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

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

1.Capa

2.Conteúdo

2.1.Editorial

2.2.Secções

2.2.1. Artigo Original (limite de 4000 palavras e 8 figuras)

2.2.2. Goeses ilustres (limite de 2500 palavras e 4 figuras)

2.2.3. Personalidade (limite de 2500 palavras e 4 figuras)

2.2.4. Opinião ou Crónica (limite de 1500 palavras)

2.2.5. Conto (limite de 1500 palavras e 1 figura)

2.2.6. Ecologia e Ambiente (limite de 2000 palavras e 4 figuras)

2.2.7. Cantinho do Concani (limite de 2000 palavras)

2.2.8. Entrevista (limite de 2500 palavras e 4 figuras)

2.2.9 Crítica de Livro (Limite de 1500 palavras e 1 figura)

2.2.10. Carta ao Diretor (limite de 400 palavras e 1 figura)

2.2.11. Noticiário (limite de 250 palavras e 1 figura por notícia)

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. Para além do português e inglês, 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 de português e 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 previamente publicados noutras revistas. Se o autor não 
estiver à vontade para escrever em qualquer dos idiomas, a Revista compromete-se 
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.

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

It contains regular sections as given below, in which articles may have a 
limit of words and illustrations.

1.Cover

2.Content

2.1.Editorial

2.2.Sections

2.2.1. Original Article (word limit 4000, maximum six ilustrations)

2.2.2. Outstanding Goans (word limit 2500, maximum four illustrations)

2.2.3. Personality (word limit 2500, maximum four illustrations)

2.2.4. Opinion or Feature (word limit 1500) 

2.2.5. Short Story (word limit 1500, maximum one illustration)

2.2.6. Ecology and Environment (word limit 2000, maximum four  
 illustrations)

2.2.7. Konkani Corner (word limit 2000) 

2.2.8. Interview (word limit 2500, maximum four illustrations)

2.2.9 Book review (word limit 1500, maximum one illustration)

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 addition, 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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Editorial

Luís Pereira da Silva

Editor Associado, Portugal

Associate Editor, Portugal

A HISTÓRIA DA IMPRENSA ESCRITA EM GOA

HISTORY OF THE PRINT MEDIA IN GOA

Este número é largamente dedicado à história 
da imprensa escrita em língua portuguesa, em 

Goa, na passagem dos 200 anos da sua fundação em 
dezembro de 1821. 

Francisco da Purificação Monteiro publica o 
quarto e último de uma série de artigos originais 
sobre “A história da imprensa portuguesa em Goa 
(1831-1963)” realçando, neste, o envolvimento de 
intelectuais goeses e alguns portugueses da Metrópole 
na evolução da imprensa em Goa. Os outros três 
artigos, publicados nos números precedentes, são de 
leitura obrigatória pela riqueza de dados históricos 
bem fundamentados.

No artigo original “Da Gazeta à Voz: 163 Anos do 
jornalismo de língua portuguesa em Goa”, Óscar 
de Noronha leva-nos a uma viagem bem conseguida 
pelos periódicos editados entre 1821 e 1984, 
começando pela Gazeta de Goa, estreada no primeiro 
quartel do século XIX, até à Voz de Goa, o último 
publicado em português em pleno regime indiano. É 
preciso não confundir dois diários com nome quase 
igual – Heraldo e O Heraldo.

Noutro artigo original “Heraldo dos Domingos 
(1932-1937): Apresentação de um espaço de reflexão 
cultural e político”, Adelaide Vieira Machado 
distingue este suplemento mensal iniciado em 1932, 
como uma linha editorial de intelectuais católicos 
que se esforçaram por equilibrar a crença individual 
com os princípios democráticos e a defesa de uma 
sociedade socialmente justa.

Na crónica “Expressões literárias em língua 
portuguesa, na literatura goesa”, Júlia Serra faz 

This issue is largely dedicated to the history of 
the Portuguese print media in Goa, on the 200th 
anniversary of its establishment in December 1821.

Francisco da Purificação Monteiro publishes the 
fourth and last of his series of original articles on 
“The history of the Portuguese press in Goa (1831-
1963)”, highlighting the involvement of Goan and 
some metropolitan Portuguese intellectuals in 
the evolution of the press in Goa. The other three 
articles, published in the preceding issues, are 
highly recommended for the wealth of well-founded 
historical data.

In the original article “From Gazeta to Voz: 163 
years of Goan journalism in Portuguese”, Óscar 
de Noronha takes us on a journey through the 
periodicals published between 1821 and 1984, 
starting with Gazeta de Goa, which premiered in the 
first quarter of the 19th century, to A Voz de Goa, the 
last periodical published in Portuguese, under the 
Indian regime. It is important not to confuse two 
periodicals with almost the same name – Heraldo 
and O Heraldo.

In another original article “Heraldo dos Domingos 
(1932-1937): Presentation of a space for cultural 
and political reflection”, Adelaide Vieira Machado 
points to this monthly supplement, which was 
started in 1932, with an editorial policy by Catholic 
intellectuals who strove to balance individual belief 
with democratic principles and the defense of a 
socially just society.

In the feature “Goan Literary expression in 
Portuguese”, Júlia Serra gives a brief explanation 
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uma breve explanação sobre os géneros literários em 
língua portuguesa, existentes em Goa, relacionando a 
produção literária com a história do próprio território.

Jaime Rangel, da ilustre família que deu nome à 
incontornável Tipografia Rangel fundada no século 
XIX, deixa-nos um documento único “Tipografia 
Rangel: documenting the Goan identity” ao rever 
a história e a importância que esta tipografia teve 
durante a sucessiva gestão de Vicente João Janin 
Rangel (avô), Jaime Valfredo Rangel (filho) e José 
Rangel (neto). 

Este número não se confina ao tema principal e 
abrange outros tópicos interessantes. 

Celina de Vieira Velho e Almeida enriquece, uma 
vez mais, a nossa Revista com um artigo original 
sobre festividades populares que são um marco 
da identidade de Goa e dos goeses. “O Zagor em 
Siridão” descreve uma das primeiras formas de 
drama em concani, encenado por uma comunidade 
indígena de Goa. Aqui, é afirmada uma identidade 
goesa própria hindu e cristã, com alto nível de 
sincretismo religioso e cultural. 

Na sua crónica “Uma luz de esperança que vem de 
Goa”, Valentino Viegas reflete sobre a sobrevivência 
da língua portuguesa nos centros urbanos de Goa, 
tantas décadas volvidas   após a integração de Goa na 
União indiana. Neste contexto, destaca o atual papel 
de O Heraldo que publica uma secção semanal em 
português para satisfação de quem, nesse território, 
aprecia e tem afeto pela língua de Camões. 

No Cantinho do Concani, Óscar de Noronha 
traz três poemas e breve nota biográfica sobre 
ManoharRai SarDessai, “O popular Príncipe da 
Poesia concani”.

Duas entrevistas merecem destaque. Quem tenha 
curiosidade sobre o que eram as Mudanças, fica 
agradavelmente esclarecido com o testemunho 
de seis entrevistados por Óscar de Noronha. Na 
primeira parte da entrevista, incluída neste número, 
é apresentado o eloquente depoimento de três dos 
entrevistados e no próximo número será publicado 
o dos restantes. Nalini Elvino de Sousa entrevista o 
goês Braz Gonsalves, um vulto do jazz reconhecido 
internacionalmente, mas desconhecido por muitos 
goeses. A entrevista é realizada em Portugal, onde 
o músico, com 88 anos, está em périplo para três 
concertos. 

Na crítica literária, José Filipe Monteiro aborda as 

of the literary genres existing in Goa in Portuguese, 
correlating literary production to the history of the 
territory itself.

Jaime Rangel, from the illustrious family that gave 
its name to the prestigious Tipografia Rangel founded 
in the 19th century, presents a unique document 
“Tipografia Rangel: documenting the Goan identity”, 
by reviewing the history and importance that this 
printing press had during successive managements 
under Vicente João Janin Rangel (grandfather), Jaime 
Valfredo Rangel (son) and José Rangel (grandson).

This issue is not confined to the main theme and 
covers other interesting topics.

Celina de Vieira Velho e Almeida once again 
enriches our Magazine with an original article on 
popular festivities that are a mark of the identity of 
Goa and Goans. “The Zagor in Siridão” describes 
one of the earliest forms of drama in Konkani, staged 
by an indigenous community in Goa. Here, a Goan 
Hindu and Christian identity of its own is affirmed, 
with a high level of religious and cultural syncretism.

In the feature “A beacon of hope from Goa”, 
Valentino Viegas reflects on the survival of the 
Portuguese language in urban Goa, so many 
decades after the integration of Goa into the Indian 
Union. In this context, it highlights the current role 
of O Heraldo, which publishes a weekly section in 
Portuguese for the satisfaction of those who, in 
this territory, appreciate and have affection for the 
language of Camões.

In the Konkani Corner, Óscar de Noronha presents 
three poems and a brief biographical note on 
ManoharRai SarDessai, “Popular Prince of Konkani 
Poetry”.

Two interviews are worth mentioning. Anyone who 
is curious about what were the Goan “Mudanças” 
will be pleased to read six testimonies collected by 
Óscar de Noronha. The first part of the interview, 
included in this issue, presents the eloquent testimony 
of three of them, and in the next issue, the remaining 
testimonies will be published. Nalini Elvino de 
Sousa interviews the Goan Braz Gonsalves, an 
internationally recognized name in jazz, but unknown 
to many Goans. The interview takes place in Portugal, 
where the 88-year-old musician is on a three-concert 
tour. 

In the book review section, José Filipe Monteiro 
writes about Goa and the Great Mughal and 
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obras Goa and the Great Mughal e Portuguese India 
and Mughal Relations e faz uma interessante súmula 
do relacionamento do império mongol com o antigo 
Estado Português da Índia, em variadas vertentes.

Na secção Notícias, destacamos: a inclusão dos 
petróglifos pré-históricos no Sul de Goa na lista 
provisória de Património Mundial da UNESCO; a 
distinção do nosso colaborador Ralph de Sousa como 
Líder de Negócios do Ano pela revista Business 
Goa; a conferência “Bilhetes-postais “ilustrados” 
da Índia” proferida na casa de Goa por Francisco 
Henriques da Silva, antigo Embaixador de Portugal 
na Índia; e a presença no Festival de Cannes 2022 da 
curta-metragem “Wagro”, do jovem realizador goês 
Sainath Uskaikar.

Concluímos, como sempre, disponibilizando a 
hiperligação para os dois números mais recentes da 
nossa revista parceira The Global Goan.

Boa leitura.

Portuguese India and Mughal Relations, providing 
an interesting summary of the relationship between 
the Mughal Empire and the former Portuguese State 
of India, in various aspects.

In the News section, we highlight four items: the 
inclusion of prehistoric petroglyphs in South Goa in 
the provisional shortlist of UNESCO World Heritage 
Sites; the selection of our writer Ralph de Sousa 
as Business Leader of the Year by Business Goa 
Magazine; the conference “ ‘Illustrated’ postcards 
from India” held at Casa de Goa by Francisco 
Henriques da Silva, former Portuguese Ambassador 
to India; and the entry of short film “Wagro”, by 
young Goan director Sainath Uskaikar, at the Cannes 
Film Festival 2022.

As usual, we conclude by providing the link to the 
two most recent issues of our partner magazine The 
Global Goan.

Happy reading!
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Desde os primórdios da sua fundação, ficou 
salvaguardado nos estatutos da Casa de Goa 

que o seu leitmotiv seria, entre outros, a preservação 
da identidade das culturas de Goa, Damão e Diu, 
e desenvolvimento do intercâmbio com todas as 
associações congéneres de goeses, damanenses e 
diuenses.

Na prossecução destes objectivos, temos o grato 
prazer de comunicar aos associados da nossa 
instituição e aos leitores da nossa Revista que 
formalizamos, neste número, algo que já existia desde 
o início da publicação desta nova série: a colaboração 
institucional − uma parceria − entre a Renascença 
Goa e a Revista da Casa de Goa.

Por outras palavras, passou a ser de jure o que já 
existia de facto.

O porquê desta colaboração?
A revista radiofónica Renascença Goa, que, 

depois da pandemia, passou para podcast, tem por 
finalidade, redescobrir e divulgar a tradicional cultura 
indo-portuguesa. Dois outros desígnios integram 
os objectivos: a salvaguarda da oralidade para a 
posteridade e o seu vínculo com a língua portuguesa 
(uma das línguas faladas em Goa).

Em relação à investigação da nossa cultura é 
um propósito comum. Por outro lado, em relação 
à preservação da oralidade para a posteridade, 

José Filipe Monteiro

Editor Associado, Portugal

Associate Editor, Portugal

Óscar de Noronha

Âncora e Editor, Goa

Anchor and Editor, Goa

NA SENDA DAS SINERGIAS

ON THE PATHWAY OF SYNERGY

The statutes of Casa de Goa have always provided 
that, inter alia, its leitmotiv would be the preservation 
of the cultural identity of Goa, Damão and Diu, and 
the development of exchanges with all analogous 
associations set up by people of the respective 
territories.

In pursuit of these objectives, we are pleased to 
inform our institutional associates  and readers of 
our Review that, in this issue, we have formalized 
something that has existed from the beginning 
of the new series of our journal: an institutional 
collaboration − a partnership − between Renascença 
Goa and Revista da Casa de Goa.

In other words, what existed de facto has become 
de jure.

Why this collaboration?
Renascença Goa, a radio magazine that, after the 

pandemic, turned into a podcast, aims to rediscover 
and disseminate traditional Indo-Portuguese 
culture. Two other purposes comprise its objectives: 
safeguarding orality for posterity and its link with the 
Portuguese language (one of the languages   spoken 
in Goa).

Research on our culture is a shared goal. On the 
other hand, in relation to preserving orality for 
posterity, we recall what we wrote in the editorial 
of our Magazine − II Series, Number 4, May-
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recordamos o que escrevemos no editorial da nossa 
Revista − II Série, Número 4, Maio-Junho de 2020 
– subordinado ao tema “A memória e a identidade 
cultural: relevância do passado em direcção ao 
futuro”. Nesse editorial, citamos, entre outros, dois 
antropólogos italianos, Ugo Fabieti e Vincenzo 
Matera. No entender destes autores, “na perspectiva 
da memória enquanto selecção e reconstrução 
do passado, a identidade, inegavelmente ligada à 
memória, deve ser considerada como uma construção 
cultural…”

Em relação à ligação, a língua portuguesa faz parte 
do encontro e da miscigenação das duas culturas por 
mais de quatro séculos e meio. 

A língua exprime o pensamento.
No mundo da Lusofonia ela é pluricêntrica; assim 

há o português de Portugal, do Brasil, de Angola, de 
Moçambique, de Goa, e outros mais.

Ao preservar o português de Goa, estamos a pugnar 
pela riqueza desta língua em que nos comunicávamos 
e, ainda hoje, alguns de nós comunicam, pelo 
admirável vocabulário intrínseco à Goanidade de cariz 
indo-português, pelas interjeições, pela associação 
com a mímica corporal e, aqui e ali, com expressões 
com influência da nossa língua materna, o Concanim, 
em síntese, pelo português falado em Goa. 

O elo com a língua portuguesa que se pretende 
manter é também um tributo aos nossos escritores 
que escreveram em português, quer através dos livros 
quer na imprensa, às histórias e os dramas intrínsecos 
às nossas gentes. E aos poetas que cantaram as belezas 
com que a natureza presenteou a nossa terra.

Uma parceria muito apreciada pelos nossos leitores 
e, que num futuro próximo, vai ser uma mais-valia 
para Goa e para os goeses, que lutam pela sua, 
multifacetada, herança cultural.

June 2020 – under the title “Memory and cultural 
identity: relevance of the past towards the future”. 
In this editorial, we cite, among others, two Italian 
anthropologists, Ugo Fabieti and Vincenzo Matera. 
In the opinion of these authors, “from the perspective 
of memory as a selection and reconstruction of the 
past, identity, undeniably linked to memory, must be 
regarded as a cultural construct…”

With regard to the abovementioned link, the 
Portuguese language has been part of the meeting 
and miscegenation of the two cultures for more than 
four and a half centuries.

Language expresses thought.
In the Lusophone world, language is pluricentric; 

so, you have the Portuguese of Portugal, Brazil, 
Angola, Mozambique, Goa, and many others.

By preserving the Portuguese spoken in Goa, we 
defend the richness of the language in which we 
used to communicate and, some of us communicate 
even today, using an amazing vocabulary intrinsic 
to the Indo-Portuguese nature of Goanity; by way of 
interjections; through body language and, here and 
there, using expressions influenced by our mother 
tongue, Konkani. In short, we wish to defend the 
Portuguese language as spoken in Goa.

The link with the Portuguese language that 
we intend to maintain is also a tribute to our 
writers who have used Portuguese as a medium 
of communication, in books or in the press; it is a 
tribute to the stories and dramas intrinsic to our 
people, and to the poets who sang paeans to the 
beauty of our land. 

This is a partnership much appreciated by our 
readers and, in the near future, it will be an asset to 
Goa and to the Goans as they strive to defend their 
multifaceted cultural heritage.
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Óscar de Noronha

Editor Associado, Goa

Associate Editor, Goa

DA GAZETA À VOZ: 163 ANOS DO JORNALISMO DE
LÍNGUA PORTUGUESA EM GOA

FROM GAZETA TO VOZ: 163 YEARS OF GOAN JOURNALISM IN
PORTUGUESE

Resumo
A Gazeta de Goa foi o primeiro periódico que viu a luz do dia na capital da Índia Portuguesa; A Voz de Goa foi o 
último, já no regime indiano: uma saga de 163 anos (1821-1984). Nesse interim, surgiu O Heraldo, o primeiro diário 
do Ultramar português, ao qual precederam e seguiram quase 200 periódicos de ordem vária, mormente na capital, 
mas também nos concelhos de Salcete e Bardez; e, desde os fins do século XIX, com a participação de escritores 
hindus.

Abstract
Gazeta de Goa was the first periodical that saw the light of day in the capital of Portuguese India; A Voz de Goa was 
the last, under the Indian regime: a 163-year saga (1821-1984). Meanwhile, there appeared O Heraldo, the first daily 
of the Portuguese Overseas; it was preceded and followed by about 200 periodicals of various kinds, most of them 
published from the capital city, but also from the talukas of Salcete and Bardez. The participation of Hindu writers 
was evident, especially from the end of the nineteenth century onwards.

A chegada fortuita da máquina tipográfica a Goa, 
no ano de 1556, foi um marco importante na vida 

do território indo-português. Com essa tipografia de 
tipos móveis, a primeira do seu género na Ásia, a 
capital do império português oriental tornou-se um 
centro publicitário. Não tem explicação, porém, a 
ausência de obras impressas durante vários períodos, 
sendo talvez o mais gritante de todos o silêncio de 
67 anos, provocado pelo encerramento das tipografias 
em Goa, em 1754, por ordem do Governo pombalino, 
que se prezava de liberal: uma longa e curiosa 
história1 que fica fora do âmbito deste escrito. Depois, 
voltando à actividade, Goa permaneceu como centro 

promotor da cultura luso-indiana até o fim da presença 
portuguesa na Índia, em 1961, enquanto o jornalismo 
exercido nesse idioma gozou dum acréscimo de um 
quarto de século.

Primeiro periódico
O raiar do Constitucionalismo2 quebrou aquele 

silêncio desolador. Em 22 de dezembro de 1821, 
saía da Oficina Tipográfica do Governo, instalada 
no rés-do-chão do Palácio do Idalcão (cujo primeiro 
piso era a residência oficial do Vice-rei da Índia), 
o primeiro jornal da Índia Portuguesa: Gazeta 
de Goa (Figura 1). Era redactor António José de 



Figura 1. O primeiro periódico de expressão portuguesa em Goa 
(Fonte: A Evolução do Jornalismo na Índia Portuguesa)
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Lima Leitão, físico-mor e intendente-geral da 
agricultura da Índia, que teve papel preponderante 
na implantação do regime liberal no território. 

Semanário, de formato pequeno, a Gazeta deveria 
conter ‘as deliberações do Governo, o cadastro mensal 
da receita e despesa do tesouro público, do Senado 
da Câmara, da Santa Casa da Misericórdia, e outras 
notícias nacionais e estrangeiras’.3 Mas não ficou por 
aí: além de noticioso, foi ideológico e até faccioso. 
Dava à estampa só cartas assinadas, o que obrigava 
os signatários a assumir a responsabilidade das suas 
afirmações. Na capital, a Gazeta era distribuída pelo 
correio, e fora dela, por particulares – tal o entusiasmo 
com que era recebido o periódico oficial.

No entanto, a tipografia estatal foi pasto para 
intrigas, pois, por razões de viabilidade económica, 
vinha publicando panfletos de autoria de particulares, 
a versar controvérsias militares e clericais.4 Agravou-
se a situação após a saída de Lima Leitão, que redigiu 
o boletim até o número 8, isto é, até a altura da sua 
partida para Lisboa como um dos primeiros três 
Deputados às Cortes Portuguesas5.

Sucedeu-lhe como redactor o capitão pernambucano 
Luís Prates de Almeida e Albuquerque. Este, depois 
de envolvido na revolução de 1817 no Brasil, viera 
à Índia Portuguesa como oficial-maior da Secretaria 
na Índia. Ardoroso liberal, durante o seu mandato 
o jornal foi instrumento de rixas políticas entre os 
liberais e os monárquicos. Redigiu o jornal por menos 
de seis meses, ou seja, até o número 27, pois em 15 
de julho de 1822 era assassinado pela companhia dos 
granadeiros, em reacção a uma reclamação sua contra 
o Exército. 

Em seguida, José Aniceto da Silva esteve à testa 
até o último número da Gazeta de Goa, que saiu 
em setembro de 1826. O 14.֯ conselho de governo6 

mandara cessar a publicação do jornal, sob o pretexto 
de que ‘sempre o governo passou sem imprensa 
e sem Gazeta até a infeliz época da revolução, e 
nestes tempos desastrosos só produziu males, e que 
achando-se actualmente os tipos imprestáveis, não 
havia inconveniente em se suspender a Gazeta’.7 E, 
suspenso sine die o primeiro jornal de Goa, foram 
recolhidos ao Arsenal os tipos e os prelos.8 

Os números da Gazeta de Goa formam seis volumes: 
o 1.o (1821), contendo 8 páginas; o 2.o (1822), 210 
páginas; o 3.o (1823), 217 páginas; o 4.o (1824), 312 
páginas; o 5.o (1825), 244 páginas; e o 6.o (1826), 

173 páginas.9 É uma pena constatar que a antiga 
Biblioteca Nacional de Goa, ora Krishnadas Shama 
Central Library, não possui nenhum exemplar dessa 
primeira publicação oficial.10 Consta, porém, que a 
Biblioteca Nacional de Portugal possui os respectivos 
microfilmes.11

Expansão da potencialidade intelectual
Tal como a tipografia seiscentista, pioneira na 

‘famosa arte de imprimissão’ em todo o Oriente, a 
Gazeta de Goa brilhou pelo pioneirismo na imprensa 
escrita no Oriente português.12 E se, por um lado, as 
lutas políticas da altura criavam um ambiente propício 
à desordem, no dizer de António Maria da Cunha13; 
por outro, elas não deixaram de dar expressão ao 
fervilhar ideológico dos nativos. Grande instrumento 
da manifestação do pensamento e sentimento, a 
imprensa deu expressão às forças criativas das elites 
locais, que entretanto se empenhavam por participar 
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junto com a oficialidade portuguesa tanto na imprensa 
como na governação14 – outra novidade da época!

No resto do século XIX, o alargamento da instrução 
pública concorreu para criar, como diz Filinto Cristo 
Dias, ‘um clima propício à expansão da potencialidade 
intelectual do indo-português, cujo talento maleável se 
achava já apto a produzir uma arte caracteristicamente 
sua: nova literatura em língua portuguesa.’15 Veja-se 
o exemplo disso nos almanaques – repositórios das 
primícias literárias do goês; nos periódicos literários; 
e nas obras de historiografia, de poesia e de ficção, 
para não falar da fundação do Instituto Vasco da 
Gama, que, sob a égide do Poeta Tomás Ribeiro, então 
secretário-geral do Governo, veio coroar os esforços 
culturais dos goeses, dando-lhe o selo da aprovação. 

Dentro desse movimento literário, porém, ninguém 
pode tirar ao jornal o papel de relevo que teve no 
quotidiano goês. Note-se que, a seguir à Gazeta, a 
Índia Portuguesa teve 18 periódicos de carácter, seja 
oficial, literário ou religioso, até que surgiu, em 1859, o 
primeiro jornal, bissemanário, de iniciativa particular: 
O Ultramar16. Entre esse ano e o fim do século, 
surgiram 73 periódicos expressos em português. 
Embora muitos deles tivessem sido de pouca dura, 
marcaram o início de uma notável aprendizagem 
jornalística e da própria língua portuguesa que, não 
obstante o seu secular estatuto oficial, não estava 
largamente difundido. 

No entanto, mesmo de entre jornalistas houve alguns 
que cultivaram o idioma com esmero até ao ponto de 
purismo. Por isso, já nos princípios do século, dizia 
Alberto Marques Pereira, professor do Liceu de Nova 
Goa: ‘Ninguém certamente contestará que nesta terra, 
de há anos a esta parte, se escreve melhor português 
quer em artigos de jornais, quer em composições 
literárias de qualquer género. Onde buscar a origem 
deste rejuvenescimento das letras neste nosso 
pequenino torrão? Onde fixar as fontes ou modelos 
que determinaram esse relativo aperfeiçoamento quer 
na forma quer nas ideias apresentadas? No jornalismo, 
por ventura, senão positivamente na fundação das 
sucessivas gazetas diárias que têm aparecido.’17 

Maturidade 
Foi um grande passo, no processo do desenvolvimento 

jornalístico, a fundação de O Heraldo, o primeiro 
diário do Ultramar português18, no ano de 1900. 
Seguiram-se-lhe mais de 70 periódicos em português, 

destacando-se os matutinos Heraldo (1908)19 e A 
Vida (1938)20, os vespertinos O Comércio (1909)21 
e Diário da Noite (1912)22, os semanários Debate 
(1911)23 e Bharat (1920)24 e os bissemanários A Terra 
(1916)25 e Luz-Pracasha (1928)26, para falar só de 
publicações de interesse geral. 

A maioria dos jornais estava sediada na capital; mas 
os concelhos de Salcete e de Bardez não deixaram 
de ter jornais importantes. E, já nos fins do século 
XIX era patente a actividade literária dos hindus, e 
mais intensamente desde os princípios do século 
XX, como colaboradores, redactores e proprietários 
de jornais em português ou bilíngues27. Houve ainda 
jornais de índole religiosa, científica, literária, e 
histórica, como se viu do historial que fez Francisco 
da Purificação Monteiro, em três números anteriores 
da nossa Revista28. E certos periódicos generalistas 
publicavam uma página de cultura, ou secção literária, 
ou ainda um ‘purgatório’ da linguagem.

Dir-se-ia que pelos jornais acima citados passaram 
os melhores literatos do território. A maioria deles 
não eram jornalistas de carreira; eram médicos, 
advogados, professores, e sacerdotes, que se 
dedicaram à imprensa, a tempo inteiro ou parcial – e 
ditaram cátedra. Na opinião de Filinto Cristo Dias, 
eram ‘individualidades dotadas de inteligência lúcida 
e enriquecida de largo e profundo saber, conhecedoras 
dos homens e do meio em que viveram e manejando 
a língua portuguesa como se a tivessem bebido com 
o leite materno.’ Graças a eles, atingiram maturidade 
o jornalismo goês e a própria língua em que eles se 
exprimiam.

Qual o impacto da censura à Imprensa, a partir de 
1938? Note-se que, em geral, só era proibido criticar o 
regime, porém, era livre versar qualquer outro assunto 
– ao contrário do que sucede hoje mesmo em regimes 
ditos democráticos. Os jornais de outrora pugnavam 
por ideais – e, por isso, tomemos que as manias de 
polémica eram les défauts de ses qualités; por outro 
lado, é de apreciar que os jornais não tivessem sido 
obras de negócio, que são o flagelo dos nossos 
dias. Infelizmente, batia já a hora do jornalismo de 
expressão portuguesa em Goa. Efectivamente, no ano 
de 1961, mudaram-se os tempos e as vontades.

Último jornal de expressão portuguesa
Não é difícil de imaginar os factores que foram 

desfavoráveis à língua portuguesa, no novo 



Figura 2. O último periódico goês na língua portuguesa
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condicionalismo político em Goa. Encerrou-se 
O Heraldo com a brusca retirada do seu redactor 
principal, Álvaro de Santa Rita Vás, para Portugal; o 
antigo quinzenário A Índia Portuguesa, da direcção 
de Leonor de Loyola Furtado e Fernandes, além de 
obrigado a mudar o nome para A Índia, foi vítima 
de censura. Ainda mais significativo, porém, era o 
facto de o luso-falante ser ‘marcado com o ferrete 
de pró-português’29. Não admira, pois, que, por 
financeiramente inviáveis, se tenham fechado o 
Diário da Noite, em 1967, A Vida, em 1968, e A Índia, 
em 1976. 

Não deixaram de aparecer, porém, novos periódicos: 
o mensário Globo30 e o anuário Harpa Goesa, 
ambos fundados em 1968; o semanário Era Nova31 
e o quinzenário Ressurge Goa32, ambos em 1970. 
Desapareceram esses quatro em questão de uma década, 
ficando só a Revista anual da Academia da Língua 
e Cultura Portuguesa (1981-85) e o antigo Boletim 
trimestral do Instituto Vasco da Gama (redenominado 
Menezes Bragança), ora bilíngue (1962-90). 

Nada, porém, foi tão definidor como o 
desaparecimento de O Heraldo, em 1983, o qual, uns 
anos antes, o jornalista português Antunes Ferreira 
havia referido como ‘esse milagre de todos os dias’33. 
Lamentava o seu director, Carmo Azevedo, em um dos 
seus últimos editoriais, que era ‘verdadeira desgraça 
o único diário português da Índia acabar, quando o 
interesse pela Língua Portuguesa se desenvolve por 
todo o mundo.’34

‘Prevendo que esse jornal ia fechar – informa 
Fernando de Noronha – levámos um grupo de 
entusiastas a fundar um semanário: A Voz de Goa 
(Figura 2), com o subtítulo ‘órgão de cultura e difusão 
da Língua Portuguesa’.35 Tinha como directores-
editores Máximo de Meneses e Benício Nunes, e como 
secretário da redacção, o mesmo Noronha. Esse jornal 
de formato pequeno e de seis páginas era propriedade 
duma Sociedade homónima, expressamente formada. 
Com excepção de Nunes, médico, que fora director de 
O Heraldo, os promotores não eram profissionais da 
imprensa, mas indivíduos que sempre tiveram como 
meio de expressão o idioma luso. 

A Voz de Goa foi o derradeiro representante da 
imprensa goesa em língua portuguesa. Teve boa 
aceitação, mas não deixou de ser objecto de crítica. 
Contava com uma vintena de colaboradores regulares36 
e mais de mil assinantes. Noronha, antigo funcionário 
público, que levava a peito a causa da língua 
portuguesa, iniciara, entre outras, a secção intitulada 
‘Em Prol da Língua Portuguesa’. Observava um 
colunista do moribundo O Heraldo que para um jornal 
se chamar ‘a voz de Goa’ teria necessariamente de ser 
um jornal em concani. Além disso, Meneses, médico 
e proprietário, pela série de editoriais que escreveu 
sobre a reforma agrária, foi visto como promotor dos 
interesses da classe senhorial. Enfim, em menos de 
um ano, fechou essa empresa jornalística, ‘não só por 
razões de ordem financeira, mas também dada a idade 
avançada da maioria dos referidos entusiastas.’37 

No segundo centenário do jornalismo goês, cabe 
lembrar a saga do primeiro ao último periódico da 
língua portuguesa em Goa. Se a Gazeta de Goa foi 
o iniciador da imprensa e impulsionador do idioma, 
A Voz de Goa quisera ser o agente difusor e foi, na 
verdade, o último herdeiro da imprensa luso-goesa 
centenária nesse território que, no dizer de Vimala 
Devi e Manuel de Seabra, era, em tempos, a ‘sede da 
difusão da cultura lusa no Oriente’.38 
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Figura 1. José Gerson da Cunha 
(fonte: Galeria dos Goeses Ilustres – 071)
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THE HISTORY OF THE PORTUGUESE PRESS IN GOA (1831-1963)
PART IV

A HISTÓRIA DA IMPRENSA EM GOA (1831-1963)
PARTE IV

Francisco da Purificação Monteiro

Sócio Fundador da Casa de Goa, Portugal

Founder Member of Casa de Goa, Portugal

Resumo
A quarta e última parte deste ensaio realça o envolvimento de intelectuais goeses e de alguns portugueses da Metrópole 
na história e evolução da imprensa em Goa.

Abstract
The fourth and last part of this essay highlights the attachment of Goan intellectuals and some Portuguese from the 
Metropolis in the history and evolution of the press in Goa.

Para finalizar esta série de artigos sobre a imprensa 
em Goa na língua portuguesa, vamos realçar 

o papel que tiveram os intelectuais goeses e alguns 
portugueses da Metrópole na consolidação do 
importante veículo de informação e conhecimento.

O Compilador (publicado 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) foi o primeiro 
periódico cultural que teve a colaboração de autores 
goeses.

A Ilustração Goana, periódico mensal publicado em 
Margão de Novembro de 1864 a Dezembro de 1866, sob a 
direcção de Júlio Gonçalves, contava com a colaboração 
de diversos intelectuais goeses, como António Joaquim 
Sócrates da Costa, António Ferreira Martins, Fernando 
da Cunha Pinto, Caetano Francisco de Miranda, Joaquim 
José Fernandes Arez, José Francisco de Albuquerque, 

José Frederico de Assa Castelo-Branco, José Gerson 
da Cunha (Figura 1), José Maria do Carmo Nazaré, 
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Manuel Joaquim da Costa Campos, José Mariano 
de Abreu, Bernardo Francisco da Costa, Felipe 
Nery Xavier, António João Frederico Gonçalves de 
Figueiredo, entre outros, nomes que fariam a história 
intelectual e artística nos anos seguintes.

No início da publicação dos jornais, muita da 
informação era dedicada a poesia, ao conto, e a 
história, como era o caso do O Gabinete Literário das 
Fontainhas (1846-1848). Bem mais tarde surgiram os 
folhetins.

Uma especial referência aos intelectuais portugueses 
que encorajaram e colaboraram na divulgação da 
literatura e da imprensa no Estado da Índia:

 Joaquim Heliodoro Cunha Rivara (Figura 2), que 
chegou a Goa em 1856 para exercer as funções de 
secretário-geral do governador-geral do Estado 
da Índia, cargo que exerceria até 1870. Publicou 
diversos artigos e trabalhos sobre a história de Goa 
e incentivou os intelectuais goeses a se interessarem 
pela investigação histórica. Colaborou em diversos 
jornais nomeadamente no Boletim Oficial e no 
periódico O Cronista de Tissuary1. Outro nome 
que ficou na história da literatura e imprensa de 
Goa foi o poeta português Tomás Ribeiro (Tomás 
António Ribeiro Ferreira) (Figura 3) que chegou 
a Goa em 1870 para ocupar o cargo de secretário-
geral do governo e ali permaneceu por pouco mais 
de um ano. Foi por sua iniciativa que foi criado o 
Instituto Vasco da Gama, com a missão de promover 
o estudo histórico e cultural de Goa e foi editado o 

Boletim do Instituto Vasco da Gama. A sua presença 
na colónia indo-portuguesa impulsionou a literatura 
local e estimulou muitas vocações. De entre os seus 
colaboradores goeses, apenas Manuel Joaquim da 
Costa Campos publicou poemas, naquele boletim e 
em outro periódico o Album Litterário (1875-1880), 
que também tinha a colaboração do poeta Cristóvão 
Pinto. Entre os poetas que estrearam nesse momento 
e aqueles que já vinham publicando trabalhos desde 
a Ilustração Goana, recordamos Joaquim Mourão 
Garcês Palha, Tomás de Aquino Mourão Garcês Palha, 
Joaquim Filipe Nery Soares Rebelo, José Joaquim de 
Carvalho, Leandro Xavier Pereira, Guilherme Moniz 
Barreto e Floriano Barreto2

Em 1894 o poeta Paulino Dias (Figura 4) passa 
ser colaborador assíduo de vários jornais e revistas 
onde deixou produções em verso, assinadas com 
os pseudónimos “Priti Das” (“Escravo de Amor” e 
“Assis da Gama”.3 

Algumas décadas mais tarde, mais precisamente 
em 1896, o jornal O Ultramar publica como folhetim 
o romance “Jacob e Dulce” (Figura 5) de autoria 
de Francisco João de Costa, que assina com o 
pseudónimo de GIP2.

Na passagem do século XIX para o XX, destacam-se 
Cristovão Aires, Mariano Gracias, Manuel Salvador 
Sanches Fernandes, Paulino Dias e Nascimento 
Mendonça; do século XX, Hipólito Meneses 
Rodrigues e Júlio Francisco Adeodato Barreto. 
Também o português Alberto Osório de Castro, amigo 
de Camilo Pessanha, que viveu em Goa por cerca de 
uma década, colaborou na imprensa com a sua poesia. 

Figura 2. Joaquim Heliodoro Cunha Rivara
(fonte: Wikipédia, a enciclopédia livre)

Figura 3. Tomás António Ribeiro
(fonte: Wikipédia, a enciclopédia livre)



Figura 4. Paulino Dias
(fonte: Galeria dos Goeses Ilustres - 037)

Figura 5. Jacob e Dulce
(fonte: Livreiro Monasticon)
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Já no século XIX, outros intelectuais goeses, como 
J. C. Barreto de Miranda, Vicente de Bragança Cunha, 
Filinto Cristo Dias, Vimala Devi, Aleixo Manuel 
da Costa (Figura 6) e Eufemiano de Jesus Miranda, 
tinham colaborado regularmente nos periódicos que 
se publicavam na altura.

A imprensa portuguesa em Goa no olhar dos 
outros…

Concluímos este artigo transcrevendo a opinião 
de duas insignes personalidades da cultura:

 Bruna Santos, da Pontifícia Universidade Católica 
do Rio Grande do Sul4 afirma “Em resumo, o 
jornalismo indo-português não apenas influenciou 
a colónia indo-lusitana, como também as colónias 
inglesas mais próximas a Goa. A imprensa periódica 
da Índia Portuguesa teve a sua primazia como 
poderoso agente civilizador e melhor instrumento 
para a vulgarização de ideias e princípios, para o 
progresso do saber humano e a elevação do nível 
intelectual dos povos.5 

Na primeira fase dessa história, os jornais foram 
armas de combate dos partidos e oligarquias, sendo 
o principal meio de propaganda de ideias ou de 
ataque aos adversários. Neste período, dois fatos, 
na primeira metade do século XIX, tumultuaram 
e dominaram o ambiente político de Goa: as 
polémicas em torno de Afonso de Albuquerque e 
as iniciativas do Marquês de Pombal. Mas talvez o 
momento mais agitado tenha sido o da implantação 
do regime constitucional, no início do século XX. O 
regime republicano terminou por dividir o país em 

numerosos grupos partidários que se digladiavam 
violentamente em busca do poder6. Este período 
político, porém, foi fértil na fundação de jornais, 
enquanto órgãos dos diversos partidos”.

…e dos próprios goeses
Num país que teve a sua colonização diferenciada 

das demais e que foi o primeiro a possuir impressos, 
António dos Mártires Lopes7, lembra que um dos 
aspectos mais relevantes da intelectualidade goesa 
é a cultura jurídica em que se evidenciou um 
verdadeiro escol de advogados que, não tendo uma 
escola de Direito onde se preparasse o seu espírito 
para a tão nobre e delicada profissão, atingiram o alto 
prestígio no foro, pelos profundos conhecimentos, e 
em suma, pela vincada personalidade jurídica que 
evidenciavam. O mesmo autor defende que, numa 
terra onde não havia escolas nem cursos profissionais, 
o jornalismo fez-se por intuição, por autoeducação, 
pondo ao serviço da sua missão o somatório das 
suas faculdades e aptidões, aperfeiçoando-se cada 
vez mais, graças ao contacto com a imprensa 
metropolitana e a vizinha Índia inglesa, numa 
irreprimível conduta de formação e deontologia 
profissional. Logo, entende-se que o jornalismo em 
Goa foi feito por vocação e, mesmo que o governo 



Figura 6. Dicionário da Literatura Goesa (A-F)
(fonte: Livraria Santiago-Óbidos Vila Literária)
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lhe fosse contrário, ele cresceu e desenvolveu 
consigo um Estado. A semente plantada pelos padres 

jesuítas, em 1556, bastou para que a sociedade 
goesa entendesse a importância da imprensa e não 
conseguisse mais viver sem essa voz social.

Epílogo
A partir das conclusões tiradas pelos autores até 

aqui pesquisados, pode-se dizer que o jornalismo 
diário em Goa provocou certa estranheza. Afinal, sua 
linguagem, cortês e serena, diferenciava essa nova 
modalidade dos antigos folhetins políticos. Também 
a sobriedade e, sobretudo, a delicadeza das frases e 
a atenção devida aos adversários que não estavam 
acostumados com esse tipo de leitura,  deu a perceber 
que o jornalismo diário, mesmo na sua origem, 
fez com que, aos poucos, quase toda a imprensa 
aprendesse a utilizar uma linguagem moderada e 
menos agressiva. Bombaim teve grande influência no 
jornalismo indo-português, mesmo sendo um território 
colonizado pelos ingleses, pois havia naquela cidade 
um numeroso grupo de cidadãos portugueses, que 
dinamizava e tinha grande influência na imprensa. 

Como apontamento final e, citando António dos 
Mártires Lopes:

 “Este extraordinário repositório mostra a pujança 
da cultura e da intelectualidade das gentes de Goa”.
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HERALDO DOS DOMINGOS (1932-1937)
PRESENTATION OF A SPACE FOR CULTURAL AND POLITICAL REFLECTION

HERALDO DOS DOMINGOS (1932-1937):
APRESENTAÇÃO DE UM ESPAÇO DE REFLEXÃO CULTURAL E

Adelaide Vieira Machado

Investigadora do CHAM – Centro de Humanidades da FCSH/Universidade NOVA 
de Lisboa. Portugal (Notas biográficas no fim)

Researcher at CHAM - Humanities Center of FCSH /NOVA University of Lisbon. 
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Resumo
Este caderno semanal iniciado em janeiro de 1932 é a continuação do Heraldo. Suplemento Mensal, uma revista 
católica que durou de Dezembro de 1925 a Novembro de 1931. Na abertura o Heraldo dos Domingos, definia a 
linha editorial por aquela seguida no interior do catolicismo no movimento laico de intervenção, a Ação Social 
Católica. Pretendia-se, através da ação dos crentes, ter um papel no rumo a seguir pela sociedade no seu todo, ao 
tornar-se numa referência de solidariedade e justiça social. Destacamos no grupo do Heraldo dos Domingos uma 
rede de intelectuais católicos, que pretendia intervir beneficamente na sociedade, ao mesmo tempo que procurava 
demonstrar a possibilidade de equilibrar a crença individual com os princípios democráticos e a defesa de uma 
sociedade socialmente justa.

Abstract
This weekly, which started in January 1932, is the continuation of Heraldo. Suplemento Mensal, (Heraldo’s monthly 
supplement), a Catholic magazine that lasted from December 1925 to November 1931. In the first issue of Heraldo 
dos Domingos, its editorial policy was defined as one at the heart of Catholicism, through the secular intervention 
movement, Ação Social Católica (Catholic Social Action). It was intended, through the believers’ action, to have a 
role in the direction of society as a whole, by becoming a reference of solidarity and social justice. We highlight in the 
Group of Heraldo dos Domingos a network of Catholic intellectuals who intended to intervene beneficially in society, 
seeking at the same time to demonstrate the possibility of balancing individual belief with democratic principles and 
the defence of a socially just society.

POLÍTICO

Este caderno semanal iniciado em janeiro de 
1932 é assumido como a continuação do 

Heraldo (Figuras 1 e 2). Suplemento Mensal, uma 
revista católica que durou de Dezembro de 1925 a 
Novembro de 1931. Na primeira página, o Cabeçalho 

era duplo, o do jornal Heraldo  (1908-1962) que 
marcava a numeração, e dentro dessa mesma página 
o cabeçalho do Heraldo dos Domingos igual, mas 
mais pequeno e decorativamente emoldurado. Como 
lema: S. Lucas VIII 5, “Exlit qui seminat seminare 



Figura 1. O primeiro número do Heraldo dos Domingos
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sémen suum” (Aquele que lança a semente…) o 
lema desaparece no nº 6960 de 13 de março de 1932. 
A. M. da Cunha, diretor do Heraldo e do Heraldo 
dos Domingos anunciava o caderno dos domingos, 
explicando que a equipa do Suplemento Mensal iria 
manter-se, sob a direção editorial de Sales da Veiga 
Coutinho e Francisco Correia Afonso, mas o formato 
e a periodicidade tinham sido alterados “com o intuito 
de tornar a sua ação mais persistente, mais eficaz.”1 
Com a pretensão de aumentar o número de leitores, 
o semanário proporcionava a tarefa aumentada de 
divulgação e vulgarização da “utilíssima propaganda 
de doutrinas sãs e ideias da reconstrução moral, social 
e económica desta terra, dando mais atualidade ao seu 
esforço e maior intensidade à propaganda”.2

A linha editorial definia-se, logo na abertura do 
primeiro Heraldo dos Domingos, pela linha seguida no 
interior do catolicismo de intervenção, a Ação Social 
Católica. Pretendia-se, através da ação dos crentes, 
ter um papel no rumo a seguir pela sociedade no seu 
todo, tornando-se numa referência de solidariedade e 

justiça social. “Pois a Ação Católica está perfeitamente 
indicada para os problemas peculiares destes tempos, 
derivados da secularização das sociedades, que teve 
lugar após a Revolução Francesa.”3 Defendendo uma 
atitude suprapartidária, enquanto estrutura organizada 
e reconhecida pela igreja católica eram a favor da 
moralização da política, através da bondade das ações 
exemplares dos crentes, com uma participação ativa e 
militante na questões políticas. 

“Mas desse campo imenso da Ação Católica 
uma forma de atividade está excluída. É a política 
partidária. Parecerá estranho à primeira vista, dado 
o facto de os interesses da religião e o bem-estar 
geral da humanidade que a Ação Católica procura 
promover, terem muita relação com a política. […] A 
política em teoria é a arte e a ciência de bom governo. 
A política na prática consiste nos meios empregados 
num dado momento para o governo dos povos. […] 
Excluir a política partidária da Ação Católica não é 
bem uma restrição, como possa parecer. É antes a 
garantia da liberdade individual dos católicos nas 
questões contingentes. Porque se a Ação Católica 
deve estar alheada da política partidária, não têm os 
católicos individualmente de se abster da política 
prática. Antes pelo contrário, é seu dever tanto de 
católicos como de cidadãos, tomar nela uma parte 
ativa. […] Porque a Igreja está às vezes em conflito 
com o Estado laico têm-se lançado insinuações 
contra o patriotismo dos católicos, confundindo-se a 
Pátria com o Estado. Nenhum homem que se preze 
subordinará os seus princípios ao despotismo dos 
governantes do momento, que são na prática o que se 
chama o Estado.”4

Posicionavam-se em duas frentes. Em primeiro 
lugar, contra todos os regimes autoritários, o fascismo 
e o nazismo, com todas as derivas pseudocientíficas 
da superioridade das raças de Herbert Spencer com 
consequências no colonialismo, apontando o Ato 
Colonial de Salazar como uma das mais recentes 
consequências de leituras erradas do Darwinismo. 

A tese central do darwinismo – a doutrina da seleção 
natural baseada na ocorrência de pequenas variações 
fortuitas condicionadas pelas variações do meio, na 
utilidade das mesmas variações do meio, na utilidade 
das mesmas variações ao respetivo indivíduo e a sua 
continuidade numa série mais ou menos indefinida 
– fez profundas avarias nas ideias assentes do seu 
tempo, abriu novas vistas aos investigadores e lançou 



Figura 2. O último número do Heraldo dos Domingos
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o mundo científico num fecundo fervilhar de robustas 
energias, que por si só bastaria para firmar a grandeza 
dum cientista. […].5

O autor do texto constatava que a ideia geral 
de evolucionismo fazia agora parte da cultura em 
comum, o que seria a prova da genialidade de 
Darwin. Segundo ele, no entanto, a importância do 
cientista estava naquilo que tornou possível a partir 
dos seus estudos. Duas correntes nasceram, segundo 
Pedro CA, do trabalho daquele trabalho: uma direta, 
de investigação científica, isto é, com produção 
embasada em observação e análise; e uma outra 
indireta, que Darwin jamais imaginaria que pudesse 
existir, que alimentava doutrinas, ideologias e práticas 
com consequências filosóficas, sociais e económicas 
graves. Em ligação com esta corrente, Correia Afonso 
lembrava os trabalhos de W. Basteson, um pioneiro 
do mendelismo, que eram contrários à democracia e 
favoráveis à exploração de uma classe sobre outra. 
Cita a sua conferência no instituto Herbert Spencer, 
intitulada Biological Facts and the Structure of 
Society na qual advogava doutrinas que o autor achava 
revoltantes por defenderem que a civilização longe de 
ser fundada no altruísmo era fundada no desejo de 
acumular propriedade, concluindo-se daí a rejeição 
da igualdade entre os homens, considerando ser um 
erro político proporcionar iguais oportunidades para 
todos. Ainda segundo aquela corrente denunciada por 
Pedro Correia Afonso, “o objetivo da reforma social 
deve ser, não a abolição de classes, mas promover que 
cada indivíduo ingresse possivelmente na classe que 
lhe cabe e permaneça nela, e os seus filhos após ele!”6 
Por isso o redator insistia na crítica de que aquela era 
a mesma doutrina seguida pelo militarismo alemão, 
da qual resultara o princípio moral de que existia uma 
qualidade inerente às raças como base na seleção e 
desenvolvimento justificando a existência de raças 
superiores que se expandiam à custa do esmagamento 
das raças inferiores, e que o mito nórdico e o mito 
europeu se enalteciam perante esta perceção. Partindo 
desta ideologia da superioridade racial foram tiradas 
as consequências políticas no que se referia ao 
colonialismo europeu e as reações conhecidas que 
tinha provocado em tempos recentes.

O militarismo e o capitalismo ganham uma 
renovada audácia dessa base intelectual das suas 
absurdas pretensões e eis nascido, para maior glória 
das raças privilegiadas, esse produto claramente 

antidemocrático que é o moderno colonialismo 
europeu. Já hoje, porém, a mentalidade europeia 
funciona diferentemente. À ideia de superioridade 
substituiu-se a ideia da tutela provisória. É as mais 
vezes uma ficção, um rótulo, […] o mito europeu 
perdeu as asas e a formidável insurgência da Ásia 
emancipada, o despertar dos africanos, revelaram à 
Europa que é pelo menos prudente mudar de tática.7

Expunha-se, aqui, que por pressão dos povos 
colonizados, a Europa tinha mudado os nomes 
alterando o vocábulo superioridade por uma ideia de 
tutela provisória, que embora fosse considerado pelo 
autor como um rótulo pelo qual se pretendia adiar o 
mais possível as autonomias e independências, abria 
pelo menos uma arena, um espaço de debate imposto 
pelos colonizados e consentido pelos colonizadores. 
Nesse sentido, o colonialismo português, que era o 
que mais interessava ao caderno do Heraldo, andava 
em sentido contrário caminhando da democracia 
liberal republicana para a ditadura autoritária de 
Salazar. Aproveitava-se, em tempos de censura 



Revista da Casa de Goa 19II Série - Nº 16 - 2022

Artigos Originais | Original Articles

prévia, para no meio do artigo criticar veementemente 
a legislação colonial reunida no Ato Colonial de 1930, 
e que assumia como ontologia do povo português 
colonizar outros povos (essência orgânica, Artigo 
2º Ato Colonial) cristalizando a superioridade da 
metrópole face às colónias: “É somente nos países 
que, tardígrados e sonolentos, se recusam a integrar-
se no seu tempo que ainda há mentalidades triunfantes 
que pensam nos termos da ‘essência orgânica’. O Ato 
Colonial é o último rebento da descendência espúria 
de Darwin.”8

Pedro Correia Afonso concluía com um balanço das 
consequências políticas das teorias fascistas e nazis 
que apostavam na superioridade de certas raças a 
custo de outras, e na visão Integralista de sociedades 
paralisadas porque organicamente organizadas em 
torno de macrocentros de poder absoluto teocrático, 
antidemocráticos e antiparlamentares. 

“Quando Darwin escrevia a Haeckel. – ‘A sua 
audácia faz-me por vezes tremer’ tinha por certo na 
mente as consequências filosóficas ilegítimas que 
outros tirariam e estavam tirando dos seus trabalhos. 
E com essa ‘audácia’ dos Haeckel, dos Galton, 
dos Bateson – homens de ciência desgarrados no 
campo filosófico – enquanto a ciência nada ganhou, 
ficou atrasada de um século a causa da Democracia 
mundial.”9

Outro tema que definia o perfil do suplemento e 
da sua linha editorial era o apoio à indianização das 
hierarquias do clero, enquanto problema decorrente 
de imposição colonialista, sem relação alguma 
com a verdadeira religião cristã que no seu carater 
universalista, diziam, não era pertença da Europa 
muito menos dos seus impérios coloniais. Na 
mesma linha, Francisco Correia Afonso defendia um 
conhecimento aprofundado do hinduísmo, não apenas 
como religião, mas sobretudo como cultura nacional, 
para que fosse possível uma colaboração prática, no 
que respeitava às reformas sociais urgentes em Goa. 
A tolerância contra todos os fanatismos era a palavra 
de ordem da redação do Heraldo dos Domingos.

“Por um lado, o nacionalismo, que em alguns tem 
dado em chauvinismo religioso, traz-lhes a tentação 
de fechar os olhos ao que ele [hinduísmo] tem de mau, 
impedindo o progresso social [castas]. Por outro lado, 
o insidioso ataque do materialismo ocidental ameaça 
destruir os elementos espirituais que o hinduísmo 
contém. […] interessa-nos [católicos] saber quais são 

os elementos do hinduísmo em que se possa basear 
uma colaboração pelo bem comum…”10

O combate contra o comunismo e o ateísmo era a 
outra frente de batalha do Heraldo dos Domingos, 
participando em todos os debates da época daí 
derivados, desde a crítica às soluções de comunismo 
de estado e a favor da tolerância religiosa, às questões 
como a eutanásia e o controle de natalidade. 

O caderno terminou em dezembro de 1937, com a 
afirmação de Sales da Veiga Coutinho de que o trabalho 
feito ao longo dos doze anos, primeiro no Suplemento 
Mensal depois no Heraldo dos Domingos, não seria 
esquecido, pertencendo ao património de Goa. 

“Com a edição de hoje, último Domingo de 
Dezembro em que o Heraldo sai, cessa a publicação 
do Heraldo dos Domingos, que, graças ao cativante 
acolhimento do venerando Diretor deste jornal, 
era organizado desde janeiro de 1932, pelo grupo 
que, pelo Natal de 1925, iniciara a publicação 
do Suplemento do Heraldo. Foram doze anos de 
ininterrupta camaradagem e íntima comunhão de 
objetivos e sentimentos, que tornaram possível esta 
obra, obscura por certo, mas que foi sobretudo uma 
obra de estudo. Dentro da orientação que marcáramos 
ao nosso esforço, à luz dos grandes princípios da 
doutrina católica, num critério que procurámos 
sempre manter sobranceiro a interesses de fação e às 
paixões de momento, versaram-se aqui, com reflexão 
e exame, sobretudo com sinceridade, todas as questões 
que nos pareceu oportuno abordar, no intuito de dar 
a nossa desluzida contribuição para a grande tarefa 
de esclarecer os espíritos, estimular as boas vontades, 
suscitar à ação.”11

Na despedida Sales Coutinho, em nome do grupo 
da redação, enumerava as temáticas e intervenções 
na realidade goesa que ele gostaria de salientar. Em 
primeiro lugar reconhecia que a redação trabalhara 
com a convicção de que a adoção dos princípios e 
modos de vida cristãos seriam os mais adequados 
para indivíduos e povos como solução para os 
males do mundo contemporâneo. Em segundo lugar, 
lembrava que a história de Goa manifestada pelas 
biografias dos seus filhos mais ilustres e do contexto 
que os rodeara, lhes tinha merecido muito interesse 
traduzido em muitas páginas. Enquadrada nesta 
temática, a divulgação e defesa do concani, bem como 
dos interesses regionais, na secção Notas e Comentos. 
A política internacional e o enquadramento que a 
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Índia vivia em termos de influências políticas tinham 
levado, segundo Veiga Coutinho a diversas análises e 
estudos sérios e aprofundados, próprios e traduzidos.  

Destacava por último, “Sobretudo o atual despertar 
da Índia, com as reivindicações e as realizações que 
são a sua finalidade, foi não poucas vezes, o objeto 
das nossas reflexões, não contendendo, antes pelo 
contrário, com a doutrina da Igreja as justas aspirações 
ao levantamento e autonomia de povos e nações.”12

Em conclusão, o redator justificava com a força das 
circunstâncias o fim do Suplemento dos Domingos do 
Heraldo, sem revelar quais as razões, e agradeciam a 
hospitalidade ao diretor do Heraldo António Maria 
da Cunha:

“Na nossa intenção sincera de servir uma grande 
causa no amor ardente e desinteressado que lhe 
votamos, na força das circunstâncias de que talvez 
não tivemos culpa, encontrarão eles uma explicação e 

uma atenuante. Não é sem emoção que deixamos hoje 
um posto onde fica um bocado do nosso coração e da 
nossa alma. Resta-nos agradecer ao ilustre Diretor do 
Heraldo a longa hospitalidade que nos concedeu, de 
que conservaremos, onde quer que nos encontremos, 
comovida saudade.”13

Não será demais assinalar, que pelas posições 
assumidas enquanto católicos, mas também como 
cidadãos, contra a ditadura e a sua legislação 
segregadora concretizada no Ato Colonial, e a favor 
do direito dos povos e nações à autonomia, poderiam 
estar na raiz do fim do caderno em 1937. Destacamos, 
ainda, no grupo do Heraldo dos Domingos a 
existência de uma rede de intelectuais católicos, que 
pretendia intervir beneficamente na sociedade, ao 
mesmo tempo que procuravam equilibrar a crença 
individual, com os princípios democráticos e a defesa 
de uma justiça social.
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THE ZAGOR AT SIRIDÃO
O ZAGOR EM SIRIDÃO

Abstract
Zagor is one of the earliest forms of Konkani drama, staged by the indigenous Gaudda community of Goa. The self-
contradictory attitude in these indigenous dramas is that they display a deep faithfulness to the catholic allegiance 
of their ancestors and also, they assert their distinct Hindu identity today. Both Hindus and Catholics practice and 
exhibit these folk dramas at various events in the Goan cultural calendar. 

Resumo
Zagor é uma das primeiras formas de drama em Concani, encenado pela comunidade indígena Gaudda de Goa. 
A atitude autocontraditória, nesses dramas indígenas, é que eles demonstram uma profunda lealdade à fidelidade 
católica de seus ancestrais e também reiteram, no presente, a sua distinta identidade hindu. Tanto os hindus como os 
católicos praticam e exibem estes dramas folclóricos em vários eventos do calendário cultural goês.

The invitation of Leela, a reconvert, my most 
trusted domestic helper for two decades, opened an 
opportunity to witness the Zagor at Cacrá, Siridão. 
Cacrá /kakra is a small fishing self-supporting village, 
facing the seashore in Siridão. A hill, on which is 
situated the University of Goa, separates it from the 
Santa Cruz village.

The Zagor at Cacrá is celebrated on the feast day 
of Santa Cruz Church, which falls on Sunday after 
3rd May. Zagor is an ancient celebration not only in 
kakra but in many other villages in Goa. The Siolim 
Zagor is an inimitable one, as its celebrations are 
shared by both the Hindus and the Catholics affirming 
till date, the peaceful co-existence of the two major 
communities. 

Jagor /Zagor its etymological root is derived from 
Jagr, a Sanskrit word, which means to be awake, to 
be in vigil or wakefulness. All the participants and the 
villagers stay awake through the night to worship gods, 
spirits, ancestors who protect the village. It was being 

performed much before the arrival of the Portuguese. 
The Goan historian, Pandurang Pissurlenkar describes 
Jagor” as a Hindu theatre, which is usually enacted 
in certain religious festivities in Goa”1. Historian, 
Teotonio de Souza in Medieval Goa reaffirms that 
prior to the arrival of the Portuguese the Zagor was 
a festival exhibiting rejoicing.” It was in the temple 
premises that children were educated and where 
adults organized their cultural activities, particularly 
their Zagor or dramatic performances” 2. In the 
colonial period, one finds written evidence of Zagor 
ceremonies, in the Foral of Salcete of 1635, when 
the performers were asked to pay a tax to present 
the Zagor. The arrival of the Portuguese wrapped up 
this popular folk festival in long years of silence. The 
Church condemned and persecuted the performers of 
these barbaric nocturnal celebrations.

Historical and political reasons helped its survival 
and today it is a brilliant exhibition of music, 
rudimentary theatre, and folk dances. The local 
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population, undaunted by the threats, continued the 
merriment at hidden places. 

The Policy of Marquês de Pombal, in mid XVII 
century, helped in the continuance of the Zagor. In 
1778, the annexation of the Novas Conquistas or New 
Conquests inhabited by Hindus perpetuated this folk-
art form. The addition of the New Conquests to the 
already existing territory of Goa, gave an impetus to 
the Hindus from New Conquests to migrate to the 
Old Conquests, build temples and thus the festivities 
of Zagor continued, despite the conflict with the 
rulers. In the early XX century, the Portuguese 
made it mandatory that the texts of every show to 
be handed over to the authorities for censorship. The 
text submitted was not the theme of the Zagor that 
would be enacted and what helped the camouflage 
was the ignorance of the government about the local 
language. Goa was witnessing a re-hinduisation due 
to the migration of the catholic population of Goa to 
Portugal and other Bristish Colonies in Africa which 
resulted in a drastic change of demography of Goa 
which once more contributed in the preservation of 
Zagor.

The Zagor is the distinctive feature of the Gaude 
community who had converted to Christianity in 
the XVI and XVII centuries, but later reconverted 

to Hinduism. A noteworthy enlightening fact among 
the Gaude, is what Alexander Henn classifies as their 
collective memory of the past that helps them to 
continue to pay homage to the saints that their parents 
and grandparents had worshipped in the Catholic 
Church. They perform the Zagor by preserving the 
Catholic inheritance of their ancestors and reaffirming 
their Hindu identity. In the paragraphs that follow, this 
conflicting mind-set is illustrated in the exhibition of 
the Zagor. Likewise the ambiguity is also pleasingly 
visible in every home of the Gaude where images of 
catholic saints, of Jesus, of a cross stand side by side 
with Hindu gods. The feasts of Saint Francis Xavier, 
of Our Lady of Miracles in Mapuça are occasions 
when the Gaude go on a Yatra to honour the saints.

The ceremonies of the Zagor start in the morning, 
near the cross of the village which is magnificently 
decorated with flowers and small lights and candles 
by the care takers of the cross, who happen to be a 
Hindu zolmi family. The catholic toddy tappers of 
Cacrá sing the Ladainha in Latin as it was traditionally 
sung by their forefathers:

Kyrie eleison 
Christie eleison 
Kyrie eleison 
Christe, Audi nos

Figure 1. The Gorasher/Gorashed, the main actor of the Jagor.
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And it continues with invocations to God the 
Father, God the Son, and the Holy Spirit and with 
supplications to Our Lady. In the concluding prayers 
the singers ask God’s forgiveness. Like in every 
Ladaínha near the crosses scattered in the Goan 
landscape, a glass of feni and boiled chickpeas are 
offered to the singers. But in Cacrá it is the Zolmi 
family that holds this honour.

The evening enthusiasm begins after the festive 
dinner hosted by the villagers to their friends and 
relatives. We moved out of Leela‘s house with a 
grateful heart. Her dinner, with dishes prepared from 
our Goan Hindu culinary, was so mouth-watering!! 
Three days before the Zagor, a pole, the Olly, 
decorated with Tulsi leaves, is placed near the mand. 
A mattou, covered with a colorful cloth is profusely 
decorated with multicolored lights. A loudspeaker 
with an overpowering sound is connected near the 
maand.

Surya Gauda, in Silent Goa, asserts that the concept 
of maand existed in Goa 5000 years ago. It is deeply 
rooted in the life of the tribal communities. In the 
“Zagor maand, the rituals and traditional dances 
are performed to please the Supernatural forces that 
protect life and property” 3. 

The mand is divided in two parts. In front sit the 
musicians, the performers, and the audience. Behind, 
the performers get their faces painted by special artists 
and get ready to appear when needed. The maand is 
already overcrowded with hundreds of people waiting 
for the arrival of the procession of dignitaries and 
guests. The leader of the cortège is the oldest member 
of the Zolmi family who carries the sacred oil lamp. 
The other members and performers carry the goan 
musical instruments the dhol, the ghumat and the 
jhãnj, and the headgear of the gorasher/gorashed the 
main actor of the jagor (Figure 1). 

The ritual begins by lighting the sacred oil lamp 
which is positioned in the middle of the mand. Local 
flowers, a coconut and a betel leaf are also placed 
respectfully in the ceremonial spot. The burning of 
incense rises in the air while each musician picks up a 
flower from the mand and places it behind his earlobe.

The loud beating of the Dhol, announces that the 
naaman is going to start. 

Adivana Dev Bappa Sativant (repeat) 
In the beginning God the Father, the Holiness 
Bappa ani Putra, Ispirita Santa (repeat) 

God Father, Son, and Holy Spirit 
Tiguy melun ekuc Sativanta (repeat)
Three persons in One Holiness 4 and it continues 

with praises to Jesus Christ on the Cross, to the Twelve 
Apostles, to the Holy Church, to Bom Jesus, to the 
saints Sanjão (St. John) Sanmigelu (Saint Michael) 
Santanton (saint Anthony) to Jesus of Nazareth and 
to many Saints of the Catholic Church. The language 
used is Konkani, with Portuguese and Latin words in 
between. 

In the second part of the namaan the entreaties are 
dedicated to the gods and goddesses of the Hindu 
Pantheon. The invocations end by asking gods to 
forgive them if they have forgotten the names of 
gods and deities, saints, and ancestors which are 
associated with the village as their human nature is 
weak and ignorant. Each incantation is repeated by 
the audience and throughout the prayer service the 
musicians accompany the singers by softly playing 
the instruments.

The namaan lasts for one hour. 
The first part of the namaan invocations have their 

model in the Kristapurana of Thomas Stephens of 
1619 and indicate a strong influence of the Christian 
missionaries who transformed the Hindu Zagor in 

Figure 2. The Tax Collector.
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a Catholic Zagor “although we cannot establish a 
certified link between the ancient text of Kristapurana 
and the oral traditions of the contemporary gaude 
zagor“ 5.

 As the namaan was nearing the end, the crowd was 
restless as everyone wanted the entertainment part to 
start. The Master of the Ceremonies, the Maandkari, 
struck the huge drum once again and the dancers and 
the actors entered the stage accompanied by whistles, 
clapping, and expressions showing contentment , 
delight and glee could be heard from every side. Each 
of the characters represented various local occupations 
and you could identify them by their outfits. As they 
entered, they introduced themselves either by a short 
verse or a small song. In any Zagor celebration, there 
are almost 40 to 50 characters: The modvoll and the 
modvalin the washer man and his wife , the govli the 
milkman, the poder the baker, gosavi the begga, the 
sambari, spice vendor, capekar the flower vendor, 
the maloni the gardener, the khumbar (the potter), 
the render (the toddy tapper). However, the most 
entertaining part of The Zagor recital were the short 
skits dealing with misconduct of girls and boys, two 
Portuguese soldiers who wanted to marry a local girl, 
a love affair gone to the wind, a critical comedy of the 
officials of the government, the render criticizing the 
landlords by singing vulgar songs about them in their 
dealing with the mundcars. The skits are interspersed 
with the appearance and monologues of the actors of 
the various local occupations mentioned above. The 
audience was in peals of laughter.

The performers are all boys and men, sometimes 

dressed in feminine attire. Today, to follow the 
modern trend, the Jagor artists enact dances and 
songs of Bollywood films.

The most imperative and important character of the 
any Zagor performance is the Goraser. His multi-
colored headgear is made of bamboo frame and 
decorated with gleaming paper flowers. 

All the way through the play, he has various roles: a 
clown teasing the girls who enacted as flower sellers, 
a nasty man when he played tricks with some of the 
actors on the stage. He teased girls who arrived on the 
scene dressed in western outfits and gorgeous goggles, 
only to be rebuked by the brothers of the girls. His 
elaborate headgear would be swinging according to 
the movements of his head which made him a star 
attraction. Two other important superstars of the night 
function were the Tax Collector and the Guardian of 
the Village (Figure 2). They walked on the Maand on 
logs of wood about two feet in height which were tied 
to their legs by ropes made of cloth. The height was to 
tell people that he was above the commoners. 

The dawn was slowly rising in the skies as the night 
was gradually receding. It was time for the curtains 
to fall on Jagor gaiety. In the final Nomaan Hymn, 
all the gods of the local village of kakra, of Jesus, of 
millions of Gods living in India were invoked and it 
concluded by expressing remorse, if any of gods and 
supernatural powers had been forgotten .

The crowd, in high spirits, was rushing out of 
the maand…. motorbikes and scooters rumbling 
and roaring …. People whistling …humming and 
crooning …and singing on their way home.

Dhol A large wooden drum that makes a deep sound when played with a huge stick 

Feni A drink made of the sap of the coconut palm

Foral A charter that regulates the administration of a certain locality 

Gaude A tribal community of Goa

Ghumat /ghumot 
A percussion instrument of earthen vessel having both sides open. On the bigger opening the 
leather of monitor lizard was mounted, but today, due to the environmental problems, the 
leather of goat is used

Jhãnj Brass cymbals 

Glossary
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Kristapurana Epic poem on the life of Jesus Christ written in a mix of Marathi and Konkani by Father 
Thomas Stephens, a Jesuit, and published in 1616

Maand /mand A stage where the performers of the Zagor act 

Mattou A temporary house where the festival ceremonies take place 

Nomaan /noman /
nomana Lyrical hymns which pay homage to gods and spirits 

Olly A bamboo pole decorated with Tulsi leaves which is erected to mark the beginning of any 
religious festival

Tulsi A plant sacred to the Hindus. It also has immense medicinal values 

Yatra Pilgrimage to a religious place

Zolmi The most important Hindu family of the village 

Footnotes
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Júlia Serra

Licenciada em filologia românica. Professora (aposentada). Portugal
(Notas biográficas no fim)

Graduated in Romanic Philology. Professor (retired). Portugal
(Biographical notes at the end) 

EXPRESSÕES LITERÁRIAS EM LÍNGUA PORTUGUESA

GOAN LITERARY EXPRESSION IN PORTUGUESE

NA LITERATURA GOESA

Na linha da abordagem literária, tentaremos fazer 
uma pequena explanação sobre os géneros 

literários existentes em Goa, escritos em língua 
portuguesa e relacionar a produção literária com 
história do próprio território. A língua portuguesa, 
durante os séculos XVI a XVIII foi a língua de 
negócios nas costas do Oceano Índico. Aliás, foi 
esse objetivo que impeliu Afonso de Albuquerque 
em, 1510, a conquistar Goa –foi a partir daqui que 
se desenvolveu todo o processo de colonização 
portuguesa, na Índia. 

O Jornalismo em Goa foi muito ativo e profícuo, 
pois serviu para difundir a obra de alguns escritores, 
como de José da Silva Coelho e Carmo de Noronha. 
Foram muitos os jornais existentes, a partir de 1821 
(data do início da imprensa periódica em Goa): Gazeta 
de Goa, Chronica Constitucional de Goa, O Boletim 
do Governo do Estado da Índia, Echo da Lusitânia, 
entre outros, integrados, numa primeira fase da 
Imprensa; numa segunda fase, surgiram: o Ultramar, 
A Índia Portuguesa, O Popular, e ainda outros, 
finalmente, a terceira fase, com a publicação do jornal 
diário (exº O Heraldo) que desperta o interesse pela 
Imprensa, dando origem a uma variedade de jornais : 
“Os quatro diários em Língua Portuguesa O Heraldo, 
Heraldo, Diário da Noite e A Vida continuaram a ser 
publicados em Goa até depois de 1964, ano em que 
Goa começou a fazer parte da União Indiana. Hoje 
não existe nenhum jornal nem periódico em língua 
portuguesa em Goa1”(Barros, p.302).

A partir de 1961, data em que Portugal se rendeu à 

União Indiana, a língua portuguesa foi assimilada por 
outras, sendo as publicações em língua portuguesa 
mais raras, na sequência da orientação política/
social e da pouca presença portuguesa no território. 
De salientar que a pluralidade linguística existente 
poderia integrar, na literatura goesa, a herança da 
arte portuguesa (como reminiscência do Império de 
Albuquerque), particularmente a literatura produzida, 
sem que essa adenda contribuísse para a desvalorização 
da identidade de um povo, pelo contrário, fosse 
considerada a sua verdadeira raiz. Escusado seria 
apresentar esta separação entre literatura goesa de 
língua portuguesa. Esse todo reuniria a globalidade da 
chamada lusofonia, sem entrar no campo das relações 
sociais ou mesmo raciais.

O Jornal O Heraldo começou a publicar Contos 
Regionais de José da Silva Coelho2, em 1922., tendo 
aproveitado o autor, para criticar e ridicularizar 
os costumes da época, através do humor e do riso, 
com intuito também de corrigir – à semelhança de 
Gil Vicente ridendo castigat mores; entre 1922- 
1923, o referido autor publicou trinta e três contos. 
Josico (como lhe chamavam em casa) lia muito, mas 
estreou-se na escrita mais tarde, sendo o seu principal 
impulsionador, segundo confessou o seu irmão Mário 
Coelho, o amigo Sadassiva Sirvoicar, escrivão de 
direito e visita de sua casa. Os Contos de José Coelho 
não agradavam a todo o público (embora a saída do 
Jornal fosse sempre aguardada com expectativa), pois 
tratavam muitos tipos da sociedade goesa –desde 
estudantes, conselheiros, funcionários, advogados 
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–através da sátira e do humor. Estas narrativas 
abrangiam espaços diferentes, como Bombaim e 
Mapuçá, mas a mais retratada era a sociedade de 
Pangim. 

Os dois Contos Indianos que vieram a público em 
1930 e 1931 distinguiam-se da restante produção e 
lembravam O Suave Milagre de Eça de Queirós. A 
escrita de José Coelho é de fácil leitura e atual: “ (…) 
é um escritor que se lê hoje com agrado e facilidade 
(…) é senhor de notável poder de efabulação3” (p.91).

Para além do jornalismo, como veículo da língua 
portuguesa, há também outras manifestações/
expressões literárias: poesia e crónicas. Segundo 
Hélder Garmes4

Carmo de Noronha efetivamente acompanhou as 
transformações do regime colonial português para 
a integração de Goa no Estado da Índia refletindo 
profundamente sobre o lugar que ocuparia nessa 
nova ordem social o grupo a que pertencia, isto é, os 
católicos de Goa, sobretudo os de casta considerada 
alta.

Nesse novo contexto político e social, em que 
o inglês ganha a primazia no campo da escrita, o 
autor sempre pugnou pela perpetuação da língua 
portuguesa.

A nível da poesia, escreveu Garmes5: ”(…) é o 
Dicionário de Literatura Goesa (1997), de Aleixo 
Manuel da Costa, que mais pode oferecer dados 
sobre poetas ainda não arrolados nos supracitados 

estudos. Neste podemos identificar mais 20 autores 
goeses que publicaram poesia em língua portuguesa. 
Portanto, até ao momento, salvo engano, temos 86 
nomes formando o panteão de poetas goeses de língua 
portuguesa.” A poesia trata problemas sociais, como: 
o álcool, religião, aspetos concretos da terra, sendo 
o eu lírico o transmissor dessas preocupações, por 
vezes, versejadas em tom irónico – os desejos de um 
bêbado – onde constam no longo poema as marcas 
de vinho e das bebidas espirituosas mais conhecidas, 
desde a Cerveja, Licor, “Champanha”, Moscatel, 
vinho do Porto, da Madeira e outros – terminando 
o poema com um tom sarcástico: “ E em segredo, 
depois disto/ vou pedir-te outro favor -/ d’esse vinho 
nunca visto/ que tu bebes, meu Senhor,/ dá-me cá 
ás escondidas/ quatro pipas escolhidas” (Anónimo, 
publicado no Tirocinio Litterario, 1862, abr. nº 11, 
p.86-87).

Em The Herald (12 dezembro de 1968) foi 
publicado um poema sobre o alcoolismo nas 
crianças, o que revela um hábito social entre 
os goeses/indianos e que gera motivo para 
reflexão e combate, como aliás, denunciou Maria 
Ermelinda dos Stuarts Gomes em A repressão do 
alcoolismo.

Muito haverá para escrever sobre as antigas 
colónias portuguesas e a Casa de Goa tem um 
papel acrescido de revisitar a História e mostrá-
la ao Mundo, valorizando a nossa língua.

A minha pátria é a língua portuguesa (Fernando Pessoa)

Júlia Serra nasceu em 1951, em S. Martinho de 
Bougado (Trofa), Concelho de Santo Tirso, onde reside. 
Licenciou-se em Filologia Românica e foi Professora, 
na Escola D. Dinis, Santo Tirso. 

Colaborou em vários Jornais e Revistas, publicando 
recensões e artigos de índole pessoal. É autora de vários 
prefácios e artigos críticos e fez ainda trabalho de 
revisão textual e tradução.

Júlia Serra was born in 1951, in S. Martinho de Bougado 
(Trofa), in the municipality of Santo Tirso, Portugal 
where she lives. She graduated in Romanic Philology 
and was a Professor at Escola D. Dinis, Santo Tirso.

She collaborated in several newspapers and magazines, 
publishing reviews and articles of a personal nature. 
She is the author of several prefaces and critical articles 
and has also done textual revision and translation work.

Notas Biográficas | Biographical Notes



Viagem de Jan Huygen van Linschoten às Indias Portuguesas Orientais, In: Itinerario 1596 | The voyage of 
Jan Huygen van Linschoten to East Portuguese Indias, In: Itinerario 1596

Revista da Casa de Goa 29II Série - Nº 16 - 2022

Crónica | Feature

1.  Eduardo Judas Barros, Comunicação no mundo lusófono- Síntese histórica da imprensa portuguesa em Goa (Índia), 
in Actas do III SOPCOM, VI LUSOCOMe II IBÉRICO- Vol.III.

2. José S. Coelho (Josico) era irmão de Mário da S. Coelho, estudou em Margão e era apaixonado pela leitura de 
escritores portugueses, brasileiros, franceses e ingleses. Da sua biblioteca real (memorial)constavam os grandes 
escritores portugueses, desde Camões, Eça de Queirós, Camilo Castelo Branco até júlio Dinis.

3.  Boletim do Instituto Menezes de Bragança,1979, Nº124, Tipografia Rangel, Bastora, Goa.

4.  In Contribuição para uma história do conto de língua português em Goa, p.5 Acta Scientiarum, Language and 
Culture, v.41,2019.

5.   A poesia nas histórias da literatura goesa de língua portuguesa, Navegações, p.138.  Porto Alegre, v.9, nº2,2016.

Referências



Revista da Casa de Goa 30II Série - Nº 16 - 2022

Crónica | Feature

TIPOGRAFIA RANGEL: DOCUMENTING THE GOAN

TIPOGRAFIA RANGEL: DOCUMENTANDO A IDENTIDADE GOESA

IDENTITY

Jaime Rangel

Physician and writer, Goa

Médico e escritor, Goa

In the mind of the researcher and in the heart of 
the historian, the name Tipografia Rangel remains 

firmly etched. This venerable institution developed 
into one that played a huge role in the enrichment of 
the cultural life of our beautiful land, Goa. Tipografia 
Rangel remains a name that portrays excellence in the 
written as well as the printed word. For over a century, 
it provided an overarching influence in expanding the 
horizons of the Goan identity. The books that have 
been published as well as printed by the Tipografia 
are the proud possessions of the libraries of major 
research institutions across the oceans. Tipografia 
Rangel will always be attached to intellectual Goa.

It would be in the fitness of things that we delve 
a little into the origins of the printing press in Goa, 
an evolution which is synonymous with the history 
of publication in this state. Undertaking this journey 
through the time-machine of history, one comes 
across a particular date that stands out like a shining 
beacon. It is the 18th of October in the year 1556. This 
was the date on which the release took place of the 
first book that was published and printed in Goa. It 
was titled Conclusões de logica e philosophia and 
printed by Juan de Bustamente, later known by the 
name João Rodrigues.

The process of printing was conducted at Colégio 
de São Paulo in Velha Goa or Old Goa, as it is now 
known. Further plans were made to publish ‘Doutrina 
Cristãa’, a catechism composed by St Francis Xavier. 
This pioneering work in printing was continued firstly 
by the Jesuits and later on by the other Religious 

Orders. Across the centuries, many individuals 
elevated the art of researching and writing to a sublime 
level. Fr Thomas Stephens, Garcia de Orta, Joaquim 
Heliodoro da Cunha Rivara, Mgr. Sebastião Rodolfo 
Dalgado, Dr. Francisco Luís Gomes, Luis de Menezes 
Bragança and poets like Nascimento Mendonça, 
Paulino Dias, Adeodato Barreto and Floriano Barreto 
are some of the names that come to mind.

With such a rich tradition in Goa of both the written 
and printed word, Vicente João Janin Rangel (V. J. 
Janin Rangel), ventured, in 1886, to lay the foundations 
of an institution called ‘Tipografia Rangel’. This little 
seed, planted in the village of Bastorá, in Concelho de 
Bardês, would grow in later years into a giant tree that 
would spread its branches across the intellectual life 
of Goa. Language, through the medium of literature, 
history, poetry, music and art, gave an impetus to the 
great Goan mind to flourish. Goa and Goans have 
been the richer for it.

The first publication of V. J. Janin Rangel through 
Tipografia Rangel was the Almanaque de Bofete, an 
almanaque being akin to a display chart. This was 
followed by others, like the Almanaque de Parede 
and Almanaque Lembrete. These almanaques could 
be for the purpose of observation, for reminders or 
for information. These were studiously prepared and 
were very popular during the late nineteenth to the 
mid-twentieth century. They made Janin Rangel a 
household name throughout Goa.

Through Tipografia Rangel, Janin Rangel authored 
the Regulamento das Communidades Agrícolas de 
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Goa, published in two volumes, in 1904. He also 
coordinated and published Elementos de Música, for 
the teaching of solfeggio, and with the permission of 
the Archbishop-Patriarch of Goa, it was introduced 
in the church schools so as to further the cause of 
spreading musical knowledge among Goan children. 
With the purpose of preserving the Mandó and the 
Dekhni along with Sacred Music, regular editions of 
the musical publications, Harpa Celeste and Trovador 
Luso-Indiano, were brought out. Tipografia Rangel 
was the first to publish and print works in western 
musical notations in the Indian sub-continent and that 
included the whole of British India. He published 
his magnum opus, Gramática da Língua Concani 
in Konkani and Portuguese, a monumental work 
dedicated to the learning of the Konkani language, 
wherein a preface is written by his son Dr Jaime 
Valfredo Rangel giving in detail the history of the 
Konkani language. Various religious booklets also 
rolled out from this press, the highlights being the 

ones dedicated to Nossa Senhora do Perpétuo Socorro 
(Our Lady of Perpetual Succour) and Santo António 
(St. Anthony).

One of the striking features in this walk down 
memory lane, is the existence of two journalistic 
publications which were brought out by the Rangel 
family itself. Janin Rangel, along with Dr Pythagoras 
Lobo, founded O Indispensável. This was in the 
magazine format brought out in a booklet-like 
publication, illustrated by the sciences, arts and 
industries. It garnered a substantial subscription and 
remained a popular magazine amongst Goan families. 
The first issue had the verses of Senhora Luísa Masoni 
da Costa – Orai, filinhos, orai – set to music by Janin 
Rangel. His son and successor as the Director, Dr 
Jaime Valfredo Rangel, published O Independente, 
a weekly, for thirteen years, from 1933 to 1945. It 
was a newspaper that concentrated more on the socio-
political issues of the day.

During the directorship of Dr Jaime Valfredo 

Figure 1. The three generations that managed Tipografia Rangel: Janin, Jaime, José.
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Rangel, Tipografia Rangel grew in stature and 
overshadowed even Imprensa Nacional, which was 
the government printing press. Various books of 
researchers were printed in the Tipografia, not just in 
Portuguese but also in Konkani, French and English. 
Dr Jaime Valfredo Rangel continued in the same rich 
vein that his father had conducted the affairs of the 
Tipografia Rangel. From the mid-nineteen-twenties, 
when he took over the major responsibility of running 
this institution, he was the moving force behind the 
editing and printing of several reputed publications. 

Dr. Jaime Valfredo Rangel was the editor of 
Arquivos da Escola Médica de Goa. He also took 
up the responsibility of printing Boletim do Instituto 
Vasco da Gama of the then Instituto Vasco da Gama, 
which was renamed after the liberation of Goa 
as Institute Menezes Bragança, with the bulletin 
continuing as Boletim do Instituto Menezes Bragança. 
The archdiocesan bulletin, Boletim Eclesiástico da 
Arquidiocese de Goa, and its earlier form, A Voz de S. 
Francisco Xavier, were printed at Tipografia Rangel. 
The medical and pharmaceutical journals, O Médico 
and O Clínico were printed every month at the same 
press by their respective proprietors. The Konkani 

newspaper Porjecho Adar was also printed at Bastorá. 
Many of the publications of Arquivo Histórico de 
Goa were entrusted for printing to Tipografia Rangel. 

Dr Jaime Valfredo Rangel brought out his own 
publications, of which I will name a few, A Imprensa 
de Goa; Faria e Dalgado; Indústrias Aldeanas and 
Clarões da Fé. He also published books for school 
students in the languages and the sciences. All this 
he did while exercising the responsibility entrusted 
to him as Presidente da Câmara Municipal de Bardês 
(President of the Municipal Council of Bardez), a 
post in which he served with honour and dignity for a 
period of ten years.

The sudden death of Dr Jaime Valfredo Rangel 
in 1959 saw his son Dr José Rangel take over the 
reins of Tipografia Rangel at quite a young age and 
without a father figure to guide him. While he was 
just learning the ropes, Goa went through a political 
transition from being ruled by Portugal to being a part 
of the Indian Union. As most of the printed matter 
shifted to being printed in English and the vernacular, 
the usage of Portuguese steadily declined in the 
publishing world. After Liberation, many of those 
who had placed orders left the same unpaid, leading 

Figure 2. Janin Rangel (centre), Jaime Valfredo Rangel (left), José Rangel
(the young boy) with the staff of Tipografia Rangel.
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to financial losses. However, Dr José Rangel did his 
best to keep alive the tradition of the printed word in 
Portuguese by undertaking works of those writing in 
the Portuguese language. This he did despite all odds. 

The Boletim do Instituto Menezes Bragança 
continued with its high quality of literary and scientific 
output which was multilingual and that included 
research material in the Portuguese language. The 
scientific journals, O Médico and O Clínico continued 
in existence for many years following the liberation 
of Goa. Some of the authors whose individual works 
in Portuguese were printed at Tipografia Rangel after 
1961 included Fr. Pedro Lobo, Prof. Eduardo de Sousa 
and Dr Naraina Sardessai’s translation of the Marathi 
original of Dr Vinaica Maencar. Dr José Rangel was 
himself a writer and a poet of high calibre and saw 
his poems being published by Fundação Calouste 
Gulbenkian in Lisbon in a collection titled Toada da 
Vida (Life’s Refrain).

The printing press that accidentally stayed on in 

Goa in 1556, opened the wonders of the printed word 
to the people of this land. In the twenty-first century 
that we function in, the advance of technological 
prowess has been mind-boggling. There are so 
many aspects of the same that we take for granted 
now. However, writers, poets, journalists, publishers, 
printers and technicians, who practiced their trade in 
excruciatingly difficult times, are the ones who have 
set it all up for us to follow.

Tipografia Rangel, located in that little green corner 
of Goa, nestled amidst rolling hills, will remain one of 
the most recognisable names when any history of the 
Press in Goa is written. Very aptly, the geographical 
area in which it stands in the village of Bastorá, is 
named Boa Vista and its premises at Casa J. Rangel 
as Quinta de Boa Vista.

We have all been beneficiaries of their erudition, 
their innovation, their industriousness, their 
commitment and their dedication. What they have left 
for generations to come, is indeed a labour of love.
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Valentino Viegas

Editor Associado e Sócio Fundador da Casa de Goa, Portugal

Associate Editor and Founder Member of Casa de Goa, Portugal

UMA LUZ DE ESPERANÇA QUE VEM DE GOA

A BEACON OF HOPE FROM GOA

É sabido que a diplomacia portuguesa é reconhecida 
no mundo inteiro como sendo de alta qualidade, 

pelo brilhante papel que tem desempenhado na cena 
internacional, todavia quando falamos com o comum 
dos cidadãos nacionais, tanto na cidade como no 
campo, muitas vezes percepcionamos que estamos a 
lidar com pessoas que só gostam e se sentem bem ao 
posicionarem-se nos extremos, sem nada de permeio, 
rejeitando a ideia de que entre o início e o fim de algo 
há muito espaço para observar, estudar e explorar.

Balizados por esse paradigma de pensamento e 
comportamento, ao comum dos habitantes, a viverem 
tanto em Portugal como em Goa, parecia que, com 
a perda do Estado Português da Índia, em 18 de 
Dezembro de 1961, uma gigantesca guilhotina havia 
degolado os continentes e os oceanos revoltos, cortando 
para sempre os laços que prendiam o Ocidente ao 
Oriente, construídos a partir 25 de Novembro de 1510, 
e cultivados em mais de quatrocentos e cinquenta anos 
de história comum, erigida tanto com sofrimentos 
perseverantes e dores agónicas como com triunfos 
recheados de alegrias transbordantes.

Nessas circunstâncias específicas e, sobretudo, a partir 
da data da mudança da soberania do Estado Português 
da Índia, estando os decisores políticos, posicionados 
nos extremos e de costas voltadas, enquanto em Goa, o 
novo poder instituído procurava, a todo o custo, fazer 
desaparecer as marcas identitárias e os vestígios do 
passado colonial, em Portugal teimava-se em acreditar 
que a força da razão e das leis internacionais, que 
assistiam aos governantes lusos, eram muito mais 

poderosas do que a perda então ocorrida, mesmo que no 
fundo se pressentisse que ela estava irremediavelmente 
consumada. 

Tendo os portugueses do passado longínquo vencido 
o Adamastor e enfrentado desafios insuperáveis para 
conseguirem atingir os mares orientais, e nessa notável 
empresa dos descobrimentos sido enriquecidos da 
extraordinária experiência adquirida, assim como 
de ensinamentos estratégicos alcançados aquando 
dos avanços e recuos durante a conquista do império 
ultramarino, com o decorrer do tempo também 
tiveram o discernimento necessário para depreender 
que chegara a hora de reequacionar e relativizar as 
vitórias e as derrotas do passado, de serem pragmáticos 
e estenderem a mão ao agressor, solicitando-lhe a 
amizade, apesar de terem sido por ele atacados e 
atingidos com armas letais.

Assim como nós somos o presente e toda a história 
por nós vivida e sentida, assim também as sociedades 
actuais não podem fazer tábua rasa do passado que as 
edificou e alimentou. E sendo a diversidade das línguas 
uma das maiores invenções dos seres humanos, e 
tendo ela servido, ao longo dos tempos, como elo mais 
preponderante de ligação entre várias culturas distintas, 
a língua do conquistador de Goa não podia deixar de 
influenciar as populações locais.

Dessa maneira, a língua lusitana, embora não 
tivesse sido capaz de se impor de forma dominante 
e exclusiva à jóia da coroa portuguesa, por razões 
que não cabem aqui explanar, possibilitou que 
numerosos goeses fizessem uso dela, com maior 
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predomínio nos centros urbanos do que nos rurais.
Na realidade, a arma da guilhotina pode amedrontar 

e até cortar pescoços, mas não corta “a raiz ao 
pensamento” nem à palavra transmitida. Daí que a 
língua possa medrar mesmo quando seja sujeita a 
embates violentos, combatida e travada pela força, 
considerada desnecessária, esquecida de ser transmitida 
de pais para filhos e até deixada de ser utilizada nos 
meios de comunicação social pois, a dado momento, 
pode reaparecer e reviver pela acção de um ou mais 
visionários. 

Foi precisamente isso que aconteceu com a presença 
da língua portuguesa nos jornais em Goa que, depois 
de estar hibernada de 1983 a 5 de Setembro de 2020, a 
partir do dia seguinte, graças aos persistentes esforços 
de Homem Cristo Prazeres da Costa, com apoio de 
Alexandre Moniz Barbosa e de Raul Fernandes, passou 
a sair na secção semanal do jornal O Heraldo.

Para assinalar condignamente a comemoração 
do seu primeiro aniversário, os dirigentes do jornal 
convidaram a escrever, naquela secção semanal, o 
director adjunto do jornal Diário de Notícias, Leonídio 
Paulo Ferreira, que participou com o artigo intitulado 
“Goa, a cosmopolita, vinte anos depois”, sendo ele, 
que eu saiba, de entre os jornalistas portugueses aquele 
que mais tem contribuído para divulgar as produções 
literárias sobre Goa.

Com o ressurgimento da língua portuguesa no O 
Heraldo, até ao momento em que escrevo este texto, 
saíram setenta e cinco artigos, sendo o último de 
Jeanette Barbosa Noronha, com o sugestivo título “Da 
herança ao futuro. Ensino e aprendizagem da língua 
portuguesa em Goa”.

Tendo a docente Jeanette apenas vinte e quatro 
anos de idade, segundo informações que me foram 
fornecidas, e sendo a mais jovem de todos os autores 
da secção semanal do jornal O Heraldo, do meu ponto 
de vista, ela, os seus colegas de profissão e respectivos 
alunos podem representar, uma luz de esperança que 
garanta a preservação no futuro da língua portuguesa 
em Goa, pois, para além de outras razões, essa goesa 
fez o mestrado em Literatura e Cultura Portuguesa 
não em Portugal, mas na Universidade de Goa, com 
um semestre na Universidade do Porto, e ensina 
cursos de Licenciatura e Mestrado no Departamento 
de Português e de Estudos Lusófonos, também na 
Universidade de Goa. 

Conforme escreveu no citado artigo “hoje em dia, a 

quase totalidade dos professores que ensinam a língua 
portuguesa e promovem os estudos lusófonos nas 
universidades indianas são ex-alunos do Departamento 
de Português e de Estudos Lusófonos da Universidade 
de Goa”, daí os jovens de todo o país acorrerem a Goa, 
“verdadeira Meca dos estudos lusófonos na Índia”.

Acresce ainda que existem outras instituições 
culturais em Goa, designadamente escolas públicas 
e privadas, onde se ministra o ensino da língua 
portuguesa, como também várias escolas secundárias 
e superiores, que oferecem o português como língua 
opcional. E se existe um “forte e contínuo desejo de 
aprender a língua portuguesa em Goa”, conforme 
afirma Jeanette, é porque Goa não está condenada, 
como alguns temem, a ser conhecida apenas como 
praticante de mais uma excêntrica nossling, como a de 
Korlai (veja-se de Valentino Viegas, “A descoberta de 
nossling”, em Diário de Notícias, on line, 03.05.2021), 
mas sim a continuar a ser uma terra de verdadeiros 
falantes da língua portuguesa na Índia e no Oriente. 

Rematado assim o artigo, tinha dado o texto por 
concluído mas, - como se diz na gíria desportiva “os 
recordes existem para ser batidos”-, afortunadamente, 
quinze dias depois, fui agradavelmente surpreendido 
com um outro artigo, escrito no mesmo jornal por outra 
jovem, três anos mais nova do que a Jeanette, de seu 
nome Pripti Panda, que actualmente está a terminar a 
licenciatura em História, na Shiv Nadar University, no 
Estado indiano de Uttar Pradesh. 

Nasceu em Maharastra, onde viveu a maior parte da 
sua existência, começando a aprender português, há 
menos de dois anos.

Em boa hora brindou os leitores da língua portuguesa, 
da secção semanal de O Heraldo, com o elucidativo 
título “A Cidade-Fortaleza de Chaul: vestígios de um 
passado esquecido”, onde escreve sobre Chaul e seus 
arredores com base em fontes arqueológicas.

Apesar de ter pouco tempo de aprendizagem da 
língua de Camões, revelando um bom domínio 
da escrita e nada tendo a ver com os saudosistas 
do passado, deixa uma eloquente mensagem que, 
pela importância do seu conteúdo, devia alertar as 
entidades oficiais da cultura lusitana e encher de 
orgulho Portugal e os nacionais deste cantinho mais 
ocidental da Europa: “É urgente a investigação de 
outras povoações portuguesas como Chaul, na Índia, 
antes que estes vestígios do passado desapareçam por 
completo”.
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Mousinho de Ataíde

Sacerdote. Licenciado em Direito Canónico. Professor de Latim no Seminário de 
Saligão, Goa 

Cleric. Master of Canon Law. Professor of Latin at Saligão Seminary, Goa

GUSTAVO COUTO:
MY HEARTFELT TRIBUTE

O MEU SENTIDO PREITO DE HOMENAGEM

GUSTAVO COUTO:

Acaba de passar do nosso meio a figura marcante 
de Dr. Gustavo Filipe Couto, a quem me ligam 

laços de origem da mesma aldeia (Salvador do 
Mundo), de estreita amizade nutrida durante os anos 
em que fui Capelão de Miramar e principalmente 
sentimentos de grande admiração e subida veneração.

Conheci Dr. Gustavo de sempre, como não podia 
ser outro tanto, dada a sua envergadura e destaque 
pan-goês. Mas o meu conhecimento e admiração 
eram de longe. Sentia-me demais pequeno para me 
aproximar dele, até que se me ofereceu um ensejo de 
que aproveitei como um momento azado.

É que Dr. Gustavo acabava de ser nomeado 
Comissário Judicial e o Tribunal Eclesiástico 
delegou-me para ir cumprimentá-lo e ao mesmo 
tempo pô-lo ao corrente dos problemas suscitados 
pelo seu predecessor na execução civil das sentenças 
eclesiásticas. Dr. Gustavo compreendeu o problema 
imediatamente e prometeu resolvê-lo da melhor forma 
que pudesse e sem perda de tempo. Com efeito daqui 
a pouco convocou uma audiência, nomeou e ouviu 
um amicus curiae e deu a decisão. Quem a lê, vê 
claramente que para Dr. Gustavo um juiz era o que os 
jurisconsultos romanos chamavam com propriedade 
iustitia animata. Dr. Gustavo leu a letra da lei, mas 
penetrou o âmago do seu espírito. É o que fez com a 
decisão que tomou no caso em questão, endireitando 
os trâmites que se tinham infelizmente distorcido nas 

mãos de quem era alheio à jurisprudência continental.
Passados anos, encontrei-me uma vez com Dr. 

Gustavo na cerimónia do lançamento do livro 
Contracorrente do nosso distinto conterrâneo Sr. 
Carmo de Noronha, a que ele presidiu e que ele 
rematou com uma peça oratória, cujo conteúdo de 
ideias e forma bela de discurso em si justificavam o 
meu deslocamento de Rachol a Pangim.

Dr. Gustavo Filipe Couto
(1928-2011)
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As minhas visitas frequentes ao Dr. Gustavo e 
conversas sem fim ocorreram durante os quase 
cinco anos da minha capelania em Miramar. 
Versávamos de omni re scibili, especialmente o 
direito e a jurisprudência, em que ele era mestre e 
eu um estudante, mas as conversas eram animadas e 
animadoras, de que ele saía, suponho, fatigado, mas 
eu certamente enriquecido.

Dr. Gustavo estimava-me como amigo e algumas 
vezes disse-me que, embora quisesse por razões 
óbvias que eu continuasse em Miramar como capelão, 
aspirava que eu subisse nas responsabilidades, funções 
e ofícios a nível da arquidiocese. Naturalmente eu 
reagia com um sorriso. 

Quando veio a Libertação em 1961, Dr. Gustavo com 
D. Telma decidiram resolutamente continuar cá, pois 
o seu amor e serviço ao seu torrão natal sobressaíam 
a qualquer outra consideração. Se tivesse emigrado 
para Portugal, ter-lhe-ia sido assegurado com o tempo 
o assento como Conselheiro no Supremo Tribunal, 
mas cá em Goa no fim não passou para além de 
Desembargador do Tribunal da Relação. E isto porque, 
por motivos políticos, foi importado um advogado de 
Bombaim e posto à frente do Dr. Gustavo, sendo-lhe 
ademais concedida extensão sobre extensão, a que 
pôs termo, dizem, uma representação ao Presidente da 
República. Numa conversa, Dr. Gustavo desabafava 
que a sua geração foi uma geração sacrificada. Disse-
me neste contexto que nos momentos confusos de 
transição ele e outros seus colegas não sabiam que a 
lei indiana continha um meio judicial de reivindicar 
os direitos, ou seja, o writ petition. Um recurso a este 
teria garantido a continuidade no serviço, a promoção 
e evitado injustas preterições.

Dr. Gustavo foi um juiz sábio e íntegro. Administrava 
justiça com ciência e consciência. Com formatura 
sólida nas Humanidades e no Direito soube adaptar-
se do Direito Continental ao Insular (Britânico), e 
com muita competência. Gostava de dizer-me que 
entre a ciência e a consciência colocava esta acima 
daquela que certamente não lhe faltava. É pena que 
tais juízes que honrem a nossa terra, não sejam hoje 

muito evidentes no firmamento. Que Dr. Gustavo lá 
do alto consiga a graça de dignos sucessores seus.

Quando saí de Miramar, as minhas visitas tornaram-
se raras e chegaram a zero com a investida do 
Covid-19. Sempre alberguei a esperança que, quando 
o vírus aluísse, Dr. Gustavo seria uma das primeiras 
pessoas, a quem eu visitaria, mas o destino quis outro 
tanto, e, quando tive a triste notícia do seu passamento, 
fiquei desconsolado.

Em 4 de Junho de 2010, Dr. Gustavo e D. Telma 
fizeram o Jubileu de Oiro do seu casamento. 
Conquanto eu já tivesse deixado Miramar há anos, 
os dois pediram-me – eis mais uma prova de amizade 
– que levantasse a taça durante a celebração do tão 
faustoso dia, ao que anuí pronta e gostosamente. Mas 
a Providência Divina tinha outros planos que não 
coincidiam com os nossos. É que precisamente nesses 
dias caí doente, ficando em alguns deles mesmo preso à 
cama. Quando comuniquei o percalço ao Dr. Gustavo, 
este, vencido o desgosto primo primus, acalmou-me 
– de facto eu estava nervoso, – “Em primeiro lugar, 
Padre, a sua saúde!”, e, apesar de preocupado com a 
festa, telefonou-me diariamente até me restabelecer 
plenamente. Para evitar desastre de memória perante o 
auditório ilustre, eu tinha escrito o brinde palavra por 
palavra e intentava só lê-lo, o que por razões expostas 
não pude fazer. Donde, tantus labor non sit cassus, – e 
era um trabalho de amor, – dactilografei, emoldurei e 
fi-lo presente ao Dr. Gustavo e D. Telma, visitando-os 
pessoalmente no seu solar. Ainda conservo vivas as 
suas efusivas expressões de gratidão e cativação. Sei 
que ele conservou (e a família conserva) a moldura 
entre os seus troféus.

Ao terminar consigno os meus sentidos pêsames a 
D. Telma, sua companheira de vida por mais de meio 
século, com votos de que tenha suficiente fortaleza 
para levar as agruras de vida sem companhia do 
marido, com fé e esperança; que um dia hão de 
juntar-se nos céus num estado mais alto e sublime de 
relações.

Aos dois filhos e à filha, à nora e ao genro, bem 
como aos netos vai um abraço de consolação.
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Óscar de Noronha

Editor Associado, Goa

Associate Editor, Goa

O POPULAR PRÍNCIPE DA POESIA CONCANI

LOKACHE AVDDICHO KONKNNI KOVIRAI

ManoharRai SarDessai (1925-2006) foi professor 
de Francês nas universidades de Bombaim e Goa; 
editor de vários periódicos literários; presidente da 
conferência pan-indiana do Concani; tradutor de 
obras literárias e históricas; mas, acima de tudo, um 
dos maiores e mais queridos poetas da língua concani, 
graças à elegância da sua linguagem e à relevância 
dos temas que tratava. 

SarDessai é tanto goês como cosmopolita, tanto 
príncipe quanto homem do povo. Nas suas palavras, 
‘Hanv Gõycho ani Gõyam bhailo, udenticho ani 
ostomtecho: Sou de Goa e do além; sou do Leste e 
do Oeste’.

A sua poesia tem a toada da palavra falada. Foi, 
sem dúvida, feliz a sua ideia de passar a escrever em 
concani, sua língua materna além de língua da terra, 
quando, aliás, a comunidade hindu prezava o marata 
como a sua língua de cultura. 

Afirma o Poeta Madhav Borcar que a poesia de 
SarDessai divide-se em dois períodos: pré- e pós-
1961,1 sendo este o ano da integração de Goa na União 
Indiana. Neste período foi um dos responsáveis, junto 
com R. V. Pandit e C. F. Costa, por lançar as raízes da 
nova poesia concani. 

Goyãm, tujea moga khatir [Por teu amor, ó Goa!] 
(1961) abarca, principalmente, a poesia que escreveu 
durante a estadia na França (1952-58).2 Fala com 
saudade das vozes e paisagens da terra natal e das 
alegrias e tristezas da vida campestre. Não admira que 
o seu lirismo tenha atraído a geração contemporânea 
de literatos.

Regressando de vez a Goa, teve várias intervenções 

na vida pública. O seu livro Zaiat Zage (1964) é uma 
forte expressão do seu sentido cívico.3

É particularmente memorável a sua intervenção 
no destino político da sua terra aquando do histórico 
Opinion Poll (escrutínio da opinião), realizado em 
1967: pôs todo o seu peso a favor da autonomia de 
Goa contra os planos integracionistas do estado 
vizinho do Maharashtra. Alguns dos seus mais 
patrióticos poemas datam desse período, altura em 
que eles estavam sempre nos lábios da gente.4

SarDessai dirige-se ao grande público com 
facilidade, graças ao seu dom das línguas: exprime-
se em concani, marata, francês e inglês, às vezes, 
traduzindo ele próprio os seus poemas. Mais 
significativo, porém, é o Poeta se ter tornado acessível 
ao público goês, a partir do ano de 1961, pois a 

Figura 1. ManoharRai SarDessai



Revista da Casa de Goa 39II Série - Nº 16 - 2022

Cantinho do Concani | Konkani Corner

escolha do alfabeto e a multiplicidade de dialectos 
os dividia. Fez questão de escrever em caracteres 
latinos e devanagáricos, construindo uma ponte entre 
os falares das comunidades hindu e cristã – como que 
criando uma língua franca.

Os poemetos de Zaiô Zuiô [Jasmim] (1970) e 
Pissolim [Borboletas] (1978) são caracterizados pela 
economia e precisão vocabular (cinco a sete versos). 
Ao segundo livro de poesia foi atribuído o Prémio da 
Sahitya Akademi (Academia indiana de Letras), em 
1980. 

SarDessai escreveu também poesia para crianças, 

sendo ‘Bebeanchem Kazar’ [O casamento dos sapos] 
o seu poema mais popular, pela rima e ritmo. 

De igual modo, produziu poemas de louvor a Jesus 
e Maria.5

Os três poemas incluídos neste artigo falam do seu 
amor à terra e da sua filosofia da vida6. Na ‘Oração’, 
diz com toda humildade: ‘Que a minha aldeia se 
orgulhe/dos meus feitos, do meu nome,/ tanto basta 
para mim,/não almejo outro renome.’ Colheu, porém, 
muito mais: além da afeição do povo, os epítetos Lok 
Kovi7 (Poeta do Povo) e Konknni Kovirai8 (Príncipe 
dos Poetas concanis).

A manga de Goa

A manga de Goa
Um pingo de mel,
Um bocado de oiro,
A Manga de Goa.

Um disco da Lua,
uma réstia de Sol,
a Manga de Goa.
Um bouquet de champôs
e de cravos rubros,
a Manga de Goa.

Mimosa
como a face de uma criança,
Voluptuosa
como os lábios de uma noiva,
nossa riqueza,
nosso orgulho,
a Manga de Goa.

Sob o verde véu,
como o seio de uma virgem
na flor dos anos,
entre tímido e ousado,
a Manga de Goa.

Um poema de sumo,
Uma lasca de alegria,
a Vida de Goa,
A Manga, pomo de oiro.

(Traduzido por Carmo Azevedo)

Gõycho Ambo

Gõycho ambo
Mhonva thembo
Gõychea polear
Bhangra tibo.

Gõychea ambeant
Chandnem asa
Suriachem kirnn asa
Amchea mogall zomnintlea
Amrutacho kollso asa
Zaia-zuiam poros dhatt
Gõychea ambeak ghomghomat
Bhurgeachea galaporos
Gõycho ambo rosroxit
Vhonklechea onttaporos
Gõycho ambo lusluxit
Halot, dholot, lozot, moddot
Pachvo podor angar gheta
Sotravem vors futtun
Gõychea ambeant rupak ieta.
Gõycho ambo rosall kovit
Gõycho ambo Gõychem jivit.
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Minha Goa

Minha Goa é como uma noiva
de pulseiras enfeitada.
Minha Goa é noite azul
de estrelas matizada.

Minha Goa é como criança
entre montes passeando.
Minha Goa é botão de flor
à tona do mar vogando.

Goa é um painel
pelo arco de Indra colorido.
Goa é um sonho
de memórias tecido.

Minha Goa é corpo aberto
de riqueza diamantina.
Goa é um facho ardente
duma vida vitorina.

Goa é uma pegada
que os caminhos vai medindo.
Goa é sede sempre em busca
do fundo do mundo infindo.

Goa é ânsia juvenil
do âmago do coração.
Grande é o mérito de quem tem
de em Goa nascer o condão.

(Traduzido por Jorge de Abreu Noronha)

Oração

Palavra de leveza
e mente sem paleio,
é isto o que eu anseio
como única riqueza.

De rubro lenho um banquinho,
folha verde de banana,
nenhum outro preito espero
ao longo do meu caminho.

Que se esvaiam no horizonte
essas nuvens de ganância:

Gõy mhojem

Gõy mhojem vhonkol koxi
Panchvea chuddean bhol’leli
Gõy mhojem rat nilli
Noketranim ful’leli.

Gõy mhojem bhurgem koxem
Dongramche manddiecher
Gõy mhojem mogre-kollo
Doriache talliecher.

Gõy mhollear chitr ek
Indradhannun rongoil’lem
Gõy mhollear sop’n ek
Ugddasani vinnlelem.

Gõy mhojem kuberachea
Vozranchi ukti kudd
Gõy mhollear jivitachea
Zoitachi zollti chudd.

Gõy mhollear pavl ek
Dortorechi vatt mezpi
Gõy mhollear tan ek
Vixvacho tal sodpi.

Gõy mhollear konvlli odd
Kallzantlea kavteachi
Gõy mhojem vhoddli zodd
Zolmachea punneachi.

Magnnem

Sompem utor, saral mon
Itlem mhaka mellchem dhon.

Tambddo patt, pachvem pan
Itlo mhaka puro man.

Svarthachi virchim kupam
Itli mhojer korchi krupa.

Mhaka lagun ful’lo ganv
Itlem mhaka puro nanv.



Revista da Casa de Goa 41II Série - Nº 16 - 2022

Cantinho do Concani | Konkani Corner

seja apenas esta a graça
a adornar a minha fronte.

Que a minha aldeia se orgulhe
dos meus feitos, do meu nome,
tanto basta para mim,
não almejo outro renome. 

(Traduzido por Jorge de Abreu Noronha)

1. Madhav Borcar, ‘Manoharraiali Kovita’, in Atthara Jun (Panaji: Goa Konkani Akademi, 2007), p. 160.

2. Doutorou-se na Sorbonne, apresentando a tese intitulada ‘Image de l’Inde en France’, cf. Edith Noronha Melo Furtado, 
Les Oeuvres de Manohar Rai Sardessai: Point de Rencontre entre l’Inde e la France (Delhi: Goyal Publishers and 
Distributors Pvt Ltd, 2014).

3. De entre outros poemas, escreveu ‘Hi Lokshay’ [Esta democracia], ‘Hundranchi sabha’ [Assembleia de Ratos], que 
ora fazem parte da antologia Atthara Jun, op.cit.

4. Entre outros, ‘Zaiat Zage’ e ‘Ailo Poll’ [Lá vem o Escrutínio].

5. Entre outros, ‘Ball Jezu Zolmolo’ [Nasceu o Menino Jesus], ‘Khursachi Kanni’ [A História da Cruz], ‘Mhozo Jezu 
ailo porot’ [Voltou o meu Jesus], ‘Mari Matêk Ballok Zala’ [Teve um Menino a Mãe Maria]; e ainda em homenagem 
ao S. José Vaz: ‘Khõi Pavlo? Khõicho tum?’ [Donde vens? P’ra onde vais?]. Cf. My Song – Ma Chanson – O meu 
Canto (Goa: 2008).

6. Da escolha de Maya SarDessai, filha do Poeta, a quem agradeço; tirados da colectânea My Song – Ma Chanson – O 
meu Canto, op. cit.

7. Atribuído por Bakibab Borcar, outro gigante da poesia concani.

8. Título que lhe foi conferido no concurso de poesia concani inédita, realizado no Clube Nacional, de Pangim, em 2 de 
janeiro de 1966 (Cf. ‘Prefácio’ de Maria Aurora Couto, ao livro My Song – Ma Chanson – O meu Canto, op. cit., p. 119).
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Figure 1. Satyá da Costa Ferreira, José Filipe Monteiro, 
and Ivete Silveira Barreto (from left to right)

First, we have SATYÁ DA COSTA FERREIRA, 
who lives in Miramar, Panjim, Goa. She fondly 
remembers the days that her family spent at Bogmaló 
beach in the taluka of Mormugão.

As I was talking to Óscar on the phone, we spoke 
about vacations, especially the type of vacations we 
had in the past….

We were a large family and studied at Liceu 
Nacional Afonso de Albuquerque in Panjim. After 

our classes and exams, we would go with our parents 
to our ancestral home, in Loutulim, and from there, 
after a few days, to Bogmaló, where we would spend 
about two and a half months.

In Bogmaló, life was different. We children went to 
the beach and our parents and aunts, who were there 
with us, had other tasks. In Bogmaló, our family had 
an estate with palm trees and, so we took advantage 
of this vacation time to have coconut tree plucking. 

Mudanças in Goa were enjoyable, healthy and memorable occasions…
(Part I) 

 – Testimonies from eloquent and charming guests in a chat with ÓSCAR DE NORONHA

As Mudanças em Goa foram ocasiões agradáveis, saudáveis e memoráveis… 

(Parte I) 
 – Testemunhos de convidados eloquentes e encantadores, em conversa com ÓSCAR DE NORONHA

For the original chats in Portuguese, visit the Renascença Goa YouTube channesl at
Link

https://youtu.be/Tw9RBYrirjs
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In the initial days of the plucking – particularly on 
the first day – our father took me and my older sisters 
along – they were three and six years older than me 
– to see, to learn how they did it. He then asked us 
to make a note of the number of coconuts, on a palm 
leaf, in Roman numerals. I liked these walks with 
my father, but I was simply too afraid to cross the 
different parts of the estate on trunks of coconut trees: 
they were trunk slits placed on either side; and I was 
always too afraid to cross them.

In Bogmaló, people basically had two professions: 
one was the production of palm wine and the other was 
fishing. So, in each house, they all had a still [piece 
of equipment used to make strong alcoholic drinks by 
a process called distilling], and early in the morning, 
at noon and in the evening, the tenants came there, to 
climb the coconut trees that they had taken on lease 
from the owners. And we really liked to see the men 
climbing the coconut trees with great agility.

Their other profession was fishing. Our house was 
located on the beach, and on certain days there was 
a lot of commotion on the beach when fishermen 
cast their nets. There could be anything like 10, 20 
or 30 fishermen. And what we liked was to see them 
pulling nets loaded with fish: what variety and what 

abundance!
Often, we were very sorry that we didn't have 

anyone to play with us on the beach, no other children 
of our age to play: it was just the aunts and us, three 
sisters, on the beach... Today, when I go to Bogmaló 
there isn’t even a spot where I can be all by myself – 
there simply isn't!

 At home, the aunts and Mother kept busy with other 
tasks: one of them was making broomsticks for brooms 
to be used all year round. The other occupation there 
was to watch the labourers dehusk coconuts. These 
were later taken to the village, to Loutulim, where 
oil was extracted. And I greatly admired the ease and 
agility with which they peeled hundreds of coconuts.

What else did they do? They made a provision 
of salted fish in Bogmaló, and it was stored for the 
monsoon, when there was a shortage of fish.

Now, on the beach, we children played in the sand 
and in the water, and the aunts bathed in the sea water. 
It was thought at that time that a bath in the sea would 
prevent typical monsoon ailments in the elderly.

And that is how the two and a half months passed 
and we returned home in the same way to get ready 
to resume our classes in Panjim. Those were our 
vacations and our mudanças!

Next, JOSÉ FILIPE MONTEIRO, who lives in 
Lisbon, recalls the spots where he spent his vacations 
with family and friends in the talukas (concelhos) of 
Ilhas and Salcete, Goa.

It is with great pleasure that I send this statement to 
your Renascença programme.

You asked me to talk about mudanças – vacations 
– and, really, this is a very grateful memory: after all, 
recordar é viver, to remember is to live, or as I usually 
say, we are our memory!

Mudanças! Holidays, or vilegiatura, vacationing, 
as we used to say in Goa – and even the newspapers 
carried the news of where we went on a mudança or 
this vacation.

Classes in Goa ended in February, and in March 
we had the exams. April and May were the summer 
vacation months par excellence.

And what did this mudança imply? It meant leaving 
Panjim city and spend a few weeks on a beach 
closeby. In Panjim, that could be Caranzalém beach, 
or Calangute. It was rarer for us, residents of Panjim, 

to go on vacation to Colvá beach or to a beach in 
Salcete. And I remember that, for this small distance 
of 3 or 4 km, we even took along some furniture; but 
it was very interesting.

I remember with great nostalgia one of the vacations 
I spent in Caranzalém. We had a Portuguese soldier 
as a neighbour who, after all, was trying to teach me 
how to swim. Of course, it was more about diving and 
drinking lots of sea water! 

I also remember fondly my trips to my paternal 
grandparents' house: from there we would go to 
Velção beach. This meant going in a van, with all the 
cousins.

But the most interesting thing about these 
vacations, these long holidays, was that we went in 
droves looking for wild fruits; it was our meeting 
with cousins; and then we sat at the big, long dinner 
table.

Anyway, one of the typical things about Goa were 
these mudanças, these vacations, which I think were 
a mark of a society – I wouldn't say that it was the 
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whole of society could change – there were a few, 
more privileged, who had the financial capacity to 
make these changes.

But, anyway, I think you do very well to remember 
those moments that were part of our entire past. I 
think that nowadays things don't work the same way.

Our third guest, IVETE SILVEIRA BARRETO, 
who lives on the picturesque island of Divar, Goa, 
speaks of vacations spent in São Matias, Benaulim 
and Calangute, in Ilhas, Salcete and Bardez talukas, 
respectively. 

I have fond and vivid memories of my childhood 
and teenage days, especially of the great enthusiasm 
with which we prepared and went for the so-called 
‘Mudança’ (holidays), in the months of May and 
October.

When I was a child our mudança used to be at my 
paternal grandparents’ house in São Matias, on the 
island of Divar, or at my maternal grandparents’ house 
at Bairro Povoação, close to the Monte in Benaulim.

To go to Divar, we had to travel by lancha (launch) 
or the so-called gasolina (a mechanised boat) which 
carried around 25 to 30 seated passengers. It used to 
leave from the dock at Navegação in Panjim and go 
directly to Vitogem in Divar, where all the passengers 
would alight. From there we had to walk for around 
15 minutes, to reach the house. In the event of missing 
the gasolina – which happened only rarely – we would 
have to travel by carreira (bus) from Panjim to Old 
Goa and get down at the junction, near the post office, 
and walk to ferry point, through the Viceroys’ Arch. 
In those days, there was no ferry-boat, so we had to 
cross the river in a canoe rowed by two boatmen. 
After crossing over, the walking distance to the house 
would be two or three times more than from Vitogem, 
depending on our pace. Somehow, we enjoyed the 
trip and never felt tired. 

As for the journey to Benaulim, it was also by 
carreira or bus from Panjim to Margão and another to 
Colva. We had to get down midway, near the Monte, 
and walk for just 10 minutes. 

Our daily schedule in both these vast and roomy 
houses was more or less the same.

Breakfast was limited to bread, chapatis or kailoios 
with butter, cheese, mangada (mango jelly) or 
guava jelly; the compulsory midmeal, around 11.00 
a.m., consisted of pez (canjee) with attoiloli koddi 
(condensed curry of the previous day), a variety of 

chutney (pickles) and fruits like mango and jackfruit.
Besides the delicious rice-curry, with tasty river 

fish and prawns, there was a variety of dishes made 
with beef, chicken, duck, pigling and pork – from 
livestock reared at home. In those days, there were 
no refrigerators and no electrical gadgets. Ingredients 
were ground on the grinding stone and cooked in 
earthenware. 

Evening tea consisted of a variety of sweet dishes 
such as ghoddchem, kongeli, orn, xevio, doce bhaji, 
doce de batata, cocada, bática, and so on – a different 
one each day. Unfortunately, some of these are neither 
seen nor heard of nowadays.

As far as amusement was concerned, we had more 
fun in São Matias, since half a dozen first cousins 
would also join us for the mudança. Mornings were 
spent playing games like tikttem, tablas, cruzada, 
skipping rope, or we would walk around the backyard 
in search of guavas, rozambadde, jambool. At times, 
we would go visiting elderly relatives or family 
friends in the locality.

In the evening, we would go to the Hill in São 
Matias, or to Monte, when in Benaulim, and join 
the group of girls and boys from the neighbourhood. 
After collecting kanddam and charam, it would be 
games followed up by a sing-song session. But, at 
the sound of the Angelus bell, we would start moving 
back home. 

Conversations with our grandmothers used to 
be very informative. They would talk about the 
family tree and blood relationships; their own life 
experiences; village stories, and so on. 

When I was a teenager, in the mid-sixties, our 
mudança to Calangute beach in the month of May 
became an annual feature. My parents would rent a 
beach house of the local fisherfolk, each time at a 
different place, for the whole of May. The owners 
would put up a small thatched room for themselves, 
behind the house. We had to carry all our requirements, 
like mattresses, pillows, mats, linen, crockery, cutlery, 
utensils, and some foodstuff, too.

The interesting part of this mudança was the 
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Calangute Saturday market, which had everything, 
like provisions, earthenware, and even livestock. 
Among the items we purchased, a pigling costing 
just Rs 20/- was something exciting to return home 
with. The pigling would be tied to a bamboo stick 
carried on the shoulders by two of my brothers. Thus, 
on Sunday, we could look forward to pigling cabidela 
or assado.

Every morning we would go to the beach and buy 
fresh fish, collect manddoios, shells, and just dip our 
feet in the water, since we were not allowed to go 
swimming. At times, we would stroll down to Baga 
beach. 

We would return to the beach in the evening and 
join large groups of youngsters from different parts 
of Goa and Bombay, on their mudança. After games 

like dog-and-the-bone, ‘killing’ with the tennikoit 
ring, twos-and-threes, handkerchief, and so on, we 
would relax playing dumb charades, and follow it 
up with singing Portuguese, English and Konkani 
songs and medleys, to the accompaniment of one or 
two guitars. 

Although in all those places we only had 
candlelight, kerosene lamps, and petromax; and had 
to bathe with well water heated in a big copper vessel 
called bann, and use the pig toilet, our mudança was 
always enjoyable, healthy and memorable. 

The daily Rosary, followed by blessings from 
elders, was never missed even at the mudança. 

Indeed, the true friendship, fellowship, cooperation, 
discipline and the immense joy of the mudança is 
unforgettable!
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Figure 1. Braz Gonsalves interviewed by Nalini Elvino de Sousa in Portugal

Braz Gonsalves interviewed by Nalini Elvino de Sousa

Braz Gonsalves entrevistado por Nalini Elvino de Sousa

At 88 years, Braz Gonsalves, well known Goan 
saxophone player will again enthrall audiences with 
music he created more than 40 years ago – a fusion 
between the Indian raags and the American jazz.
How this personality took off from the parochial 
schools in Neura, Goa to the world stage with this 
fusion music is an interesting journey worth hearing 
about.
From Neura to Delhi, Calcutta, Bombay, Shrinagar. 
Then Macau, Lisbon, Germany and even Canada, 
Braz took his music to the world by, just simply 
responding to invitations: Will you come? – Yes, why 
not? 

N.E.S. - What was the first instrument you played?

B.G. - The first instrument I played was the violin. 
I learned violin in the parochial school of Neura for 
two years.

N.E.S. - When did you leave the violin?

B.G. - My father bought me a second hand clarinet 
which I immediately started playing. It was a metal 
clarinet. Very beautiful.

N.E.S. - What did they teach you in the parochial 
school?

B.G. - The method of teaching was solfejo. First 
theory and then afterwards teaching how to write 
music – G clef, spaces, lines – so notation. Then they 
taught us how to sing using the notation.

Do, re, mi, fa, sol, la, si,do, si, la, sol, fa, mi, re, do. 
Do, mi, re, fa, mi, sol – like that.

Even today this is important for me for my 
improvisation.
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We used to sing with 3, 4 voices. 

N.E.S. - What did you sing?

B.G. - Church music, canto gregoriano, 4 voices 
masses, but in Latin.

N.E.S. - How could you read in Latin?

B.G. - I could, just like in Portuguese. Now of course, 
I might take a little bit more time, but we used to read 
music in Portuguese as well.

N.E.S. - And where did you use to sing, outside the 
parochial school?

B.G. - For feasts, masses, weddings, funerals.

My father had a band and he used to take me to play 
with him and used to go everywhere.

N.E.S. - Where did you hear the clarinet?

B.G. - Through a manual gramophone. The first 
records were of Benny Goodman and Artie Shaw.

My father had a gramophone and he brought the 
records also.  I remember specially Artie Shaw. He 
was a very good American musician.

There were other Goan musicians, older than me 
who had ventured into jazz. They already had been in 
Bombay, Delhi. They knew a little bit of improvisation. 
They used to come to Goa and we were very friendly. 
They used to give me music (scores) of all those 
American musicians. I was about 15/16 years old.

One day my father bought me a record by Artie Shaw 
and a 3-instrument score as well. Even today I can sing 
the song. My father said: “I brought this, but it is very 
difficult to play”. I learnt it by heart - my part - and 
gave the other two parts to my friends to learn as well.

The name of the song was: When the quail came back 
to San Quentin. This was my first song.

N.E.S. - When did you leave home?

B.G. - One day Lazarus Fernandes, my friend asked: 
would you like to play in the circus? They pay good 
money. So, I joined them.

I was 17/18 years when I left Goa.

We toured in so many places with the circus: Kamala 
circus.

Like Meerut, Delhi…There I met a lot of musicians 
from Goa. They used to come to the circus to listen to me. 

Figure 2. Braz Gonsalves in a 2019 concert
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N.E.S. - So when did you leave the circus?

B.G. - One musician invited me to go to Delhi to 
play in a restaurant. In the “Alps”. The idea was 
to substitute a musician who used to drink a lot, so 
much so, his colleagues put him in the hospital, but 
he came out of the hospital and I lost my job. Then 
my friends gave me a place to stay in St. Francis 
Xavier Club in Delhi – the only Goan club in Delhi. 
You didn’t have to pay much in the club. There 
were musicians here who lived in the club who 
used to play in restaurants because these restaurants 
wouldn’t give them accommodation.

Anyway, there was a very good saxophone player 
– Frank Desouza in the “Alps” in Delhi who was 
going to spend a month in Goa. When he went, the 
restaurant owner asked me if I wanted to substitute 
him and that’s what I did.

There were very good musicians playing with me from 
Goa. They used to play pop music, but sometimes 
they played jazz to educate people about jazz.

Somebody else saw me playing in “Alps” and two of 
them came to speak to me. They sent a word to me: 
“tell the saxophone player to come and see us.”

During break time I went to speak to them. One of 
them was Charlie Sheppard, Anglo-Indian, guitar 
player – he said: I have a job for you in Shrinagar 
Club. Would you come?

I replied: why not.

N.E.S. - How did these other Goan musicians learn 
music?

B.G. - They all learned in the parochial schools and 
then started playing jazz when they went to play in 
the restaurants.

They learnt through books that you could buy in 
music shops.

Some went to play in the cruisers. I didn’t go because 
I was very young.

N.E.S. - What was the type of music you listened 
those days, in the 50s?

B.G. - Charlie Parker, Paul Desmond, Miles Davis. 

N.E.S. - And Coltrane?

B.G. - Ah! He came afterwards.

We used to play Bebop. For me reading was very easy. 

One day a Cabaret show came down from Germany. 
12 girls and they brought their own music. This was 
at the Grand Hotel.

Cabaret type of music was like mambo, samba.

When the cabaret started there was no time to turn 
pages of the scores so we just used to finish reading 
the page and fling it to the floor. 

N.E.S. - So the cabaret girls gave you the speed and 
the parochial school taught you to read music 

B.G. - Yes, yes. Correct.

That time, it was just after the British left, but 
the British influence remained. There was jazz 
everywhere. Now it’s different.

N.E.S. - From Shrinagar, you went to Delhi, then 
Calcutta where you worked in “Mocambo”, then Delhi 
again and then Bombay in “Venice” restaurant where 
you met Chic Chocolate (another good musician) and 
the love of your life – Yvonne Gonsalves. And then?

Figure 3. Braz Gonsalves and Jarryd Rodrigues
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B.G. - Then a second time in Calcutta. Sharon was 
born in Bombay, but Laura was already born in 
Calcutta. That is when I met Louis Banks.

That was also the time we recorded Raga Rock, 
Impulse and Devapriya in Eps (extended play disc) - 
the format those days.

N.E.S. - When did Macau happen?

B.G. - That was much later. I was invited to play there 
in 1977 and that was when Luiz Villas-Boas first met 
me. He heard me playing and came backstage and 
said: Braz Gonsalves, next year you will play at the 
Cascais Jazz Festival. Will you come? I said: yes, 
why not? 

N.E.S. - When did you have this idea of creating a 
fusion between raag and jazz?

B.G. - When I heard Coltrane with the theme: India I 
was completely taken aback when I heard it.

I had music lessons with Bimal Roy Choudhary who 
was a Veena player. I wanted to learn raags so that I 
could improvise and create a new style of jazz. 

I have a lot of my own compositions which I then 
recorded in Calcutta. Here in Lisbon, and Aveiro I 
will now play some of these originals like Shub Yatra 
once again.

After the Cascais Jazz Festival in 1978 and after recording 
in Calcutta, me and the Jazz Yatra sextet band (Louis 
Banks, Karl Peters, Ranjit Barod, Ramesh Shottam, 
Rama Mani and Gopal) had a tour all over Europe and we 
played once more in Cascais Jazz Festival. That was in 
1980. We recorded an album in Munich called City Life. 
Unfortunately, one of the tour organizers disappeared 
with all our money. That experience didn’t go well.

N.E.S. - Are you excited to play again in Lisbon?

B.G. - I am very excited specially to play in Hot Club 
Portugal. I owe it to my good friend Luiz Villas-Boas 
who is no more.

Concerts:

 – 30th April 2022 – Hot Club Portugal, Lisbon – 3:30 pm

 – 4th May 2022 – Reitoria da Universidade de Aveiro, Aveiro – 9:30 pm

 – 7th May 2022 – Museu do Oriente, Lisbon – 7:00 pm

Nalini Elvino de Sousa is Portuguese of Goan origin. 
She is a producer, documentary filmmaker, Portuguese 
teacher and at the moment a master student at Aveiro 
University.

Nalini Elvino de Sousa é portuguesa de origem goesa. 
É produtora, documentarista, professora de português 
e atualmente aluna de mestrado na Universidade de 
Aveiro. 

Notas Biográficas | Biographical Notes

Concert’s trailer on 14th June 2019, accessible at

Link

https://youtu.be/wFREvjVeVao
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José Filipe Monteiro

Editor Associado e Cofundador da Casa de Goa, Portugal

Associate Editor and Co-founder Member of Casa de Goa, Portugal

O Taj Mahal, mausoléu de Mumtaz Mahal, 
esposa do imperador Shah Jahan é uma das sete 

maravilhas do mundo antigo e moderno.
O monumento, onde repousam os jazigos do 

imperador e da sua amada esposa, é conhecida pela 
sua rara beleza. No entanto, quanto dos nossos 
leitores conhecem a história do império Mughal que 
chegou a dominar quase todo o subcontinente indiano 
e teve uma longevidade de mais de três séculos e uma 
relação muito próxima com a nossa terra?

Nos dois livros, que apresentamos de seguida, 
fazemos uma súmula do relacionamento do império 
com o antigo Estado da Índia nas mais variadas 
vertentes. Para os apaixonados pela história da nossa 
terra sugerimos a leitura destes dois livros.

The Taj Mahal, mausoleum of Mumtaz Mahal, wife 
of Emperor Shah Jahan is one of the seven wonders of 
the ancient and modern world.

The monument, where the tombs of the emperor and 
his beloved wife rest, is known for its rare beauty. 
However, how many of our readers know the history 
of this empire that came to dominate almost the entire 
Indian subcontinent and had a longevity of more than 
three centuries and a very close relationship with our 
land?

In the two books, presented below, we summarize 
the relationship between the empire and the former 
Estado da Índia in the most varied aspects. For those 
passionate about the history of our land we suggest 
reading these two books.

GOA AND THE GREAT MUGHAL

A exibição − Goa And The Great Mughal − no museu 
Caloute Gulbenkian em Lisboa em 2004, esteve na 

The exhibition − Goa and The Great Mughal − at 
the Caloute Gulbenkian Museum in Lisbon in 2004, 
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origem do livro (versão em português e inglês) editado 
por Nuno Vassalo e Silva e Jorge Flores e publicado 
pela Fundação Calouste Gulbenkian em associação 
com Scala Publishers de Londres.

Reimpresso em 2011, contém 10 ensaios, da autoria 
de peritos internacionais, sobre a relação do Grande 
Império Mughal e o antigo Estado Português da India, 
nos séculos dezasseis e dezassete.

Os estudos centram-se em vários temas, 
nomeadamente na expansão do Império Mughal 
no Decão, a visão que os portugueses tinham deste 
império, a influencia e o impacto recíproco entre 
a cultura e a arte Mughal e Ocidental (Cristã) 
transportada pelos portugueses, mormente pela 
presença dos missionários jesuítas na corte Mughal.

Em termos históricos, a formação do império 
Mughal por Babar I (1526-1530) é ligeiramente 
posterior à conquista de Goa por Afonso de 
Albuquerque em 1510. A quase simultaneidade 
destes dois poderosos impérios no subcontinente 
indiano não esteve na origem de confrontação, 
salvo pontualmente, mais sim de uma aproximação 
política e cultural. 

Ao longo dos estudos e das teses apresentadas neste 
livro pode-se constatar como se movimentavam 
os vários poderes – Portugal (no seguimento da 
descoberta do caminho marítimo para a Índia em 
1498), Dinastia Safavid (1505), Império Otomano 
(1517) e Império Moghul depois da conquista do 
trono por Babar (1526). 

O objectivo era controlar a rota marítima do Índico 
desde o mar Vermelho até às costas do Malabar. 
A percepção e o entendimento da geoestratégia e 
as relações entre os vários poderes são, na minha 
opinião, um dos aspectos mais importantes desta 
obra. Naturalmente, a arte Mughal e a arte Cristã e a 
mútua influência é outro dos aspectos que merecem 
um destaque nesta publicação.

Para os amantes da história do antigo Estado 
Português da Índia e a compreensão das relações 
do mesmo com os impérios vizinhos é um livro que 
recomendamos vivamente.

was the mainspring of the book (version in Portuguese 
and English). It was edited by Nuno Vassalo e Silva 
and Jorge Flores and published by the Calouste 
Gulbenkian Foundation in association with Scala 
Publishers from London.

Reprinted in 2011, it contains 10 essays by 
international experts on the relationship between the 
Great Mughal Empire and the former Portuguese 
State of India in the sixteenth and seventeenth 
centuries.

The studies focus on several themes, namely on 
the expansion of the Mughal Empire in the Deccan, 
the vision that the Portuguese had of this empire, 
the influence and the reciprocal impact between the 
culture and art, Mughal and Western (Christian), 
carried by the Portuguese, mainly by the Jesuit 
missionaries in the Mughal court.

In historical terms, the formation of the Mughal 
empire by Babar I (1526-1530) is slightly after the 
conquest of Goa by Afonso de Albuquerque in 1510. 
The near simultaneity of these two powerful empires in 
the Indian subcontinent did not lead to confrontation, 
except occasionally, but rather to a political and 
cultural approach.

Throughout the studies and theses presented in this 
book, one can see how the various powers moved - 
Portugal (following the discovery of the sea route 
to India in 1498), Safavid Dynasty (1505), Ottoman 
Empire (1517) and Moghul after Babar's conquest of 
the throne (1526).

The aim was to control the Indian sea route from the 
Red Sea to the Malabar coasts. The perception and 
understanding of geostrategy and the relationships 
between the various powers are, in my opinion, one 
of the most important aspects of this work. Of course, 
Mughal and Christian art and their mutual influence 
is another aspect that deserves to be highlighted in 
this publication.

For lovers of the history of the former Portuguese 
State of India and the understanding of its relations 
with neighbouring empires, this is a book, whose 
reading, is highly recommended.
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PORTUGUESE INDIA AND MUGHAL RELATIONS
(1510-1735)

De autoria do historiador goês Luís de Assis Correia, 
o livro foi editado pela Broadway Publishing House 
em 2017.

O Império Mogol, Mugal ou Mogul foi fundado em 
1526 por Babur, um chefe guerreiro do que hoje é 
o Uzbequistão, e formalmente dissolvido pelo “Raj 
Britânico” após a rebelião indiana de 1857. Ao longo 
dos três séculos de existência, o império foi liderado, 
entre outros, por Humayun, Mohamad Akbar, 
Jahangir, Shah Jahan e Aurangzeb Alamar.

O império manteve excelentes relações com o 
Estado Português da India (EPI), principalmente 
através dos imperadores Akbar e Jahangir. Ao invés, 
o relacionamento atingiu o nadir no reinado de Shah 
Jahan.

O livro descreve a história do império desde a sua 
fundação até ao seu declínio e extinção. Para além das 
intrigas palacianas, alianças de ocasião e de índole 
geoestratégicas, o livro permite uma visão abrangente 
do relacionamento do império com o EPI. 

Neste contexto, na minha opinião, dois 

Authored by the Goan historian Luís de Assis 
Correia, the book was published by Broadway 
Publishing House in 2017.

The Mughal, Mugal or Mogul Empire was 
founded in 1526 by Babur, a warlord of what is now 
Uzbekistan, and formally dissolved by the British 
Raj after the Indian Rebellion of 1857. Over the 
three centuries of its existence, the empire was 
led, among others, by Humayun, Mohamad Akbar, 
Jahangir, Shah Jahan and Aurangzeb Alamar.

The empire maintained excellent relations 
with the Portuguese State of India (EPI), mainly 
through Emperors Akbar and Jahangir. Instead, 
the relationship reached its nadir in Shah Jahan's 
reign.

The book describes the history of the empire from 
its founding to its decline and extinction. In addition 
to the palace intrigues, occasional and geostrategic 
alliances the book provides a comprehensive view 
of the empire's relationship with the EPI.

In this context, in my opinion, two events deserve 
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acontecimentos merecem ser realçados:  Foi no 
reinado de Akbar que 3 missões jesuítas, a primeira 
chefiada pelo padre Rodolfo Aquaviva, que seria anos 
mais tarde morto pela revolta dos hindús de Cuncolim, 
a segunda pelo padre Duarte Leitão e a terceira pelo 
padre Jerome Xavier, sobrinho de S. Francisco Xavier 
visitaram a corte Mughal. Apesar de professaram a 
religião islâmica do ramo sunita, as relações culturais 
e sociais foram excelentes. O objectivo último dos 
jesuítas era a conversão do imperador. Porém, o 
propósito do governante, era uma louvável sede do 
conhecimento de outras culturas e religiões. Não a 
conversão, que nunca chegou a concretizar-se  

Outro acontecimento, descrito ao longo dos vários 
capítulos e fundamentada numa vasta referência 
bibliográfica, é a história de duas irmãs, “Orfãs 
do Rei”, que foram aprisionadas pelos piratas ou 
marinheiros holandeses, durante a viagem de Goa 
a Baçaim e posteriormente oferecidas ao imperador 
Akbar, que acabaria por casar com Maria Mascarenhas 
(Maryum-uz-Zamani). A outra irmã, Juliana teria sido 
dada em casamento por este imperador ao Príncipe 
Jean Phillipe de Bourbon de França que se encontrava 
exilado na Índia.

O excelente relacionamento da corte Mughal com 
o Estado da India seria fomentado pelas duas irmãs. 

Apesar da extensa bibliografia, a veracidade da 
existência de Maria Mascarenhas, presumida mulher 
de Akbar é posta em causa por muitos historiadores. 
Seria uma lenda? Um mito?

O livro também faz referência a uma terceira 
personagem, Dona Juliana Dias da Costa, de 
ascendência Indo-Portuguesa, que teria vivido em 
Hoogly (entreposto comercial em Bengala), e exercido 
uma influência, pró Goa e goeses, junto do imperador 
Aurangzeb. O insucesso do cerco, do guerreiro marata 
Shambaji a Goa, foi da responsabilidade daquele 
imperador que enviou as suas tropas ao encontro do 
exército marata e impediu que o território de Goa 
fosse integrado nos domínios Maratas.

to be highlighted: It was during the reign of Akbar 
that 3 Jesuit missions, the first headed by Father 
Rodolfo Aquaviva, who would be years later killed 
by the Hindus' revolt in Cuncolim, the second 
by Father Duarte Leitão and the third by Father 
Jerome Xavier, nephew of St. Francis Xavier visited 
the Mughal court. Despite professing the Islamic 
religion of the Sunni branch, cultural and social 
relations were excellent. The ultimate objective 
of the Jesuits was the conversion of the emperor. 
However, the ruler's purpose was a laudable thirst 
for knowledge of other cultures and religions − not 
the conversion − which never came to fruition.

Another event, described throughout the various 
chapters and based on a vast bibliographic 
reference, is the story of two sisters, “Orfãs do Rei”, 
who were imprisoned by Dutch sailors or pirates, 
during their voyage from Goa to Vasai and later 
offered to the emperor. Akbar, who would eventually 
marry Maria Mascarenhas (Maryum-uz-Zamani). 
The other sister, Juliana, would have been given in 
marriage by this emperor to Prince Jean Phillipe de 
Bourbon of France who was in exile in India.

The excellent relationship of the Mughal court 
with the State of India would be fostered by the two 
sisters.

Despite the extensive bibliography, the veracity of 
the existence of Maria Mascarenhas, presumed wife 
of Akbar, is questioned by many historians. Would it 
be a legend? A myth?

The book also makes a reference to a third woman, 
Dona Juliana Dias da Costa of Indo-Portuguese 
descent, who lived in Hooghly (a trading post in 
Bengal), and exerted an influence, for Goa and 
Goans, with Emperor Aurangzeb.

 The failure of the Maratha warrior Shambaji's 
siege of Goa was the responsibility of that emperor 
who sent his troops to meet the Maratha army and 
prevented the territory of Goa from being integrated 
into the Maratha domains.
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SOUTH GOA PETROGLYPHS ON UNESCO SHORTLIST

PETRÓGLIFOS NO SUL DE GOA NA LISTA DA UNESCO

O Labirinto (cortesia: Valentino Viegas) | The Labyrinth (courtesy: Valentino Viegas)

De acordo com o Times of India, os petróglifos pré-
históricos de Pansaimol, em Rivona, no Sul de Goa, 
chegaram à lista provisória de Património Mundial 
da UNESCO. O centro do patrimônio mundial da 
UNESCO escreveu ao delegado permanente da Índia 
informando-o sobre esta decisão.

Os petróglifos são diversificados, em forma e 
tamanho, e incluem figuras humanas, pássaros, 
animais, formas geométricas e criaturas compostas.

According to the Times of India, the prehistoric 
petroglyphs at Pansaimol in Rivona in South Goa 
have made it to the tentative UNESCO World Heritage 
Sites list. The UNESCO world heritage centre has 
written to the permanent delegate of India informing 
him about the inclusion.

The petroglyphs are varied in shape and size and 
include human figures, birds, animals, geometrical 
forms and composite creatures.



Revista da Casa de Goa 55II Série - Nº 16 - 2022

Notícias | News

BUSINESS LEADER OF THE YEAR

LÍDER DE NEGÓCIOS DO ANO

O nosso colaborador, Ralph de Sousa, foi distinguido 
como Líder de Negócios do Ano, pela revista Business 
Goa, por ser uma pedra angular da Indústria do 
Turismo de Goa e pela liderança exemplar em todos 
os setores.

De Sousa, presidente do Grupo Souza é também 
presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Goa 
(GCCI).

Ralph de Sousa foi anteriormente presidente e 
patrono do grupo Goa Heritage Action e curador do 
Museu de Arte Cristã.

Our collaborator, Ralph de Sousa received the 
Business Leader of the Year award from Business 
Goa magazine, for being a cornerstone of the Goan 
Tourism Industry and for exemplary leadership across 
sectors.

De Sousa, chairman of The Souza Group is 
President of the Goa Chamber of Commerce and 
Industry (GCCI).

Ralph de Sousa has previously served as Chairman 
and patron of Goa Heritage Action Group and as a 
trustee of the Museum of Christian Art.
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Incluído na II Sessão do Ciclo de Conferências da 
Casa de Goa, coordenada pelo Prof. Doutor Valentino 
Viegas, realizou-se no dia 29 de Abril de 2022 no 
auditório da Associação a conferência “Bilhetes-
postais “ilustrados” da Índia” proferida por Francisco 
Henriques da Silva, antigo Embaixador de Portugal 
na Índia e sócio da Casa de Goa. 

CONFERENCE “ILLUSTRATED” POSTCARDS FROM INDIA”

CONFERÊNCIA “BILHETES-POSTAIS “ILUSTRADOS” DA ÍNDIA”

A Conference titled “Illustrated” Postcards from 
India”, by Francisco Henriques da Silva, former 
Ambassador of Portugal in India and Casa de 
Goa associate, was held in the auditorium of the 
Association on April 29, 2022, as part of II Session 
of the Casa de Goa Conference Cycle, coordinated by 
Prof. Valentino Viegas.

Acesso à Conferência | Conferene access

Link

https://youtu.be/HSYezYcu8Yo?t=225
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GOA IN CANNES

GOA EM CANNES

Uma curta-metragem “Wagro” de autoria do jovem 
realizador Sainath Uskaikar será exibido no Festival 
de Cannes 2022. Na opinião do realizador, “Wagro” 
é uma história de amor de um casal preso por suas 
circunstâncias que tentam encontrar o seu local de 
pertença.

O filme foi produzido por RajeshPednekar e Gayatri 
Pednekar através do Goan Studio.

A short film “Wagro” by young director Sainath 
Uskaikar will be screened at Cannes Film Festival 
2022. In the director's opinion, “Wagro” is a love 
story of a couple trapped by their circumstances 
trying to find their place of belonging. 

The film was produced by RajeshPednekar and 
Gayatri Pednekar through Goan Studio.
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The Global Goan

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

April 2022, vol. 3, issue 4 May 2022, vol. 3, issue 5

Link Link

A NOSSA REVISTA PARCEIRA | OUR PARTNER MAGAZINE

https://online.fliphtml5.com/kdhdu/ytsq/
https://online.fliphtml5.com/kdhdu/zesc/
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