comboio. As
minhas memórias das viagens ferroviárias em Goa dividem-se em duas partes, a primeira desde o seu início até à era
portuguesa, enquanto a segunda centra-se no caminho-de-ferro Konkan que liga Goa ao resto do país.
Seu, para desfrutar!!

The Portuguese era
In the year 1849, the British Regime started an
ambitious rail network to cover the entire Indian
sub-continent and connect towns and cities spread
across its regions. It was one of the biggest projects
undertaken by the British Empire in India which
successfully connected the entire country, giving
birth to the Great Indian Peninsular Railway in the
Indian Peninsula.
Ever since the marriage of Princess Catarina de
Braganza of Portugal to Prince Charles II of England,
the relationship between England and Portugal was
more than cordial. When the British completed their
rail work across India, they kept a provision to connect

Revista da Casa de Goa

the Marmogoa harbour to the Great Indian Peninsular
Railway network by means of a meter gauge rail.
This was done for mutual benefit to ferry cargo and
passengers from Goa to the cities across India.
Goa being under the Portuguese rule formed a
separate company called West of India Portuguese
Railway, a meter gauge which connected the
Marmagoa harbour to the Indian Railway network
with Castle Rock as its border station. The agreement
between WIPR and Portuguese government for the
Construction of harbour and railroad was entered into
in 1878 and completed in 1887. The total length of the
track was 43kms. WIPR was connected to southern
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Maharatta Railway at Castle Rock with Londa
as its junction, in 1888. Cosme Damiao Noronha
was the contractor who laid the railway lines from
Marmogoa to Collem and Tome Caetano da Costa
from Aldona was his sub-contractor. They employed
50000 workers to lay the rails and build the required
infrastructure. This railway line was inaugurated by
the then Governor General of Portugal in Goa, His
Excellency Cardozo de Carvalho and his Bombay
contemporary Governor Lord Reay. Due to lack of
passengers and goods traffic, WIPR incurred heavy
losses and in 1902 it was leased to Southern Maharatta
Railway and this partnership continued till 1955.
After the independence of India the train service
continued up to 1954. This was the year when the
relationship between India and Portugal went sour
after the takeover of Dadra and Nagar Haveli, the two
Portuguese enclaves in Gujarat, by the Union of India,
which gave rise to the border check post at Manjali.
This made the free movement of people from India
to Goa and vice versa, difficult and complicated as
stringent travel restrictions were put in place. This
border check post, also saw an enhanced presence
of customs and immigration authorities. Manjali
became a guarded entry point into Goa, manned by
border police on either side of the frontier.
As the previous arrangement came to an end, from
1955 to 1961 the lines within the Portuguese territory
of Goa reverted back to the Portuguese control and an
autonomous body named Junta Autonoma dos Portos
Caminihos de Ferro do Estado da India, took over the
administration of the port and railways in Goa. This
continued till 1961, as when the Portuguese left Goa
and the railway administration was taken over by the
Government of India and handed over to the Southern
Railway division of Indian Railways on the 8th of
January 1963. At this time, the port was delinked
from the railway.
The trains were driven by steam fired engines
and they carried passengers as well as goods. There
were special goods trains with wagons attached,
carrying iron and manganese ore from Karnataka
to the Marmogoa harbour. The train had to cross a
portion of the Western Ghats on its way to Castle
Rock junction and more often than not, a second
engine had to be deployed to help make its journey
over the steep Western Ghats. The steam trains huffed
and puffed their way up the Western Ghats over the
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bridges and through the tunnels carrying passengers
in their coaches and cargo in their wagons, climbing
up to 2000 feet to reach the top of the pass, which
was the link between the east and the west. As tunnels
and bridges form a part of the track, it must have
been quite a task and a feat of engineering brilliance
to build a track through this terrain and around the
hillsides. The entire infrastructure right through the
dense forest of the Western Ghat mountains was
done by using manual labour. Lots of labourers lost
their lives while digging the tunnels and cutting the
hillsides and laying the tracks through the wild animal
infested areas.
A couple of decades ago, in 1998, the old meter
gauge from Marmogoa right upto Castle Rock was
changed into a broad gauge. This was the second
challenge faced by the Railway Authorities as the
only access to the camps that were installed in the
dense forest was by rail. When the old tracks were
removed, the places would be inaccessible and hence
the entire material, equipment, groceries and food
supplies had to be stored at various camps prior to the
start of the work.
When one commutes to Goa by rail, the first sight
that greets one is the majestic Dudhsagar falls. You
travel through the dense tropical forest and once you
come to an opening you are pleasantly confronted by
the view of the Dudhsagar falls, the waters of which
resemble fresh milk flowing from the hills. From this
opening one can peak below and enjoy the spectacular
view of Goa’s hinterland which is another marvel of
God’s creation.
My first train journey from Bombay to Goa was a
pleasant experience of sorts. In the 1960s It was more
than a days’ journey from Bombay to Goa as we had to
change trains at Poona and then again at Londa! The
hustle and bustle at the railway stations and the rock n
roll as the train moved powered by steam engines like
those seen in the Wild West movies were part of your
travel adventure! These engines ended up becoming
a great tourist attraction up to the mid-nineties as the
foreign visitors took a ride on these trains to witness
the splendor of the Dudhsagar Waterfalls. The old
Portuguese station at Dudhsagar is now in ruins and a
new one has surfaced in its vicinity.
A very interesting phenomena that one noticed on
entering Goa was the presence of women coolies
at the Collem railway station. Right from Bombay,
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one came across the red kurta railway coolies but
at the first stop after entering Goa, the local women
belonging to the Kundbi tribe did the honours of
helping out with one’s luggage.
On its way from Marmagoa harbour to Castle
Rock, the steam train made stops at Vasco da Gama,
Dabolim, Cansaulim, Majorda, Seraulim, Margao,
Chandor, Sanvordem, Calem, Sonaule, Dughsagar,
Colem, Caramzol.
With its local headquarters in Vasco da Gama and the
last terminal at Marmogoa, the authorities established
their offices in the City of Vasco. The company had its
fair share of employees and this gave rise to the then
Railways football Club at Vasco da Gama. This club
made its presence felt in the senior division league of
the Goa Football Association and one of its famous
players, Socrates, who played as a forward ended his
career with the famous Dempo Sports Club of Panjim.
The Konkan Railway
This train service was the only one in Goa and
continued to be so up to 1998 until the first train of
the Konkan Railway entered the Margao station from
Bombay.
For reasons best known to them, the British
Regime gave the west coast a miss and this region
was left out of the Indian Railway network. Maybe
the rocky Sahyadri range and the marshy river
valleys through which tunnels and viaducts had to
be built respectively, was one of the reasons. The
large range of the Western Ghats as well as over
1500 rivers, rivulets and streams posed a challenge
for the construction of the railway line in this
region. As this region suffered due to the absence
of railway connectivity, the Konkan Railway
project was thought of during the tenure of Mr.
Madhu Dandavate in 1987. He was an unassuming
gentleman politician from this very region, and he
pushed this project to make it happen. Subsequently
the late Mr. George Fernandes, who was born in
Mangalore, took over as the railway minister in
1989 and relentlessly pursued the project appointing
Dr. E Shreedhan as the CEO of the Konkan Railway
Corporation which was founded in 1990. He was the
driving force behind the Konkan Railway Project.
On completion, the 760kms long Konkan Railway
line would connect Bombay to Mangalore and would
facilitate the movement of goods and passengers

Revista da Casa de Goa

along the west coast at reduced costs and in half the
time taken by the existing railway system.
When the project took off, Goa greeted this venture
with protests and demonstrations as it was feared that
the railway line cutting across from North to South,
Goa would be reduced to a mere corridor for the
movement of wagons.
The project was completed in the record time of
8 years after the grueling task of boring tunnels and
building the viaducts. The first Konkan Railway train
was flagged off from Bombay on January 26th 1998,
reducing the Bombay Goa journey to less than 12
hours, providing a comfortable and quick journey for
Goans living in Bombay and for the people on the
west coast of India. This scenic route consists of a 5.6
kms long tunnel at Karbude and 425 viaducts across
the Panvel river and connects the two Panvel hills.
An economical mode for the transportation of goods
along this region came into existence. On board
the train, day and overnight seats sleeper facilities
connected the carriages from the coast to the national
network where express trains now entered the fray to
ply on this coastal route
The Konkan Railway enters Pernem in the North and
exits at Canacona in the South with Pernem, Thivim,
Mayem, Carambolim, Verna, Majorda, Seraulim,
Margao, Bali, Barcem, Canacona and Louliem as the
train stations. Margao became the new railway hub
of Goa where the two lines; Konkan Railway and the
South Central Railway meet.
Plans are approved to double the rail network of
this region and once this is completed the commuting
time from Bombay to Goa will further be reduced
to 6hours, with super express trains in action. Care
will have to be taken to ensure minimum damage to
the environment and loss to the people who reside
on either side of the tracks. A proper network of
overpasses and under bridges will help the people in
these crowded coastal villages to commute safely and
comfortably.
Recently the former Railway Minister, Mr. Suresh
Prabhu, who incidentally also comes from the
Konkan region doubled the rail track from Margao to
Collem. Now the South Central Railways have come
up with plans to complete the doubling of this railway
track upto Castle Rock. This is much more sensitive
as these tracks go through the Bhagwan Mahavir
Wildlife Sanctuary which is the cradle of the tropical
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forest in the Western Ghats and the green lung of the
State of Goa and the surrounding region.
Development and the eco-system in the surrounding
areas have to co-exist and complement each other
like two bulls of the same plough. The doubling of the
South Central Railway line, the NH4A highway and
the new 400KVA high tension power line are set to
enter Goa from the neighbouring state of Karnataka
through the reserved forest and the National Park.
A proper environment impact assessment has to be
made to ensure that the minimum damage to the
environment takes place while implementing the
projects. If possible, the realignment of 3 tracks
could be studied to avoid development in 3 separate
areas. Recently, a PIL has been filed before the Goa
bench of the Bombay High Court by local NGOs
challenging the clearances given for the 3 projects.

The PIL seeks the withdrawal of the permission and
the outcome of this suit is eagerly awaited by both
the parties.
Infrastructure projects benefit all and are required
to keep pace with the progress as well as the needs
of the increasing population and their demands.
They are of great importance to Goa and its people.
We will have to find an acceptable path and with
today’s advancement in technology, there are ways
and means to come up with reasonable solutions. It
would be wise to safeguard the environment when
we take up developmental projects. With proper
planning and a serious research, the adverse impact
on the ecology could be minimized and this would
be the key factor overcoming the challenges that
are faced today, while providing the much needed
infrastructure to the State of Goa.

Casa de D. António de Cárcomo Lobo (In: A. Lopes Mendes, A India Portugueza, Imprensa Nacional, Lisboa, 1886, Vol. I)
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A HISTÓRIA DA IMPRENSA EM GOA (1831-1963)
PARTE III - IMPRENSA ESPECIALIZADA
THE HISTORY OF THE PORTUGUESE PRESS IN GOA (1831-1963)
PART III - SPECIALIZED PRESS
Francisco da Purificação Monteiro
Sócio Fundador da Casa de Goa, Portugal
Founder Member of Casa de Goa, Portugal

Resumo
Na terceira parte deste estudo sobre a Imprensa em Goa, o autor descreve a imprensa especializada e o seu impacto
na sociedade goesa da época.
Abstract
In the third part of this study on the Press in Goa, the author describes the specialized press and its impact on Goan
society at that time.

Jornais literários
Os jornais literários tiveram larga difusão em Goa.
O primeiro jornal com esse foco, a ser editado, foi A
Biblioteca de Goa, da Imprensa Nacional. Sua redação
era coletiva, sendo o principal responsável João
António de Avelar. Infelizmente, a sua publicação
resumiu-se a um único número, em Janeiro de 1839.
O bi-semanário Encyclopédico “Jornal d’Instrucção
e Recreio” circulou de 31 de Julho de 1841 até 30 de
Junho de 1842, sob a direção de Cláudio Lagrange
Monteiro Barbuda. A sua informação era baseada em
artigos dos periódicos franceses e brasileiros como o
“Jornal do Comércio” do Rio de Janeiro e “Jornal
dos Amigos das Letras” (São Paulo, 1836).
O Compilador foi um poderoso jornal no progresso
literário goês, pois se diferenciava dos demais por
seu senso estético e também porque trazia, nas suas
edições, os melhores artigos do jornal “O Panorama”,
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de Lisboa. Possuía imagens produzidas pelo processo
de xilogravura. Sua redação era coletiva e tinha
como diretor João António de Avelar, o mesmo de
A Biblioteca de Goa. Publicou-se em duas séries: a
primeira, de 7 de Outubro de 1843 a 28 de Dezembro
do ano seguinte, e a segunda, a partir de 15 de Julho
de 1847, até Dezembro do mesmo ano.
De Janeiro de 1846 a Dezembro de 1848,
circulou o Gabinete Literário das Fontainhas,
que foi apresentado em três volumes. Dedicou-se
principalmente às ciências históricas e o seu objectivo
era divulgar matéria original sobre Goa; pode-se
considerar como o primeiro jornal inteiramente
goês onde prontificava o prestigiado historiador,
arqueólogo e estudioso da história de Goa, Filipe Nery
Xavier. O Gabinete tomou a iniciativa de promover
os estudos do hinduísmo em Goa. Além de privilegiar
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matérias históricas, divulgava artigos literários de
periódicos metropolitanos como “O Panorama”,
“A Revista Académica”, “O Recreio” e a “Revista
Universal Lisbonense”, mas nunca deixou de publicar
literatura original, como o conto “Um Fatal Engano”
e a crónica “A Semana Santa”, ambos de autoria do
goês Manuel Joaquim da Costa Campos.
Logo depois do fim do Gabinete Literário de
Fontainhas, ainda em 1848, Manuel Joaquim da Costa
Campos, funda em Nova Goa “O Mosaico – Jornal
de Instrução e Recreio”. Apesar da sua curta duração
foi considerado como “divulgador de cultura” porque
tratava uma diversidade de temas.
Ainda em relação às artes, entre 7 de Junho de
1865 e 20 de Novembro do mesmo ano foi a vez do
“Harpa do Mandovy”. Era um jornal de poesias e
sua impressão ocorria na Imprensa Nacional. Dele se
editaram seis números, de 7 de Junho de 1865 a 20
de Novembro do mesmo ano. Esse foi considerado o
período mais brilhante da literatura, principalmente
a partir de 1870, ano da chegada de Tomás Ribeiro,
Secretário-Geral do Governo; a sua presença em Goa
impulsionou a literatura local e estimulou muitas
vocações.
Outro grande impulsionador do progresso cultural
de Goa foi o Conselheiro Joaquim Heliodoro da
Cunha Rivara que empreendeu a reprodução de
vários documentos sob o título de “Archivo Portuguez
Oriental”, cujo primeiro fascículo saiu em 1857 e o
último, dividido em duas partes: a primeira, publicada
em 1875, e a segunda, no ano de 1876. Cunha Rivara
publicou também o periódico mensal o Chronista
de Tissuary, impresso de Janeiro de 1866 a Julho de
1869. Continha valiosas informações e documentos.
A Revista da Índia, foi publicada como suplemento
literário do semanário Boletim do Comércio, tendo
por diretores o poeta Paulino Dias e Adolfo Costa.
Dela saíram doze edições, de Julho de 1913 aos
últimos meses de 1914.
Jornais científicos
António Maria da Cunha ressalta que, desde
1862, não faltaram revistas que tinham por objetivo
popularizar o estudo das ciências. Em 15 de Janeiro
daquele ano, surgiu o Jornal mensal, “Pharmácia e
Sciências Médicas da Índia Portuguesa”, impresso
na Imprensa Nacional. Era redigido pelo primeiro
farmacêutico do quadro de saúde e professor na
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Escola Médica de Goa, António Gomes Roberto.
Foi publicada com esse nome até 15 de Dezembro
de 1863, sendo que, em Janeiro, foi substituída pelo
“Archivo de Pharmácia e Sciências Accessórias
da Índia Portuguesa”. Cessou a sua publicação em
Dezembro de 1871.
Em 1 de Outubro de 1862 surgiu a “Revista MedicoMilitar da Índia Portuguesa”, do cirurgião-mor
Augusto Carlos de Lemos, impresso mensalmente.
Circulou até 1° de Janeiro de 1864.
O “Arquivo Médico da Índia”, circulou no período
de Julho de 1894 a Maio de 1896. Eram seus editores
os médicos de Bardês, Luís Napoleão de Ataíde e
Ângelo Custódio Martins.
Ainda em 1911 o Professor Froilano de Melo funda
o “Boletim Geral de Medicina e Farmácia” que
divulga trabalhos originais de grande actualidade e de
reconhecida importância. Passou a ser órgão oficial
do governo em 1917. Em virtude do disposto em
seus Estatutos, denominou-se, a partir do número I
da série IV, “Associação Médico-Farmacêutica da
Índia Portuguesa”. Foi a revista médica que mais
acentuadamente firmou o grau do progresso científico
em Goa.
Imprensa religiosa
Desde a Inquisição, não havia nenhum registo de
qualquer impresso de cunho religioso em Goa, até a
publicação do “Oriente Cathólico”, em 1867, editado
pelo Pe. Casimiro Cristóvão de Nazaré. Este jornal
era quinzenal, impresso pela Imprensa Nacional de
Nova Goa. Cessou a sua actividade em Dezembro de
1870.
Em 15 de Julho de 1867 começou a circular o
mais polémico dos jornais religiosos, “A Cruz” de
periodicidade quinzenal. Doze anos após o início da
sua publicação passou a ser in folio, que tinha uma
periodicidade quinzenal. Travou um combate violento
contra a “Propaganda Fide”. O jornal, assumiu assim
um cunho muito mais político do que religioso.
Seus redactores eram os padres Manuel Agostinho
de Carvalho, António Francisco Xavier Álvares e
Mário Julius. Por ser político, o arcebispo D. António
Sebastião Valente, que depois se tornou primeiro
Patriarca das Índias Orientais, proibiu, em Julho
de 1882, a sua circulação. O proprietário do jornal
recorreu para a coroa contra o acto do Prelado, sendo
que a Relação de Goa deu provimento ao recurso,
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condenando o Arcebispo a revogar a proibição, sob
pena de perder as suas temporalidades. Contudo, o
governo da Metrópole ordenou, por telégrafo, ao
agente do Ministério Público, que impusesse recurso
contra o acórdão da Relação. De seu lado, o Supremo
Tribunal de Justiça de Lisboa, por acórdão de 13 de
Julho de 1885, não tomou conhecimento do recurso,
ficando apenas o acórdão da Relação. Entretanto, “A
Cruz” cessará a publicação em 18 de Julho de 1882”.
Um ano depois da extinção do jornal “A Cruz”,
isto é em 1883, teve início em Orlim a publicação
do jornal “O Crente”, redigido pelo Monsenhor
Francisco Xavier de Loiola, que passou a ser órgão
oficioso da Arquidiocese; tendo o governo português
admoestado, por portaria de 25 de Novembro de
1894, o prelado por ter publicado no Boletim Oficial
uma pastoral, em 1 de Setembro do mesmo ano,
contendo a encíclica Humanum Genuas, que ainda
não havia recebido o indispensável beneplácito régio,
o mesmo prelado deixou de mandar à folha oficial os
diplomas emanados de sua secretaria, como era de
uso até então, dando-lhes, porém, publicidade que
seria considerada oficial, nas colunas do Crente. Este
jornal foi impresso em Orlim, até 3 de Dezembro de
1894. No ano seguinte, monsenhor João Excelso de
Almeida assumiu a sua direção e passou a publicálo em Nova Goa, até a transferência da tipografia do
Crente para Pondá.
Em 1931, deu ao prelo o primeiro órgão oficial
da Diocese de Goa, a Voz de S. Francisco Xavier,
semanário, que teve como director, o padre Castilho
de Noronha. Em 1942 passou a mensário com a
denominação de Boletim Eclesiástico da Arquidiocese
de Goa 12.

O periódico chamava-se “O Indispensável”. Era
impresso na tipografia Rangel de Bastorá. Foi
suspenso um ano depois. Tratava-se de um jornal
de ciências, artes e indústria. Reapareceu em 1 de
Outubro de 1906, com uma seção musical dirigida
por V. J. Janim Rangel. Em 29 de Janeiro de 1913,
passou a ser semanal, com uma seção dirigida por
F. X. Pinto. Essa secção sobre música deixou de ser
publicada em 17 de Janeiro de 1914. Poucos meses
depois o jornal tem a sua direção abandonada pelo
fundador. Voltou a ser editado em 17 de Julho do
mesmo ano, sob a direção do mesmo Janim Rangel.

Publicações de foro jurídico
Foram poucas as publicações com foco na justiça,
durante o período de colonização. A mais importante
delas é “A Revista dos Tribunais”, do advogado
Ascánio Sebastião dos Remédios Costa, cujo primeiro
número saiu em 2 de Abril de 1893. Foi reeditada
em 15 de Abril de 1921, pelo seu filho, o advogado
Emílio da Costa Martins, que dela reproduziu alguns
exemplares.

Jornal para mulheres e crianças
A 9 de Abril de 1933 saiu o primeiro número do
jornal semanal “Mascotte – Jornal para Mulheres e
Crianças”. Tinha como director António Colaço e
secretário Álvaro de Santa Rita Vás que ocupou o
cargo até ao nº 187.
No início da sua publicação era impresso na
Tipografia Sadananda em Nova Goa e mais tarde na
Tipografia Mahassagar em Ribandar. Era um jornal
que tinha 8 páginas e ilustrado. Tinha duas secções:
uma dedicada as mulheres que abordava temas
como a moda, culinária, contos e poesia; e a secção
“O Bébé” que tinha contos e poesias dedicados

Publicações polivalentes
A 1 de Abril de 1894, o médico Pitágoras da P.
Lobo iniciou a publicação de um jornal quinzenal.
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Instituto Vasco da Gama/ Menezes de Braganza
O “Instituto Vasco da Gama” foi a agremiação
literária de maior prestígio, fundada em Goa, à qual
pertenciam todos os valores culturais goeses. Teve seu
jornal, com a mesma denominação, Instituto Vasco
da Gama, mensal, publicado pela Imprensa Nacional.
Inseria as memórias lidas nas suas sessões. Tendose editado o primeiro número em Janeiro de 1872,
terminou com a edição de 1875, já sob a direção de
Cunha Rivara.
O encerramento ocorreu por causa de acontecimentos
políticos que provocaram a saída do Visconde de S.
Januário, do Governo Geral, bem como do Secretário
Tomás Ribeiro. Em 1926 é reiniciada a publicação
trimestral do Boletim do Instituto Vasco da Gama, da
presidência do Dr. Floriano de Noronha. Em 1963,
após a anexação de Goa, alterou o seu nome para
Instituto Menezes Bragança, em homenagem a Luís de
Menezes Bragança. A revista deixou de ser publicada
com a periodicidade e passou a ser chamada “Bulletin
of the Institute Menezes Braganza”.
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às crianças; tinha ainda passatempos vários, com
uma apresentação gráfica interessante para a época,
ilustrado com gravuras e fotografias, a maior parte
dedicadas à divulgação de paisagens, edifícios e
tipos humanos de Goa, sob o título 'Nossa Terra', não
faltando o 'Folhetim' cuja publicação era continuada
pelos sucessivos números. O seu último número (217)
saiu a 25 de Julho de1937.
As tipografias
Como se constata desta síntese histórica da imprensa

em Goa, na sua grande maioria os jornais eram
impressos nas tipografias da Imprensa Nacional, o que
criava uma certa dependência em relação ao governo.
Aos poucos, surgiram tipografias particulares, das
quais, a Tipografia Rangel, de Bastorá, foi a primeira
a ser montada para a impressão de materiais literários,
o que facilitou a publicação de vários livros. Outras
tipografias como a Económica de Mapuça, Sadananda
de Nova Goa e Mahassagar de Ribandar deram um
valioso contributo para o progresso e disseminação
das artes e ciências no território de Goa.
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RICE PREVAILS IN THE VEGETABLE KINGDOM
O ARROZ PREDOMINA NO REINO VEGETAL
Armand Rodrigues
CEO with the Uganda Government and Manager with the Canada Revenue Agency
(retired). Co-founder of the Goan Overseas Association in Toronto, Canada.
Diretor executivo no governo do Uganda e Gerente na Agência de Receitas do
Canadá (aposentado). Cofundador da Goan Overseas Association em Toronto,
Canadá.

G

oans wax euphoric when it comes to rice. Some
of us abroad may have forgotten that our staple
food in Goa was and is rice. Most of the fields in
Salcete yield two crops a year, whereas in Bardez the
norm is one. This anomaly is simply because of the
fact that Salcete is low-lying, unlike Bardez where
the soil is drier and the terrain rockier as it lies on the
foothills of the Western Ghats. In Salcete, other than
the monsoon rains, water is saved in large man-made
reservoirs for planting the second crop. From times
immemorial, rice in Goa was the thick brown variety
with part of the bran still on. Then, in the forties
Government opted to experiment with Japanese rice.
The yield was much higher although the “old” rice
was voted as much tastier.
Rice has featured in breakfast, mid-day “canjee”,
lunch and dinner in Goa. Each has been an entire meal.
“Canjee” was accompanied by go-with appetizers
such as yesterday’s curry, pickles, dried fish, sweet
potatoes or bits of coconut. Lunch and dinner had
the foregoing extras and/or Goa sausage, pickled
fish, fried fish, shrimp, mussels or assorted shell-fish.
Clay pots gave rice and curry a flavour other cooking
vessels could not match.
From being a main meal in the Orient, it can be a
side-dish in many parts of the world. The Chinese
might like it sticky or as fried rice. The Japanese use
it in sushi. The Hungarians stuff it in their cabbage
rolls. The Italians have plenty of ways to use rizzoto
which is rice and cheese. Spaniards have paella with
lobster tails, shrimp, calamari, and mussels. The
Portuguese and Goans have pulao, sometimes cooked
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in a fish broth. A sweetened version called pilau
is popular in the East and West. Cajun and Creole
cooks in Louisiana use hot peppers, herbs and red
beans in their rice dishes. So do some people in the
Caribbean. In India lentils are the add-ons. Biryani
in Pakistan and India may include chicken, mutton,
raisins and almonds. Rice pudding has to be added
to the mix. And, who has not heard of rice-balls,
croquets and rice-crispies? The cooking possibilities
are endless. Rice is universally popular and is one of
the least expensive foods in the market.
Rice is a cereal belonging to the grass family. Wild
rice is not rice as we know it. It is an aquatic grass.
India was the first to cultivate rice. China started
in 2000 B.C. Cultivation has not changed much
over the years. In most of the East rice is grown
in paddy fields, by hand, in the form of transplants.
As the plants grow, the marshy fields are flooded
and kept water-logged at all times. When the
sheaves turn a golden-yellow they are harvested
by hand using a sickle. The threshing is usually
by hand and under foot by humans and animals.
After the threshing the grains have to be winnowed
to remove the chaff and residual granules of clay,
stone or sand that may be in the mix. In Goa the
un-husked rice is dried on large bamboo mats. In
China it is quite common to see rice being dried
along a quarter of a paved road’s edge. Special
mills exist for de-husking rice. The husk is added
to the slop for pigs. In the U.S.A. rice is planted
by broadcasting seeds from a low-flying ‘plane.
Artificial irrigation is the norm. In about 150 days
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the sheaves are harvested mechanically and then
processed. We have long-grain, medium-grain and
short-grain rice. Within these three categories we
have thousands of varieties. Almost all rice today
is the long-grain type which is milled and polished

to become white rice. Only a small quantity is
“brown” rice.
After all is said and done, it is fitting to imbibe some
good old Japanese rice-wine called “Sake”, with the
rice dish in front of us !

Casa do Dessay D’ Arabó (In: A. Lopes Mendes, A India Portugueza, Imprensa Nacional, Lisboa, 1886, Vol. I)
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MARIA AURORA COUTO: ESCRITORA E INVESTIGADORA
MARIA AURORA COUTO:WRITER AND RESEARCHER
Mário Viegas
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). Portugal

M

aria Aurora Couto nasceu numa casa ancestral
duma família ilustre em Margão – os Pachecos.
Cedo, porém, aos 8 anos de idade, acompanha a
família que sai de Goa para fixar-se em Darward, na
atual Karnataka, onde fez toda a sua instrução até à
Universidade.
Mais tarde, num encontro fortuito em Bombaim,
numa festa, Maria Autora conheceu o que viria a
ser seu marido, Albano Francisco Couto, um jovem
goês talentoso, natural de Aldonã, culto, devotado
ao mundo das ideias e das artes, que a seduziu
entre outros possíveis atributos na comunhão de
uma visão similar da vida com interesses que foram
crescendo ao sabor da partilha, do diálogo literato e
dos afetos o que contribuiu para uma força duradoura
que o amor tornou indestrutível. O casamento não
tardou, resultando três filhos: Vinay, Veena e Vivek.
O amor filial é reconhecido e lembrado por todos e
imortalizado pelo seu filho Vivek que refere que irão
“[…] lembrá-la e honrá-la da maneira mais apropriada
[…]”, homenagem mais do que justa de uma mãe que
sobrepôs a família à escrita sem desta última subtrair
qualidade.
As funções do marido, funcionário superior da
administração civil indiana, obrigavam a constantes
mudanças de residência o que despertará em Maria
Aurora Couto um interesse antropológico pelos
usos e costumes dos habitantes das aldeias e tribos
onde permaneciam e à volta do Ganges deixando
uma visão etnográfica e etnológica talentosa dessas
vivências. Regressa a Goa quando Albano Couto, logo
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após a anexação do Estado, foi nomeado primeiro
Comissário de Desenvolvimento de Goa e secretário
do Vice-Governador. É aqui que conhecerá uma das
referências literárias que povoam o seu imaginário,
Graham Greene. Contata-o quando o famoso escritor
britânico, em representação do «Sunday Times»,
visitou Goa, em dezembro de 1963. Aurora publica
em 1986 «Graham Greene, On The Frontier».
Missão cumprida em Goa, Albano Couto é então
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colocado no Secretariado da Commonwealth, em
Londres, onde Aurora ainda produziu prosa na
imprensa inglesa.
No ano 2000, o casal regressa definitivamente a
Goa e fixa-se na aldeia histórica do marido, Aldonã,
lar de muitos heróis. Nesse retorno, mergulhada no
ambiente bardezeano, Maria Aurora prossegue a sua
carreira literária dando à estampa o emblemático livro
«Goa: História duma Filha», publicado em 2004.
Fotografa com palavras e é através do verbo que
grava páginas cheias de vida, cenas e episódios da
sociedade goesa imortalizadas, cenários humanos
e físicos de tudo o que a surpreendeu. Segue os
passos da colonização portuguesa de 1510 a 1961
– a conversão, a inquisição, traumas, movimentos,
pausa, novos itinerários, novos costumes, as relações
inter-comunidades, histórias, diálogos - captados no
momento e da solidez da sua memória, documento
ímpar de vivências que passaram, mas que a sua
escrita tornou intemporal. Este relato, em tom de

autobiografia, recorda os membros da sua família, os
seus amigos e figuras relevantes da sua sociedade, os
seus modos de vida, hábitos e aspetos indeléveis do
panorama goês. Cecil Pinto considera o conjunto da
sua obra “[…] leitura obrigatória para quem deseja
ter uma boa compreensão dos aspetos históricos e
culturais da sociedade goesa”.
Independentemente destas atividades, Aurora
Couto participava e apoiava todos eventos culturais
do Estado e, com os seus dinheiros, ajudava quem
podia com inclinação para as letras.
Maria Aurora Couto faleceu a 14 de janeiro de 2022
por volta do meio dia, na casa de seu marido, em
Aldonã, após uma infeção pneumónica.
O Governo da Índia concedeu-lhe o Padma Shri, o
quarto maior prémio civil indiano.
Agradecimento: a Luís Álvares e Luís Pinto pelo
valioso contributo para a elaboração desta crónica.

Casa do Dessay de Lamargão (In: A. Lopes Mendes, A India Portugueza, Imprensa Nacional, Lisboa, 1886, Vol. I)

Revista da Casa de Goa

II Série - Nº 15 - 2022

28

Personalidade | Personality

AURORA, THE LADY WITH A SMILE
AURORA, A SENHORA DE SORRISO
Ralph de Sousa
Presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Goa. Goa
President of the Goa Chamber of Commerce & Industry. Goa

Abstract
After retiring, Aurora Couto and her husband Albano settled stingrays in the house of her husband ancestors, in
Aldoná. The author was part of the writer’s circle of friends and social gatherings.
In this article, the author describes the life path, memories, and personality of an illustrious daughter from Goa, a
renowned figure in the field of letters and humanities.
Resumo
Após a aposentação, Aurora Couto e o seu marido Albano assentaram arraias na casa dos antepassados deste, em
Aldoná. O autor fez parte do círculo dos amigos e das tertúlias da escritora.
Neste artigo, o autor descreve o trajecto da vida, as memórias e a personalidade de uma ilustre filha de Goa, vulto
de renome na área das letras e humanidades.

M

aria Aurora Figueiredo was born in Margao,
Salcete, Goa on the 22nd of August, 1937. As a
child she moved to the neighbouring city of Dharwad
in Karnataka for her education. After completing her
schooling at St. Joseph’s High School, she received
her graduation and post-graduation degree in English
Literature from the prestigious Karnatak University
at Dharwad. Later she furthered her education by
completing her Doctorate in the field of Religious
Humanism. She met her life partner, Albano Francisco
Couto, an IAS officer in Bombay and they were
married in 1961.
As Alban moved from state to state on government
postings, Aurora got a glimpse of the north and got to
understand the diverse culture of India better. Alban
did a stint with the United Nations, and they were
based in London. Her first love being education, she
started her career as a lecturer at the Lady Shriram
College in Delhi and when Alban was posted in Goa
in the post Portuguese era, Aurora was a faculty at
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the Dempe College of Arts & Science at Miramar,
Panjim.
In 1962, Alban was posted in Goa as a Development
Commissioner, a coveted post, second only to the
Chief Secretary of State. After much contemplation
between Goa or Chennai, they eventually retired
and settled in the beautiful state of Goa in Albans
ancestral house in Corona, Aldona in the year 2000.
Alban breathed his last in Goa in the year 2009.
A tall and stately personality, Aurora always
carried herself with poise and dignity draped in a
saree with a mangalsutra round her neck. A patriot
to the core, she was fiercely proud of her country
and passionately in love with Goa. Arora always had
a smile and kind word to offer and enjoyed social
interactions, insightful conversations and debates
over a cup of coffee. She spoke with authority,
conviction, confidence and was a real force to be
reckoned with. Aurora was a lover of literature, very
well read and well informed. Her education in her
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formative years played a vital role in framing her
ideas and beliefs.
She was well conversant in English, Portuguese, Hindi
and Konkani. I loved to hear her speak in Konkani
flawlessly in a typical delicate sounding singsong Salcete
dialect.
With excellent diction and a flair for writing she
authored a number of books which included ‘Graham
Greene’ in 1988, ‘Goa-a Daughter’s Story’ in 2004 and
‘Filomena’s Journey’ in 2013 to name a few. In 2008
Aurora translated the Ethnography of Goa, Daman
and Diu by A. B. Braganza Pereira, from Portuguese
to English. At our last meeting in her verandah, she
gracefully autographed my copies of her books.
Although ‘Goa-a Daughter’s Story’ was to be her
autobiography, it is coated with Goa’s history, culture,
heritage and customs and an insight into the family life.
The society that she was brought up in, reflected in her
books in detail. Hence her books were not just family
chronicles but were loaded with historical facts which
deeply divulged into the social fabric of the Goan Society.
She presented the facts as she knew them and on “as it was
basis” with honesty and without hiding any unpleasant
episodes. Always outspoken, I remember Aurora fiercely
defending the degradation of our environment and
condemning the atrocities against the church.
During our early encounters, although Aurora struck
me as a leftist leaning lady and while my views are more
on the right side of the society, we still had great respect
for each other’s insights and opinions. As time went by,
I realised that she was more of an idealist who always
sided the less fortunate.
Her knowledge and the power of communication was
legendary. With clarity of thought and choice of words
coupled with a pleasant, unraised voice of confidence,
she convincingly put forth her views but never imposed
them on her friends.
We became close friends after meeting frequently at
our very good friend, the late Alessandro Bafico’s house
at Saligao, where we were often invited for a delightful
evening of cocktails and dinner.
I loved conversing with Aurora as it was always a
pleasure to spend time with her at any gathering or in
her veranda, usually with Aurora sitting in her easy chair.
Her simplicity was to a fault, and she never ever used her
titles or spoke about the awards bestowed upon her.
The Government of India awarded her the Padma Shri
one of India’s highest civilian awards in the year 2010.
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Due to her modest and down to earth nature it was only
after her demise on the 14th of January, 2022 that most
of Goa learned of her laurels and achievements, through
obituaries and write ups praising Aurora in newspapers
and magazines. She was the founder member of the
D.D. Kosambi festival of ideas in Goa which brought
renowned intellectuals to address the goan public,
targeting the Goan youth in particular.
Aurora enjoyed music, be it Contemporary Afro Jazz or
Western or Indian Classical, she could always be spotted
in the audience during these live shows and concerts
soaking in the performance by numerous renowned
musicians and artists. She was a regular at the Ketevan
Music Festival hosted in the ruins of St. Augustine as
well as at the Festival of Monte on the hillock at Old Goa.
She was a movie buff and hence a regular visitor at the
International Film Festival held annually in Goa.
A pillar to her family and her sisters, Aurora was a career
guide who mentored and drew the career map for her
sister Mariana, married to my first cousin Yorick Pinto.
They currently reside in Colaba, Bombay. Her other
sister Emma, married to my friend Ian Martin, currently
lives in Dona Paula. Emma was with Aurora in her last
days, and as Arora breathed her last, Emma prayed the
Rosary and recited the Act of Contrition at her bedside at
the Goa Medical College Hospital in Bambolim. Aurora
was indeed a port in a storm for all her family members.
Her love for Goa was deeply rooted in her heart. Just
like the words in Lorna’s song “kalzant kanton ani monan
guntun” she stored her memoirs, passion and ‘saudades’
of her beloved state. She loved every bit of Goas values,
beliefs and lifestyle, but during my most recent visits to
her house, I could gauge her disappointment with the
political circus, fall in values and the corruption that is
tainting Goa of late. The degradation of the environment,
heritage, culture and the very ethos of Goa at the hands
of unscrupulous elements in public service, disillusioned
her tremendously. She was a sad witness to the plunder
of Goa of today.
A hip surgery that went wrong, damaged her sciatic
nerve affecting her movements and she was confined
to the wheelchair. This disheartened her to no end.
Rest in Peace Aurora you did more than your bit
for your country and your beloved state of Goa.
Goa will miss its literary and social stalwart and I
for one have lost a dear friend who enlightened me in
many ways. I will deeply cherish those lovely evenings
of conversations and laughter that we spent together.
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DALGADO, O MAGNO!
DALGADO, THE GREAT !
Fr. Mousinho de Ataíde
Professor de Latim no Seminário de Saligão, Goa
(Notas biográficas no fim)
Professor of Latin, Saligão Seminary, Goa
(Biographical notes at the end)

Resumo
Dalgado, por formação, era canonista, jurista e teólogo, mas nestes ramos nada produziu de tangível. O que produziu,
e de forma assombrosa, foi nos campos da linguística, lexicologia, dialectologia, sanscritologia, concanologia,
campos em que não tirou nenhum curso, mas que cultivou com paixão, competência e autodidatismo.
Abstract
Dalgado was a canonist, jurist and theologian by training, but he produced nothing tangible in those fields. What he
produced, and astonishingly so, was in the fields of linguistics, lexicology, dialectology, Sanscritology, Konkanology,
fields in which he did not take any course, but cultivated with passion, competence and self-taught.

P

assa este ano o primeiro centenário de falecimento
de quem foi em vida Sebastião Rodolfo Dalgado
(Figura 1), o qual ocorreu em Lisboa, a 4 de abril de
1922.
Nascido em Assagão, Goa, em 8 de Maio de 1855,
segundo de entre os quatro filhos de Ambrósio Luís
Dalgado e de Rosa Florinda de Sousa, ambos oriundos
e domiciliados na mesma freguesia, demonstrou
precoce pendor para as letras, a par dos seus outros
irmãos, cada um dos quais eminentes no ramo da sua
escolha: Daniel Gelásio, médico formado pelo Grant
Medical College, de Bombaim, ao que acrescem cursos
de especialização nas Universidades de Londres e
Edimburgo, botânico, ecologista, Delegado de Saúde
e Cirurgião em Sawantwadi, biógrafo do conhecido
Abade Faria; Eduardo, advogado pela Universidade
de Oxford e o primeiro Barrister goês em Londres;
Patrocínio, médico-oftalmologista pela Universidade
de Londres, com larga clίnica em Colombo, Ceilão.
Dalgado marcou, com altas classificações, durante
toda a sua carreira académica: escola primária na
sua terra natal; estudos secundários em Mapuçá,
consistentes em humanidades, com acento no latim,

Revista da Casa de Goa

matemática, ciências e filosofia; teologia no Seminário
de Rachol, cadeira vincadamente eclesiástica,
preparatória para o sacerdócio, para o qual sentia
vocação desde pequeno.
Ordenado sacerdote em 1881, seguiu para a Cidade
Eterna, onde se doutorou em ambos os Direitos,
o Canónico e o Romano Clássico, bem como em
Teologia. Em atenção aos seus méritos académicos
foi agraciado primeiro com a dignidade de Camareiro
Secreto e, ao depois, com a de Prelado Doméstico,
adquirindo o tίtulo de Monsenhor, que lhe dava
direito a insígnias próprias. É pena constatar que,
devido à política rácica dos portugueses, a que a
Santa Sé sucumbia, Dalgado não alcançou a coroa do
sacerdócio.
De regresso ao seu torrão natal, para servir o qual
tinha tirado todas as formaturas, estando de passagem
em Lisboa, Dalgado foi nomeado Missionário
Régio, cujas funções procurou exercer com afinco
nos altos ofícios possíveis então ao seu alcance, a
saber, Vigário Geral, não em Goa, mas um após outro
em Ceilão, na Bengala e no Canará. O Arcebispo
de Goa, querendo aproveitar os seus préstimos,
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Figura 1. Sebastião Rodolfo Dalgado (1855-1922).

insistia em detê-lo cá com uma isca ou outra, a saber,
Desembargador da Relação Eclesiástica, Professor
de Rachol, e Inspector dos Seminários e Escolas;
mas Dalgado escusou-se de aceitar quaisquer destes
cargos, pois achava-os todos incompatíveis com o seu
posto básico de Missionário Régio.
Não contente com os ministérios que exercia e
que, direi, achava aquém dos seus dotes, Dalgado,
tendo passado umas férias em sua casa, partiu para
Lisboa em 1897, fixando-se aqui permanentemente
até a sua morte. É aqui que os seus talentos que
já se tinham despontado na Índia tomaram outro
rumo e desabrocharam plenamente. Foi o quartel
de século mais fecundo da sua vida. É de notar
que produziu mais durante o último decénio da sua
vida, conquanto atormentado por doenças e, com
ambas as pernas amputadas, reduzido afinal a meio
corpo, preso à cama e à cadeira de rodas, donde
estudava, pesquisava, escrevia, dava aulas, etc. Era
comovente e exemplar vê-lo assim a trabalhar.
Dalgado, por formação, era canonista, jurista
e teólogo, mas nestes ramos nada produziu de
tangível. O que produziu, e de forma assombrosa,
foi nos campos da linguística, lexicologia,
dialectologia, sanscritologia, concanologia, etc.,
campos em que não tirou nenhum curso, mas que
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cultivou com paixão, competência e autodidatismo.
Quando chegou a Portugal, já vinha com a fama
de linguista, sanscritólogo, dicionarista abalizado,
e de tal modo se impôs nos meios culturais que
Universidades disputavam entre si a honra de o
deter no seu corpo docente e publicar as suas obras.
Uma delas conferiu-lhe doutoramento Honoris
Causa.
A sua proficiência nas áreas que mencionei,
deve-se à fundamental facilidade que tinha, de
apanhar as línguas em cujo contacto entrava. Foilhe proporcionado este ensejo, que aproveitou
admiravelmente, pelas colocações que teve em
várias partes do subcontinente indiano.
É um fenómeno inaudito nos anais da História que
alguém tenha chegado aos píncaros de perfeição,
em um ramo de saber, só por autodidatismo. Esta
honra cabe ao nosso conterrâneo, a quem justamente
chamei Magno, pois de facto o é.
Resta-me agora fazer, e pela rama, uma resenha
das principais obras que Dalgado deixou e que
merecem a nossa admiração:
A) Lexicologia:
– Dicionário Konkani-Português, Tip. HinduPrakash, Bombaim, 1893
– Dicionário Português-Konkani, Imprensa
Nacional, Lisboa, 1905
– Influência do Vocabulário Português em
Línguas Asiáticas, Imprensa da Universidade,
Coimbra, 1913
– Glossário Luso-Asiático [tratando da influência
das línguas asiáticas sobre o português],
Imprensa da Universidade, Coimbra: vol. 1,
1919; vol.2, 1921
B) Dialectologia:
– Dialecto Indo-Português de Ceilão, Lisboa,
1900
– Dialecto Indo-Português de Goa, Porto, 1900
– Dialecto Indo-Português de Damão, Lisboa,
1903
– Dialecto Indo-Português do Norte (Bombaim e
subúrbios), Lisboa, 1906
– Dialecto Indo-Português de Negapatão, Lisboa,
1917
– Berço de uma Canção em Indo-Português,
Porto, 1917
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D) Concanologia:
– Primeiro Plano da Celebração do Quarto
Centenário da Partida de Vasco da Gama
para o Descobrimento da Índia, traduzido
para o concani em caracteres devanagáricos
e romanos, Lisboa, 1987. Este é o único texto
que Dalgado publicou em concani.
– Florilégio dos Provérbios Concanis,
Imprensa da Universidade, Coimbra, 1922
– Gramática da Língua Concani, em
manuscrito, oferecida à Biblioteca Central,
Pangim, Goa
Figura 2. Sebastião Rodolfo Dalgado:
selo postal comemorativo do centenário seu nascimento.

C) Sanscritologia:
– Hitopadexa ou Instrução Útil, Lisboa, 1897
– História de Nala e Damayanti (Episódio do
Mahabharata), Coimbra, 1016
– Rudimentos da Língua Sanscrítica
As primeiras duas obras são versões portuguesas
directamente do sânscrito.

De entre inúmeros artigos da sua especialidade,
dispersos aqui e acolá, avulta a série de sete longos
artigos subordinados à epigrafe “O Concani
não é dialecto do Marata”, publicados no diário
panginense, Heraldo (13 a 18 de fevereiro de
1917). Em abono da sua tese, Dalgado, com mão
de mestre, socorre-se de argumentos hauridos
da filologia, linguística, morfologia, sintaxe e
vocabulário.
Eis em breves traços a pessoa e a obra de
Dalgado, que decerto tem jus ao tίtulo ‘Magno’.

Notas Biográficas | Biographical Notes
Padre Mousino de Ataíde é licenciado em Direito Canónico e ora professor do Seminário de Nossa Senhora, em
Saligão, Goa, e autor de uma monografia sobre o Seminário de Rachol.
Father Mousinho de Ataíde has a degree in Canon Law and is currently a professor at the Seminary of Our Lady, in
Saligao, Goa, and author of a monograph on the Seminary of Rachol.
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GIVE US BACK OUR GOA
DEVOLVAM-NOS A NOSSA GOA
Samir Heble
Medical Co-Director, Graylands Hospital - North Metropolitan Health Service.
Perth, Australia
Diretor Médico Adjunto, Graylands Hospital - North Metropolitan Health Service.
Perth, Austrália

Give us back our Goa,
That was pure as gold.
Unblemished, incorruptible
devoted and bold.
Give us back our Goa
where noble values mattered,
Where everyone was respected
and life was not battered.
Take away the corruption.
Take away the greed.
Give us back our Goa
A land that will lead.
Take away those palaces,
built in dishonest ways.
Give us back our modest nests
Where we can humbly run and play.
Give us back those unspoilt beaches,
Whose waters were clear blue.
We yearn to run on the sands,
With pride anew.
Give us back our pristine land
where labour was divine.
Where money was not a frenzied craze
Where hard work would shine.
It's now time to act.
We are inherently strong
So let's take this pledge
To nurture right and abolish all wrong
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MUTTBHOR MATI
UM PUNHADO DE TERRA
Jess Fernandes
Contista, poeta e dramaturgo (Notas biográficas no fim)
Short-story writer, poet and playwright (Biographical notes at the end)

Devanagarintlem Romi lipiantor ani Portugez bhaxantor korpi
Transliteração do concani em caracteres devanagáricos para romanos e tradução para português
– Óscar de Noronha

Poir sanjevellchi khobor. Mhozo eklo kallzacho ixtt
mhaka mellunk ailo. Ciril! Zaitim vorsam meren, to
Goem soddun, bhailea ganvant ravtalo. Thoinch logn
zavun aplo sonvsar kel’lo. Mhunttat nhoi, pott bhorta
thoim sonvsar!

História que se passou anteontem à tarde. Veio
visitar-me um amigo muito íntimo: Cirilo! Deixara
Goa há muitos anos, passando a viver no estrangeiro,
onde casou e fez a vida. Como diz o ditado, estamos
aí onde nos enchemos a papinha!

Ho khub xiklelo. Taka aplea dexant, aplea hatanim
kitem-i tori korun dakhounk zai aslem. Punn hanga
tachea xikpache ani gineanache tankek ani huxarkaiek
konna eklean chut’ti legit halounk na. Jevnnar
bostolea musak amuddtat toso taka amddun ghalo.

O rapaz era muito bem instruído. Pretendia
trabalhar na sua terra, fazendo algo com as suas
próprias mãos. Mas aqui nunca lhe apreciaram os
préstimos. Pelo contrário, foi esmagado tal qual
uma mosca que pousa sobre a mesa.

To Goencho bhair sortana tacho avoi-bapui khub
rodil’lo. Tancho to ekloch bhurgo aslelean tanka to
sodanch aplea fuddeant, aple nodre mukhar zai aslo.

Quando partia para o estrangeiro, choraram muito
os seus pais. Era seu único filho e queriam-no
sempre consigo, diante dos seus olhos.

To bhair gele uprant apnnem kede axen aplea putak
xikoilo ani kosle doxen aplo put pordexant pavil’lo
tem chintun, chintun tachea bapain dolle dample.
Tache nimnne sonskar mhozoch bapui zal’le vori
mhaka-Josefakuch korche poddle.

Depois de o filho partir, o pai, cismando em como o
havia educado e a razão pela qual ele fora embora,
fechou os olhos. Os seus últimos sacramentos
administrei-lhos eu, José, como se tratasse de meu
pai.

Ciril kaim vorsamni pordexantlean ghora ailo. Ten’na
tache avoicho jiv khub khoxi zalo. Cirilan ietna zaite
duddu haddlele.

Cirilo voltou após uns anos de ausência. A mãe
não podia conter a sua alegria. E viera com muito
dinheiro.

Cirilacho bapui, Pascu, bhattkaracho munddkar
aslo. Tachea bapaichean ghorabhonvtonni axil’lo
zago ken’na vikto ghevunk zalem na. Hannem

Pascu, pai do Cirilo, fora manducar1. O terreno à
volta da casa, o qual não pudera comprar, comprou-o
Cirilo, com o suor do seu rosto. Consertou a casa;
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to aplea koxttachea duddvani vikto ghetlo. Aplea
ghorachi durusti keli. Tachi avoi bhattkarachem ek
xet roitali, tem xetui hannem viktem ghetlem. Tosoch
bhattkaracho ek dhaktulo band aslo, to-i Cirilan vikto
ghetlo. Karonn tea don hozar panchxem chovkonn
metrachea zagear amcheo zaiteo iadi asleo. Thoinch
bosun ami khelltale ani pakhateo lavun suknnim
kirantteo dhortale. Thoinchean vhanvpi vhollantlem
nustem ami ghoroun kaddtale. Amche barik-motte
gutt ami thoinch uloitale. Dukham-sukham ami
thoinch vanttun ghevchim. Bandar vhoddlim xim
follam divpi zaddam naslim. Fokot so ghonttam
anvlleanchi zaddam. Tim adim bhattkar paddi
naslo. Tim ghonttam vattsurech khatale. Bandak
vattsureacho band mhunn lok vollkhotale.
Khorem mhollear to band mhakach vikto ghevpacho
aslo. Mhozo tea bandacher dollo asa mhunnpachem
Ciril zanna aslo. Apnnem bhattkara kodden utor
ghalche adim Cirilan mhaka te sombondi vicharlem.
Punn hanvench apunn zaun na mhonnlem. Karonn
mhojea chimtibhor pagaracher mhargaiecho chopko
bostalo. Chakri tori kosli? Sadea karkunachi. Mhozo
bapui Goeantlea Portugez sorkarant karkun axil’lean
tachea mornna uprant mhaka ti mell’lili. Ganvcho
regidor mhojea bapaicho ixtt aslo. Tannench mhoji
xifaros sorkara kodden kel’li.
Cirilachi maim xetachi ani bandachi donnin zali, punn
tem donniponn cholounk ti urli na. Ek disa Cirilak
eksuro uddoun apnnalea ghorkarak sangat divpak ti
sasnnachi geli.
Tache avoichea mornna uprant Goeant asapasun,
mhoje avoin tache avoicho zago ghetlo. Taka
samball’llo, Goencho bhair sorun veta astana Cirilan
mhoje avoik veng marli ani dolleani dukam haddun
mhollem, ‘Maim, he tuje sogle upkar hanv koxe farik
korum? Josefak ek bhoinn axil’li zalear, hanv tacho
bhavoji zatlom aslom. Punn to-i nirbhagi mhojech
sarko eklo eksuro!’
Mhoje avoichean hem sosum nozo zalem. Tichea-i
dolleantlean ghosghoxit dukham goll’lim. Tinnem
taka aple khankent oddlo, ani tachem tondd poxet
poxet mhollem, ‘Tum tacho bhavoji so zavunk kiteak
sodtai re puta? Tum tacho bhav ani mhozo dhakto put
mure xannea!’
Kaim vell meren ami tigaim zannam ekamekanchea
tonddak polloit roddot ravlim.
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e a várzea que a mãe cultivava comprou-a ao
mesmo proprietário, além dum pequeno valado
que lhe pertencia: fê-lo porque a esse prédio de
dois mil e quinhentos metros quadrados estavam
ligadas muitas das nossas memórias. Ficávamos
aí a brincar, fazendo armadilhas para apanhar
passarinhos; e pescávamos no riacho que corria aí
perto. Era aí que resolvíamos os nossos grandes e
pequenos problemas, partilhando as nossas dores
e alegrias. Lá no valado não medravam grandes
árvores frutíferas, excepto as seis de mirabolão2
. As suas nozes, nunca as colheu o proprietário:
comiam-nas os transeuntes. Por isso, fora baptizado
de ‘valado dos transeuntes’.
Na verdade, estava eu de olho nesse valado. E
disso sabia bem o Cirilo. Por isso, antes de falar ao
proprietário, consultou-me sobre o assunto. Mas eu
refletidamente disse que não, pois a bagatela que
ganhava mal dava para fazer face às despesas. E
que ocupação a minha! A de simples amanuense.
Também meu pai o era, sob o regime português em
Goa; e após a sua morte consegui esse lugar, para o
qual o regedor da aldeia, grande amigo do meu pai,
propusera o meu nome ao Governo.
A mãe de Cirilo fez-se dona da várzea e do valado,
porém, poucos anos viveu a desfrutar desse papel.
Um certo dia, partiu para onde estava o seu marido
na eternidade, e deixando sozinho o filho Cirilo.
Após a morte da mãe e até o momento em que
Cirilo continuou em Goa, a minha mãe tratou-lhe
como filho. E este, quando estava prestes a partir
para o estrangeiro, abraçou a minha mãe, e, muito
comovido, disse: ‘Mãe, como é que lhe vou pagar
todos esses favores? Se o José tivesse uma irmã,
far-me-ia seu cunhado. Mas também ele, coitado, é
filho único, tal como eu!’
Aquele desabafo tendo cortado o coração à minha
mãe, também chorou amargamente. Puxou-lhe para
o seu peito e, afagando a sua face, disse: ‘Porque
querias ser seu cunhado, meu filho? Tu és irmão
dele e meu filho mais novo, querido!’
Nós os três passámos uns momentos a fitar um ao
outro e debulhámo-nos em pranto.
Antes de partir, o Cirilo confiou a sua várzea a um
vizinho e a casa a um primo afastado, a quem pediu
que arranjasse inquilino. Aliás, o Cirilo tencionava
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Bhair sorun voch’che adim Cirilan aplem xet eklea
xezareak ravunk dilem ani ghor, konna eklea poisulea
soireachea hatant dilem. Konn tori mellta zalear
bhaddean dovor mhunnun taka sanglem. Ciril horxim
tem sogllem mhojech avoi kodden divpacho, punn
amchim dogaimchim ghoram tis minutanchea ontrak
axil’lean toxem korpak amkam xokea naslem. Xivai
amchem ek xet aslem. Ghora bhair ek bhatt aslem.
Amchem sogllem polloun tacheai vostumcher nodor
dovorop mhoje avoichean zanvchem naslem.
Ciril Goem soddun gele uprant kaim tempan to tacho
soiro aplea bhurgeank gheun tachea ghora ravunk
laglo. Hi khobor eke chitti udexim hanvem Cirilak
kolloili. Tachea soireanui taka chitt boroili. Aplo
soiro aplea ghoracho poramors kortolo ani ghor
sambhalltolo mhunn chintun Ciril khub khoxi zalo.
Karonn oixim hozar rupia korch korun tannem tem
ghor sarkem kel’lem.
He gozalik pondra vorsam sorun gelim. Te modim
ek favt Ciril Goeam ailo ani ek kuskutachi vost
ghenastanam mhoje mauxebhoinnim kodden logn
zalo. Ek dis tannem mhoje maik fokannanim mhollem,
‘Maim, hem polloi, hanv jiklom! Tuzo putuch nhoi,
tor hanv tuje bhoinnicho zanvoi zalom. Mhonnje
tuzo-i zanvoi, put ani zanvoi tuzoch.’
Khoxechea umalleanim bhorlele te dis koxe ani
khoinchean dhanvle tem mat konna ekleak kollchem
na. Ciril apli don mhoineachi roza sopoun pordexak
gelo.
Anik kaim vorsam gelim. Thoim taka ek babulo and
bai zalem. Tanchea mogan bhorlelea ghorabeacho
sonvsar sukhan cholunk laglo.
Jea disa Goenchea nillea mollbar Natallachea moineant
svotontraiecho suria obhimonan mekllo varo gheunk
ailolo, tea vellar tachea kallzant ek akantachi udki
ghetli. Pordesantlea sogllea Goenkarank ekttavun
tannem ek party dili.
Aplea Goencher ani aplea Goenkarank khub bore
dis udetele oxem taka dislem. Goeant koxem kitem
cholta tem vicharun, dor pondra disanim mhaka tachi
chitt ietali. Tachem ghorbhatt, xet ani hanv bajuk
kaddlem zalear tachem Goeant anik kainch naslem.
Ek dis Goeant sorkarache kull kaide ani munddkar
kaide jahir zale. Tea kaidean Goenkarachem jivituch
bodol’lem. Ekach faran sadaronn bhattkarak rostea
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entregar tudo isso à minha mãe, porém, dada a
distância de meia hora que separavam as nossas
casas, reconheceu que isso não nos seria possível.
Tínhamos uma única várzea e um só prédio ligado
à casa. Para além de cuidar dos nossos bens, a
minha mãe não tinha possibilidades de zelar pelos
interesses do Cirilo.
Algum tempo depois de Cirilo ter saído Goa, a
família do seu parente passou para essa casa.
Escrevi a esse respeito ao Cirilo; e o parente fez
o mesmo. Só de pensar que o seu primo iria olhar
bem da casa, pois gastara oitenta mil rupias nas
benfeitorias, encheu de satisfação o coração de
Cirilo.
Esta história passou-se há quinze, ou mais, anos.
Entretanto, Cirilo deu uma saltada até Goa e,
sem pretensões, acabou por casar com uma prima
direita minha. Um dia, disse a brincar à minha mãe:
‘Mãe, olhe que ganhei! Não só sou teu filho; até me
casei com a filha da tua irmã. Portanto, tanto sou
teu filho como teu genro.’3
Nem sentimos que haviam passado esses dias de
grande alegria. Terminadas as férias de dois meses,
Cirilo seguiu para o estrangeiro.
Passaram mais uns anos. Nasceram-lhe aí um rapaz
e uma rapariga. Era amorosa a sua vida de família
e corria-lhe tudo muito bem.
No mês de Natal, e no dia em que o céu azul de Goa
viu, orgulhosamente, nascer o sol da liberdade,
o seu coração pulou de alegria. Cirilo reuniu os
goeses da diáspora e dedicou-lhes uma festa.
Pensou que Goa e os goeses veriam melhores dias.
De quinze em quinze dias escrevia-me a pedir
informações sobre como andavam as coisas em
Goa, onde não tinha outros interesses senão a sua
quinta, a sua várzea e a minha pessoa.
Um dia, foram promulgadas em Goa as leis do
inquilinato e do mundcarato4, as quais mudaram de
todo o modo da vida goês. De uma pancada, elas
reduziram os pequenos proprietários a mendigos
de rua; e aqueles que o senhorio havia abrigado
no seu prédio tornaram-se donos deste. O caso
do latifundiário é outro cantar: Deus sabe como
eles adquiriram esses prédios rústicos de grande
extensão! Mas lá porque foi incorrecto um indivíduo
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voilo bhikari kelo ani bhattkaran kakulltek ievun
asro naxil’leak aplea bhattant zago diun tharo dil’lea
monxak bhattkar korun bosoilo. Vhoddlea vhoddlea
bhattkaranchi gozal veglli. Tannim tim bhattam
koxim ghetlelim Devak khobor! Punn konnem eklean
eka monxacher aniai kel’lea karonnan, tachi kheast
tea sogllea vorgak lavop hem chukichem.
Te kaide zal’lo tea disache eke ghoddnechi mhaka
iad zata. Mhojea dogaim munddkaranim mhojem
akh’khem bhattuch paddun nal’l vikle. Addsorancho
xinvor korun mouza marleo. Vicharunk gel’le suvater
tannim nettan novea kaideacher bott dakhoun mhaka
zannvaio sangun oddechem bhattkarponn gazoilem.
Magir hanvem pulisent kagall manddun, tachea hatant
beddio ghalio. Tankam pulisent char dis bond dovorle,
tancho fatticho dhul fafuddlo, tankam vixranti dili, ti
dusri gozal.
Novea kaideache gozalichi Cirilak nond zaina fuddem
to Goeant ailo! Punn xet rovpean ani ghorant ravpean
taka tallembellem sangun fuslavun porot dhaddlo.
Ek dis soireache kocherint gel’le kodden mhaka
tea soireachi motlobponnam kollun ailim. Tagelea
kocherentlea eka ixttan mhaka tache asvonddi kaim
gozali sangleo. Hi khobor hanvem Cirilak boroili ani
to ken’na ietlo hachi vatt polloit ravlom.
Hanv modim Dil’lik kamachea trainingak gel’lom.
Thoim sumar oddech mhoinne urlom. Tea kallamodem
tea soirean ghor sarkem kelam mhunn hanvem
aikolem. Ani hanv ghora ietokuch jen’na thoim
pollounk gelom ten’na tannim tea ghorak hozaramni
rupia korchun taka samkem adhunik rup dilam tem
mhaka kollun ailem. Hanvem tache lagim chovkoxi
keli. Apunn kaim Cirilak bhaddem farik korina. Te
khatir tech duddu apnnem tachea ghorak korchileat
mhunn tannem mhaka sanglem.
Zorui tannem toxem sangun sogllem pasun vhorpak
kelem, torui mhojea fattlean matxem khorzot ravlem.
Hi soglli khobor hanvem Cirilak kolloili ani begin
ghora apoilo.
Mhojea filiadacho krism aslo dekhun hanv mhoje
ghorkan’ik gheun poir Mhapxeam xarant gel’lom.
Amche fattofat Ciril ailo. Kaim kopdde eka
dhakttuleach begant ghalun, ‘Ponnje vochun faleam
ietam,’ mhunn sangun bhair sorun gelo. Ami sanjvella
ghora aile uprant Cirilachi khobor mhaka kol’li. To
sanje portun iet kai mhunnun hanv ratchea dha voram
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não justifica que seja punida toda a sua classe.
Lembro-me do que se passou no dia em que
apareceram as tais leis. Os meus dois manducares
colheram os cocos do palmeiral e venderam-nos sem
minha licença. E depois de gozar bem das lanhas,
espalharam as suas cascas por todo o lado. Quando
lhes arguí, os homens teceram uma filosofia, citando
as novas leis, como falsos proprietários de palmo e
meio. Depois de me queixar contra eles à polícia,
foram manietados. Estiveram presos por quatro
dias; foi-lhe sacudido o pó dos seus costados, e
foram libertados: esta é outra história!
Logo que Cirilo teve conhecimento da nova
legislação, regressou a Goa! Mas deixou-se cativar
com umas historietas tanto pelo cultivador da
várzea como pelo ocupante da sua casa.
Um dia, quando passei pelo escritório dum primo,
apercebi-me das trafulhices do parente de Cirilo.
Longe dele, um empregado dessa repartição
contou-me umas anedotas. Informei o Cirilo e fiquei
a aguardar a sua chegada.
Entretanto, tive de me deslocar de serviço até Delhi,
onde demorei um mês e meio. Nesse interregno,
ouvi dizer que o parente consertara a casa. Quando
a visitei após o meu retorno, notei que o homem,
gastando rios de dinheiro, transformara a casa por
completo. Explicou-me o parente que, como nunca
havia pago renda ao Cirilo, empregara esse mesmo
dinheiro nas benfeitorias.
Mesmo que com essas palavras parecesse decidido a
levar tudo, fiquei com certas dúvidas. Dei um relato
completo ao Cirilo, urgindo com ele que voltasse
logo a Goa.
Cirilo chegou precisamente no dia em que estávamos,
eu e a minha família, na vila de Mapuçá, a assistir
a cerimónia do crisma do meu afilhado. Com umas
poucas peças de roupa na maleta, saiu a dizer,
‘Vou a Pangim e volto amanhã.’ Quando voltámos
à tardinha, tivemos notícias sobre Cirilo. Aguardei
a sua chegada, até às 10 horas da noite. Ontem da
manhã não fui ao serviço; também a minha mulher
decidiu, de repente, ficar em casa, de licença.
Ontem, mais ou menos a um quarto para as seis
da tarde, chegou Cirilo à nossa casa. Estava
completamente fora de si. Olhando para o seu traje e
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meren ravlom. Kal sokallim hanv kocherint gelom
na. Mhoji ghorkan’ui ochkit sutti kaddun ghora ravli.
Kal sanje pavnne sonchea admasak Ciril amger ailo.
Samko bejar zaun. Tachea besak ani mukhamollak
polloitanch mhaka khub somzolem. Karonn tachea
dolleamnim mhaka dukham dislim. Mhaka polloitanch
ti dukham vhavunk laglim. Moneamni tannem mhaka
ghott veng marli ani dogui roddle. Mhaka tannem
utramni kitench sangpachi goroz poddli na.
Khub vellan to uloupak laglo. Tannem aplea
kallzachem tufan mhoje mukhar uktem kelem.
Tagelem xet rovpi xetacho dhoni zal’lo. Sorkarachea
novea kaidea promann xetache zomnik dor chovkonn
metrak kim’mot taraileli. Bhattachea zageak
chimttibhor poixe, mol mhunn farik korpache.
Sogllech borabor farik kortolo zalear postis poixeani
ani vibhagamni farik kortolo zalear satt poixeanim
chovkonn metrak farik korpache. Hangam postis ani
satt poixeanim tal’lo ani peddvo legit ekek favttim
mellnant, punn munddkar xetkarak zomni melltat, na
tor thodde thodde poixe farik korpachi ievzonn asa.
Kaim vorsam adim tich xetachi zomin eka rupean
chovkonn metr oxe doren Cirilan ghetleli ani itlea
vorsamni te zomnichem mol taka kitlem mel’lem?
Moddlelea poixeanche veaz punn zait kai? Az ek
xetkar sat, att pasun xetacho dhoni, munddkar
kaidean eka bhattkarak ekuch xet aslem, tacho dhoni
munddkar, eka xetkarak omkich xet vo kaidean ekuch
xet asunk zai aslem. Ani tem-i chodd xetam aslelea
bhattkarachem.
To tacho soiro, tachea ghoracho ani bhattacho dhoni
zalo. Survey legit tannem aplea nanvar korun ghetleli.
Taka tacheach koxttachea ghorant bhitor legit sorunk
mel’lem na. To Goeant aila mhunn kolltanach, tache
tea soirean movali ani gundd haddun darant bosoilele.
Tankam polloun to bhielo. Tea vattsureachea bandachi
tea soirean ani eka gunddan aplea nanvar survey
korun ghetleli. Survey promulgate zavun tacher
dhoniponnacho xik’koi poddlolo. Tea soirean taka
adim surveychim kagdam dhaddlelim, tim sogllim
nokli mhunn taka atam somzol’lem. He fuddem kitem
kortolo zalear nitisobechim sopnnam zorovpachim…
ani nit mhunn lagim asta? Sat somindram poltoddi…
Akherek Goenchea ani desachea mogacho put kaidean
dexa bhairo zalo. Apleach desant to pordexi zalo…
Az donparam tannem aplea xetantli mutt marun
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o seu rosto apercebi-me de muita coisa, pois notei-o
a lacrimar. E logo que me viu, derramou lágrimas
abundantes. Sem dizer patavina, abraçou-me forte
e chorámos os dois. Não foi preciso que me dissesse
coisa alguma por palavras.
Depois de um grande silêncio, falou. Abriu o seu
coração, ficando patente a agitação lá dentro de si:
o cultivador da sua várzea tornara-se proprietário!
Segundo as novas leis estatais, tinham sido marcados
os preços por metro quadrado. Foi uma ninharia o
preço que o prédio rústico obteve. Se o pagamento
fosse feito de uma só vez, eram trinta e cinco poiçás
por metro quadrado; quem o fizesse em prestações,
pagava sessenta poiçás por metro quadrado. Ora,
não era habitual achar nem sardinha nem arenque
por trinta e cinco ou sessenta poiçás; porém, o
manducar cultivador acha terreno, se não pelo
menos a forma de pagar em prestações.
Uns anos antes, Cirilo comprara a mesma várzea
por uma rupia o metro quadrado e depois de todos
esses anos, qual o preço que cobrou? Receberia
pelo menos os juros correspondentes ao dinheiro
despendido? Hoje em dia, um agricultor possui
ainda sete, ou até oito, várzeas; segundo a lei do
mundcarato, a várzea do senhor passou para o
manducar. A bem falar, o agricultor devia ter
direito a certa várzea ou a uma só várzea, e ainda
essa pertencente ao senhor com muitas várzeas.
Esse primo tornou-se dono da casa e prédio do
Cirilo, tendo já registado os mesmos em seu nome,
na Repartição de Agrimensura. Assim, o Cirilo
ficou proibido de entrar na sua própria casa, que
comprara com tanto esforço! Mal soube da vinda
de Cirilo a Goa, o primo contractou uns brigões
e capangas e postou-os à porta da casa. Cirilo
sentiu-se ameaçado. O primo e um dos maltrapilhos
haviam registado o valado dos transeuntes em seu
nome. Promulgado o registo na agrimensura, o
primo tornou-se dono, ficando claro que a papelada
que havia enviado ao Cirilo era forjada. Daqui em
diante, para conseguir algo, seria preciso subir e
descer os degraus do tribunal… e a justiça, estava
ela à mão? Só atravessando sete mares…
Com efeito, a lei expulsou um filho amado de Goa
e do país. Sentia-se estrangeiro na sua própria
terra…
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mati kaddli. Ti eke plastikche potient ghali. Aplea
xetache matiecho bagoun umaum ghetlo ani
bhorlelea dolleamnim soglleancho nirop ghevun
to vimanant choddlo. Viman uddlem ani he matie
koddche tachem natem somplem… Sasnnakhatir!

Hoje, ao meio-dia, Cirilo recolheu num saco
plástico um punhado de terra lá da sua várzea.
Curvando-se, e com os olhos cheios de lágrimas,
beijou o solo. Depois, despediu-se de todos e subiu
para o avião, voo esse que pôs termo à sua relação
com esta terra.… para sempre!

1.

Lavrador que mora, sob certas condições, no prédio rústico dum proprietário.

2.

Anvalló, em concani.

3.

Primos direitos são considerados ‘irmãos’, e daí Cirilo ter-se considerado irmão de José e filho da mãe deste.

4.

O sistema relativo ao manducar.

Notas Biográficas | Biographical Notes
Jess Fernandes, de nome completo Menino Jesus de Maria Fernandes, nasceu em 1941, em Quepém, Goa. Tirou o 7.֯
ano do Liceu e fez a carreira de paramédico nos Serviços de Saúde, em Goa. É poeta, contista e dramaturgo da língua
concani, e autor de 38 livros. Traduziu em concani vários livros do Velho Testamento e espera publicar brevemente
a sua autobiografia.
Jess Fernandes, whose full name is Menino Jesus de Maria Fernandes, was born in 1941, in Quepem, Goa. He
passed the 7th year of Lyceum and worked as a paramedic in the Health Services in Goa. He is a poet, short story
writer and playwright in the Konkani language, and has authored 38 books. He has translated several books of the
Old Testament into Konkani, and hopes to publish his autobiography soon.

Dandim - vista interior (In: A. Lopes Mendes, A India Portugueza, Imprensa
Nacional, Lisboa, 1886, Vol. I)
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“The Church in Goa has played a fundamental role in the formation of a typical
Goan music”
– said Fr. Eufemiano Miranda, founder, Goa String Orchestra and Stuti Chorale Ensemble

“A Igreja de Goa teve um papel fundamental na formação de uma música típica de Goa”
– disse o Padre Eufemiano Miranda, fundador da Goa String Orchestra e Stuti Chorale Ensemble.
For the original chat in Portuguese, visit
Link

Figure 1. Interview with Fr Eufemiano Miranda.

O.N. Father Miranda, to begin with, tell us something
about how Goa String Orchestra and Stuti Choral
Ensemble were born, and for what purposes!
E.M. Well, I first started with the Goa String
Orchestra… that was some time in 2003, when here
in Goa we had a choir coming from King’s College,
England. They presented a beautiful programme at the
church of St Francis of Assisi… And then I thought to
myself: we in Goa who always say we are the Italians
of the East… we have nothing organized, be it a small
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orchestra, a small choir… None of that. It was worth
having something.
At that time, there were some young people who had
graduated in violin, viola, cello. And there were also
teachers, among them Myra Shroff, who has taught
almost a whole generation of students; and she would
always say to me: ‘ah, can’t we have a little string
orchestra?’ And I would say, ‘why not?’ So, with
whatever we had, I started an orchestra.
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Well, it’s not enough just to bring together the
members of an orchestra; you have to have a dynamic
person behind it, to give it life, to give it movement.
And at that time, I started the Goa String Orchestra
with Mr Nigel Dixon, who was then with the Kala
Academy.
O.N. Very good. That was around 2003. And years
later…?
E.M. And later on, there were people who watched
our shows and enjoyed what we
we performed; and there were people who wanted
to sing – people with good voices – and with these
people I started the Stuti Choral Ensemble, in 2009.
It has always been my goal to keep the tradition of
classical music alive in Goa…
O.N. Father, you are the driving force behind both
these entities…
E.M. Well, I like to use a simpler word: I am a
coordinator. My job is to say to these musicians:
‘Come here, let’s make music’; and with their
collaboration, I do my work.
O.N. Father, you are much more than that… you
have an important voice in both entities, both
figuratively and literally speaking, because you also
sing!
E.M. Ah, yes! I sing, I enjoy, I enjoy singing. I sing
tenor.
O.N. And how many members does Stuti and Goa
String Orchestra consist of?
E.M. At Goa Strings, I have a few who, I would say,
are regular artists… these would be about 10. Every
year there are students who graduate, and I keep
calling them; and I like to form a string orchestra with
some 18 members or so…
O.N. So, Stuti always has Goa Strings for musical
backing…!
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E.M. No, no; each entity works independently, but,
as you know, in Goa it is difficult to organize concerts
in two modalities, choral and instrumental; and so,
I prefer to call the choir and orchestra to present a
programme together.
O.N. And so far, you must have done at least twentyfive programmes, both inside and outside Goa…!
E.M. That’s it! When Stuti was formed, we
immediately got a call from the Bangalore School
of Music for a Christmas programme. And it was
going to be our first opportunity to perform in public,
outside of Goa. We got good reviews in the Bangalore
papers. I would say this gave us new motivation.
Well, we always work within our means. For example,
at the moment, I am working with a person, a good
friend of mine, Antonio Calisto Vaz, and I have asked
him to direct the Stuti Choral Ensemble. But I consider
it a divine grace that I have conductor Parvesh Java
with me.

Fostering Goan Musical Talent
O.N. In the general plan of both Stuti and the
Strings Orchestra, what role does the Goan musical
repertoire play?
E.M. As I have always said, my ideal is to preserve
Goan music. Evidently, we have music from the
Christian community of Goa, both religious music
and folk music. In my orchestra programme I always
wanted to have Goan music played by the orchestra,
and we had to present programmes: so, what would we
present? My brother, Francisco Miranda, who is a priest
and good musician, and I chose “Diptivont Sulakini”:
it was so beautiful! I wrote an introduction; he wrote
that for two flutes and strings, and accompanied by
small Indian timpani (kansaddi), because, as you
know, that is a typical Goan music. It’s a Western
melody, I would say, but not entirely Western, but
not an Eastern melody either, but it’s typically Goan,
and one that can be perfectly performed to the Indian
rhythm, let’s say. Then I could perfectly play it using
the tabla and kansaddi. And we did that under the
baton of Nauzer Daruwala. It was really beautiful…
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O.N. Well, what adds value to your work, Father, is
that you not only perform, but also take the trouble
of working on arrangements and harmonies…
E.M. That’s it! We are a group, let’s say, that sings
stylized music, in four voices. It is necessary to
harmonize that to four voices. If an orchestra is going
to play that, it needs to be harmonized for five strings,
so the very fact that our group, both instrumental and
choral, is a stylized, erudite group, we have to make
this music, whether folk or religious, more stylized.
After all, what was that music from Europe? Pablo
de Sarasate, for example, wrote the Spanish dances:
it’s music from Spain that he stylized. The same with
Brahms who did the Hungarian dances; Dvorak wrote
the Slavonic dances. My way of thinking is this: why
can’t we do the same?
O.N. And how do you solve logistical problems?
E.M. I always say to my choir and orchestra members:
look, we have to make music for music’s sake, art for
art’s sake. Our rehearsal time is 6.30 p.m. to 8.00 p.m.
I am very grateful to Kala Academy for giving us the
facility to use the rehearsal room once a week…every
Wednesday.
O.N. So, what plans for the near future?
E.M. I don’t have big plans. We want to continue to
do the work that we are doing, that is, to value music
from Goa and to have a group here that is a voice that
represents Goa, and in the event of having to present
a programme, we would be ready to present a small
one, anywhere…
O.N. …like musical ambassadors of Goa!
E.M. We would like to be that!

Western Classical Music Scene in Goa
O.N. Father Miranda, how do you see the western
classical music scene in Goa?
E.M. Well, first of all, I would say that to have a
taste for Western classical music, you need to have

Revista da Casa de Goa

a certain preparation, you need to have a certain
musical education. In Goa, there are people who
enjoy classical music. And it all depends on people,
taste, education and promotion… it all depends on
the family… I mean, I really like classical music, but
why is that? Because when we were little – we are
eight brothers and sisters – my father was very fond
of classical music. It was at a time when there was
nothing, nothing... when we were little children, there
was only a gramophone... and then he would play, he
liked to play that, and talk about that music... Well,
there was music that we liked and some other that
we didn’t like. But my father always instilled in us
this taste for music… ‘That’s a beautiful Beethoven
melody; that’s a beautiful Mozart melody’, he said…
and he sang it himself. There is, therefore, the cultural
climate of the family that contributes greatly to the
promotion of classical music.
In the seminary, music was and still is a subject. You
have to study music and pass in that subject, if not,
one wouldn’t be ordained... My other brothers who
went to high school at that time had a music academy
there. There was choral singing there, in high school.
Home and school: all this contributed to my brothers’
and my liking for classical music.
But the taste for classical music is not so widespread
throughout Goa. We like to listen to it, but we don’t
bother to appreciate it so much: that’s what’s lacking
among us.
O.N. Father, you have been part of Kala Academy’s
advisory board for a few years… What is left to be
done before we seen an improvement in the level of
teaching and musical culture?
E.M. Well, I would say that we need, first of all, a
person with the highest musical academic training…
A good musician has to know how to write the music,
harmonize the music; a good musician must also
know how to compose music and then he must also
eventually know how to direct, and encourage others
to sing and play. There are so many aspects. To do
so, you have to have a degree at a higher institute of
music…
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Contribution of the Goa Church
O.N. Well, what is the Seminary’s contribution
towards the promotion of sacred music and towards
the development of the musical sense of the Goans?
E.M. Ah, I would say in my day it was western music
all the way; and Gregorian music… All that was part
of the curriculum. I don’t know how it is nowadays.
I had good teachers… I had a teacher called Father
João Baptista Viegas: he was self-taught; he was a
good musician and he himself learned to play the
violin and teach music from Dominic Pereira. This
was a great musical figure, a violinist from Porvorim;
he was a family friend of Dominic Pereira’s. He
learned from him, and he played the violin himself. It
was a pleasure to see how Father João Baptista played
the violin and taught the students.
Then, at Rachol Seminary, I had maestro Camilo
Xavier: he had a stint in Rome where he learned
music, and he did a lot for the cause of music in Goa.
Now, the Seminary, where priests are trained in music,
has contributed a lot. I would say, a musical culture
was developed through the Goan clergy.

E.M. Yes, it’s always so. In society there is always an
interaction. There are the principles of the church…
well, why can't you give it a very typical Goa look?
For example, khell tiatr, which has music… it is
always the music of the Christian community… let’s
not forget that… so I would say religion has played
an important and fundamental role in the formation of
typical Goan music…
O.N. Exactly! And what are the initiatives of the
modern church in Goa, towards dynamizing musical
talent?
E.M. The Church of Goa has taken great care to see that
the parts of the Mass, or liturgical acts, which include
antiphons, and other musical things have musical
backing. Hence, new melodies and arrangements are
composed and new musical groups formed.
O.N. They say that our Gaionancho Jhelo is one of
the best here in India…
E.M. Yes, because Gaionancho Jhelo, above all,
comprises many new lyrics and old lyrics, and
everything is well tucked in a bouquet of very
beautiful lyrics for use by the liturgy

Well, the Church has always had the liturgy in mind...
the priests and musical formation in function of the
liturgy. Hence, in order to dynamize the masses
artistically, the liturgical services, the liturgical acts,
music was taught to the students and the priests.

The Goan Motet

Culture always starts with religion; religion a key to
culture. This contributed a lot to, let’s say, a musical
atmosphere that exists in Goa, through the priests.
There are also lay people – so many lay people who
have learned music and made their contribution. But
then, that’s the role of the priests: each one in their
respective parish builds the infrastructure of a parish
choir. And the church choir is the group that gives
musical support when the whole assembly sings.

E.M. First of all, the motets of Goa were composed
in the same spirit in which the motets of Europe
were composed. The motet of Europe was a song
whereby people sang and at the same time reflected
and ruminated on the biblical text relating to the
respective feast. But in Goa the motets were limited
to the Lenten season.

O.N. But it’s not just the liturgy, it’s not just the
parish; but in society, too, there are examples of how
the church has contributed to Christianize certain
local songs and dances…
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O.N. We cannot end without a word about the
motet… Father, may I know what is the originality
of the Goa motet!

Now the Goa motets are not very difficult; they are
beautiful and very well made. People who can read
music can meet, and easily perform a motet. The
musical accompaniment always includes violins,
clarinets and the double bass…
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O.N. In Europe, they were a capella…
E.M. Yes, but not all. For example, “Jesus, joy of
man’s desiring”, by Bach, is a motet, as you know,
from the feast of the Visitation of Our Lady…. The
melody was simple. Bach’s contribution comprised
the introduction that he wrote, and then he wrote an
interlude and the final part, and that turned out into
such a big piece. Therefore, it was a motet of the
Visitation feast of Our Lady.
These motets of ours are just the same: a small
musical motif, which has an accompaniment, and
introduction of musical instruments; then they are
sung, that is, repeated, then there is an interlude, and
an ending. That’s it – the structure is very similar to
that of the Western music motet, from the cathedrals
of Europe.
O.N. Father, I’m afraid we’ve reached the end of
our chat. Sorry to have to stop. But, before we close:
you will certainly agree that the harvest is great,
but the workers few…. What is your message to our
people? What’s your plea?
E.M. First of all, thank you very much for this
opportunity to speak here in your studio…

My message would be as follows: we are very proud
to be musicians. Let’s uphold this tradition; let’s work
in order that our new generation, our next generation,
learn from what we do.
Now, there are so many young people in our parishes,
whether or not they have a musical education, let’s
give them the opportunity to be part of the choir, go
there and learn a musical instrument, and come with
that instrument to the church, and eventually on to the
platforms offered to them.
My Stuti Choral Ensemble as well as the Goa String
Orchestra will always be a platform for those who
want to sing, each according to their ability… Come,
you are always welcome!
I would love parents to take this task of taking their
children to schools and showing them good musical
programmes in our cities or elsewhere, such that
younger people gain a taste for that, and then we
would have a new generation of people.
O.N. Thanks again, Father Eufemiano, and long
live the Goa String Orchestra and the Stuti Choral
Ensemble! Thank you very much!
E.M. Thank you!

Palácio do Governador de Damão (In: A. Lopes Mendes, A India Portugueza, Imprensa Nacional, Lisboa, 1886, Vol. I)
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GOA: HISTÓRIA DE UMA FILHA
GOA: A DAUGHTER’S STORY
Mário Viegas
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). Portugal

“Escrito com sensibilidade, visão e sabedoria,
Goa, História de Uma Filha, é, ao mesmo tempo,
expansivo e íntimo; é uma narrativa comovente sobre
o lar, a cidade e o mundo, durante a qual a autora
atravessa as fronteiras entre história e memória,
verdade e imaginação. Evocando uma experiência
simultaneamente pessoal e coletiva, esta obra é não
só uma celebração do passado de Goa, como também
um exame ao seu presente e uma visão para o seu
futuro”
(Das badanas da capa)

E

m fevereiro de 2013, no escritório do Dr.
Fernando Colaço, em Pangim, deparamos com
a escritora Maria Aurora Couto, cujo livro - «Goa:
A Daughter's Story» [Goa: História de uma Filha]
- havia sido lançado, em 2004, no Hotel Mandovi,
numa cerimónia festiva e cintilante perante o escol
de Goa. A tradução para português patrocinada pela
Fundação Oriente, aguçou-nos o apetite e levou-nos a
percorrer as principais livrarias de Pangim – do Hotel
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Mandovi, de Sindbad e Broadway, à sua procura,
revelando-se uma desilusão, pela inexistência de
vestígios. O advogado Fernando Colaço, estabelece as
apresentações e conversamos com a senhora durante
alguns minutos. Alta, fios prateados entrelaçados em
cabelos pretos, comunicativa, Maria Aurora Couto
envergava um elegante sari e esboçava um sorriso
amistoso.
Dialogou com quem escreve estas linhas num
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português fluente, apesar da distância do tempo
em que esta língua se falava aqui com frequência.
Depois, ofereceu-nos o seu livro com uma dedicatória
e informou-nos que vai continuar este trajeto com as
suas memórias de 2006 a 2008, anos que correspondem
em sequencia cronológica à morte do seu pai e de sua
mãe.
Deslumbrante a leitura deste livro. No seu
quotidiano, a perspicácia de Maria Aurora capta
de forma magistral enquadramentos e episódios

de Goa, debruça-se e retrata a sociedade e os
seus figurantes eximiamente, e, nos intervalos
da escrita e das cogitações, as suas paixões, a
música, principalmente jazz sul-africano e cinema
que a levou a fundar um cineclube. Sai aos
seus, obviamente (é sobrinha do Prof. Pacheco
Figueiredo e parente dos Correia Afonso e Sales
Veiga Coutinho).
Despediu-se lamentando-se não ter sido convidada
para o lançamento do seu livro em Lisboa.

Rua Principal de Damão (In: A. Lopes Mendes, A India Portugueza,
Imprensa Nacional, Lisboa, 1886, Vol. I)
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SONHO PANDÉMICO DE VALENTINO VIEGAS

Luz Herminia Pacheco e Saenz

Escritora mexicana em Lisboa.

Doutor Valentino Viegas
Eu gostaria que tivesse sido apenas um sonho. Seu
livro é extraordinário. Ele narra em detalhes e passo
a passo, como essa pandemia se foi desenvolvendo
desde o início até ao presente. Apesar do enredo estar
localizado, sobretudo, em Portugal e, especificamente,
em Lisboa, retrata fielmente o que aconteceu em redor
do mundo.
O tratamento que dá aos acontecimentos que
surgiram, em decorrência da pandemia, nos faz
identificar com os personagens. Todos somos vítimas

das situações narradas, todos vivemos em nossa
própria carne a dor que infligiu milhões no mundo.
É uma obra que ficará na história pelo seu realismo
e veracidade. Comparada com A Peste de Albert
Camus.
A fluidez de sua escrita nos pega pela mão. E a trama
mantém o mistério necessário para continuar lendo.
O amor que se manifesta através da história nos
enche de esperança e credibilidade.
Foi um prazer lê-lo, leitura que me convida a
procurar suas publicações.

Rui Cabral Telo

Coronel (aposentado)

E

screver um romance durante a pandemia, sobre a
mesma é de génio. Ficcionar uma saga familiar
que vive a pandemia juntamente com os seus amigos
é de mestre. A família de Luís Filipe com seus filhos e
netos, vive intensamente os dias de início, propagação
e continuação da crise. Ao integrarmo-nos na vida
desta família vamos acompanhar o nascer, o evoluir
e a destruição de vidas e lares que esta pandemia
provocou. Quanto mais me integrei na trama urdida
por Valentino mais fui ficando convencido que o
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meu amigo esteve envolvido nesta sociedade e que
acompanhou a crise entrando e vivendo ambientes
do serviço de saúde e hospitalares, o que certamente
não aconteceu. Mas não se pense que o livro é só
Covid. Estão lá as relações humanas, sonhos e
anseios de um povo e em tudo um pouco Valentino
nos introduz, desde um sonho de um protagonista que
vê e segue a formação do Universo, até aos anseios
dos que querem evoluir, assim como os que emigram
deixando a sua terra e seus lares para tentarem singrar

II Série - Nº 15 - 2022

48

Cartas ao Diretor | Letters to the Director
na vida e que acabam apanhados pela propagação de
um vírus inteligente que vai mudando a sua estirpe de
modo a infectar até aqueles que lhe vão escapando.
Excepcionais os diálogos, principalmente entre Avô e
Neto, em que este último tenta preservar aquele que
o criou e a experiência do mais velho o encaminha e,
ao mesmo tempo o prepara para o que poderá vir a
acontecer no futuro.
Excelente a criação das personagens dos filhos do
Avô Luís Filipe, sendo um médico e o outro jornalista
que vai viajar para Itália país já muito infectado

e que vem para o seu meio escrever a orientar as
populações, enquanto o médico, pelos hospitais, vai
vendo e tomando conhecimento dos malefícios que a
pandemia vai causando.
Não vou descrever muito mais dado que o que
interessa é que leiam, sofram e lutem com os
protagonistas. Valentino já me tinha impressionado
pelos seus dotes de escritor. Como ficcionista está a
ficar brilhante. Ser seu amigo é um privilégio.

Nota do Editor
Lançamento do livro “Sonho Pandémico” noticiado na última edição da Revista da Casa de Goa, II Série, Nº 14, JaneiroFevereiro 2022.

Palacio do Conde de Nova Goa (In: A. Lopes Mendes, A India Portugueza, Imprensa Nacional, Lisboa, 1886, Vol. I)
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LANÇAMENTO DE LIVRO DA AUTORIA DE ASSOCIADO DA CASA DE GOA
RELEASE OF BOOK AUTHORED BY ASSOCIATE OF CASA DE GOA

No dia 25 de fevereiro foi lançado, na Faculdade
de Medicina da Universidade de Lisboa, o livro
“Cuidados Paliativos Pediátricos: Percursos”, da
autoria do associado da Casa de Goa, Prof. Doutor
Lincoln Justo da Silva, em coautoria com Maria José
Ferrão e Marta Brites. Editado pela By the Book,
a apresentação do livro esteve a cargo da Drª Elsa
Mourão, médica paliativista.
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On the 25th of February, the book “Pediatric
Palliative Care: Paths” by the associate of Casa
de Goa, Professor Lincoln Justo da Silva, in coauthorship with Maria José Ferrão and Marta Brites
was released at Faculty of Medicine of the University
of Lisbon. Edited by By the Book, the presentation
of the book was in charge of Dr. Elsa Mourão, a
palliative doctor.
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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

February 2022, vol. 3, issue 2

March 2022, vol. 3, issue 3

Link

Link
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