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Os artigos submetidos devem versar temas relacionados com investigação,
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Editorial

TERCEIRO ANIVERSÁRIO
THIRD ANNIVERSARY
José Filipe Monteiro
Editor Associado e Cofundador da Casa de Goa, Portugal
Associate Editor and Co-founder of Casa de Goa, Portugal

Com esta edição, n.º 18 da II série, completamos o
terceiro aniversário.
No Outono de 2019, estávamos imbuídos de um
desejo firme e persistente em dar um novo impulso a
nossa revista. O apoio da direcção da Casa de Goa foi
fundamental para concretizar esse desiderato.
Os objectivos eram materializar os vários articulados
enunciados nos estatutos da nossa associação.
Mas não só!
A consolidação da revista passava por um virar da
página: regularidade na edição dos números, no design
gráfico, na estruturação, na inovação, na difusão e,
naturalmente, na qualidade.
Temos a plena consciência que atingimos as metas
propostas: a diversidade dos temas, a inclusão de
colaboradores dos mais variados quadrantes, os
acordos estabelecidos com associações congéneres e
a introdução de uma secção em concanim – a nossa
língua mãe.
E a qualidade? Não pretendemos ser juiz em causa
própria. Essa avaliação fica a cargo dos nossos leitores.
Nos conteúdos tentamos ser construtivos e
abrangentes. Focamos o passado, mas não esquecemos
o presente e o futuro!
A Goanidade, construída ao longo dos séculos, é a
razão de ser da nossa revista. Ela deve ser investigada,
preservada e divulgada.
Essa foi e será a nossa luta. Com afinco, esforço e
dedicação!
Para celebrar o terceiro aniversário a revista propõe,
como de costume, leituras interessantes nas mais
diversas áreas:
Nos artigos originais Celina Velho e Almeida propõe-
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We complete the third anniversary with this edition,
number 18 of the II series.
In autumn 2019, we moved along with a firm and
persistent desire to give our magazine a new impetus.
The support of the direction of Casa de Goa was
essential to achieving this goal.
The objectives were to materialize the various articles
set out in the statutes of our association.
But not only!
The magazine's consolidation went through a turning
of the page: regularity in the edition of the numbers, in
the graphic design, in the structuring, in the innovation,
in the diffusion, and, naturally, in the quality.
We are fully aware that we have achieved the
proposed goals:
The diversity of topics
The inclusion of columnists from the most varied
backgrounds
The agreements established with similar associations
The introduction of a section in Konkanim – our
mother tongue
And the quality? We do not pretend to judge our
cause. This assessment is an incumbency left to our
readers.
In content, we try to be constructive and
comprehensive. We focus on the past but don't forget
the present and future!
Goanity, built over the centuries, is the raison d'être
of our magazine. It must be investigated, preserved,
and disseminated.
That was and will be our fight. With dedication and
effort!
To celebrate its third anniversary, the magazine
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nos desta vez uma viagem a uma festividade com
características distintas a Pejechem Fest em Siridão.
António Aresta apresenta no seu estudo, Índia
portuguesa: subsídios para uma bibliografia
filosófica, o contributo das tipografias de Goa para a
divulgação do conhecimento nas mais diversas áreas
nomeadamente na filosofia, pedagogia e cultura.
Valentino Viegas no Foral de Mexia? Não. Foral
de Goa, disserta um tema em que é um profundo
conhecedor.
Na secção de crónicas, temas tão diferentes como
um olhar sobre o poema ‘Minha Goa’ de ManoharRai
SarDessai de Júlia Serra, enquanto António Gomes
apresenta o segundo capítulo sobre a saga The Miracle
Boy.
Também Ralph de Sousa continua a narrativa (Parte
2) de Bombaim-Goa em movimento. De Canadá,
António Fonseca, após uma análise e reflexão sobre o
passado e o presente da nossa terra, enumera as práticas
cívicas que podem fazer de Goa “O Paraíso na Terra”
Neste número homenageamos duas personalidades:
do passado Agostinho José Maria de Sousa: um
Goês na campanha de Gungunhana de autoria de
Mário Viegas e, do presente Joe D´Souza: ativismo
fundamentado na ciência de autoria de Luís Pereira
da Silva, que presta um sentido tributo a um cientista
e lutador incansável do ecossistema de Goa e nosso
colaborador, que faleceu recentemente.
Óscar Noronha preenche o Cantinho de Concanim
com a continuação da sabedoria popular narrada nos
Adágios Goeses (Parte 2) / Goencho Mhonn’nno
(Dusro Bagh) de autoria de Roque Barreto Miranda.
João Coutinho entrevistou Délio Mendonça, director
do Xavier Centre of Historical Research. Uma entrevista
a não perder.
O livro ‘A identidade goesa de Ângela’ de Carmo
D’Souza e o documentário (videoclipe) ‘Amchem
Cantar Aum Muntam’ de Ruth Lobo, temas
relacionados com aspectos da nossa identidade, foram
escrutinados e avaliadas pela pena de José Filipe
Monteiro.
Uma notícia positiva, que pode evitar mais um
atentado contra as leis que regem a nossa terra, finaliza
o conteúdo deste número.
Cá o Outono está mesmo à porta; lá (em Goa) as
monções prestes a findar. Ciclos de vida que se renovam.
A nossa revista também entrará, em breve, num novo
ano.
Saudações e, até o próximo número!
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proposes, as usual, exciting readings in the most
diverse areas:
In the original articles, Celina Velho e Almeida
proposes a trip to a festivity with different characteristics
to Pejechem Fest in Siridão.
António Aresta presents in his study, Portuguese
India: Imputs for a Philosophical Bibliography,
the contribution of Goa printers to disseminating
knowledge in the most diverse areas, namely in
philosophy, pedagogy, and culture. Valentino Viegas in
the Charter of Mexia? No. Charter of Goa lectures on
a topic in which he is deeply knowledgeable.
In the features section, themes are as different as
a look at the poem 'Minha Goa' by ManoharRai
SarDessai by Júlia Serra. At the same time, António
Gomes presents the second chapter of the saga The
Miracle Boy.
Ralph de Sousa also continues the narrative (Part 2)
of Bombay-Goa in motion.
From Canada, António Fonseca, after analysis and
reflection on the past and present of our land, lists
the civic practices that can make Goa “Paradise on
Earth.”
In this issue, we pay tribute to two personalities: from
the past, Agostinho José Maria de Sousa: a Goan in
the Gungunhana campaign by Mário Viegas;
And from the present Joe D'Souza: activism based
on science by Luís Pereira da Silva, which provides
a heartfelt tribute to a scientist and tireless fighter of
the Goa ecosystem and our collaborator, who recently
passed away.
Óscar de Noronha fills the Konkani Corner with
the continuation of the popular wisdom narrated in
Adagios Goeses (Part 2) / Goencho Mhonn’nno
(Dusro Bhag) by Roque Barreto Miranda.
João Coutinho interviewed Délio Mendonça,
director of the Xavier Center of Historical Research.
This an interview not to miss.
The book 'The Goan identity of Ângela' by Carmo
D'Souza and the documentary (video clip) 'Amchem
Cantar Aum Muntam' by Ruth Lobo, related to
aspects of our identity was scrutinized and evaluated
by José Filipe Monteiro.
A cheerful piece of news, which can prevent another
attack against the laws that govern our land, concludes
the content of this issue.
Here autumn is just around the corner; there (in
Goa), the monsoon is about to end. Life cycles renew
themselves. Our magazine will also soon enter a new
year.
Greetings, and until the next issue!
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THE VILLAGE OF SIRIDÃO AND ITS EXCLUSIVE
PEJECHEM FEST
A ALDEIA DE SIRIDÃO E A SUA SINGULAR CELEBRAÇÃO DE PEJECHEM
Celina de Vieira Velho e Almeida
Master of Arts and Education. Goa and Bombay/Mumbai Universities, Goa.
Bacharel em Pedagogia e Letras, Mestre em Português e Pedagogia, pelas
Universidades de Goa e Bombaim/ Mumbai, Goa.

Abstract
Goa is an amalgam of fests having their roots in the long past. Yet, the ethos of Goans never fails to celebrate them.
Pejechem fest in Siridão has its beginnings in the year 1700, and the ritual to serve pez (Kanji) has never stopped to
date.
Resumo
Goa é uma amálgama de festas com raízes no passado. No entanto, o ethos dos goeses nunca deixa de os celebrar.
A festa de Pejechem em Siridão teve seu início no ano de 1700 e o ritual de servir pez (Canja) nunca parou até aos
dias de hoje.

S

iridona etymologically means a place where one
finds the growth of Lakhsmi, wealth 1. Shirdona
as the locals call it, and Siridão as it was known from
the Portuguese era, is a village located at a distance of
about 9 kilometers at the southern end of the capital
city of Goa. The village has two wards: Palem and
Jesus of Nazareth. In times gone by, the villagers
used to row their canoes along a branch of the Zuari
River, and stop at a quay, known in Konkani, till our
days, as Tarikoddem. The pleasures of enjoying life
at a slow pace are not offered in the modern world.
Later, a bridge of stone with Roman arches, built by
the Portuguese, linked the village to the neighboring
settlements like Bambolim, Goa Velha and Curca. A
new bridge allows the fast-moving traffic to whiz and
zip over it.
Being a coastal village in Tiswadi, Siridao attracts
tourists and locals to its beach, where shells of
enchanting sizes and colors, and shapes are sprinkled
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on the sandy stretch. The variation in the colors of
the waters of the Arabian Sea, from turquoise blue
to emerald green, allure the visitors to a swim on the
beach.
The Northern fringe of the Siridão beach used to be
a part of the ancient Gopakapattana port which served
as the capital from 100 BC to 1469 AD. No remains
of this feature are visible.
At the village entrance, one faces three stone-carved
statues playing musical instruments. The villagers
fail to know the origin of these unique statues, which
are incomparable to any found in Goa. The village
folks call them Paulist and ignore the reason for such
a name.
There are ancient remains of ancient cultures in this
coastal village. A cave, with a single cell carved out
of a stone at the foot of the hillock, could be dated to
the sixth or seventh century, according to ASI, but not
yet confirmed. It could be a cave for human habitation
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Figure 1. Chapel of Jesus of Nazarene | Capela de Jesus de Nazaré.

or religious purposes.
Goans of this generation would not know that
Siridão had a spring of indistinguishable architectural
and visual beauty, if Filipe Neri Xavier, a renowned
Goan historian, had not registered it in his Folhinha
Eclesiástica e Historica of 1841 2. Sadly, the spring has
dried due to neglect, and the tiles decorating it were
used to embellish the entrance of a small and poor
house built in Nazareth. May posterity always remain
grateful to our Goan historian for this information on
the enchanting spring.
When one moves from the lower levels of the village
to the top of the hillock, which overlooks the Zuari,
one can see from far away a white dome-shaped
construction that resembles the rings of Saturn,
emerging from massif greenery. This old-world
architecture has remained till now a mystery. Many
are sure this unusual circle-shaped structure is a preChristian construction, as Goa was a multicultural
society before 1510.
The approach road to the top of the small hill, where
the chapel of Jesus of Nazarene is situated, was once
flanked by lush green vegetation (Figure 1). In the
present day, the greenery has been replaced by modern
villas built by the locals who toil in foreign lands to
have a place of their own in their own Siridão.
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As you enter the chapel of Jesus of Nazareth or
Jesus of Nazarene, one can notice that a broad arch
from the ceiling of the dome-shaped structure has
helped to join the new ceiling and extend and build a
new hall, the Chapel of Jesus of Nazarene.
This chapel has been registered in the Annuário
da Archidiocese, as the Chapel of Annunciation of
Our Lady, the only chapel in Goa dedicated to Our
Lady of Nazareth 3. Above the main altar, there was
a magnificent painting of the Annunciation of Our
Lady. Maybe this is the reason for its nomenclature.
The Dominicans, who were in charge of the Siridão
Parish from 1554 till 1835, imitated the painting found
in the Sanctuary of Nazareth in Loreto and placed it
in the Chapel. Currently, the painting decorates the
inner front wall of the dome-shaped structure.
Why is the Chapel also called Chapel of Jesus
of Nazareth? In olden times, the image of The
Resurrection of Jesus was exposed for the devotees to
pay their respects or perhaps in allusion to the Gospel
Reading of the day Ego sum Jesus Nazarenus, I am
Jesus the Nazarene.
The Chapel was built before the year 8th July 1604
as it is deducted from an epitaph of Manuel Fernandes
de Serpa, almost illegible, who was buried there in.
Was he a monk, a warrior, an aristocrat? Or a sailor
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Figura 2. Image of Ecce Homo | Imagem de Ecce Homo.

who anchored his sailboat named Nazareth in the
Zuari River? Time has buried all that we would like
to know about the past. In 1903, Father José Bento
de Almeida and advocate Prudente de Menezes, with
the help of donations, enlarged the chapel. The new
addition to the chapel of Jesus of Nazareth has an altar
adorned with old mosaics. The same also adorned
the walls of the chapel. Later, these were removed
and placed on the frontals of two collateral altars
dedicated to Santa Maria Magdalena, the patroness
of the old Church of Siridão, and Nossa Senhora do
Rosário. Both the images belonged to the old Church
of Siridão. However, the image of Our Lady of The
Rosary was transferred to the new parish church and
in front of the old altar of Our Lady, a life-size image
of Ecce – Homo, Behold the Man, has been placed
(Figure 2). The bell in the new chapel also belonged
to the old Church of Nossa Senhora do Rosário.
The present Church of Siridão, Our Lady of the
Rosary, had a very unfortunate history. It was built
and rebuilt as it collapsed in 1869 and again in 1906.
For the third time, it was rebuilt in 1973 and dedicated
to Our Lady of the Rosary. It has two chapels under its
jurisdiction, one dedicated to the Holy Souls, Santas
Almas, and the other to Jesus of Nazareth.
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The land where the Chapel of Jesus of Nazareth is
situated and the coconut grove of Siridão is known as
Palmar Nazareth. It was owned by the then Secretary
of the Government, Mr. Luiz Afonso Dantas (17331744). He bequeathed the property to the Fabric of
the Church with obligations of the annual payment
of 156 ½ xerafins to the Fábrica 4. There is an
obligation to the Comunidade of Siridão to sing the
vespers of the feast and a mass to be offered for the
soul of Manuel Fernandes de Serpa on the feast day5.
These obligations are known in everyday language
as pensão. Later, the obligations or pensão were
reduced. In 1847, The National Treasury announced
the sale of four large plots of the Palmar Nazareth.
Today, the Dhempos and 3 other landlords own the
property Palmar Nazareth. Other sources state that in
the Book of História de Santa Casa de Misericórdia
(1520-1620) by José F Ferreira Martins, besides the
payment to the Fábrica and the masses to be offered,
the owners had to provide kanji (pez) (Figure 3) on
the day of the feast to all devotees who participated in
the celebrations 6.
It is in this Chapel of Jesus of Nazareth that the
Pejechem fest is celebrated. It is well attended by
pilgrims who congregate to thank for the favours
received in the past year or to implore graces.
Nowadays, most devotees come by their vehicles,
unlike in the past when transportation was limited to
canoes and catamarans. They would berth their boats
near the wharf of the chapel of Santas Almas and
then climb the hill. Others would travel by foot, and
they were welcomed with accommodation and food
by the local people, albeit strangers. This face of the

II Série - Nº 18 - 2022

Figure 3. Kanji beeing cooked in copper pots |
Canja a ser confecionada em recipientes de cobre

5

Artigos Originais | Original Articles
hospitality of Goa is no longer seen.
The feast follows the tradition still prevalent in
all the feasts of the churches of Goa. There are
masses before the High Mass, which naturally is
concelebrated. A procession with the statue of Our
Lady goes around the village. The culmination of the
religious service is the Blessing at the end.
Before serving kanji to the devotees, it is offered to
the departed souls at the Xim, the boundary line of
the village. No one leaves the premises without eating
kanji (pez) in an earthen container malti, therefore, the

feast is known as pejechem fest. In a palm enclosure,
only married women could cook kanji of Ukkde
tandull in seven gigantic copper vessels and serve it.
Widows were not allowed to participate in the work.
But these old restrictions have been removed, as men
and young girls can also help in the work. These days,
one must buy the malti. The kanji and the pickle are
offered free by the Dhempo family, the land owners,
to fulfill the pensão.

Glossary
Palmar − coconut grove
Fábrica − is a council of Catholics who oversees the conservation, repair, and maintenance of the church property and the
cult in the Church. The Parish Priest is the head of the council.
Xerafim /xerafins − silver coin used in Goa before 1668
Kanji − broth made of rice, water, and salt
Ukkde tandull − boiled rice
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ÍNDIA PORTUGUESA: SUBSÍDIOS PARA UMA
BIBLIOGRAFIA FILOSÓFICA
PORTUGUESE INDIA: INPUTS FOR A PHILOSOPHICAL
BIBLIOGRAPHY
António Aresta
Professor e Investigador. Portugal (Notas biográficas no fim)
Professor and Investigator. Portugal (Biographical notes at the end)

A

bibliografia filosófica, que ora se apresenta,
ainda muito incompleta quanto aos autores,
títulos e temas, fornece-nos algumas importantes
indicações sobre o movimento das ideias na Índia
portuguesa, cujo sistema de ensino ficava aquém das
necessidades reais. A maioria dos autores, professores,
clérigos ou jornalistas, viveram e trabalharam na
Índia portuguesa. Outros, poucos, radicaram-se em
Portugal. Um número significativo, optou por se
acolher em Moçambique.
Suprindo a debilidade de uma rede de livrarias,
as tipografias eram os verdadeiros centros culturais
de difusão e de propagação de ideias filosóficas e
religiosas, de tendências literárias, de movimentos
artísticos, de teses científicas, de projectos políticos
e sociais, para além da publicação dos jornais e das
revistas, dos livros, das separatas ou do infindável
mundo dos manuais escolares.
Parece-me importante recuperar os registos de
algumas Tipografias, uma área profissional quase
exclusiva dos portugueses, por todo o oriente e
extremo oriente:
1. Nova Goa [Tip. Colonial; Tip. D. Bosco; Tip.
Minerva Indiana; Tip. Santa Casa da Misericórdia;
Tip. Central; Imprensa Nacional; Tip. Artur &
Viegas; Tip. de A Verdade; Tip. Prafulla; Tip. Rau
& Irmãos; Tip. Bragança e Cª; Tip. do Diário da
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Noite; Tip. Casa Luso-Francesa; Tip. A Voz de S.
Francisco Xavier; Tip. Esmeraldo; Tip. Araújo;
Tip. Rego; Impr. Gonçalves; Tip. Hitachintak];
2. Margão [Tip. Progresso; Tip. Gomantak; Tip.
Nacional de João Correia; Tip. de O Ultramar; Tip.
Hindu; Tip. A Voz da Índia; Tip. Índia Editora Ldª;
Tip. do Hospício];
3. Bastorá [Tip. Rangel];
4. Rachol [Tip. de Nossa Senhora];
5. Madras [Lusitanian Press];
6. Mapuçá [Tip. Lacximi; Tip. Popular; Tip. A Pátria;
Tip. Económica];
7. Bombaim [Tip. de O Anglo-Lusitano; Ave Maria
Press; Santos Press; Joel Press; Tip. L.M. Furtado
& Sons; Tip. A. P. Cortez; Portuguese Printing
Press];
8. Pangim [Tip. Rego].
Há toda uma insuspeitada pujança editorial,
produzida na Índia portuguesa, que jaz adormecida
nos catálogos das grandes bibliotecas. Esta é uma
historiografia em curso e em aberto.
Tomemos o exemplo das ideias filosóficas. De um
lado, a poderosa espiritualidade indiana e do outro
a filosofia continental europeia vazada através da
língua portuguesa, confluindo ambas para um pensar
português em Goa, Damão, Diu, Cochim, Bombaim,
entre outras latitudes. Sem esquecer a secular ligação

II Série - Nº 18 - 2022

7

Artigos Originais | Original Articles
a Macau e à China, mas também a Timor e ao Japão,
um entroncamento de modos de pensar, de sentir ou
de agir, com raros focos de conflitos no decurso dos
séculos.
Juntar e aglutinar todas estas contribuições
filosóficas, pedagógicas, ideológicas e culturais,
parcelas omissas nos repertórios da bibliografia
filosófica portuguesa, permite-nos esboçar a
cartografia mental do que fomos, do que somos e das
influências que sofremos e as heranças que deixamos
aos outros.
Que impacto terá causado o “Tratado do Pe.
Gonçalo Fernandes Trancoso sobre o Hinduísmo
(Maduré, 1616)”, com edição crítica anotada por
José Wicki, SJ [publicado pelo Centro de Estudos
Históricos Ultramarinos, Lisboa, 1973, 339 pp.] na
cultura portuguesa?
Ou, ainda, esse misterioso livro, a “Vida do Honrado
Infante Josaphate Filho del Rey Avenir / Versão de
Frei Hilário da Lourinhã e a identificação, por Diogo
do Couto (1542-1616) de Josaphate com o Buda”
[introdução e notas por Margarida Corrêa de Lacerda,
Junta de Investigações do Ultramar, 1963]?
Este orientalismo faz parte de um esforço de
legitimação de uma visão do mundo, plena de
desafios, de diálogos, de olhares, e de sedução pelos

mistérios. A ética sensível de Tagore, Prémio Nobel
de Literatura em 1913, suscitou uma larguíssima
aceitação, com dezenas de títulos editados na língua
portuguesa, não olvidando figuras como Gandhi,
Aurobindo, Radhakrishnan, Krishnamurti ou Yogi.
Ou a fascinação pelos textos místicos, como os
Upanishads.
Descendo ao pormenor, a ética e a moral, a história
da filosofia, a antropologia filosófica, as questões
ideológicas, o sentimento religioso, os problemas
educacionais e o ensino da filosofia, parece serem os
temas magnos que foram reflectidos, contraditados e
meditados no correr dos anos. Com menor incidência,
a epistemologia, o direito e a lógica.
Os clássicos do pensamento indiano foram
escassamente vertidos para a língua portuguesa, talvez
devido à existência de traduções para a língua inglesa,
francesa e alemã. Razão tinha Domingos Maurício
quando afirmava que os nossos compatriotas que
viviam no ultramar, lá nados e criados, não estavam
alheados do movimento geral das artes, das letras e
das ciências, maxime da filosofia. Bem pelo contrário.
A Índia portuguesa demonstra bem essa tese.
Este pequeno subsídio para uma bibliografia
filosófica pretende ser apenas um serviço prestado
aos investigadores e á comunidade dos leitores.
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FORAL DE MEXIA? NÃO; FORAL DE GOA!
MEXIA CHARTER? NO; GOA CHARTER!
Valentino Viegas
Editor Associado e Sócio Fundador da Casa de Goa, Portugal
Associate Editor and Founder Member of Casa de Goa, Portugal

É sabido que a carta de foral é um documento
precioso, que tem sido ciosa e orgulhosamente
guardado pelos seus possuidores.
É frequente atribuir a autoria do Foral de Goa a
Afonso Mexia, vedor da Fazenda Real, mas será que
isso corresponde a realidade?
Analisemos a documentação em conjugação com os
factos.
O que são forais ou cartas de foral?
Sendo o foral ou carta de foral um dos documentos
mais importantes, senão o mais importante para o
estudo da História de Goa, e existindo várias definições
para os forais, vou citar duas, a começar com a de
Mário Júlio de Almeida Costa: «diploma concedido
pelo rei, ou por um senhorio laico ou eclesiástico, a
determinada terra, contendo normas que disciplinam
as relações dos seus povoadores ou habitantes entre si
e destes com a entidade outorgante»1.
Para António Borges Coelho, as cartas de foral
são «documentos complexos que envolvem o que
designamos hoje como direito constitucional, fiscal,
administrativo, civil, penal, processual»2.
A concessão de foral de Goa dá-se quando em
Portugal os forais estavam em desuso, por estarem
desactualizados, face à afirmação do poder régio e à
complexidade da evolução da sociedade, tendo sido
habitual, na sua concessão, tomar como modelo outro
foral anteriormente outorgado após se proceder a
necessários ajustamentos.
Parece-me que, sendo o foral de Goa o primeiro
no Oriente, os forais portugueses podem ter servido
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de guia ao redactor ou redactores deste foral mas
os conteúdos e o modelo de base, utilizado para a
sua elaboração, deve ter partido dos documentos
existentes em Goa, antes da sua conquista pelos
portugueses, bem como dos livros das leis antigas que
se conservavam nas ilhas de Tissuari, Divar, Chorão e
Jua, e também na terra firme.
Análise sintética do foral de Goa e os dois originais
por descobrir
Os originais de foral de Goa perderam-se ou estão
em parte incerta.
Na falta do original, segundo Cunha Rivara, este
documento foi publicado por Felipe Nery Xavier,
conforme cópia errada do Livro das Monções. Por isso,
Cunha Rivara publicou-a baseando noutra cópia, mais
antiga, que está no Livro Vermelho da Relação3.
No seu estudo sobre forais, escreveu Maria José
Mexia que o «texto de todos os forais termina com a
menção de que foram feitos três exemplares: um para o
senhor da terra, outro para a câmara respectiva e outro
para a Torro do Tombo»4.
Por sua vez João Martins da Silva Marques afirma que
dos forais só se tiram dois originais e não três, apesar de
se dizer três no final dos mesmos, justificando: «Para a
Torre do Tombo não se tiraram nunca originais alguns,
mas apenas lá existiram e existem os registos»5.
Assim, de foral de Goa devia existir um original na
Câmara da Índia, outro na Câmara Municipal de Goa
e um registo na Torre do Tombo, que faz prova da
existência do original6.
Eu também desconheço o paradeiro dos originais
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mas estudei e transcrevi, integralmente, o registo
reservado para a Torre do Tombo, que está em excelente
estado de conservação, excepto uma pequena parte
do documento corroído pela mancha da humidade.
Preenchi essa lacuna com a publicação do Arquivo
Português Oriental.
Fazendo a sua análise e interpretação global
apresentei: o método utilizado para a elaboração do
foral e as origens de Goa; os destinatários do foral; os
aspectos políticos, sociais e económicos da sociedade
goesa; o poder central e o poder local; os aspectos da
vida quotidiana e da mentalidade goesa.
E para especificar as suas cláusulas, dividi os encargos
da comunidade em prestações tributárias em dinheiro,
prestações de serviços e prestações penais.
No tratamento das restantes cláusulas particularizei:
outros rendimentos da coroa para além dos encargos
da comunidade; os privilégios dos gãocares; os
deveres, as obrigações e as penas a que estavam
sujeitos; as instituições municipais; a responsabilidade
comunitária; algumas regras sobre arrendamento e
alienação da terra; sobre empréstimos, juros, litígios
e testemunhas; acerca das heranças e partilhas; a
respeito dos abusos dos oficiais reais e dos gãocares;
a proeminência da aldeia de Taleigão; as licenças
especiais e diversos; e por último o escatocolo.
O registo da carta de foral está em papel com a marca
de água de flor-de-lis invertida no interior do círculo7.
Se o registo é inequívoco ao assinalar que o foral foi
concedido pelo rei D. João III aos gãocares, foreiros,
moradores e povoadores das aldeias e ilhas da cidade
de Goa, por mandato real, em 16 de Setembro de 1526,
por Afonso Mexia, vedor da Fazenda Real, será curial
afirmar que a autoria não é de Afonso Mexia como
vulgarmente é conhecido o foral de Goa? Vejamos.
Negociação da carta de foral
Analisando a carta de foral, no seu contexto social,
religioso e político-militar, cheguei à conclusão
que esta deve ser a sua versão final e não o contrato
inicialmente celebrado entre vencedores e vencidos.
É sabido que Afonso de Albuquerque conquistou
facilmente Goa, pela primeira vez, em 25 de Fevereiro
de 1510, aceitando o acordo proposto pelos seus
homens honrados mediante o qual a rendição far-seia em troca de «bom tratamento de suas pessoas e
guarda de suas fazendas»8.
Apesar de estar assoberbado na organização da
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defesa da cidade, a pedido dos gãocares, substitui os
tanadares malquistos por outros da sua confiança9,
acede em mandar cobrar os rendimentos anuais,
que lhe eram devidos, promete defendê-los contra
os mouros e afiança-lhes que logo proveria do seu
regimento10.
Sabendo que era insustentável a manutenção da
conquista sem o apoio das populações locais, para
poder deter a investida que se avizinhava, deve ter
ratificado e melhorado o contrato que tinha sido
estabelecido entre os gãocares e os mouros11.
Se esta hipótese é correcta o conteúdo fundamental
do regimento não seria uma dádiva do vencedor para
com os vencidos, mas sim um contrato que beneficiava
ambas as partes.
Reconquistada Goa, depois de ter sido expulso,
deve ter mandado avançar com a redacção de foral,
onde as anteriores regras contratuais, estabelecidas
entre mouros e goeses, devem ter sido readaptadas e
transformadas em carta de foral provisória, cuja versão
mais apurada e definitiva só irá ficar consagrada em
16 de Setembro de 1526.
Nessa negociação, os goeses devem ter utilizado
todos os meios ao seu alcance para fugir ao registo
do maior número possível de cargas tributárias
obrigatórias. Tal foi o caso, por exemplo, de
Coxivarado, imposto sobre terras relvadas ou
florestadas, que não foi pago durante os primeiros
trinta anos depois da conquista de Goa12.
Autoria de foral
Após estudo contextualizado do documento, tenho
para mim que o foral de Goa não pode ser considerado
foral de Mexia, como muitas vezes vejo escrito, e uma
das provas em como a autoria de foral é de um corpo
de funcionários portugueses e de letrados nativos,
provavelmente dirigidos por Afonso Mexia, por ser
vedor da Fazenda, está na sentença sobre partilhas
do governador Nuno da Cunha, de 14 de Agosto de
1534. Nela se recorre aos treslados dos livros antigos
e se afirma que os costumes aí registados eram de tal
modo importantes que vão servir posteriormente de
base para rectificar e actualizar o próprio foral13.
Nessa sentença consta que «quando Affonso Mexia
fizera o dito Foral, mandara chamar alguns deles,
[letrados, gãocares e outras pessoas] e que com eles
praticara o que está escripto e feito [no foral]»14.
Daí concluir: Foral de Mexia? Não. Foral de Goa.
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SOBRE O POEMA ‘MINHA GOA’
DE MANOHARRAI SARDESSAI
ON THE POEM ‘MINHA GOA’
BY MANOHARRAI SARDESSAI
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)

Fiquei muito sensibilizada ao ler o artigo de Óscar de Noronha publicado na Revista da Casa de Goa, II
Série, N.º 16, maio-junho de 2022, sobre “O Popular Príncipe da Poesia Concani”, focando essencialmente a
vida e a obra de ManoharRai SarDessai (1925-2006).

E

screveu o estudioso Noronha, editor associado
(Goa): “SarDessai é tanto goês como cosmopolita,
tanto príncipe quanto homem do povo”; deduzimos
nós, pela leitura do artigo, que estes ápodos resultaram
da escrita do poeta em concani, sua língua materna, sem
desprezar as outras – caso de marata da comunidade
hindu – o que o tornou mais inclusivo culturalmente.
Escreve ainda o estudioso Noronha: “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”1 . O facto de ter estado em França, entre
1952-58, contribuiu para um maior conhecimento da
língua francesa e dos movimentos literários europeus,
aspetos que terão influenciado a sua cultura e o olhar
sobre as manifestações culturais goesas.
Consideremos, pois, a obra do referido poeta e o
poema “Minha Goa” sobre o qual emitiremos algumas
impressões de leitura.
No título do poema “Minha Goa” o sujeito poético
exprime a sua relação de afetividade e até de posse
do território, através do determinante possessivo
“minha”, conferindo-lhe o verdadeiro significado
da palavra SarDessai, isto é, donatário do território.
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Joana Passos2, citando Mariano Gracias como autor
no poema “O Sar-Dessay”, evoca alguém, pertencente
à casta brâmane e com um estatuto social elevado:
“Rosto afidalgado (…) Ricos amblés pendentes das
orelhas.” – um retrato de elevada estirpe.
Retomando o título do poema em análise, “Minha
Goa”, esta expressão surge quatro vezes nas duas
primeiras quadras e uma vez na quarta, registando
esta ocorrência cinco vezes; depois, a palavra Goa
separadamente surge mais sete vezes. Esta evocação
reiterada de Goa é reveladora dos vários sentimentos
evanescentes do sujeito de enunciação, ora durante o
tempo de ausência, traduzido em saudade, ora num
tempo de presença e de contemplação da sua beleza
física e transcendente.
O primeiro verso “Minha Goa é como uma noiva”
sugere a êxtase de um noivo perante a amada que vai
receber como companheira, para fazer parte da sua
vida e, a completar esta feliz comparação, apresenta
os adornos “pulseiras enfeitadas” a que junta uma
metáfora, no terceiro verso, “noite azul” cheia de
estrelas. De salientar a valorização do cromático
neste processo encantatório de descrever a “sua” Goa
como uma mulher.
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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)
Na segunda quadra, há a mesma simetria
da colocação de “Minha Goa”, contendo uma
comparação no primeiro verso e, no terceiro verso,
surge a metáfora. Esta quadra ao referir a “criança”
no meio da natureza (montes) reforça a afinidade do
“eu” ao território que floresce (botão de flor) com a
vida.
Nas quadras seguintes, os versos são mais fluidos
e a eles está associada a matriz religiosa, através
do “arco de Indra” e a componente memorial
a determinar a metáfora do sonho: “sonho de
memórias tecido”. O encavalgamento dos versos
reforça a fluência da história amorosa que o poeta
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quer traduzir no seu versejar; agora, “Minha Goa” é
corpo aberto/de riqueza diamantina” sugerindo uma
dupla leitura, quer de sensualidade, quer de riqueza
do enquadramento no território. Esta vertente
interpretativa histórica parece configurar-se e
entrosar-se cada vez mais com a amorosa, à medida
que o poema caminha para o final, pois a metáfora
“Goa é uma pegada” relembra o passado e a busca
pelo Oriente – evocado na Literatura Portuguesa,
desde Gil Vicente, Sá de Miranda, Camões e tantos
outros – e louva, através do recurso à anástrofe,
todos aqueles que têm o condão de nascer em Goa.
Mas não esqueçamos que a “pegada” é uma marca
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que fica gravada, quer no coração, quer no terreno.
“A minha Goa” poderia ser o nome da mulher
amada pelos predicados físicos e espirituais
descritos pelo poeta, mas essa paixão que nutre
pela sua “Goa”, enquanto terra mátria, deu origem
a esta toada amorosa, produto de uma simbiose de
intencionalidades e de emoções. O leitor é, assim,
desafiado a compreender este jogo hermenêutico
para tentar perceber as motivações mais profundas
que estiveram na base da dialética da escrita.
É um poema que, embora tenha características
clássicas pelo retrato de Goa como uma mulher real ou

ideal, tem também resquícios barrocos pela “riqueza
diamantina” e até influências impressionistas
e eflúvios de modernismo, pela sensibilidade
testemunhada e ausência de preocupações formais.
É um poema em que o noivo (eu poético) numa
atitude emocionada canta à sua noiva (Goa),
revelando os mais belos predicados que o seduziram
para chegar a este enlace, não esquecendo as origens
e a sorte de ter nascido neste lugar; portanto, o
Amor, o Tempo e o Lugar são elementos básicos
nesta triangulação amorosa, agora e aqui, revelada
através da escrita.
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O PARAÍSO NA TERRA
PARADISE ON EARTH
António Fonseca
Bacharel em Economia; Revisor Oficial de Contas (India); desde 1989 residente no
Canadá. Canadá.
B.A. in Economics; Chartered Accountant (India); settled in Canada since the year
1989. Canada

“Todos queremos ir ao Paraíso, mas ninguém quer morrer”,
uma frase célebre de Jean Chrétien, Primeiro Ministro do Canadá (1993-2013).

P

ois bem, se a gente quer viver no Paraíso em
vida, há duas opções no meu entender - Viver no
Canadá (gracejo) ou transformar a Goa num Paraíso.
Sendo verdade que numa caminhada o importante é
o percurso e não a meta, ter em curso o projecto de
transformar chez moi em paraíso é motivo suficiente
para meter mãos à obra com empenho.
O que torna um país um lugar aprazível para viver? A
nossa geração de goeses que viveu em dois regimes, o
português e o indiano, pode testemunhar o privilégio de
conhecer a Goa que, vista retrospetivamente, era uma
Terra bendita. Como acontece tantas vezes, éramos
felizes e não sabíamos. Era um idílio perfeito? Longe
disso, porém estávamos a caminho; carecíamos de
investimentos na infraestrutura (rodoviária, fluvial,
saneamento básico), na saúde pública, na expansão da
educação primária, secundária e superior, bem como
da educação técnica; finalmente, necessitávamos de
uma abertura da mentalidade para nos libertar da
discriminação das castas e um esforço contínuo para
a consolidação das boas relações existentes entre as
confissões religiosas em Goa. Havia muito trabalho
a fazer A abertura política, condição essencial para
alvitrar o desenvolvimento demorou, abrindo um
hiato que deu ensejo à nova realidade hoje presente
em GOA. Estamos por tanto num novo panorama.
A situação presente da nossa terra reflete notável
progresso nos investimentos da infraestrutura pontes, rodovias, ferrovias, ligações marítimas e
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aéreas - na urbanização, na educação, na saúde
pública, etc., investimentos que contribuíram para
um notável afluxo de um considerável sector da
população. Estes fatores têm contribuído para um
maior nivelamento das classes, desvalorizando,
paulatinamente, a tradicional hierarquia das castas,
mas criando novas classes, estribadas no poder
económico. Com a exigência da situação económica
surgiram os aspetos negativos - escassez de mão de
obra local na agricultura e na indústria do turismo,
que viabilizou a imigração maciça doutros Estados da
Índia, de modo que a população alienígena representa
hoje mais de um terço da população autóctone. Goa
nunca teve bairros de lata, mesmo os pobres tinham
um casebre a dar lhes abrigo; atualmente, nascem do
dia para a noite favelas, em plena luz do dia e à vista
das autoridades, quer no cinturão metropolitano ou
mesmo em espaços de terrenos baldios nas aldeias,
para servir de abrigo aos recém-chegados, sem água
potável nem saneamento básico.
Esta mudança que começava a se manifestar nas
décadas dos 60-70 do século passado, me levou a
refletir sobre o segredo que transforma um lugar
qualquer no paraíso cobiçado; enfim decidi que se eu
quisesse satisfazer a minha curiosidade, teria de ir ver
de perto um desses paraísos. Assim, foi no decurso
de uma visita à Suíça (muito antes de me estabelecer
no Canadá) que obtive a resposta ao que procurava
durante anos.
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Se me tivessem levado á Genebra sem que eu
soubesse o nome da cidade, ou do país, não me
teria dado conta que estava numa localidade que é o
destino ambicionado por uma grande parte de pessoas
de todas as latitudes e longitudes. O que estranhei foi
a ausência do “grandioso”. Genebra, excetuando o
Jet D´Éau (repuxo) é uma cidade provinciana com
apenas 200 mil almas e nada tem de especial…exceto
a normalidade. Qual a razão para essa reputação quase
mítica que a cidade e o país têm?
Como frequentemente acontece quando andamos á
busca de algo sem o encontrar, a resposta estava á
vista. Era prestar atenção às coisas banais, rotineiras,
o dia a dia dos cidadãos. Reparei que o respeito
pelas normas básicas da vida em comunidade era
a razão de ser da sua fama. É esta observância que
faz a diferença entre um local onde gostar-se-ia de
viver ou não. E o interessante é, que tudo o que se
precisa para cumprir estas normas está ao alcance
de qualquer sociedade, seja ela afluente ou não.
O elemento económico, embora importante não é
determinante. Não se trata de viver numa sociedade
pastoril feliz na sua simplicidade prosaica. Refirome a um agregado que podia situar-se em qualquer
continente do nosso globo, desenvolvido ou em vias
de o ser, onde os habitantes exercem os seus ofícios
segundo as suas habilitações, desde artesanais até as
tecnologias de ponta, numa escala de competências
do sofrível à excelência, tudo rotineiro, mas imbuídos
de uma cultura que os auto responsabiliza pelos
compromissos assumidos por inerência da sua
pertença a essa sociedade, sentimentos arraigados
de solidariedade pessoal ao agregado que os acolhe
e que é a charneira de uma comunidade em vias de
ser o ’paraíso’ da vivência já que permite essa cultura
permear pelos estratos da formação dos seus cidadãos,
de molde a ficar enraizada no espírito das gentes por
sucessivas gerações.
É este sentimento de pertença, o orgulho de ser
cidadão local, consciente de que isso acarreta
obrigações e benefícios, que é o leitmotiv (a razão de
ser) do percurso para o Paraíso. Era precisamente isto
que nos faltava!
Quando um agregado se conscientiza disso está a
caminho do seu destino, independentemente do seu
nível da prosperidade material. Quando ignora este
pormenor, está condenado ao…purgatório, ou até ao
caminho do inferno.
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Pensa-se que quanto mais próspero um país, mais
aprazível será viver nele. Mas, isso nem sempre é
verdade. Pelo contrário, a presença de marcados
contrastes no nível de vida dos cidadãos, resulta uma
rotura do contrato social, implícito e indispensável
para uma sociedade coesa.
Baseando-se nesta realidade, o rei do Butão
introduziu em 1972 um novo conceito, Felicidade
Interna Bruta (FIB), que na sigla em inglês lê-se por
GNH (Gross National Happiness). Em 2011, o Butão
com apoio de 68 países propôs uma moção que foi
aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas
(AGNU) estabelecendo uma abordagem holística do
desenvolvimento. De seguida, em 2012 as Nações
Unidas (NU) estabeleceram um novo paradigma de
desenvolvimento onde a medida do impacto no bemestar humano teria a sua relevância. Começava-se
a ter a percepção que a métrica tradicional, o PNB
(Produto Nacional Bruto), era omisso quanto ao
bem-estar da população, e tornava-se necessário
complementá-lo com o GNH.
Como prioridade ou em paridade às métricas
quantitativas de cada país há ainda a considerar uma
gama de factores qualitativos ao alcance do cidadão,
cuja observância tem um marcado valor positivo
sobre a qualidade de vida na comunidade.
Foram feitas quatro grandes apostas identificadas
como eixos fundamentais desse conceito: 1.
Desenvolvimento socioeconómico sustentável e
equitativo, 2. Preservação e promoção de uma cultura
vibrante, 3. Proteção ambiental e 4. Boa governança.
A contribuição de uma economia próspera
para alcançar os objectivos do GNH não pode
ser sobrestimada, mas a sua valia transforma-se
num passivo (liability) quando os benefícios da
prosperidade são apoderados por uns poucos, sob a
cobertura de sofisticas teorias de cariz neoliberal ou
graças às manipulações da vontade popular recorrendo
ao “lobbying”.
Vale a pena identificar e enumerar as normas
básicas para transformar “chez moi” num “paraíso”.
O segredo está no senso comum. As normas seriam:
− Respeito pelo “outro”
− Respeito pelas Leis
− Não tolerar a corrupção
− Tratar a propriedade pública com o mesmo zelo
dispensado á sua
− Participar na vida cívica, inteirando-se dos
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problemas e propondo sugestões construtivas
Votar pelo candidato, não pelo Partido
Dispor do lixo devidamente
Promover o espírito de boa vizinhança
Respeitar o lugar na fila
Participar em acções filantrópicas mesmo que
sejam de dimensão modesta.
Imaginem…se a conduta de uma grande parte dos
cidadãos estiver atenta a estas e outras etiquetas, as
faces das nossas cidades e da nossa Terra transformarse-iam para melhor, mesmo se a prosperidade
económica ainda não tiver sido atingida. É de notar
que nenhuma das normas mencionadas são onerosas,
excepto as estruturas para tratamento do lixo, que
requerem orçamentos para serem executadas.
Educação permanente é a chave, de molde a tornar
a etiqueta uma segunda natureza. Para isso, importa
uma consciencialização desde o jardim da infância
em diante, apoiado durante um período inicial por
um elenco de voluntários proactivos (cheer leaders)
trabalhando para encorajar e assistir, pela persuasão,
a observância das etiquetas.
A diáspora goesa que, segundo estimativas
credíveis, roda à volta de 600 mil ou seja 40% da
atual população do Estado de 1,5 milhões, dos
quais 500 mil são alienígenas, tem um papel a
desempenhar nesta (re)construção da nossa Terra
que, apesar de tudo a que me referi antes em termos
de investimentos na infraestrutura de Goa, está a
registar a perda da sua personalidade à olhos vistos.
O próprio Governo, agora no seu 3o mandato, está a
trabalhar afincadamente para alcançar este nefasto
desiderato, por mais estranho que isso pareça. Temos
na comunidade goesa da diáspora um potencial
apreciável para contribuir para o bem da nossa Terra.
Olhemos à comunidade goesa da diáspora como
composta de dois segmentos: (a) os originários. que
saíram de Goa, instalaram-se no estrangeiro, fizeram
a sua vida lá, cumpriram as suas obrigações com a
−
−
−
−
−
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família e agora, jubilados, estão desejosos de ser úteis
no seio da família e da comunidade a que pertencem
e (b) a 2ª geração destes emigrantes.
Se os “seniors” pudessem passar um parte do ano em
Goa, esse simples facto de estarem presentes na sua
Terra natal seria um impulso psicológico para os seus
conterrâneos; não poucos têm casa e propriedades
em Goa, o que torna o retorno mais fácil; e para
os que vivem em países com invernos rigorosos,
como o Canada, a fuga aos trópicos é um alívio.
Não se contempla, evidentemente, uma mudança de
residência permanente, apenas uma estadia de alguns
meses por ano, salvaguardando sempre os interesses
na sua terra de adopção. Além do conforto de os
ver retornados teriam oportunidade de serem úteis
partilhando o seu saber e experiências profissionais,
sempre que houvesse oportunidade.
Os jovens, podiam acompanhar os pais para conhecer
melhor a Terra dos seus antepassados aproveitando
da visita para explorar oportunidades para utilizar as
suas competências. Dariam assim o seu contributo
para o desenvolvimento de Goa. Não se esqueça
que a Índia está sedenta para receber investimentos
e saberes-fazer (know-how) de toda a sorte; mesmo
uma relativamente breve permanência de trabalho ou
estágio aqui seria um ativo no CV dos participantes.
Os analistas que prognosticam o futuro (pela
disposição das folhas de chá nas suas xícaras) são
quase unânimes nos seus prognósticos que a Ásia
e mais particularmente a Índia junto com a China
serão os fulcros da actividade económica de século
presente. O presente século vai ser o século Asiático.
Ter um finca-pé em Goa deixa de ser apenas uma
visita nostálgica para ser um passo bem-avisado no
sentido de avançar o desenvolvimento profissional do
jovem.
O Paraíso está ao alcance dos Goeses!
BEM-VINDOS AO PARAÍSO.
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THE MIRACLE BOY (PART 2)
O MENINO MIRACULADO (PARTE 2)
António Gomes
Cardiologist, Novelist, and Poet. New York, USA (Biographic notes at the end)
Cardiologista, Romancista e Poeta. Nova Iorque, EUA (Notas biográficas no fim)

Abstract
The consultant doctor diagnosed my condition as Infantile Paralysis or Poliomyelitis, later simply known as Polio. I
could hear whispering in the dining room and a sudden wailing from my mother. Being just eight years old, I didn’t
know what all this meant. Was I going to die or be crippled for the rest of my life? A prayer vigil began by my bedside.
Novenas to St. Anthony, St. Jude, to Our Lady of Santana were recited, and vows were made to St. Francis Xavier. By
nightfall, dozens of peasants filed by the foot end of my bed mumbling prayers to Catholic Saints and Hindu Gods,
and each one touched and kissed my feet. I saw tear-filled eyes that confirmed my fears that something tragic had
happened to me. The subsequent story describes my isolation in a large hall turned into an infirmary, my complete
recovery in three days, my decision to become a doctor and a cardiologist, and the discussion about Polio and the
development of the Polio vaccine.
Resumo
O médico assistente diagnosticou a minha doença como Paralisia Infantil ou Poliomielite, mais tarde simplesmente
conhecida como Polio. Eu conseguia ouvir o sussurrar na sala de jantar e um queixume repentino de minha mãe.
Tendo apenas oito anos, eu não entendia o que tudo isso significava. Iria morrer ou ficar com sequelas para o resto
da vida? Começou uma vigília de oração à minha cabeceira. Recitavam-se novenas a Santo António, São Judas,
Nossa Senhora de Santana e faziam-se promessas a São Francisco Xavier. Ao anoitecer, dezenas de camponeses
aglomeraram-se á beira da minha cama, sussurrando orações aos santos católicos e deuses hindus, e cada qual
tocou e beijou os meus pés. Vi os olhos marejados de lágrimas que confirmavam os receios de que algo trágico me
tinha acontecido. A história que se segue descreve o meu isolamento num grande salão, transformado em enfermaria,
a minha recuperação completa em três dias, a minha decisão de me tornar médico e cardiologista e a discussão
sobre a poliomielite e o desenvolvimento da vacina contra a Polio.

A

fter many “ahhs,” the consultant doctor made
me utter, and a thorough examination of my
throat, the ample use of the stethoscope with which I
fell in love at my young age, and after accessing my
response to pin prick, to cold and hot water he carried
in test tubes nicely wrapped in cotton and wool in his
aged brown leather bag, and the little hammer again,
he diagnosed my condition as Infantile Paralysis or
Poliomyelitis, later simply known as Polio.
I could hear whispering in the dining room and a
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sudden wailing from my mother. Being just eight
years old, I didn’t know what all this meant. I wasn’t
told or explained what Polio was, but I knew it was
something serious. Was I going to die or be crippled
for the rest of my life? What does rest of life mean to an
eight- year-old kid? Soon, my fears were confirmed,
since shortly after the consultant left, a prayer vigil
began by my bedside. Novenas to St. Anthony, St.
Jude, to Our Lady of Santana—the patron saint of our
house—were recited out loud. And vows were made
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Figure 1. The hall which was turned into an infirmary. In the left- hand corner is my uncle’s daughter Elba Souza who
is the current owner of the house.

to St. Francis Xavier, the Jesuit from the Basque Land
- the patron Saint of Goa whose sarcophagus rested
in Old Goa - who apparently possessed miraculous
powers.
By nightfall, dozens of peasants from my
grandfather’s estate filed by the foot end of my bed.
They came in turns mumbling prayers to Catholic
Saints and Hindu Gods, and each one touched and
kissed my feet. I saw tear-filled eyes that confirmed
my fears that something tragic had happened to
me. But a child cannot decipher the seriousness of
an illness or the imminence of his mortality. I was
tired and confused by all this attention, the wailing,
tearing, the crying and the praying, but I myself did
not cry or shed a tear any longer. I was concerned,
confused, and even somewhat detached. Was I in
denial of the seriousness of my situation? Does denial
mean anything at all to a seriously ill child? Besides,
after all the wailing and crying, they reassured me
that their prayers would get me well soon. Hurrah!
We had very few toys those days, and I requested my
mother that she gift me a toy stethoscope. My tearyeyed mother forced a smile and assured me that she
would.
I remember one Hindu peasant, our washerwoman,
a small, somewhat bent woman with jet-black hair,
and a benevolent smile. She was well known in
our village for removing the evil eye. I was a good
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looking, light skinned, handsome boy, and she
believed that someone’s evil eye had cast a spell on
me during my rehearsal in the play, and that the spell
had resulted in my illness. She asked to be left alone
with me and teary eyed, she said: “Muzzo bab, muzzo
putt,” - my baby, my son, as she massaged my legs
and my back with warm coconut oil. Then, with large,
pointed scarlet-colored dried peppers, sea salt, and
some other spices unknown to me in her hands, she
mumbled incantations as she rapidly moved her hands
all over my body. I felt her hands like hot coals on my
back and my legs. I could feel her energy pouring out
from her soothing hands into me. Then, in one single
movement she touched the mixture to my forehead.
She then flung the enigmatic concoction of peppers
and the salt and the spices into a fire in the kitchen,
and in the midst of the spicy-fragrant smoke from the
burning spices, would come the loud popping sounds
of bursting peppers signifying the shattering of evil
eyes. She returned to my room smiling and cleaned
me up with a hot towel. Her smile provided hope and
comfort to my mind. She was very fond of me, and I
liked her very much. Many years later, when I was a
grown-up man, a doctor, returning from America, and
she a greying old woman with a scoliotic posture, she
had come to visit me in at my mother-in-law’s home
in the city of Panjim. I rewarded her with some money
with which she was happy. She attempted to kiss my
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feet despite her unsteady back before I stopped her
from doing so.
The consultant doctor had ordered that I be wrapped
in woolen blankets and kept in a warm non-humid
room. My bed was transferred to a large sitting hall
filled with elegant ebony sofas and chairs, intricately
carved ebony curios and side tables, tall mirrors, and
antique Chinese Cantonese porcelain plates and tall
Chinese vases. This hall became a sort of infirmary
(Figure 1).
Surprisingly, I wasn’t kept in isolation. I was to
remain there for an entire six long weeks, perhaps
longer, without any movement except for potty
privileges. This was a tall task for a young active
boy like me. But what could I do? I couldn’t even get
out of bed. The pain in my muscles was agonizing.
Two table spoonsful of a reddish-brown bitter liquid
relieved some of the pain and made me drowsy. I had
fallen asleep from sheer exhaustion, but somehow
could sense the vigil of my mother and maids who
slept nearby. After watching the shifting light from
the kerosene lamps there being no electricity in
the village, I had fallen into a deep sleep. I had a
wonderful dream that night that I was somewhere
in the heavens surrounded by white winged angels
who offered me red apples, the favorite fruits of my
childhood. The significance of this dream if any, had
no impact on me, but when I related it to my two elder
sisters, who related it to my mother, they all began
crying. To them it was the omen of impending death.
Dr. Kodpo made his daily visits that I now dreaded.
In the local Konkani language, Kodpo, actual means,
“rock” and he certainly had a rock like rigid and stern
face that would bring a shiver down a kid’s spine.
But it was not the sternness of his face or his wiry
spectacles that bothered me—it was the daily B12
injections with blunt needles sterilized over and
over again—having lost their sharpness—that had
to be forced into my buttock. This daily ritual would
continue for a week, three times weekly thereafter for
another four- week period despite my pleading that I
had had enough.
The next two days were uneventful as I felt stronger,
and the pain in my legs was subsiding. Outside,
the rain continued in torrents and soon the village
landscape would turn into a wavy green carpet. I
could hear the shrill cries of mynahs, kingﬁshers and
egrets, the deafening screeches of parrots, incessant
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Figure 2. The ‘Miracle boy’ when a teenager.

mating calls of frogs, the constant crrrrring of crickets,
bellowing of water buffaloes, and the gushing sound
of mountain water. I played cards with my sisters, and
at other times I dozed off to sleep. The visits from
cousins and peasants continued in the evenings, and
with them came prayers, blessings, and the many Signs
of the Cross. Father Vicar of St. Thomas Church came
to bless me with Holy water. The whole household
was at my bedside, measuring any improvement or
worsening of my condition. My breathing was closely
observed, and I was asked again and again whether I
had any difficulty in taking a breath. I obviously didn’t
know then that Polio can affect the breathing muscles
and one may need an iron lung to survive, and there
were no iron lungs available in Goa. I doubt whether
my family was informed of this. But ignorance can be
bliss and certainly it assailed their fears. Years later,
when in medical school, I would learn of the children
suspended in these dreadful contraptions for weeks
on end after the polio epidemic in America.
When evening came, I dreaded the visit of Dr.
Kodpo and his oily B12 injections.
But alas, in three days, the pain had completely
gone. Likewise, the fever disappeared, and I felt I
could walk again. But I wasn’t allowed to try. “Strict
orders from the doctor!” I was told.
What power, what control the doctor has over our
mind and body parts!
That night when the maids sleeping around my bed
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were fast asleep, I quietly got out of bed. I could walk
fit as a fiddle if for a short distance around my bed.
Mischievous, me! I was not paralyzed! I slept
soundly hoping that soon I will be out of bed and
running around the garden and going back to school.
A miracle was proclaimed the following morning!
None other than the village Vicar confirmed the
miracle. Our village doctor was surprised as well.
“It’s a miracle,” he said. “May God be Great!”
Was I a miracle child?
I remained in the make-shift infirmary for another
three weeks. Subsequently, the consultant doctor after
examining me, concluded that I was out of danger and
allowed me to walk, first around the hall, subsequently
within the confines of my large mansion, and only
after four long weeks, I was allowed to go to school.
I was deeply disappointed that I couldn’t act in the
play; they had recruited another boy to take my part.
I continued monthly visits to Dr. Kodpo’s office for
another six months. He systematically checked my
reflexes and found them normal. The B12 injections
had ceased a long while ago and the doctor now
welcomed me with a smile and called me: “The
miracle boy.” His wife ruffled my curly head of hair
and invited me for tea and homemade sweets: the
sugary red jelebis, and the yellow buttery ladoos, I
adored. On one of my visits, I gathered the courage
to ask the doctor if I could use his stethoscope. I was
surprised when he consented to using it on himself. He
lay on the patients couch with his shirt off requesting
me to place the diaphragm of the stethoscope on his
heart. I noticed his large graying hairy whorls. I heard
the lab-dab of the heart sounds. I was mesmerized
by the sounds—the cry of the heart. And once,
having horribly witnessed the terminal beating of the
heart of a pig slaughtered for a feast, I imagined the
rhythmic beating of my own heart. It was music to
my ears at this my young age. From that day, I felt a
romantic attachment to the heart. I often used the toy
stethoscope that my mother had gifted me to listen
to the hearts of the maids and my cousins. I wished
that one day I would become a heart specialist, a
cardiologist. Just like we kids believe in Santa Claus,
and the magic of moonlight, I was told and believed
that the heart was the seat of love.
As I grew up (Figure 2), I forgot the details of
these happenings, their visual imprints, and my own
thoughts as an eight-year-old boy seemed distorted

Revista da Casa de Goa

and blurred, faded away, buried in the distant past.
These events in my youth would have a transforming
impact and influence the decision to become a doctor.
I believed all along that my cure from Polio was a
miraculous happening. After all, in those times, our
lives in the village were centered around the Catholic
Church: in daily masses and prayers and novenas
and vows to a multitude of Catholic saints. Besides,
I was an altar boy and sang in the Church choir, and
decidedly believed in miracles like everybody else
did. But, as I grew older, in my adolescent years, I
subconsciously buried the Polio episode in the deep
recesses of my mind; after all, I was as healthy as
a racehorse, partaking in sports and excelling in
field events such as the 100 and 200 - meter dash,
and long- distance cycling. I was the track and field
school champion for the age range of 12-16 years at
St. Thomas High School in Aldona.
When I entered Medical School, I began questioning
the very diagnosis of my Polio. However, I learned
that those with minor illness and non-paralytic
forms of polio recover completely, and those who
are paralyzed can also recover—fewer than 25%
of people with polio are disabled for life. However,
Polio can cause irreversible damage leaving crippled
victims in crutches, and, some disability, such as
weakness in a group of muscles, even if minor,
does persist or may appear years later. In the worst
scenario the paralysis of the breathing muscles
referred to as Bulbar Polio can result in death. In my
adolescent years, I befriended another teenager on the
Calangute beach during summer holidays, who was
crippled by Polio when he was a baby. This life-long
friend of mine, Daniel Ribeiro, who carried a limp,
and whom I admired for his courage and resilience,
became a doctor, an internist-oncologist practicing in
Westchester, New York. This man, whose friendship
I hold dearly, has functioned superbly despite his
disability, and has enjoyed the respect and admiration
of his many friends and innumerable patients. His
acquaintance however was a reminder of what might
have been.
Polio has existed for thousands of years, portrayed
in an Egyptian stele in the form of a priest with
a withered leg. In the early part of the twentieth
century, Polio was a much-feared disease paralyzing
thousands of children and even adults. Hardly
anything was known about the nature of the illness

II Série - Nº 18 - 2022

24

Crónica | Feature
and its pathogenesis, until Polio research was shaken
of its lethargy by President Franklin Roosevelt in
1937. A victim of Polio at the age of 37 and paralyzed
from the waist down, he had launched a Polio hospital
and research center in Georgia, known as the Warm
Springs Foundation. At first his political advisers and
handlers kept his image at a distance from the disease
itself, but after he won reelection by a landslide,
Roosevelt returned to his original cause and launched
the National Foundation for Infantile Paralysis to
advance research and to publicize the decease. A
massive and coordinated fundraising campaign was
started, and by the late 1940’s John Enders, funded
in part by these campaigns, had nearly succeeded in
culturing the Polio virus.
In 1952, there were 58,000 new cases of Polio
reported in the United States, and more than 3000
died from the disease. Obviously, statistics in
South Asian countries were not available at the
time. The discovery of the polio vaccine, was a
seminal achievement in medical history. On March
26, 1953, Dr. Jonas Salk announced on a national
radio show that he had successfully tested a vaccine
against Polio. Clinical trials using the Salk vaccine
and a placebo began in 1954 in nearly two million
American school children. In April 1955, it was
announced that the vaccine was effective and safe,
and a nationwide inoculation campaign began. An
oral vaccine was developed by Albert Sabin using

attenuated poliovirus. In 1957, human trials of
Sabin’s vaccine began, and it was licensed in 1962.
In 1988, the Global Polio Eradication Initiative was
started. However, although Polio has been eradicated
in most countries today, including India, poliovirus
transmission is still going on in Afghanistan, Nigeria
and Pakistan.
Was it really Polio or some other virus that gave
me temporary paralysis? I debated this issue for
some time and ultimately gave up. Indeed, I learned,
after I became a doctor, and a heart specialist, that
there are many things in medicine that we know little
about. Needless to say, I was one of the lucky ones.
Now more than sixty years later, grayed, and perhaps
wiser, the forgotten images of that year so long
ago, unexpectedly surged like the tide as I sat at my
computer to write this memoir and made me feel and
embrace the moment as I searched the deep recesses
of forgotten memories. Some events in our life need a
closure and so I will bury this chapter concluding that
I did have Polio, and that I was miraculously cured
to live many more years, perhaps with a purpose: to
attend to the mending of broken hearts. Dr. Allan J.
Hamilton, in his acclaimed book, The Scalpel and the
Soul, wrote, perhaps somewhat melodramatically: “I
believe miracles do happen—incessantly. Like the
Brownian motion of atoms, miracles are the backdrop
of everyday existence. Miracles are the glue holding
the cosmos together.”
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ON A SENTIMENTAL JOURNEY (PART 2):
BOMBAY - GOA, ON THE GO
UMA VIAGEM SENTIMENTAL (PARTE 2):
BOMBAIM-GOA, EM MOVIMENTO
Ralph de Sousa
President of the Goa Chamber of Commerce & Industry. Goa
Presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Goa. Goa

The busiest sea route on the west coast was between
Bombay and Goa, which sometimes extended up to
Mangalore. Passenger ships carrying passengers and
goods frequented this route in fair weather between
October and May on a regular basis. One of the first
ships to ply between Bombay and Goa were SS
Haravali and SS Ratnagiri. They made their runs in
the 1940s. In the 1950s, we had small passenger ships
like S.S. Ramdas, S.S. St Francis & S.S. St. Anthony
operating between Goa and Bombay. The last two
ships were operated by a company controlled by
Goans. Ramdas sank off the Bombay harbour when it
was awaiting repairs.
When the demand on this route increased two
larger ships, S.S. Sabarmati and S.S. Saraswati were
pressed into service and they plied from Bombay to
Mangalore and Cochin using Marmagoa as a port of
call. On the 24th of November 1961, as SS Sabarmati
was passing close to the Anjadiva Island belonging
to Goa and situated off the coast of Karwar, it was
fired upon by the Portuguese soldiers mistaking it for
a landing party to take over the island. This resulted
in the death of one passenger and injury to the Chief
Engineer. These were the days when Goa was ruled
by the Portuguese. After December 1961, when Goa
became a part of India, passenger ships like S.S.
Chandravati and S.S. Champavati plied on these
routes departing from Ferry Wharf in Bombay. They
docked at Panjim, Goa, until Chowgules Steam Ship
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Ltd. got into the fray. This company pressed three
excellent Yugoslavian built ships S.S. Rohini, S.S.
Sarita and S.S. Konkan Sevak into service. This was
in the 70s. S.S. Rohini had the misfortune of hitting a
rock somewhere off Ratnagiri, and it partly sank. S.S.
Sarita and S.S. Konkan Sevak continued their service
until the Chowgules sold their company to Mogul
Lines and they were rechristened as S.S. Konkan
Sevak and S.S. Konkan Shakti. These two ships plied
till they were deployed to transport the IPKF (Indian
Peace Keeping Force) troops in the 1980s to Sri
Lanka during the tenure of Mr. Rajiv Gandhi as the
Prime Minister of India. S.S. Konkan Sevak made its
last journey on the Bombay Goa route on the 31st of
May 1983.
There was a short revival of activity during the Chief
Ministership of Churchill Alemao. Konkan Shakti
made a brief come back, and these were nostalgic
journeys for all those Goans who missed the “call
of the sea” and were given a second chance to relive
“the sentimental journey.” S.S. Konkan Shakti’s last
sailing was on May 1991 (Figure 1).
A journey on this coastal route was always full of
excitement and surprises. En route the ships stopped
at various ports like Vengurla, Malwan, Devgad,
Vijaydurg, Jaigad and Ratnagiri. The ships anchored
off the coast and the passengers were ferried from the
land to the ship in large canoes. The passengers had to
climb rope ladders to get on to the deck. These large
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canoes made their way to the anchored ship with
the ‘harbour lights’ shining in the background and
were a sight to behold. The canoes ferried back those
passengers who wished to disembark then sailed back
to their respective ports.
But the excitement of the much longed-for Goa
holidays started in Bombay itself. The ships had two
decks, the upper deck, and the lower deck, and a few
cabins. The airing space on the upper deck was a part
of the lower deck! As the decks had no reservations,
the coolies in their red kurtas and white dhotis at
the Ferry Wharf were handed bed sheets by the
passengers. They jumped onto the ship as it docked
and spread the bedsheets on the deck to reserve the
space for the owners of the bedsheets! Then, chaotic
but fascinating scenes unfolded. With ‘all hands on
deck’, the Bombay Goan’s eager to reach their homes
for the holidays took charge of their space, organized
their beddings, and pulled out their picnic baskets
which were loaded with enough food to last the journey
to Goa. For those who did not carry their tiffins, there
was no shortage of food on deck. Cabin boys selling
chai, snacks, and soft drinks hawked their wares on
board. The canteens on the decks served a vegetarian
thali or a plate of divine pomfret curry, rice with

fried fish for lunch. The dinner choice was usually
between bread and mince and vegetarian dishes. The
last caterers that did the honours on this route were
Marina Caterers from Bombay and they produced the
magical meals that the surviving commuters of this
route talk about till today.
Once the ship left Bombay and the passengers were
settled, the picnic baskets, guitars and packs of cards
made their appearance. There were little parties where
the young and the old enjoyed themselves, and this
was the prelude to their holiday in Goa. New friends
were made, and the meetings at the Mapusa Friday
market were confirmed with Casa Bella, Bertsy, and
Cafe Xavier as the chosen venues. Sunday meetings
at the Calangute beach were planned and confirmed,
and these encounters went a long way in establishing
new friendships among the Goans.
One of the activities that the regulars looked forward
to was playing “housie”, where one of the officers
hilariously called the numbers to keep the passengers’
spirits up and soaring. Besides the snacks and food,
post-sunset the cabin boys did their rounds again, but
this time rather discreetly offering a tot of cashew feni
to those who longed for the flavor of Goa’s nectar.
Of course, when in some cases one had more than

Figure 1. Travelling from Bombay to Goa by Konkan Shakti steamer in the ’60s and 70s.
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he could carry, the TC was called in to take the tipsy
reveler to the cooler to sober him down. These ‘heart
and the soul of the party were normally of the coastal
passengers who boarded en route and were alien to
the potency of the ‘local spirit’
Airing space on the upper deck at the stern of the ship
was classified as the lower deck and it was patronized
by the Flower Children, who were popularly called
Hippies and visited Goa in the 60s, 70s, and 80s.
They were the ones who put Goa on the world tourist
map. On a lucky day, the fortunate traveller could be
entertained by fantastic music by these folks, as many
of them were renowned musicians holidaying in Goa,
incognito.
As the ship neared Goa, it sailed closer to the coast
to be greeted by the lovely sights of the beaches,
rivers, fortresses and palm trees. The Tiracol Fort and
the river, along with the Keri beach, were the starting
point, followed by the Chapora fort and the river,
then the Retreat House at Baga, Calangute beach
and its surroundings, until the Aguada fort came
dramatically into view round the corner. The ship
sailed round this corner and turned left into the bay of
the Mandovi River to be greeted by Miramar on the
right and the Reis Magos Fort and church to its left,
on its way to dock at the Panjim port, with is the Adil
Shah’s framed palace and the statue of Abbé Faria in
the back ground.
After spending a month or so in their ancestral
homes and amongst their relatives who were holding
the fort in Goa, indulging in home-cooked Goan
cuisine, visiting the beaches and the markets, and
having their annual fill of Goan mangoes, it was time
to collect the provisions, pack up and head back to
Bombay.
As a seasoned voyager would observe, the journey
back was not on the same happy note. As the holiday
makers headed back to their homes and workplaces
in Bombay, the mood was generally pensive and
subdued. It would perhaps be a year’s wait before they
returned to their homeland again. Norman Rockwell,
the famous American illustrator, beautifully depicts
the two journeys, going on a vacation and coming
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back from it, in his works. The two distinct moods,
which are captured and wonderfully illustrated, are in
sync with those experienced by our Bombay Goans
on their Goan escapades.
In 1994 Damania shipping started a catamaran
service between Goa and Bombay, and this lap was
completed in seven to eight hours. It left Bombay
early in the morning and after the passengers
disembarked in Panjim, it left on its return journey in
the afternoon. The evening sea was usually choppy.
The return journey was rather uncomfortable, and
many a passenger suffered from sea sickness. When
Damania shipping stopped this service, Frankfinn
plied for a short while until the catamaran service was
finally aborted after just a three seasons short service.
Today the only connection to Bombay is S.S.
Angriya, a luxury cruise liner promoted by the
ever-determined and committed Capt Nitin Dhond.
Named after the Maratha Admiral Angre, the cruise
ship offers a holiday package wrapped in luxury.
As the ship is large and well-appointed, the voyage
is comfortable, and it brings back the magic of the
sea, which was missing for decades after the Mogul
Lines stopped plying in our waters. Goa is noted for
its tourism, and the cruise culture has come of age and
is now a part of Goa’s tourism scenario. International
cruise liners have made Goa their port of call and their
numbers are increasing by the season. Marmagoa
is also a preferred port for naval ships that have
chosen Goa as a destination for ‘rest and recreation’.
Domestic tourism is on the upswing and people with
disposable income are searching for new products
and experiences and S.S. Angriya complements these
queries. With the introduction of a cruise liner on the
west coast of India, the vacuum experienced in this
sector has been adequately filled.
Goa is a popular tourist destination, and there are
various modes of transport available to tourists to
reach our State, but a voyage by sea is second to none.
This is indeed the “sentimental journey” where the
spirit of Goa is introduced to our visitors on board as
a great prelude to the wonderful holiday experience
that awaits guests heading for our shores.
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JOE D`SOUZA
ATIVISMO FUNDAMENTADO NA CIÊNCIA
JOE D`SOUZA
ACTIVISM GROUNDED IN SCIENCE
Luís Pereira da Silva
Editor Associado, Portugal
Associate Editor, Portugal

Joe D`Souza deixou-nos no passado dia 28 de agosto.
Era Colaborador Residente da Revista da Casa de
Goa, embora ultimamente pouco contribuísse por já se
encontrar doente. Queremos prestar-lhe homenagem,
não apenas por ter sido nosso colaborador, mas
sobretudo por tanto quanto deu pela preservação do
ecossistema de Goa.
Joe D`Souza, nasceu a 19 de Agosto de 1946 em
Anjuna. Graduou-se em microbiologia pelo St.
Xavier's College, em Bombaim, entre finais dos
anos de 60 e início de 70, tendo-se posteriormente
doutorado na mesma área, na Universidade de
Bombaim.
Decidiu estabelecer-se na Universidade de Goa,
onde fez a sua carreia como professor de microbiologia
e cientista.
Realizou pós-doutoramento no Massachusetts
Institute of Technology (MIT) e na Colúmbia
University, nos Estados Unidos da América, assim
como na Alemanha, República Checa e Inglaterra.
Foi bolseiro da Fulbright para Ásia do Sul e Central.
Um dos seus projetos foi estudado a bordo do vaivém
espacial. Em Portugal, foi bolseiro do Instituto
Nacional de Investigação das Pescas.
A sua investigação de qualidade teve reconhecimento
nacional e internacional. Os seus artigos foram
publicados nas mais conceituadas revistas de
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microbiologia da Índia e dos EUA e participou em
inúmeros encontros científicos e conferências.
Mas Joe D`Souza não se limitou a ser cientista.
Foi um acérrimo defensor do ecossistema goês.
Indignado com a degradação ambiental da sua
terra, usou os media ao seu alcance para denunciar
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Figura 1. Joe Francis D’Souza, prestigiado cientista
ambiental (1946-2022)
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destemidamente políticos e organizações, públicos
e privados, sempre que que estes violavam as leis
protetoras do meio ambiente. Para fundamentar a sua
crítica veemente, usava informação aprofundada e a
evidência científica que tão bem dominava, sobretudo
em relação ao meio marinho. Escreveu assiduamente
em diversos periódicos de Goa, incluindo O Heraldo,
The Goan e Goa Today. O seu último combate foi
contra a Capitania dos Portos em Pangim, pela
construção ilícita de um edifício nas margens do rio
Mandovi, pedindo o embargo da obra no National
Green Tribunal. Pelo referido combate, constante e
assertivo, foi convidado como consultor nas mais
diversas áreas relacionadas com o ecossistema de
Goa.
Como ativista social, a sua voz também se
fez ouvir no combate à corrupção nos diversos

meandros da sociedade goesa.
A Goa Foundation, organização não-governamental
goesa dedicada à defesa do meio ambiente, escreveu
numa rede social1 assim que soube do falecimento
do seu estimado membro “Joe D´Souza foi um dos
mais informados e articulados cientistas ambientais
de Goa. Estava sempre lá quando precisávamos de
opinião científica, imparcial e segura. Foi dos poucos
que usou a própria preparação científica e informação
para explicar as coisas ao público. A título exemplo,
inteirou-se sobre tudo o que era necessário para
avaliar a extensão do envenenamento pela formalina
dos peixes em Goa. Deixa um vazio nesta nossa
sociedade, ficando por saber quem o vai preencher
e quando.”
Para a Revista da Casa de Goa, fica também um
vazio e a saudade. Até sempre, Joe!

Referência
1.

The Passing of Dr Joe D’Souza, by Claude Álvares. https://www.facebook.com/GoaFoundation/. Acedido
em 29-08-2022.

Goa, gravura de Jan Huygen van Linschoten, 1596 |
Goa, engraving from Jan Huygen van Linschoten, 1596
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AGOSTINHO JOSÉ MARIA DE SOUSA:
UM GOÊS NA CAMPANHA DE GUNGUNHANA
AGOSTINHO JOSÉ MARIA DE SOUSA:
A GOAN IN THE GUNGUNHANA MILITARY CAMPAIGN
Mário Viegas
Foi diretor, cofundador e/ou redator das revistas | Former director, co-founder, and/
or editor of the magazines:
Elo (Lourenço Marques, Moçambique), Voz da Zambezia (Quelimane, Moçambique),
and Ecos do Oriente (Lisboa). Portugal

D

epois de mais ou menos aclimatados no Norte
de Moçambique, os goeses começaram a ser
colocados mais para o sul, em zonas algumas delas
ainda em insurreição.
Agostinho José Maria de Sousa, médico, natural
de Pangim, foi nomeado em 1870 facultativo de 2ª
classe do quadro de Moçambique. Após desembarcar
da barca «Africana» na Ilha de Moçambique, foi
incumbido de tratar dos coléricos que grassavam a
povoação. Oito anos depois da labuta, em condições
deploráveis, é-lhe concedida licença graciosa para
ser gozada em Portugal. Retemperado, regressa
a Moçambique em 1880 e é colocado no Sul, em
Inhambane. É nomeado chefe dos serviços de saúde,
interino, da província de Moçambique e, a 4 de março
de 1880, é agraciado com o grau de cavaleiro de N.
Srª da Conceição “por serviços prestados na epidemia
de cólera” que assolou Moçambique nos anos de
1870 e 1871.
O médico conquista logo o meio com as suas
faculdades. Reconhecido, em 1881 é nomeado diretor
da Enfermaria Regional de Lourenço Marques, onde
também é eleito vogal da Câmara Municipal para o
biénio de 1881-1882. Neste ano (1881), é colocado
novamente em Inhambane e condecorado com a
Ordem de Cristo.
Em 1883, embarca para Portugal para ser presente à
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Junta de Saúde Naval; regressa em 1884 e é destacado
uma vez mais para Inhambane.
Entretanto, na região a sul desta povoação, o estado
de rebeliões constantes era conhecido do médico
goês. O Sul estava em polvorosa. E quem reinava
nessa região era o temível Gungunhana, último
imperador do império de Gaza, que as autoridades
portuguesas temiam e não conseguiam domá-lo. Até
que um jovem oficial - Mouzinho de Albuquerque
– decide resolver a contenda. Apesar de conhecer
todo o teatro da guerra, planeia o ataque. Convoca
então pessoal para a ousadia. No dia 26 de dezembro
do ano de 1835, Mouzinho de Albuquerque e a sua
coluna iniciam uma longa caminhada. Três dias de
marcha no sertão africano, em picadas escabrosas,
carreiros de cabra forrados de capim alto e denso à
mercê da vida selvagem, onde vagueiam elefantes,
hipopótamos, búfalos, hienas, leões, leopardos, de
quando em quando entrecortado por um e outro grito
sob o som de ritmos de batuque longínquos, dolentes
e impressionantes, adensando o nervosismo dos
caminhantes, que nem uma suave lua na escuridão
das noites, os acalmava.
Quando as manhãs despontavam, douradas, a
coluna deparava, no caminho, com pessoal que
manifestava um certo descontentamento pelo
Leão de Gaza, indicando, com um ligeiro aceno
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Figura 1. Dr. Agostinho José Maria de Sousa.

de cabeça, onde ele vivia. Ou aderindo à coluna.
A 28 de dezembro de 1895, o grupo chega a
Chaimite, povoação onde se localizava a Aringa
do Rei Vátua. Mouzinho, de espada em riste, entra
no reduto do Gungunhana à frente de 45 soldados,
dois oficiais e o médico goês (Agostinho de Sousa),
odisseia que espanta cerca de trezentos guerreiros ali
postados, que, espantados, abandonam espingardas
e desaparecem em debandada pelo mato adentro.
Mouzinho intima Gungunhana, acoitado na sua
palhota, a apresentar-se. Este finge que não ouve, e só
obedece quando ouve a ordem de “fogo à palhota”.
Atado com as mãos às costas, sentado a contragosto
no chão, a mãe suplicando que o poupasse à vida,
Mouzinho, depois de mandar decapitar dois chefes

tribais ali presentes, embarca o ex-imperador de
Gaza, acompanhado de sete mulheres e três parentes
próximos, para Lisboa, e, depois, para a ilha Terceira,
propriamente Angra do Heroísmo, onde viria a falecer
a 23 de dezembro de 1906.
Missão cumprida, liberto de sustos e emoções fortes,
o médico goês regressa ao seu posto, à Inhambane,
e, em dezembro de 1886, é destacado para Coloane,
onde é nomeado presidente da Câmara Municipal
de Sofala. Em 1887, regressa a Portugal, para ser
presente à Junta de Saúde Naval. Finda a mesma, em
1888 fixa-se na “terra da boa gente”.
Reformado em capitão-médico por decreto de 2-111888, faleceu em 1923 em Inhambane, povoação que
elegeu como sua segunda terra natal.

Bibliografia
− Pedro Joaquim Peregrino da Costa, Escola Médico-Cirúrgica de Goa, Tip. Rangel, Bastorá, Goa, 1958.
− René Pélissier, História de Moçambique, Editorial Estampa, Lisboa, 1987. Ribeirão: Editora Húmus, 2012
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ADÁGIOS GOESES (PARTE 2)
GOENCHEO MHONN’NNEO (DUSRO BHAG)
Óscar de Noronha
Editor Associado, Goa
Associate Editor, Goa

Neste número, em continuação do anterior (Revista da Casa de Goa 2022; II Série, Nº 17, pp. 35-38),
divulgamos mais adágios selecionados e traduzidos do valioso repositório bilíngue (concani-português) Enfiada
de Anexins Goeses, da autoria de Roque Bernardo Barreto Miranda.
Entretanto, no texto que segue, note-se seis vocábulos portugueses concanizados: Entrudo; Páscoa; festa;
cruz; experimentar; letrado. É que o português e o concani mutuamente se influenciaram.
Tradução literal | Tradução livre
Moddvol’achém moddém
bâ’yr kaddlyâ bagôr, kãy
colo’na.

Só quando vai-se enterrar
um mainato, se avalia
se era ou não do próprio, a roupa
com que em vida se vestia.
Há oportunidades
que mostram realidades.

Roddtyâ dadlyak ani hanstê
baylek patiyevum na ye.

Do homem a chorar
e da mulher que ri,
é bom desconfiar.

Anddir assá cheddó,
sodunk bountá sogló
vaddó.

Tendo o filho à ilharga, vagueia
a buscá-lo por toda a aldeia.

Sat’tê fuddém xahaneponn
kityak upcara na.

Ante o poder ou pressão,
não prevalece a razão.
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Quem não anda com tento e atenção,
não nota até no que está junto à mão.
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Mas khailolém Intrudak,
dênk ayló Pascanchyáfestak.

Comera carne
Na ocasião de Carnaval
E teve arrôto
No dia da Festa Pascal.
Atribuir, sem razão,
o resultado ou efeito
a uma causa de ficção.
Variante:
A coisa passou outr’ora,
e vem tratar dela agora.

Dilolém naká, sanddlolém
zay.

Não quer quando é of’recido,
E quer, quando está perdido.
Quando tem, não aproveita,
rejeita a utilidade,
e quando há falta, sente
a sua necessidade.

Anthurun pormaném
pãyem sôddche.

Conforme a cama
que possuir
estenda os pés
para dormir.
Para governar-se sempre bem,
Tem que viver-se co’ o que tem.

Moddlolyá kursák kon
mann di na.

A cruz, que se vê quebrada
por ninguém é respeitada.
A quem deixou de ser rico ou potente,
festas e adulações não faz a gente.

Goroz zaly, voiz meló.

Conseguido o objectivo
morreu o facultativo.
Obtido o favor
já não mais se lembram
do seu benfeitor.

Experimentar zalyá sivay,
letrad zay na.

Sem experiência ter
letrado não chega ser.
É sempre p’la observação
Ou prática, que das coisas
Se tem a melhor noção.
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FONSECA, UM ARTISTA À FRENTE DO SEU TEMPO
E AINDA MAIS!
FONSECA, AN ARTIST AHEAD OF HIS TIME AND MUCH MORE!
João Coutinho
Engenheiro Civil e Gestor, Portugal (notas biográficas no fim)
Civil Engineer and Manager, Portugal (biographical notes at the end)

“A história de Fonseca é inseparável da história de Goa em particular e da história de
arte na Índia em geral”
- disse o autor, Délio Mendonça, na entrevista gentilmente concedida a João Coutinho

“The history of Fonseca is inseparable from the history of Goa in particular and the
history of art in India in general”
- said the author Délio Mendonça in the interview kindly made available to João Coutinho

Figura 1. ‘FONSECA’ da autoria de Délio Mendonça, 2022 | ‘FONSECA’ authored by Délio
Mendonça, 2022.
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J.C.: Porque fazer agora uma obra dedicada a
Angelo da Fonseca?

J.C.: Why did you write this book on Angelo da
Fonseca now?

D.M.: Um livro de qualidade e relativamente
completo dedicado à magnum opus do grande artista
Goês Ângelo da Fonseca (1902-1967) e a ele próprio
deveria ter sido escrito já há muito tempo. Talvez as
razões dessa lacuna tivessem sido o difícil acesso
às obras originais de Fonseca e a tendência humana
de esquecer os seus grandes artistas, principalmente
quando eles perturbam as nossas tradições e
questionam os nossos queridos pressupostos. Goa
e os goeses não são exceção. Estas são as razões
do ‘porque agora'. Embora existam alguns escritos
breves e também de difícil acesso sobre este talentoso
artista, espero que o presente volume Fonseca sirva
de impulso para as artes em Goa em geral e para as
obras e contribuição de Fonseca.
Era necessário escrever um livro abrangente para
que a obra e o pensamento artístico de Fonseca
fosse melhor aceite na Índia e na Igreja; para que
Fonseca não caísse no esquecimento total e suas
obras permanecessem encerradas na arca. Tive
acesso aos originais de Fonseca quando era diretor no
Xavier Centre of Historical Research em Goa, Índia,
o que facilitou o trabalho dedicado a Fonseca, uma
pesquisa e trabalho de 15 anos. Estou simplesmente
a preencher um vazio e não há nenhuma outra razão
específica do 'porque agora' deste livro. Mas uma
outra boa resposta ao 'porque agora' é porque o artista
não pode continuar esquecido e excluído da história
da arte. O livro explica mais. É muito melhor fazer
algo tarde, mas de boa qualidade do que cedo, mas de
fraca qualidade e distorcido. Fonseca preencherá um
vazio na arte em Goa e no mundo. Angelo da Fonseca
é uma ponte entre culturas e movimentos culturais.

D.M.: A first-class and complete book dedicated to
the magnum opus of the great Goan artist Angelo da
Fonseca (1902-1967) and to himself should have been
written a long time ago. Perhaps one of the reasons
for this deficiency is the difficulty to access Fonseca’s
original works and the human tendency to forget
its great artists, especially when they disturb our
traditions and question our cherished assumptions.
Goa and the Goans are no exception. This existence
of am artistic lacuna is one of the reasons for 'why
now'. While there are brief essays about this talented
artist but again not easily accessible, I hope that the
present Fonseca will serve as a boost for the arts in
Goa in general and for Fonseca's oeuvres and his
contribution.
It was necessary to write a scholarly book in order
to provide Fonseca's work and his artistic thought to
a larger public in India and in the Church; and to
prevent Fonseca from falling into total oblivion and
his works from remaining locked up in the chest. I had
access to Fonseca's manuscripts while director of the
Xavier Centre of Historical Research in Goa, India,
which facilitated this work dedicated to Fonseca, a
15-year long research and writing. I am simply filling
a void and there is no other specific reason for the
'why now' this book.
But another good answer to the 'why now' is because
the artist has been forgotten and excluded from the
art history. The book explains the reasons. It is much
better to do something late but of good quality than
early but of poor quality and distorted. Fonseca will
fill a void in art in Goa and in the world. Angelo da
Fonseca is a bridge between cultures and cultural
movements.

J.C.: O que mais se destaca e marca a obra deste
grande artista FONSECA?
D.M.: Fonseca é o pioneiro da arte cristã em estilo
indiano. Ele se destaca como um dos maiores artistas
do século passado. Fonseca começou a pintar no estilo
mencionado a partir de 1930, quando a igreja católica
na Índia ainda não estava preparada para reconhecer
a sua obra original e contribuição à missão católica.
Podemos perguntar agora, a que corresponde a arte
cristã indiana de Fonseca. A saber, a cultura indiana
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J.C.: Which are the distinct characteristics in the
oeuvres of this great artist FONSECA and make him
stand out so prominently?
D.M.: Fonseca is the pioneer of Christian art in
the Indian style. He stands out as one of the greatest
artists of the last century. Fonseca began to paint in the
aforementioned style in the 1930s, when the Catholic
Church in India was not prepared to recognize his
original work.

II Série - Nº 18 - 2022

36

Entrevista | Interview
é uma confluência de várias tradições culturais,
religiosas e filosóficas que se encontraram neste vasto
espaço oriental ao longo dos séculos. Resumindo, a
arte indiana é uma representação da grande síntese de
várias estéticas e movimentos culturais. A arte como
a cultura indiana assim descritas e representadas são
inclusivas, abertas às outras influências, respeitosas
e tolerantes de tudo o que é humanamente bom e
divino. Contudo, não raramente ideologias e teologias
hegemônicas de exclusão e separação, desfiguram
essa realidade inclusiva e cultura eclética.
Ao mesmo tempo, é necessário ter uma ideia das
diferenças entre a cultura Indiana acima descrita
e o hinduísmo como religião embora com muitas
semelhanças. Fonseca indianizou' a arte cristã, ele não
a 'hinduizou'. Ele indianizou para que o cristianismo
se enraizasse no solo indiano e não fosse entendido
como uma religião ocidental ou de colonizadores.
Portanto, o que marca distintamente a obra de Fonseca
e falo dele como pioneiro da arte cristã indiana não
é simplesmente o fato de ele ter sido o primeiro no
campo. A sua convicção cultural e teológica é também
notável. Fonseca é um artista inclusivo, eclético (não
sincrético) e pluralista, construtor de pontes entre
religiões, culturas e tradições orientais e ocidentais.
Ele é um representante por excelência das melhores
tradições indianas e humanas.
J.C.: Podes explicar melhor como tão
inteligentemente FONSECA fez a ponte entre culturas
e movimentos culturais?
D.M.: A Índia é um espaço pluricultural,
plurirreligioso e pluriétnico onde as comunidades
vivem e trabalham em harmonia. O artista Fonseca
mostrou que essa harmonia e convivência embora
frágeis são tão preciosas para as sociedades. Essas
poderiam ser preservadas e melhoradas também
através de arte inclusiva. Ele é o apóstolo, o
missionário da reconciliação dos povos e culturas
através das suas obras ecléticas. Fonseca privilegia o
encontro entre as pessoas. O livro Fonseca é também
uma conversa entre Fonseca e a arte cristã indiana.
Pressuponho que conhecemos bem o poder da arte e
cultura.
A arte de Fonseca é uma parábola que interroga e
desafia a construir relações humanas. Tradicionalmente
o catolicismo tinha optado pela teologia de exclusão de
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Figura 2. Délio Mendonça, autor de ‘FONSECA’
| Délio Mendonça, author of ‘FONSECA’

We can ask now what could Fonseca's Indian
Christian art really represent. It is well known that
the Indian culture is a confluence of various cultural,
religious and philosophical traditions that have met
in this vast oriental space over the centuries. In short,
Indian art is a representation of a grand synthesis of
various aesthetic and cultural movements. Indian art
thus described is inclusive, open to other influences,
respectful and tolerant of all that is humane and
divine. However, hegemonic and religious ideologies
and theologies of exclusion and separation disfigure
this inclusive and culturally eclectic reality.
At the same time, it is necessary to have an idea
of the differences between the Indian culture as
described above and Hinduism as a religion although
they concur in several aspects. Fonseca "Indianized"
Christian art, he did not "Hinduize" it. He Indianized
the image of Christianity to help it take roots in India
and not be regarded as a western or strange religion.
Therefore, what distinguishes Fonseca's work and I
speak about him as a pioneer of Indian Christian art,
is not simply the fact that he was the first in the field.
His cultural and theological convictions stand equally
out. Fonseca is an inclusive, eclectic (not syncretic)
and pluralist artist, who built bridges between the
eastern and western religions, cultures and traditions.
His art is a quintessential representation of the best
Indian and humane traditions.
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culturas e religiões. Embora Fonseca fosse um produto
do seu tempo, as obras dos artistas-mestres têm o
potencial de superar as barreiras religiosas e culturais
dos tempos. As autoridades católicas perceberam
esse potencial na arte de Fonseca que eu chamo
inclusivismo, ecletismo, tolerância, reconciliação, e
afastaram-se dele. Ele ficou esquecido. A ortodoxia e
o conservadorismo venceram, só por um tempo.
É necessário descodificar e interpretar os símbolos,
a linguagem, as cores e as linhas artísticas que
constituem os materiais das pontes de reconciliação
cultural. Não é fácil. É importante adquirir uma
educação cultural e artística inclusiva para descobrir o
que se encontra sob a superfície e além das aparências.
Fonseca é também uma ponte entre o ocidente e
oriente; entre as escolas de arte ocidental de Bombaim
e oriental di Santiniketan (Bengala); uma ponte dos
movimentos artísticos em Goa, Bombaim e Calcutá.
Sim, precisamos de pontes culturais e religiosas
bem sólidas, não de paredes, para continuarmos no
caminho do desenvolvimento humano e material.
J.C.: Fonseca foi criticado em Goa por pintar temas
cristãos com cenários e roupas tradicionais indianas,
nomeadamente a Virgem Maria com um tradicional
sari. Era um pintor incompreendido e à frente do seu
tempo?
D.M.: Fonseca fora quase completamente
‘incompreendido’ e excluído. O Arcebispo de Goa
e Damão e Cardeal-eleito, Rev. Filipe Neri Ferrão,
disse ao inaugurar recentemente a exposição de
Angelo da Fonseca em Margão, “Angelo da Fonseca
criou uma iconografia cristã indiana impressionante
que combina perfeitamente influências orientais
e ocidentais, bem como tendências tradicionais e
inovadoras. Ao fazer essa síntese, ele provocou a ira
de muitos cristãos indianos, que suspeitavam que ele
estivesse a produzir imagens anticatólicas, retratando,
por exemplo, a Virgem Maria como uma mulher hindu
vestida de sari e com um ‘bindi’ na testa. Essa ira era
compreensível até certo ponto, já que as normas da
igreja para a arte e escultura religiosas há uns noventa
anos atrás eram ditadas pela escola europeia”.
Contudo, se Fonseca era um pintor 'à frente do
seu tempo’, talvez; é assim que gostamos de pensar
de uma pessoa com ideias avançadas e geniais que
só muito depois são acolhidas e os seus autores
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J.C.: Can you explain better how FONSECA so
intelligently bridged cultures and cultural movements?
D.M.: India is a multicultural, multi-religious and
multi-ethnic space where communities live, work
and thrive in harmony. The artist Fonseca showed
that this harmony and coexistence so fragile but also
precious to societies could also be appreciated and
improved through an inclusive form of art. In this way,
through his eclectic works he becomes an apostle, a
missionary of reconciliation of peoples and cultures.
Fonseca privileges the encounter between people.
The book Fonseca is also a conversation between
Fonseca and the Indian Christian art. I am assuming
that we understand well the power of art and culture.
Fonseca's art is a parable that interrogates and
challenges us to build lasting human relationships.
Traditionally, Catholicism had opted for a theology
of exclusion of other cultures and religions. Although
Fonseca was a product of his time, the works of
master artists have the potential to challenge and
transcend religious and cultural barriers of the
times. The Catholic authorities saw this potential
in Fonseca’s art which was all-inclusive, eclectic,
tolerant, reconciliatory, and they moved away from it.
He was forgotten. Orthodoxy and conservatism won,
just for a while.
It is necessary to decode and interpret the symbols,
the language, the colours and the artistic lines that
constitute the materials of the bridges of cultural
reconciliation. It's not easy to do that. It is important
to acquire an inclusive cultural and artistic education
to see what lies beneath and beyond the surface.
Fonseca is also a bridge between the West and East;
between the western art of Bombay School and the
oriental art of Santiniketan (Bengal) School; a bridge
between the artistic movements in Goa, Bombay and
Calcutta.
Yes, we need solid cultural and religious bridges,
not walls, to continue to progress.
J.C.: Fonseca was criticized in Goa for painting
Christian figures in traditional Indian clothing and
decors, namely the Virgin Mary in a traditional sari,
with earrings and necklace. Was he a painter ahead
of his time and therefore misunderstood?
D.M.: Fonseca had been almost completely
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Figura 3. Angelo Fonseca - O Artista | Ângelo Fonseca - The Artist.

honorados. Mas mesmo os gênios e suas ideias são
produtos sociais, políticos ou naturais do seu tempo.
São raras as pessoas que veem tão longe, ou seja, à
frente do seu tempo. Existem sim, muitas pessoas a
viverem atrás do seu tempo, que não acompanham os
sinais dos tempos por causa das suas mentes fechadas,
ultraconservadoras e cheias de preconceitos, mas
que se auto-julgam serem defensores da ortodoxia.
Críticas contra Fonseca, pioneiro da arte cristão
indiana, surgiram desse círculo de pessoas.
Gostaria de concluir esta pergunta com as palavras
do Senhor Arcebispo Filipe Neri Ferrão durante a
mesma exposição, “Tais pessoas (como Fonseca)
tem a coragem de enfrentar a oposição dos seus
contemporâneos e remar contra a maré sabendo que
a sua visão pode resultar em uma árvore exótica de
rara beleza que só as gerações futuras e não as suas
saberão apreciar.” Inshallah.
J.C.: Podes comentar a influência de seu guru
Abanindranath Tagore. Nandalal Bose, na sua vida,
na sua personalidade e na forma de pensar?
D.M.: A arte, a personalidade e o pensamento de
Fonseca eram produtos de várias influências pessoais,
políticas, sociais, religiosas e históricas. Mas sem
dúvida, o seu guru Abanindranath Tagore, (sobrinho
do poeta Rabindranath Tagore, recipiente do prémio

Revista da Casa de Goa

misunderstood and excluded. The Archbishop of Goa
and Daman and Cardinal-elect, Rev. Filipe Neri
Ferrão, said when he recently opened the Angelo da
Fonseca’s exhibition in Margão, “Angelo da Fonseca
created an astounding Indian Christian iconography
that seamlessly blended both Eastern and Western
influences as well as traditional and innovative
trends. In doing so he invited the ire of many of his
own fellow-Christians, who thought he was creating
anti-Catholic paintings, by depicting, for example,
the Virgin Mary as a Hindu woman wearing a sari
and a bindi. This was understandable to some extent,
as the norms in church art and sculpture ninety years
ago were largely dictated by the European school.”
However, weather Fonseca was a painter 'ahead of
his time', perhaps. This is how we like to think about
a person with advanced and ingenious ideas that are
only accepted much later and their authors honoured.
But even geniuses and their ideas are social, political,
or natural products of their times. It is rare for people
to see far ahead of their times. There are, yes, many
people living behind their time, who do not follow
the signs of the times because of their closed, ultraconservative and prejudiced mind-sets but who do not
hesitate to auto-proclaim as defenders of orthodoxy.
Criticism against Fonseca, a pioneer of Indian
Christian art, came from such quarters.
I would like to conclude this question with the words
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nobel pela literatura) diretor da faculdade de artes na
escola de Santiniketan perto de Calcutá onde Fonseca
estudou a arte indiana, exerceu um papel oriental de
grande importância e possivelmente decisivo no seu
percurso artístico. Fundada por Rabindranath Tagore,
a escola de Santiniketan, transmitia a sua visão
ecumênica e orientalista e modos correspondentes de
pensar e agir aos seus alunos. Nandalal Bose, aluno
e depois professor na escola de arte em Santiniketan,
foi um dos pioneiros da arte indiana moderna e uma
figura chave do modernismo contextual.
Mais do que qualquer outro mestre, Bose foi
quem ensinou e treinou Fonseca na arte de pintar e
conceituar em estilos orientais. O currículo eclético
de Bose incorporava noções que encorajavam a
criatividade e a experimentação. O grande mestre
permitiu aos seus alunos de seguir os seus interesses.
Para compreendermos Fonseca melhor convém
considerar a ideia proposta por R. Siva Kumar, o
grande estudioso do artista Abanindranath Tagore e
da escola de Santiniketan. Kumar criticou a teoria
tradicional de “genealogias de aprendizagem”
afirmando que os discípulos não são réplicas virtuais
de seus mestres. “Isso aconteceu”, ele escreveu,
“porque os primeiros escritores críticos de arte foram
guiados por genealogias de aprendizagem, e não pelos
estilos, visões do mundo e perspetivas dos artistas nas
suas práticas artísticas”.
A arte, a personalidade e o pensamento de Fonseca
foram também influenciados pela sua terra natal, Goa.
J.C.: Esta obra Fonseca é um grande contributo,
ajudando a colocar este artista no local onde deve
estar, fazendo justiça principalmente no que se refere
ao contributo para a história e para o futuro. Num
mundo como o atual quais as lições de Fonseca que
ainda são muito úteis?
D.M.: Já se passou mais de meio século desde que
Fonseca deixou o nosso mundo (1967), mas a sua
arte, visão e o homem continuam desconhecidos.
Ainda não existe uma galeria, nem uma monografia
dedicada ao grande artista. Essa é a saga de muitos
artistas hoje de grande fama no mundo das artes.
Espero que Fonseca seja um livro que proporcione ao
público em geral um modo de ver e apreciar Fonseca
em profundidade, ou seja a mensagem das suas obras
artísticas.
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of Archbishop Filipe Neri Ferrão during the same
exhibition, “Such people (like Fonseca) have the
courage to face opposition from their contemporaries
and to row against the tide, knowing that they carry
within them a seed that promises to grow into an exotic
tree of rare beauty which only future generations, and
not their own, will know to appreciate.” Inshallah.
J.C.: Can you comment on the influence of his guru
Abanindranath Tagore and Nandalal Bose in his life,
his personality and his way of thinking?
D.M.: Fonseca's art, personality and thoughts
were products of various personal, political, social,
religious and historical influences. But without a
doubt, his guru Abanindranath Tagore, (nephew of
the poet Rabindranath Tagore, recipient of the Nobel
Prize for Literature) director of the faculty of arts at
the Santiniketan school near Calcutta where Fonseca
studied Indian art, played a great and possibly
decisive oriental role in his artistic career. Founded
by Rabindranath Tagore, the Santiniketan school
transmitted its ecumenical and orientalist vision
and corresponding ways of thinking and acting to its
students. Nandalal Bose, student and later teacher at
the art school in Santiniketan, was one of the pioneers
of modern Indian art and a key figure in contextual
modernism.
More than any other master, Bose was the one who
taught and trained Fonseca in the art of painting and
conceptualizing in oriental styles. Bose's eclectic
curriculum incorporated notions that encouraged
creativity and experimentation. This oriental master
allowed his students to follow their interests. To
understand Fonseca better, it is worth considering
the idea proposed by R. Siva Kumar, the great
scholar of the artist Abanindranath Tagore and the
Santiniketan school. Kumar criticized the traditional
theory of “genealogies of apprenticeship” by
claiming that disciples are not virtual replicas of their
masters. “This happened,” he wrote, “because early
critical art writers were guided by genealogies of
apprenticeship rather than by the styles, worldviews,
and perspectives of artists in their art practices.”
Fonseca's art, personality and thinking were also
influenced by his native Goa.
J.C.: This book is a significant contribution and
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will place Fonseca where he really deserves to be.
It will do justice to his contribution to history and
to the future. In a world like ours, what are the most
germane lessons that Fonseca could offer?

Figura 4. Sagrada Família, 1957. Aguarela 37 cm x 28 cm,
in: Mendonça, ed. FONSECA, 2022 (cortesia: Xavier Centre
of Historical Research)

Um mundo fragmentado e agitado com discursos
de incitação ao ódio cultural e religioso e retórica
divisiva, tem necessidade de pontes culturais e de arte
que estimulem ideias criativas de convivência social.
Através de sua arte, Fonseca tentou estabelecer pontes
de entendimento entre povos de diferentes culturas e
crenças. O nosso mundo tem necessidade de valores
e política que facilitam uma maior compreensão de
culturas, religiões e grupos sociais. Tem necessidade
de espaços culturais públicos inclusivos onde se
possa praticar esses valores. O livro Fonseca desafia
a colocar a visão estética e cristã de Fonseca no
domínio público.
Fonseca começa a ser reconhecido e reposicionado
entre os grandes artistas do modernismo que não
hesitaram em suas criatividades e em autointerrogarem.
Não receou a opinião pública feroz. Foi a dedicação
e persistência de Fonseca apesar da ausência de
crítica construtiva, que o levou a produzir um vasto
patrimônio artístico que hoje serve como antídoto à
fragmentação social e política. A sua arte leva-nos a
descobrir os grandes valores da cultura Indiana e do
cristianismo. A arte cristã indiana foi para Fonseca
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D.M.: More than half a century has passed by
since Fonseca left our world (1967), but his art, his
vision and the man himself remain unknown. There
is still no gallery or monograph dedicated to the
artist. This is the saga of many artists of great fame
today in the art world. I hope that Fonseca become a
book that provides to the public a way of seeing and
appreciating Fonseca’s submissions in depth, that is,
the message of his artworks.
A fragmented and agitated world with discourse
of incitement to cultural and religious violence and
divisive rhetoric, needs cultural bridges and art
that stimulates creative ideas of social coexistence.
Through his art, Fonseca tried to establish bridges
of understanding between people of different cultures
and beliefs. Our world needs values and politics
that facilitate a greater understanding of cultures,
religions and social groups. It needs cultural public
spaces where these values can be practised and
spread. The book Fonseca could work as a motivating
reason to position Fonseca's aesthetic and Christian
vision in the public domain.
Fonseca begins to be recognized and repositioned
among the great artists of modernism who did not
hesitate in their creativity and in self-questioning. He
did not fear fierce public opinion. It was Fonseca's
dedication and persistence, despite the absence of
constructive criticism, that led him to produce a vast
array of artworks of world-class that today could serve
as an antidote to social and political fragmentation.
His art leads us to discover the great values of the
Indian culture and Christianity. Indian Christian art
was for Fonseca a means for the 'new evangelization'
as we call it today. He was ahead of his time.
Fonseca showed what it means to be part of one's
own culture: more self-confidence and accumulation
of authentic experiences. This book recounts several
facets of this great artist that have never been heard
before.
J.C.: Finally, a question to you as author of Fonseca.
What has this research brought to Délio Mendonça?
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um meio para fazer a 'nova evangelização' como se
diz hoje. Ele estava à frente do seu tempo.
Fonseca mostrou o que significa fazer parte da
própria cultura: mais autoconfiança e acumulação de
experiências autênticas. Este livro relata várias facetas
deste grande artista que nunca se ouviram antes.
J.C.: Para terminar, esta última pergunta é para
ti, como autor: Com esta investigação que trouxe o
Fonseca a Délio Mendonça?
D.M.: Fonseca estava à frente do seu tempo e ainda
mais! Esta investigação histórica e artística levou-me
ao ponto do 'ainda mais'. Fonseca abriu-me as portas
ao estudo da história da arte em geral e às artes Indiana
e cristã em particular. Descobri que a arte de Fonseca,
como de muitos outros artistas, não é só coloração,
forma, proporção, linhas e estética. A arte é uma
parábola com mensagens políticas e sociais, lições
em deveres e responsabilidades. A arte pode provocar
ação e mudança social e evocar valores universais
que contribuem para a integração social. A arte de
Fonseca convida a tomar decisões criativas. Fonseca
ensinou-me que se deve ser criativo tanto no modo
de pensar como no de agir, e ao mesmo tempo auto
interrogar. Porquê? Para nos capacitar e desenvolver
a autoconfiança, não a autossatisfação.
A história de Fonseca é inseparável da história de
Goa em particular e da história de arte na Índia em
geral. O livro Fonseca tinha de ser também sobre a
história de Goa, sobretudo sobre a relação conturbada
entre os goeses e os seus talentosos e famosos artistas,
ao longo destes anos. O último capítulo analisa certas
implicações da arte de Fonseca hoje.
A satisfação que este volume me dá é que o mestre
Fonseca e a sua obra vão começar a serem celebrados.
Isso levar-nos-á a fazerem parte da história de Goa e
do modernismo indiano. Outra satisfação é que o livro
poderá ajudar o projeto de criação de um espaço, uma
galeria de arte pública dedicada a Fonseca, e a mais
investigação cultural. A obra Fonseca trouxe-me tudo
isso, e ainda mais!
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D.M.: Fonseca was ahead of his time and much
more! This historical and artistic research brought me
to that point of the 'much more'. Fonseca took me to
study art history in general, and Indian and Christian
art in particular. I discovered that Fonseca's art, like
that of many other artists, is not just about colouring,
shape, proportion, lines and aesthetics. Art is a
parable with political and social messages, lessons
in duties and responsibilities. Art can provoke action
and social change and evoke universal values that
contribute to social integration. Fonseca's art invites
us to make creative decisions. Fonseca taught me that
one must be creative both in the way of thinking and
acting, and at the same time self-questioning. Why?
To empower us and enhance self-confidence, not selfcomplacency.
Fonseca's history is inseparable from the history
of Goa in particular and the history of Indian art
in general. The book Fonseca had to be also about
the history of Goa, especially about the troubled
relationship between Goans and their talented and
famous artists over the years. In the last chapter
analyse certain implications of Fonseca's art for
today.
The satisfaction that this volume gives me is
that master Fonseca and his art will begin to be
celebrated. This will make them part of the history
of Goa and Indian modernism. Another satisfaction
is that the volume may enhance the prospect for a
space, a public art gallery dedicated to Fonseca, and
more cultural research may result from it. The book
Fonseca brought me all that, and much more! (www.
angelofonseca.com)
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Sobre o Entrevistado | About the Interviewee
Délio Mendonça é padre jesuíta nascido na Beira, Moçambique, em 1958. Após concluir os estudos em português
em Moçambique, mudou-se em 1977 para Goa, sua ancestral, e iniciou a sua formação sacerdotal em 1979. É
Mestre em História e em Literatura e Cultura Portuguesas (Goa) e doutorado em História (Pune). Enquanto exerceu
como Diretor do Centro Xavier de Pesquisa Histórica em Goa, também lecionou Literatura e Cultura Portuguesa na
Universidade de Goa. É autor do seminal Conversões e Cidadania: Goa sob Portugal 1510–1610. Atualmente leciona
História da Igreja na Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma.
Délio Mendonça is a Jesuit Priest who was born in Beira, Mozambique in 1958. After completing his schooling in
Portuguese in Mozambique, he moved to his ancestral Goa in 1977 and began his priestly formation in 1979. He has
a Masters’ degree in History and in Portuguese Literature and Culture (Goa), and a Ph.D in History (Pune). While
serving as the Director of the Xavier Centre of Historical Research in Goa, he also taught Portuguese Literature
and Culture at Goa University. He is the author of the seminal Conversions and Citizenry: Goa under Portugal
1510–1610, Currently he teaches History of the Church at the Pontifical Gregorian University, Rome.

Sobre o Entrevistador | About the Interviewer
Nasceu em 1956 na Beira, Moçambique, e chegou em 1976 a Lisboa onde vive atualmente. Foi membro da Direção
da Casa de Goa entre 2010 e 2014, onde promoveu e dinamizou mais de 100 atividades. É Engenheiro Civil e
Gestor, estando aposentado de uma carreira como Professor (durante 12 anos) e Diretor das empresas no sector
petrolífero TOTAL e CEPSA (durante 30 anos). Atualmente integra a Direção Executiva da Netmentora Lisboa
(empreendedorismo), a par de outras atividades e projetos (mentor e coach executivo). Dedica algum tempo à pintura
a óleo e à organização de tertúlias. É coautor do livro ‘Goa, Roteiro de uma viagem’
Born in 1956 in Beira, Mozambique, João Coutinho arrived to Lisbon in 1976, where he currently lives. He was a
member of the Direction Board of Casa de Goa between 2010 and 2014, where he promoted more than 100 activities.
He is a Civil Engineer and Manager, having retired from a career as a Professor (for 12 years) and Director of oil
companies TOTAL and CEPSA (for 30 years). He is currently member of the Executive Board of Netmentora Lisboa
(entrepreneurship), alongside other activities and projects (mentor and executive coach). He devotes some time to oil
painting and organizing social meetings. He is co-author of the book ‘Goa, Roteiro de uma viagem’
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A IDENTIDADE GOESA DE ÂNGELA
ANGELA’S GOAN IDENTITY
José Filipe Monteiro
Editor Associado e Cofundador da Casa de Goa, Portugal
Associate Editor and Co-founder of Casa de Goa, Portugal

A Identidade goesa, um tema muito debatido na
sociedade goesa, é descrita neste livro, de autoria do
causídico Carmo de Souza, através da história de uma
família católica de aristocracia feudal de Bardez, um
dos concelhos das Velhas Conquistas.
O ensaio assenta-se em algumas singularidades
da sociedade goesa no período que se estende, em
termos temporais, desde o fim da presença portuguesa
em Goa até a integração de Goa na União Indiana.

The Goan Identity, a much-debated topic in Goan
society, is described in this book, by the barrister
Carmo de Souza, through the history of a catholic
family of feudal aristocracy from Bardez, one of the
municipalities of the Velhas Conquistas.
This essay, based singularities of Goan society in a
period that extends, in temporal terms, from the end
of the Portuguese presence in Goa to the integration
of Goa into the Indian Union.

O retrato da identidade centra-se em dois temas:
Identificação cultural dos goeses − portuguesa
versus indiana.
Particularidades sociológicas, onde são focadas
duas singularidades:
− as crianças adoptadas — filhos adoptivos (posques
em concanim) — pelas famílias goesas e o seu
futuro;
− os casamentos mistos (entre goeses e europeus/
intercastas/inter-religiões).
Na minha opinião, os 450 anos da presença
portuguesa tiveram, naturalmente, algum impacto na
vertente sociológica e cultural na população goesa,
principalmente em determinados extractos sociais.
Poderá a afinidade cultural ser considerada uma
característica da nossa identidade? Para um atributo
identitário, parece-nos uma proposta muito redutora.
Em relação aos casamentos, no presente, há sem
dúvida, uma heterodoxia progressiva em relação aos
padrões tradicionais.
No conflito que emana do choque de conceitos,
tradições e valores, em relação aos casamentos mistos,

The portrait of identity focuses on two themes:
Cultural identification of Goans − Portuguese
versus Indian.
Sociological particularities, where two specificities
are focused:
− adopted children (posques in Konkanim) — by
Goan families and their future.
− mixed marriages (between Goans and Europeans/
intercaste/interfaith).
In my opinion, the 450 years of the Portuguese
presence naturally impacted the sociological and
cultural aspects of the Goan population, especially
in certain social strata. Can cultural affinity be
considered a feature of our identity? It seems to us to
be a very reductive proposal.
Concerning marriages, there is undoubtedly a
progressive heterodoxy with traditional patterns.
In the conflict emanating from the clash of concepts,
traditions, and values, about mixed marriages, in the
author's view, the perspective of an evolution of the
Goan mentality towards the modernity of judgments
and beliefs, without family conflict.
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Figura 1. ‘A Identidade goesa de Ângela’ de Carmo D’Souza.
Edições Cotovia Lda, Lisboa 2000.

sobressai, na visão do autor, a perspectiva de uma
evolução da mentalidade goesa para a modernidade
de juízos e crenças, sem conflitualidade familiar.
Tanto quanto sabemos não há nenhum estudo em
relação conflitos familiares resultantes de casamentos
mistos: aceitação sem reservas; recusa absoluta e
rotura familiar; ou uma postura algures entre estes
dois extremos.
Por último, a adopção de filhos com o objectivo
descrito pelo autor é uma prática em desuso na
sociedade contemporânea goesa. É de crer que à
data da edição do livro já houvesse uma abertura
progressiva, da postura, dos pais adoptivos em relação
aos filhos adoptados.
Em síntese, será que o autor quis focar apenas
algumas das idiossincrasias da nossa identidade? Ou
inferir destes temas o retrato global da personalidade
goesa.
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As far as we know, there are no studies regarding
family conflicts resulting from mixed marriages:
unreserved acceptance; absolute refusal and family
rupture, or a stance somewhere between these two
extremes.
Finally, adopting children for the purpose
described by the author is a practice no longer used
in contemporary Goan society. I believe that at the
time of the book's publication, there was already a
progressive opening, in the attitude, of adoptive
parents concerning adopted children.
In summary, did the author want to focus only on
some of the peculiarities of our identity? Or infer
from these themes the global portrait of the Goan
personality.
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AMCHEM CANTAR
José Filipe Monteiro
Editor Associado e Cofundador da Casa de Goa, Portugal
Associate Editor and Co-founder of Casa de Goa, Portugal

Acesso em | Access at:
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O documentário Amchem Cantar Aum Muntam é
da autoria de Ruth Lobo e foi patrocinado pelo National
Institute of Design.
Com uma duração de cerca de 50 minutos, apresenta
a música tradicional goesa, predominantemente
católica. Os vários géneros musicais e os seus
atributos, são historicamente contextualizados por
várias personalidades.
Os temas musicais e a qualidade dos intérpretes
são, na minha opinião, digna dos maiores elogios. A
melodia e a execução deixam transparecer um apego e
emoção difícil de descrever.
Se as escolhas musicais merecem todas as saudações,
algumas das afirmações dos intervenientes merecem o
contraditório. Iremos cingir aquelas asserções que, no
meu entender, carecem de qualquer evidência científica,
histórica ou sociológica. Para sermos assertivos em
relação a qualquer temática, o “eu penso” ou “na minha
opinião” tem que ser fundamentado.
Vamos aos factos:
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The documentary Amchem Cantar Aum Muntam
authored by Ruth Lobo was sponsored by the National
Institute of Design.
Lasting about 50 minutes, it features traditional
Goan music, predominantly Catholic. Various
personalities historically contextualize the different
musical genres and their attributes.
The musical themes and the quality of the interpreters
are, in my opinion, worthy of the highest praise. The
melody and performance reveal an attachment and
emotion that is difficult to describe.
However, if the musical choices deserve all the
salutes, some speakers' statements deserve the
contradiction. We will confine those assertions that,
in my opinion, lack any scientific, historical, or
sociological evidence. To be objective, the "I think" or
"my opinion" about any topic has to be substantiated.
Let's get to the facts:
Origin of the word mandó — One of the speakers,
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Origem da palavra mandó — Um dos intervenientes,
o historiador Prajal Sakhardande, refere que palavra
tem a sua origem no “mand”, largo comunitário da
aldeia ou povoado.
Toda a escrita sobre o mandó bem como as fotografias
ou gravuras referem que o mandó era cantado e dançado
nos salões das casas apalaçadas das classes superiores
da população goesa (guache de Agapito Miranda in
Goa: Sons e Silêncio. Oceanos. Indo-portuguesmente,
n.º 19/20 Setembro/Dezembro 1994. pp.248). Será
imaginável o mandó com homens e mulheres vestidos
a rigor a dançarem mandó nos pátios comunitários?
Na opinião do outro interveniente, o distinto
cardiologista Dr. Francisco Colaço, o mandó surgiu
numa altura de tempos difíceis na sociedade goesa e
como resposta às dificuldades. Como explicar, que na
esmagadora maioria dos casos, a lírica refere o amor
e não as adversidades sentidas pelo povo? Também,
a sua explicação que a palavra mandó deriva do
“manddavoll” carece de qualquer fundamentação
documentada.
Sebastião Rodolfo Dalgado, sacerdote goês, professor
universitário, distinto linguista e etimologista, descreve
que o termo é de origem africana “mandoa” (espécie
de dança na língua de Tete). (Glossário Luso-Asiático,
Vol. II, pp. 23. Ed. Asian Educational Services
1988). Esta afirmação tem sido contestada por alguns
investigadores, como Nita Lupi (Música e Alma da
Índia Portuguesa, Agência Geral do Ultramar. Lisboa,
1956, pp.25). Segundo este investigador, na origem da
rejeição da origem africana, está a estrutura musical do
mandó que não tem nada de comparativo com a música
africana; apenas a instrumentação pode apresentar
pontos de contacto.
Conforme, Graciete Batalha (Presença portuguesa
no “mandó” de Goa. http://www.icm.gov.moviewer),
a origem da palavra mandó, apesar de muito discutida,
é ainda obscura.
Outra afirmação do historiador Sakhardande, que me
parece pouco credível, é a origem do traje feminino.
Segundo a sua opinião, a procedência do pano-baju
é Macau. Fundamenta a sua opinião pelo facto deste
território ter sido também ele, uma colónia portuguesa.
É uma justificação assaz redutora. Vejamos os factos:
O território de Macau, composto por algumas ilhas
integra-se na Província chinesa de Cantão. A presença
portuguesa, naquele país, inicia-se em 1557, como um
entreposto.
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the historian Prajal Sakhardande, says that the term
originates in the "mand", community square of the
village or town.
All the writing, the photographs or engravings
on the mandó refer that it was sung and danced in
the stately houses of the upper classes of the Goan
population (gouache by Agapito Miranda in Goa:
Sons e Silêncio. Oceanos. Indo-Portuguese, n 19/20
September/December 1994. pp.248). Is mandó
imaginable with men and women dressed to the nines
dancing mandó in the community courtyards?
In the opinion of the other speaker, distinguished
cardiologist Dr. Francisco Colaço, mandó emerged
at a time of difficult times in Goan society and as a
response to difficulties. How to explain that most cases
of lyric refer to love and not to the adversities felt
by the people? His explanation that the word mandó
derives from "manddavoll" lacks substantiation.
Sebastião Rodolfo Dalgado, a Goan priest, university
professor, distinguished linguist, and etymologist,
describes that the term is of African origin, "mandoa"
(a kind of dance in the Tete language). (Luso-Asiatico
Glossary, Vol. II, pp. 23. ed. Asian Educational
Services 1988). This assertion has been contested by
some researchers, such as Nita Lupi (Música e Alma
da India Portuguesa, Agência Geral do Ultramar.
Lisboa, 1956, pp.25). According to this researcher,
at the origin of the rejection of African origin, the
musical structure of mandó has nothing to compare
with African music; only instrumentation can have
contact points.
According to Graciete Batalha (Portuguese
presence in the "mandó" of Goa. http://www.icm.gov.
moviewer), the origin of the word mandó, although
much discussed, is still obscure.
Another statement made by the historian
Sakhardande, which I find hardly credible, is the
origin of women's clothing. In his opinion, the source
of the pano-baju is Macau. He bases his argument
on the fact that this territory was also a Portuguese
colony. It's a blunt justification. Let's look at the facts:
The region of Macau, made up of some islands,
is part of the Chinese Province of Canton. The
Portuguese presence began as an entrepôt in 1557
According to Sebastião Rodolfo Dalgado
(Glossário Luso Asiatic, Vol. I, pp. 82. ed. Asian
Educational Services 1988), the term baju settled
in the four corners of the world. With origins traced
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De acordo com Sebastião Rodolfo Dalgado
(Glossário Luso Asiático, Vol. I, pp. 82. ed. Asian
Educational Services 1988), o termo baju encontra-se
espalhado pelos quatro cantos do mundo, mas tem a
sua origem na Malásia, onde este vocábulo pode ser
encontrado nos principais idiomas daquele território,
como javanês, bataque, daiaque, macaçares e búgui.
É, portanto, daquela região que os portugueses
introduziram o trajo e o nome na Índia e os trouxeram,
posteriormente, para a Europa.
Uma das primeiras referências a este traje é feita na
viagem de Francisco Pyrard de Laval (esteve em Goa
de 1601 a 1611), Vol. II, pp. 86, de 1616. “As mulheres
em Goa, ficam com as suas roupinhas ou bajús, mais
raras e finas que o mais delicado crepe de cá”.
Também, Tomás Ribeiro, escreve nas Jornadas II,
pp.35 “…senhora brâmane, cristã, vestida à moda do
país, com um riquíssimo pano-baju bordado a oiro”.
Depreende-se que o panu-baju, introduzido de Malaca
(conquistada por Afonso de Albuquerque em 1511),
fazia parte da indumentária quotidiana das mulheres de
elite social. Não foi alinhavado para dançar o mandó,
pois a existência deste cantar é posterior ao surgimento
do vestuário.
Do exposto pergunta-se? Será que há alguma
parecença entre o vestuário feminino deste território
(Macau) e o pano-baju? É razoável inferir que o panubaju teve a sua origem em Macau, só pelo facto deste
território ter também ele, sido colónia portuguesa?
Por último, a dúvida na preservação do
Mandó exposta por Maria Aurora Couto. A sua
participação, muito pedagógica, no documentário,
fica na minha opinião enodoada com esta dubiez.
No meu entendimento,, um verdadeiro movimento
renascentista em relação ao mandó teve início em
1965 com a realização do primeiro festival desta
canção tradicional goesa. Quase sessenta anos depois
a tradição mantém-se bem viva! O Mandó divulgou-se
por todos os extractos sociais. Não é, na actualidade,
um apanágio das elites sociais. O facto de não servir de
consumo aos turistas jamais será uma certidão de óbito
ao canto da alma goesa. “Adeus korcho vellu paulo” é
ex-libris do mandó goês. Não será epitáfio para o seu
túmulo...

to Malaysia, the word established in that territory's
main languages: such as Javanese, Batak, Daiak,
Macaçares and Búgui. Therefore, the Portuguese
introduced the costume and names in India from that
region and later brought them to Europe.
Francisco Pyrard de Laval (was in Goa from 1601
to 1611), refers to this costume in the Voyage, Vol II,
pp86, of 1616 "The women in Goa, keep their clothes
or bajús, rarer and finer than the most delicate crepe
here."
Also, Tomás Ribeiro writes in Jornadas II, pp.35,
"…a Brahmin lady, Christian, dressed in the country's
fashion, with a very rich cloth-baju embroidered in
gold".
It appears that the panu-baju, introduced from
Malacca (conquered by Afonso de Albuquerque in
1511), was part of the daily clothing of women of the
social elite; not tailored to dance the mandó, as the
existence of this song comes after the appearance of
clothing.
From the above, you ask? Is there any similarity
between the women's clothing in this territory and the
pano-baju? Is it reasonable to infer that the panubaju originated in Macau?
Finally, the doubt about the preservation of Mandó
is exposed by Maria Aurora Couto. Her pedagogical
participation in the documentary is, in my
understanding, tainted with this dubiety., An authentic
renaissance movement related to mandó began in
1965, holding the first festival of this traditional Goan
song, organized by Bernardo Fernandes. Almost sixty
years later, the tradition is still very much alive!
Mandó spread through all strata of Goan society. It
is not, at present, a prerogative of the social elites.
The fact that it does not serve for consumption by
tourists will never be a death certificate to the song
of the Goan soul. “Adeus korcho vellu paulo” is the
ex-libris of the Goan mandó; it will not be an epitaph
in its tomb...
In short, despite some inconsistencies on the part of
the talking heads, here is a documentary that fills the
soul! Well worth a watch and review!

Em súmula, apesar de algumas incongruências dos
intervenientes, é um documentário que enche a alma!
Para ser visto e revisto!
Revista da Casa de Goa
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CONSTRUÇÃO ILEGAL NA ÁREA PROTEGIDA DA VELHA CIDADE
ILLEGAL CONSTRUCTION IN THE PROTECTED AREA OF OLD GOA
A Igreja de Nossa Senhora da Divina Providência,
mais conhecida como Igreja de S. Caetano, inaugurada
em 1661, localiza-se na Velha Cidade, área protegida,
considerada património da Humanidade pela
UNESCO.
Em clara violação da lei, estava em construção um
edifício na área protegida.
No seguimento de um movimento cívico da
sociedade goesa, bem como do Archeological Survey
of India, a referida construção foi embargada até ser
conhecido o parecer das entidades legais.
Segundo o parecer do Governo Central de Nova
Delhi, emitido em 28 de julho de 2022 através do
Ministério de Cultura, Turismo e Desenvolvimento, a
construção em causa fica situado nos limites da área
protegida da Velha Cidade.
Espera-se, agora, que as autoridades tenham em
consideração o parecer e procedam à demolição do
edifício.

The Church of Nossa Senhora da Divina Providencia,
better known as the Church of St. Cajetan, built in
1661, is in the Old City, a protected area considered
a World Heritage Site by UNESCO.
In clear violation of the law, a building was under
construction in the protected area.
A civic movement by the Goan society and the
Archaeological Survey of India requested a stop to
the construction activity pending the opinion from the
legal entity.
The Central Government of New Delhi issued
a notice on 28 th July 2022 through the Ministry
of Culture, Tourism, and Development to the
effect that the construction in question is located
within the limits of the protected area of Old City
of Goa.
It is now expected that the authorities will consider
the opinion and proceed with demolishing the
building.

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
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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

August 2022, vol. 3, issue 8

September 2022, vol. 3, issue 9

Link

Link
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